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Aalsmeer - Het SPIE bestuur gaat op 

chic tijdens de negenentwintigste 

editie van de Pramenrace. Op 

zaterdag 13 september vindt dit ge-

zellige doe- en verkleed-evenement 

op het water weer plaats en best ge-

durfd is dit thema voordat volgend 

jaar weer ‘gewoon’ ongedwongen 

de feestslingers opgehangen 

kunnen worden voor het dertigste 

jubileum. SPIE op z’n chicst en dit 

kan veel koningen, hertogen en an-

der mannelijk en vrouwelijk adel op 

de pramen en bokken betekenen, 

maar chic is het best bijvoorbeeld 

ook om trots te zijn op je status 

van ‘boer zoekt vrouw’ of ‘monteur 

wil uit de sleur’. Traditiegetrouw wel 

klinkt om 12.30 uur het startschot op 

de Pontweg voor de Pramenrace. 

En, ondanks dat de inschrijving 

moeizaam op gang kwam, gaat 

het weer druk worden op het water 

van de Ringvaart en de Westeinder. 

Ieder jaar nog staat de inschrijving 

in de zomer zo goed als stil, maar 

zodra iedereen weer in het gareel 

zit, gaat het kriebelen en worden 

de koppen bij elkaar gestoken. En 

al met al is het als vanouds en blijkt 

dat de Pramenrace absoluut nog 

niet in populariteit heeft ingeboet. 

Meer dan 130 pramen en bokken 

hebben zich inmiddels aangemeld 

en dit aantal zou de laatste dagen 

zo nog maar eens kunnen oplopen 

tot rond de 150. 

Hout en aluminium
Aan het vinden van een oude 

praam of bok ligt het niet meer, 

in groten getale worden nieuwe 

exemplaren gebouwd. Schuiten 

van hout blijven natuurlijk de num-

mer één positie behouden, maar 

aluminium neemt ras over. Het is ook 

best chic om met aluminium het 

hout van vroeger in ere te houden! 

Chic is het ook best dat vergrijzing 

bij de Pramenrace niet aan de 

orde is. De ‘oude garde’ wordt in 

ere gelaten, de ‘jonkies’ worden 

met open armen welkom geheten.

Pramenkoorts blijkt toch verslavend 

te zijn, want kinderen die ‘vroeger’ 

met pruillipjes hun vader en moeder 

uitzwaaiden voor dit gezellige ‘dag-

gie uit’ beloven nu deze zelfde ou-

ders zich te zullen gedragen tijdens 

dit carnavaleske en echt Aalsmeerse 

feest op het water. De jongeren 

hebben van de ouderen wel een 

‘aparte tip’ ter harte genomen: hou 

je outfi t en inrichting geheim, haak 

wel in op het thema, want dit kan 

extra punten opleveren! En juist dit 

geheimzinnige maakt het iedere 

tweede zaterdag van september 

weer verrassend. Hoe is het thema 

geïnterpreteerd en wie en waarmee 

wordt extra aandacht gevraagd op 

de Pontweg? Niet alleen het bestuur 

van SPIE en de jury, maar ook alle 

fans kijken ieder jaar reikhalzend uit 

naar deze eerste kennismaking. 

Heerlijk om met al deze gekkigheid 

voor aanvang in de stemming te 

komen. De eerste teams arriveren 

ongeveer een uur (11.30 uur) voor 

aanvang, dus voldoende tijd om 

lekker rond te kijken, elkaar succes te 

wensen en natuurlijk de concurrentie 

nog even te bespieden. 

Outfits en uitdossingen
Want, de Pramenrace mag meer 

en meer een ‘gewoon’ gezellig feest 

voor en door Aalsmeerders zijn ge-

worden, toch zijn er teams die louter 

en alleen meedoen om de snelste 

tijd neer te zetten. Deze teams (de 

snellen) mogen als eerste starten 

en vallen vooral op vanwege de 

enigszins saaie, maar wel uniforme, 

outfi ts. Uitzonderingen daar gelaten, 

natuurlijk. Ook de ‘snellen’ willen 

namelijk nog wel eens uit de slof 

schieten en de sweaters verruilen 

voor kleurige uitdossingen. Na de 

snellen mogen de grotere pramen, 

de bokken, het ‘gat’ van de Pontweg 

uitvaren, daarna de damesteams, 

en deze groep stijgt overigens ieder 

jaar in aantal (emancipatie laat zich 

ook zien tijdens de Pramenrace), 

en als laatste mag de grootste 

groep, de recreanten, de Penta 

starten voor de tocht der tochten. 

De Penta is eigenlijk zo’n beetje het 

belangrijkste onderdeel. Want deze 

Zweedse buitenboordmotor van 

weleer moet het wel doen. Haperen 

kan voor de snelle teams tijd kosten 

en dus een podiumplaats en voor 

de recreanten simpel niet mee kun-

nen doen en dus het spektakel op 

het water van achter de bezemboot 

aanschouwen. Natuurlijk kan om dit 

te voorkomen een tweede motor 

meegenomen worden, maar dit 

sluit direct een prijs uit en deze 

vinden nagenoeg alle teams wel 

de moeite waard. En geef toe, 

het is toch chic om na afl oop het 

podium op geroepen te worden en 

een bokaal in ontvangst te mogen 

nemen inclusief de felicitaties van 

het bestuur. De glimmer op de 

schoorsteen geeft gespreksstof en 

respect voor bijna een heel jaar! 

Inspanning, maar gezelligheid

Gaan kijken naar de pramenrace 

is overigens heel relax. Meedoen 

vraagt energie, inspanning en voor-

bereiding vooraf. Dit laatste brengt 

overigens heel veel gezelligheid 

tijdens alle ‘vergaderingen’ met zich 

mee en natuurlijk na afl oop van de 

avond chic proosten op het goede 

verloop! De Pramenrace zelf is het 

moment waar naar toe geleefd 

wordt en waar alle inspanningen 

worden beloond met lachende kij-

kers, leuke collega-pramen en -bok-

ken en natuurlijk fi nishen. Positieve 

geluiden van kijkers voor aanvang, 

tijdens de tocht en achteraf worden 

natuurlijk op prijs gesteld. En geef 

toe, het is als kijker toch best chic 

om een complimentje te geven! De 

ruim 130 pramen en bokken varen 

aanstaande zaterdag eerst over 

de Ringvaart richting de kleine Poel 

om uiteindelijk na een toeristische 

route vol opdrachten te fi nishen bij 

het Praamplein. De eerste, snelle 

pramen arriveren hier rond de klok 

van 15.15 uur. Wie na 16.30 uur 

aanmeert, krijgt een strafpunt. Vanaf 

ongeveer 17.00 uur vindt de prijsuit-

reiking in de feesttent plaats. Ook 

hier zijn kijkers overigens welkom, 

net als zij mogen aanschuiven bij 

het praamontbijt om 8.00 uur op 

de dag van dit verkleedfeest op het 

water. Het belangrijkste voor allen is: 

Genieten. Doen hoor! 

Het bestuur van SPIE en de redactie 

van de Praambode wensen alle 

deelnemers een behouden vaart 

en alle bezoekers veel kijkplezier!
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2014

START 13 SEPTEMBER: 12.30 UUR 

PONTWEG IN OOST
PRAAMONTBIJT: 08.00  9.30 UUR 

'T DRIJFHUIS, UITERWEG

Voor 29ste keer tocht der Aalsmeerse tochten

Pramenrace en SPIE 
op chic zaterdag

WWW.DEEN.NL

Geldig van 11 t/m 14 september 2014.

Davelaar 
kampioenskoeken

blik

2.00

Meer weten over de 
veranderingen in de zorg?
Kom naar de informatieavond Gemeentehuis Aalsmeer 
22 september om 20.00 uur.

Programma:
 Veranderingen in de zorg
 Hoe kunt u ondersteuning krijgen
 Vragen stellen bij informatiepunten

Let ook op een grote advertentie over de veranderingen 
in de zorg op 18 september in deze krant.

Meer informatie: www.aalsmeer.nl

The Next Generation wint sportavond. Zaterdag:

Pramenrace: SPIE op z’n chicst
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
13 september om 12.30 uur start 
aan de Pontweg voor de 29ste keer 
de Pramenrace. Thema van deze 
verkleed- en doetocht op het wa-
ter is ‘Spie op z’n chicst’ en vast en 
zeker geeft dit weer een bont ge-
zelschap op het water. Liefst 152 
teams gaan strijden om allerlei tro-
feeën. Maar voordat het zover is, 
vindt vrijdag nog het Palaver plaats 
waar de startzakken worden uitge-
deeld en praamzaterdag start na-
tuurlijk weer met een overheer-
lijk praamontbijt. Afgelopen maan-
dag werd in de feesttent de jaarlijk-
se sport- en spelavond gehouden. 
De heren en dames van Spie had-
den een grappig en ‘chic’ spel be-

Aalsmeer - Op vrijdag 5 septem-
ber om elf uur in de ochtend is tij-
dens het maaien van een berm hal-
verwege de Aalsmeerderweg een 
gasleiding geraakt. Politie en brand-
weer zijn ter plaatse geweest en de 
weg is tijdelijk afgesloten geweest. 
Liander heeft het gat in de leiding 
gedicht. De afzetting heeft onge-
veer een uurtje geduurd. Om vijf uur 
in de middag werden de politie en 
de brandweer weer opgetrommeld 
voor opnieuw een gaslek in de berm 
van de Aalsmeerderweg. Ook dit-
maal waren maaiwerkzaamheden 
de oorzaak. Door het gaslek dreig-
de de wallenkant te verzakken en 

is op aandringen van de gemeen-
te en Rijnland de weg afgezet. De 
verzakking was dermate groot dat 
geen verkeer toegelaten kon wor-
den in verband met mogelijke inzak-
king. Drie gaten moesten gegraven 
worden om de lekkage op te sporen. 
De gasbuis lag over de sloot. Om het 
gas dat omhoog kwam laag te hou-
den, heeft de brandweer een sproei-
installatie neergezet. Toen het gat 
weer was gedicht, is Rijnland aan 
de slag gegaan om de wallenkant te 
herstellen. De weg is tot half elf in 
de avond afgesloten geweest. 

Foto: Ronald van Doorn

Aalsmeerderweg enkele uren afgesloten

Twee keer gaslek door 
maaien van bermen

dacht voor de teams. Twee aan twee 
gingen ze de strijd aan in heuse Ro-
meinse strijdwagens. Prachtige 
bouwwerken overigens, een com-
plimentje voor de bouwers, de Raad 
van Twaalf, waard. Het midden van 
de tent vormde de arena en het par-
cours moest snel en met aanraking 
van twee skippyballen afgelegd 
worden. In de strijdwagen één lid 
van het team die over het parcours 
werd geleid door vier als paarden 
dienstdoende teamleden. Het ging 
er zowel fanatiek en ruig als lollig 
aan toe. Niet alle teams waren aan-
wezig, maar misschien is dat wel 
gelukkig ook. Het zou (te) druk ge-
worden zijn in de feesttent. Onge-
veer 600 tot 800 mensen, waaron-
der burgemeester Jobke Vonk met 
haar echtgenoot, waren aanwezig 
en er hing een bijzonder gezellig 
sfeertje, mede dankzij de passende 
muziek van dj Kees Markman. Uit-
eindelijk bleek in de categorie ‘snel-
len’ The Next Generation het snelst 
het parcours afgelegd te heb-

ben en mag dus zaterdag als eer-
ste de Penta aanslingeren. Het gaat 
spannend worden in deze catego-
rie, want de winnaar van vorig jaar, 
Uniek, mag als derde starten, ach-
ter de Stenhuis Maatjes, en hoopt 
natuurlijk weer de zilveren praam 
(de hoogste eer) uitgereikt te mo-
gen krijgen. In de categorie ‘bok-
ken’ mag De Poel Bandits als eerste 
het ruime sop van de Ringvaart kie-
zen, bij de ‘dames’ mag Lek zonder 
End als eerste starten en de grote 
groep recreanten gaat aangevoerd 
worden door Puntjetaartieven. De 
volledige uitslag, gelijk de defi nitie-
ve startlijst, elders in deze krant. En 
in de Praambode, die ook vandaag 
in de brievenbussen valt, allerlei in-
formatie over het bestuur, de jury 
(Ad en Ad en de Lions ladies), win-
naars van voorgaande jaren, leuke 
weetjes en nog veel meer over de 
Pramenrace. Meenemen zaterdag, 
het kan handig zijn! 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Veel vernielingen 
aan auto’s
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 6 op zondag 7 september zijn 
diverse vernielingen gepleegd aan 
auto’s in de omgeving van de Lin-
naeuslaan en de Spoorlaan. Er zijn 
spiegels afgetrapt, krassen gemaakt 
en antennes afgebroken. Dezelf-
de nacht zijn ook in Kudelstaart vier 
auto’s het doelwit geweest van van-
dalen. In de Bisschop Koenraad-
straat zijn drie auto’s bekrast en be-
schadigd, evenals een op de Heren-
weg geparkeerde auto.



Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
13 september is de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat te bezichtigen ter ge-
legenheid van de Open Monumen-
tendagen. Het is een prachtig ge-
restaureerd monument uit 1549, 
met schitterende glas-in-lood voor-
stellingen van Bijbelse verhalen. De 
Dorpskerk is bekend bij orgellief-
hebbers, vanwege het klavierorgel 
van H. Knipscheer uit 1868. Van tijd 
tot tijd zal dit instrument tijdens de-
ze dag door een organist bespeeld 
worden. Er zijn mensen aanwezig 
die u alles kunnen vertellen over de 
Dorpskerk en bij de ingang ligt de 
gratis brochure ‘De Rijkdom van de 
Dorpskerk’ klaar. Als u alvast een 
voorproefje wilt, dan kunt u deze 
brochure en meer informatie vin-
den op www.dorpskerk-aalsmeer.nl. 
De Dorpskerk is zaterdag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. Een uitge-
lezen kans om alles eens rustig te 
bekijken.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
OVERLIJDEN
J. Been

HUWELIJKEN
E. Piet en D.D. Bakker

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

Schoentechnicus 
bij RPVA

Aalsmeer - Op donderdag 18 sep-
tember organiseert de RPVA een 
bijeenkomst met informatie voor 
reumapatiënten over Orthopedisch 
schoeisel. De bijeenkomst wordt 
gehouden in wijkcentrum Westend 
op het Westwijkplein 3 in Amstel-
veen, door Marco Okhuysen, ortho-

Koffi e-ochtend in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Dinsdag 16 september 
is iedere belangstellende weer har-
telijk welkom in het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg. De gezamelijke 
kerken bieden inwoners een gezellige 
morgen aan. De koffi e staat om 10.00 
uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, 
iedereen kan/mag vrijblijvend binnen 
lopen. Rond half twaalf gaat een ie-
der weer naar huis. Verdere informa-
tie bij: Klaas Kersloot via 0297-323774 
of bij Gré Tuinstra via 0297-331545.

Sjef van Bommel gastspreker
Informatiebijeenkomst over 
dementie bij mantelzorg
Aalsmeer - Vier maal per jaar or-
ganiseren het mantelzorg steunpunt 
en het ontmoetingscentrum, onder-
deel van zorgcentrum Aelsmeer, een 
informatiebijeenkomst met thema’s 
rondom geheugenproblemen en 
dementie. Op dinsdagavond 16 sep-
tember zal Sjef van Bommel (1943) 
te gast zijn om te spreken over zijn 
boek ‘Ik ben niet kwijt’, een auto-
biografi sche roman over een ster-
ke liefde, die ondanks de sluipen-
de en uiteindelijk fatale ziekte van 
Thom niets aan kracht verliest. Sjef 
van Bommel geeft veel lezingen en 
optredens als gastspreker onder an-
dere in Alzheimercafés. ‘Ik ben niet 
kwijt’ gaat over Thom en Sjef, die al 
dertig jaar samen zijn, als blijkt dat 
Thom aan het dementeren is. Lang-
zaam ziet Sjef zijn bruisende, intel-
ligente en sociale partner verande-
ren in een onzekere en opvliegen-
de man. Hij raakt hier aanvankelijk 
door in verwarring, tot hij begrijpt 
dat er echt iets mis is met Thom. 
Sjef neemt steeds meer de zorg voor 
Thom op zich, en ondanks zijn ver-
driet en frustraties leert hij inzien 
dat hij hun tijd samen moet koes-
teren. Vanaf dat moment gaat hij er 
alles aan doen om iets moois te ma-
ken van wat hun nog rest aan toe-
komst. In dit openhartige en ontroe-
rende boek beschrijft Sjef zijn le-
ven met Thom, waarin hij probeert 

het verwoestende effect van de-
mentie langzaam een plek te geven. 
Het is een verhaal vol liefde. Part-
ners en mantelzorgers, die in het-
zelfde schuitje zitten, kunnen veel 
leren van Sjef. Tijdens de koffi e bij 
het inloopcentrum werd al eens be-
sproken hoe belangrijk het is om 
geduld te hebben en iemand in zijn 
of haar waarde te laten, maar ook 
hoe moeilijk het is om niet alles over 
te nemen maar te zoeken naar mo-
gelijkheden. Tijdens de bijeenkomst 
zullen ook professionals aanwezig 
zijn om zo nodig van dienst te zijn. 
De deur van het Ontmoetingscen-
trum in de Kanaalstraat is open van-
af 19.00 uur, de bijeenkomst start 
om 19.30 uur. Om 21.00 uur is het 
afgelopen. Koffi e en thee kost 1 eu-
ro. Graag aanmelden in verband met 
een goede voorbereiding bij Ellen 
Millenaar via 06-22468574 of emil-
lenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Vermist:
- Ketelhuis: Cyperse poes. Slank postuur en heet Flow.
- Kudelstaart , Ampèrestraat: Schildpadpoes met wit. Heet Kisu.
- Rijsenhout, Drakenstraat: Zwart-witte ongecastreerde kater. Heet Joppy.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Lapjeskat met vier witte pootjes. 
 Heet Whitesox.
- Schipperspad: Lapjes kat. Heet Cookie.
- Oosteinderweg. 13 weken rood jonge katertje. Heet Garfi eld.
- Kudelstaart, Hoofdweg: Cypers bruin-witte poes. Niet gesteriliseerd.

Gevonden:
- Hoofdweg: Zwarte kat.
- Aalsmeerderweg: Grijs-wit-bruin-rode poes. 
 Heeft grijze staart en witte sokjes achter.

Creatief Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 17 september 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting in de Oost-Inn in de Mi-
kado in de Catharina-Amalialaan 66 
onder het genot van een kopje koffi e 
of thee. ’s Middags van 12.00 tot 13.00 
uur kunnen belangstellenden aan-
schuiven om samen te lunchen. Altijd 
gezellig en verrassend. ’s Avonds is er 
van 19.30 tot 21.30 uur de creatieve 
avond. Deze eerste keer in het nieuwe 
seizoen kunnen deelnemers hun cre-
ativiteit laten zien door het maken van 
pompoenglazen. De kosten zijn voor 
de avond ook nu weer vijf euro en ie-
dereen is welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413 of kijk 
op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Inloop voor 
65-plussers
Aalsmeer - Zondagmiddag 14 sep-
tember is er de maandelijkse inloop 
in de Zijdstraat 55, Doopsgezinde 
Kerk, van 15.00 tot 16.30 uur voor ie-
dereen vanaf 65 jaar. Het thema voor 
de inloop is ‘Los van alles, fl adderen!’ 
Er klinkt een verhaal, er wordt een 
lied gezongen en er wordt geluisterd 
naar muziek waar het thema ook in 
door zal klinken. De inloop begint met 
een kopje koffi e of thee en de ont-
moeting met elkaar. Steeds vaker we-
ten mensen de weg naar dit gezelli-
ge samenzijn te vinden. Deze weg is 
voor alle 65 plussers uit Aalsmeer en 
omgeving. Er wordt een vrijwillige bij-
drage van 2 euro gevraagd. Van harte 
welkom! Voor vragen: Ellen van Hou-
ten (06-14144344), ouderenpastor.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. J. Trommel 
uit Lelystad en 16.30 uur met ds. M. 
Hogenbirk, gez. dienst met CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer, zater-
dag 17u. in Kloosterhof en zondag om 
10.30u. in Karmelkerk eucharistievie-
ring met L. Seeboldt mmv Karmelkoor 
en Mirakeltjes. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof in Karmelkerk. Donder-
dag 18 september om 10.30u. eucha-
ristieviering met L.S. en A. Blonk mmv 
diverse koren. Ziekendag.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. C. van Dorp, Garde-
ren. Tevens 10u. kinderkerk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

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

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27.
Dinsdag 16 september om 20u. met 
Hoite Slagter. Thema: Het evangelie 
van Lucas. Om de twee weken.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Donderdag 11 
september Leerhuis in Open Hof-
kerk, Sportlaan vanaf 20u.,

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag 10u. jeugddienst met ds. M. 
Hogenbirk en 16.30u. jeugddienst 
met ds. M. Hogenbirk in Het Licht-
baken, Rijsenhout.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Iris 
Speckman uit Almere. Collecte voor 
Vredesweek. Oppas kinderen via 
oppas@dgaalsmeer.nl.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met Bas v/d 
Bent uit Alkmaar.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. Z. 
de Graaf uit Katwijk. Organist: H. vn 
Noord. Om 18.30u. Meeting Point. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met dhr. 
E.J. Bergman, Katwijk. Organist: 
Maarten Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Bert Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Zondag 
14 september

Hollandse pot 
Open Hof Keuken 
Aalsmeer - Op vrijdag 19 septem-
ber om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken in 
de Sportlaan 86. Op het menu staat 
een hollandse maaltijd. De kosten 
bedragen 4.50 euro per persoon. 
Vanaf 17.45 is de deur open en de 
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00 
uur. Het doel van de Open Hof Keu-
ken is ontmoeting. Opgeven kan via 
de mail: diaconie@pgaalsmeer.nl of 

pedisch schoentechnicus. Er wordt 
voldoende tijd uitgetrokken voor 
het beantwoorden van vragen. Aan-
vang 20.00 uur, duur tot circa 22.00 
uur, de zaal gaat open om 19.45 uur. 
Toegang en koffi e of thee gratis. Al-
le leden worden hierbij uitgenodigd. 
Ook niet-leden van de RPVA zijn 
van harte welkom. Aan hen wordt 
een kleine bijdrage van 2 euro per 
persoon gevraagd. 
In verband met het aantal stoelen 
en koffi e/thee, worden belangstel-
lenden verzocht zich vooraf op te 
geven. Dit kan bij Marianne Kam-
stra via 023-5612675 of per e-mail: 
ReumaPVA@ziggo.nl.

Barbecue en informatiemarkt: 

Vrijwilligerswerk en jij!
Aalsmeer - Op donderdag 25 sep-
tember wordt een informatiemarkt 
over vrijwilligerswerk gehouden 
voor jongeren van 18 tot en met 30 
jaar. De initiatiefnemers willen laten 
zien dat vrijwilliger zijn niet alleen 
leuk en nuttig kan zijn, maar ook 
erg makkelijk. 
Je hoeft niet gelijk waterputten te 
graven in Afrika voor een half jaar; 
je kan ook een uur per week of eens 
per maand helpen in de nabije om-
geving. Ook wil men laten zien dat 
werken aan een betere wereld kan 
bestaan naast een drukke studie 
of baan. Er worden interviews ge-
houden met vrijwilligers over wat 
hen motiveert en wat vrijwilligers-
werk hen brengt. Daarnaast vindt 
er een informatiemarkt plaats waar 
de voedselbank, het jongeren Ro-
de Kruis, het Maatjesproject en Pro-
ject Wereldbuur taalcoach zich pre-
senteren. Medewerking wordt ver-
leend door de vrijwilligerscentrale 
Aalsmeer. Na het offi ciële gedeel-
te is er een informeel samenzijn met 
een barbecue. Samen met alle deel-
nemers willen de initiatiefnemers 
een avond organiseren die laag-
drempelig, kleinschalig, onafhanke-
lijk en vooral leuk is. Van 17.30 tot 
18.00 uur is de inloop. De interviews 

en informatiemarkt vinden plaats 
van 18.00 tot 19.00 uur en daar-
na gaat tot 21.00 uur de barbecue 
aan. Deelname staat open voor ie-
dereen van 18 tot en met 30 jaar. De 
entree bedraagt 7,50 euro per per-
soon, inclusief deelname aan bar-
becue en twee consumpties. Kom je 
met z’n tweeën dan betaal je 10 eu-
ro voor een duoticket. De locatie is 
de Historische Tuin (ingang via op-
haalbrug Praamplein). Opgeven kan 
tot uiterlijk donderdag 18 septem-
ber bij Franka Riesmeijer via fran-
ka@dgaalsmeer.nl of Otto Zandvliet 
via ottozandvliet@hotmail.com.

Vredesweek
De avond is onderdeel van de Vre-
desweek die van 20 tot en met 28 
september gehouden wordt. On-
der de naam Oecumenische Am-
bassade van Vrede Aalsmeer orga-
niseren de Doopgezinde Gemeen-
te, de Open Hof Kerk en de Kar-
melparochie verschillende activitei-
ten om vrede op verschillende ma-
nieren te belichten. De week staat 
in het teken van ontwapening on-
der het motto Wapen je met vrede. 
Voor meer informatie zie tevens ht-
tp://ambassades.paxvoorvrede.nl/
vredesweek.

telefonisch via het nummer van de 
diaconie 06-41700923 tot zondag 
14 september. Iedereen is van har-
te welkom. 

Open 
monumentendag
Bezichtiging 
Dorpskerk 

Start handboogschieten
Kudelstaart - Maandag 1 septem-
ber is bij handboogvereniging Tar-
get de beginnerscursus weer ge-
start. Vanwege de grote animo is 
er gekozen voor twee groepen van 
acht schutters, de eerste groep 
op de vaste maandagavond en de 
tweede groep op vrijdagavond. 

De animo was zo groot dat er zelfs 
vier gegadigden op een wachtlijst 
moesten worden geplaatst voor de 
volgende cursus. Bij Target is men 
de mening toegedaan dat de recen-
telijk georganiseerde open dag in 
combinatie met Sportpassie de re-
den is voor deze grote interesse in 
de handboogsport; bovendien is 
HBV Target de leukste en gezellig-
ste handboogvereniging in de regio. 
Wil je zelf eens stiekem een kijk-
je nemen hoe het er bij Target aan 
toe gaat? 
Dan is dat altijd mogelijk op de 
clubavonden op dinsdag en donder-
dag; er zijn dan voldoende leden om 
je van informatie te voorzien. Hand-
boogschieten is bij HBV Target van-
af 12 jaar en kent geen bovengrens, 

dus ook een geweldige leuke be-
zigheid voor ouderen. Het clubhuis 
van de handboogvereniging is ge-
huisvest aan de Wim Kandreef. Kijk 
voor meer info op de website: www.
hbvtarget.nl.



Muziek
Donderdag 11 september:
* 100% Aalsmeer met Gerard Joling, 
Bonnie St. Clair, Jan Leliveld, Danny 
Terp en dj Kees Markman in feest-
tent, Praamplein v/a 20.30u.
* Optreden smartlappenkoor Denk 
aan de Buren op speelplein Uiter-
weg v/a 21u.
Vrijdag 12 september:
* Feestavond met Edwin Evers Band 
en Sharon Doorson in feesttent op 
Praamplein v/a 20.30u.
* Afterparty’s feestweek in cafés 
Joppe, Weteringstraat en de Praam, 
Zijdstraat. 
* Thema-feest in feesterij de Bok, 
Dreef 5, 22u.
Zaterdag 13 september:
* Feestavond met Jan Smit, Eddy 
Walsh, het Feestteam en dj Joost in 
feesttent, Praamplein v/a 20.30u.
* Afterparty’s feestweek in cafés 
Joppe en de Praam.
* Thema-feest in feesterij De Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
* Cabaret ‘Zo zijn we niet getrouwd’ 
door Margriet Bolding in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 14 september:
* Dave Chavez Band live in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 16u.
* Salsa-dansen in The Beach, Oost-
einderweg 247a, 19.30-23.30u.
Dinsdag 16 september:
* Try-out Davanti voor Korenfestival 
in tehuis Hortensialaan 55a, 19.45u.
Zaterdag 20 september:
* Band Van Alles en Nog Wat in café 
Sportzicht, Sportlaan v/a 21u.

Films
Donderdag 11 september:
* Film over vogels bij Vogelclub in 
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
T/m 18 september:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Opera Ma-
dama Butterfly. Ook 100-Jarige die 
verdween, Lucy, 12 Years a Slave en 
Expendables 3. Voor jeugd: Hoe tem 
ik een draak, Rio2, Heksen bestaan 
niet, Planes2 Pieter Post en Koem-
ba de zebra.
Donderdag 18 september:
* Nostalgische filmmiddag PCOB in 
zorgcentrum Molenpad, 14.30u.
Woensdag 24 september:
* Ladies Night in Crown Cinema met 
‘The Hundred Foot Journey’ v/a 18u.

Exposities
11 tot en met 13 september:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
Tot en met 14 september:
* Buurtverlichting op Uiterweg. Van-
af vrijdag elke avond vanaf 21u.
13 en 14 september:
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg. Zaterdag 
en zondag open 12 tot 17u. Ook op 
20 en 21 september.
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, zaterdag en 
zondag 11-16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collectie 
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag 14-17u. 
* Nieuwe expositie in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg met kunst 
uit Frankrijk en Italië. Open zaterdag 
en zondag 12-17u. T/m 2 november.
Vanaf 2 september:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
Vanaf 11 september:
* Expositie Leven van Liesbeth Eil-
ders in beeld in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. Zaterdag om 
16u. feestelijke opening.
September:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-

heidscentrum Drie Kolommen.
* Foto’s van Monic Persoon in Het 
Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Schilderijen van Conny Fransen bij 
Eveleens Makelaardij, Punterstraat.
20 en 21 september:
* Kunstroute Aalsmeer met meer 
dan 100 kunstenaars, dichters en 
musici op 23 locaties. Zaterdag en 
zondag 12 tot 17u.

Diversen
Donderdag 11 september:
* Gehandicaptendag in feesttent, 
Praamplein v/a 10u.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Start sjoelcompetitie Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
11 tot en met 14 september:
* NK Regenboog zeilwedstrijden op 
de Westeinderplassen.
Vrijdag 12 september:
* Seniorenmiddag met 74 jarige zan-
ger John Spoel in feesttent, Praam-
plein v/a 13.30u.
* Palaver Pramenrace in VVA-kanti-
ne, Dreef v/a 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 13 september:
* 29e Pramenrace ‘Spie op z’n chicst’. 
Start 12u. bij Pontweg. Finish in tent 
op Praamplein v/a 14.30u.
* 3 Uur van Aalsmeer, Hibra-races in 
Lakenblekerstraat, 19.30 tot 22.30u.
* Open Kudelstaart bij dartclub 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. 
Inschrijving sluit om 20u.
Zondag 14 september:
* Klassieke races Hibra op industrie-
terrein Hornmeer. Training 10-13u. 
Manches van 13 tot 18u.
* Vogelbeurs bij Rijsenvogel in SCW 
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de Gemeente, Zijdstraat, 15-16.30u.
Maandag 15 september:
* Kaartavond Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 16 september:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Koffie-ochtend in Lichtbaken, Rij-
senhout van 10 tot 11.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Open huis badmintonver. Volant’90 
in Proosdijhal, 18.30-22.30u.
Woensdag 17 september:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan v/a 9.30u. Tevens 
lunch 12u. en creatief 19.30u.
 * OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Presentatie Zabo-competitie in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Donderdag 18 september:
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout v/a 19.45u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Vrijdag 19 september:
* Open Hofkeuken in ‘t Baken, 
Sportlaan v/a 18u.
* Koppelkaarten bij FC Aalsmeer in 
kantine Beethovenlaan 120 v/a 20u.
Zondag 21 september:
* Eerste brommer toerrit. Start 12u. 
bij café Joppe, Weteringstraat.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 11 september:
* Borrel Aalsmeer in Welkom Thuis, 
Stommeerweg v/a 17u.
* Eerste Raad na zomerstop in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
Dinsdag 16 september:
* Bijeenkomst over Dementie met 
Sjef van Bommel in Ontmoetings-
centrum, Kanaalstraat v/a 19.30u.
Donderdag 18 september:
* Bijeenkomst voor Raad over be-
leidsplannen Zorg en jeugd in ge-
meentehuis.
* Lezing misdaadverslaggever Paul 
Vugts in Boekhuis, Zijdstraat, 20u.
Maandag 22 september:
* Informatie-avond gemeente voor 
inwoners over beleidsplannen Zorg 
en jeugd in gemeentehuis, 20u.
Woensdag 24 september:
* Verkiezing Onderneming v/h jaar, 
ronde 2 in Crown Studio’s v/a 20u.

AGENDA

Leven Liesbeth Eilders in 
beeld in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
13 september om 16.00 uur wordt in 
het Oude Raadhuis een overzichts-
tentoonstelling geopend van het 
werk van Liesbeth Eilders. De ope-
ning zal worden verzorgd door Ben-
jamin Boom, een oud-leerling van 
Liesbeth en de zoon van een goe-
de vriendin. Liesbeth heeft haar he-
le leven getekend en geschilderd, 
vanuit haar huis aan de Wilgen-
laan. Haar werk is doortrokken van 
Aalsmeerse uitzichten, bomen en 
bloemen. Sommige bezoekers zul-
len zichzelf of bekenden herken-
nen in de Aalsmeerse portretten. 
Naast haar werk als schilderes, gaf 
Liesbeth in haar jonge jaren ook les 
aan de tuinbouwschool. Als docente 
kunstgeschiedenis, kleurenleer en 
bouwstijlen heeft ze veel Aalsmeer-

ders het begrip esthetica bijge-
bracht. Liesbeth wilde graag dat 
haar werk aan de muur zou hangen 
bij mensen die ervan genoten. Haar 
beide dochters Annekee en Katelijn 
willen met deze tentoonstelling be-
werkstelligen dat dit zo veel moge-
lijk gaat gebeuren. Daarom worden 
de werken, die voor het overgro-
te deel niet-ingelijst tentoongesteld 
zullen worden, voor vriendelijke prij-
zen verkocht. De verkochte werken 
mogen direct worden meegenomen. 
De opbrengst van de tentoonstelling 
zal gaan naar drie bij Liesbeth pas-
sende goede doelen, te weten KCA, 
het Longfonds en KWF.
De tentoonstelling is te bezoeken 
tot 19 oktober iedere donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur. De toegang is gratis.

Divers filmavond voor jong en oud
Opera: Madama Butterfly 
zondag in Crown Cinema
Aalsmeer - Op zondag 14 septem-
ber presenteert Crown Cinema op 
de opera ‘Madama Butterfly’. Mada-
ma Butterfly, de vijfde opera van Gi-
acomo Puccini, is gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van het zes-
tienjarige Japanse meisje Cio-Cio-
San (Butterfly). Zij trouwt met de 
Amerikaanse marineofficier Captain 
Pinkerton, baart zijn kind en wordt 
vervolgens in de steek gelaten. Het 
drama is compleet wanneer Pinker-
ton zeven jaar later met zijn Ame-
rikaanse vrouw terugkeert naar Ja-
pan om zijn kind op te halen. Om 
niet te hoeven leven in schaam-
te pleegt Cio-Cio-San zelfmoord. 
Ondanks de Japanse ‘coleur loca-
le’ is Madama Butterfly vooral een 
aangrijpende opera over zelfopof-
fering, een vaak terugkerende the-
ma in Puccini’s oeuvre. De film be-
gint om 15.30 uur in de bioscoop 
aan de Van Cleeffkade 15. Vandaag, 

donderdag 11 september, trakteert 
Crown Cinema op ‘Sex Tapes’ (ook 
op zaterdag en zondag), de 100-ja-
rige die verdween (ook zaterdag) en 
de Expendables (ook vrijdag en za-
terdag). Vrijdag kan tevens kennis 
gemaakt worden met de films ‘Lu-
cy’ en ‘12 Years a Slave’. Zaterdag en 
zondag zijn in Crown Cinema diver-
se films voor kinderen te zien. Kom 
genieten van ‘K3 en het Dierenho-
tel’, ‘Koemba de Zebra’, ‘Heksen be-
staan niet’, ‘Hoe tem je een draak’ en 
‘Frozen 2D’. Zaterdag voor de groten 
extra ‘Oorlogsgeheimen’ en zondag 
‘Hartenstraat’. 
En een tip: Ladies Night op woens-
dag 24 september met ‘The Hund-
red Foot Journey’. 
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserve-
ren kan door te bellen naar 0297-
753700 of een mail te sturen naar 
info@crowncinema.nl. 

Rock en blues van de Dave 
Chavez Band in The Shack
Oude Meer - Een swingende show 
op zondagmiddag presenteert The 
Shack ook aanstaande 14 septem-
ber weer met de Dave Chavez Band. 
De Dave Chavez Band is een abso-
luut fantastische rhythm and blues 
band uit Schiedam, die al eerder 
met heel veel succes op het Shack-
podium stond. De band speelt on-
vervalste Amerikaanse rhythm and 
blues. Dave Chavez Band bestaat uit 
vier topmuzikanten die garant staan 
voor een spetterende show. Zang en 
gitaar: Dave Chavez, die lekkere so-
lo’s uit zijn gitaar weet te halen. Op 
de bluesharp Robin van Roon, op de 
bass Jules van Brakel en op drums-
de nog jonge en talentvolle Darryl 
Ciggaar. Deze vier muzikanten ne-
men de bezoekers mee op een reis 
naar Chicago, Texas en de Westkust 
zonder een vliegticket, met hun ge-
weldige opzwepende muziek beïn-

vloed door James Harman, The Fa-
bulous Thunderbirds, Johnny Gui-
tar Watson, Rick Estrin en nog veel 
meer. Een absolute aanrader om 
ook deze zondagmiddag weer af te 
reizen naar De Oude Meer, om de-
ze band te zien én te horen in The 
Shack. Noteer ook alvast deze da-
tums in de agenda: Zondag 21 sep-
tember: Little Boogie Boy Bluesband 
met Hein Meijer op gitaar! Vrijdag 
26 september: De vetste Metallica 
Tribute band. Zondag 28 september: 
Howling Coyotes, Rockabilly, Ska, 
Surf en Country, spectaculaire band! 
The Shack is aanstaande zondag 
14 september geopend vanaf 15.00 
uur. Het optreden van Dave Chavez 
Band begint rond 16.00 uur. De en-
tree is 5 euro per persoon.
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Start KCA cabaretseizoen in Bacchus

Zaterdag Margriet Bolding: 
‘Zo zijn we niet getrouwd’
Aalsmeer - Het KCA cabaretsei-
zoen gaat zaterdag 13 septem-
ber van start in cultureel café Bac-
chus met een optreden van Mar-
griet Bolding. Met originele teksten 
en een meesterlijke timing slaagt 
Margriet erin onverwachte wendin-
gen te creëren. Daarbij schroomt ze 
niet om anderen én zichzelf flink op 
de hak te nemen. Haar mooie en 
soms zeer ontroerende liedjes zijn 
als de kers op de taart, hierin valt 
alles op zijn plaats. Over haar pro-
gramma ‘Zo zijn we niet getrouwd’: 
Een relatie: voor je het weet heb je 
er weer één. De medemens ligt con-

tinu op de loer om een relatie met 
je aan te gaan. Net getrouwd, net 
moeder: Hup weer twee relaties er-
bij. Een keertje naar de drogist, en 
ja hoor: een klantrelatie. En je had 
ook al werkrelaties, vriendschapsre-
laties, familie en andere zinvolle re-
laties. Met telkens weer ander, soms 
ongeschreven, regels. Hoog tijd om 
die eens onder de loep te nemen!
De voorstelling begint zaterdag om 
21.00 uur in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat. Kaarten zijn te 
reserveren via www.cultureelcafe-
bacchus.nl of telefonisch via 0297-
342657 (na 18.00 uur).

Denderende start Bacchus
Aalsmeer - Stevige rock en punk 
klonk afgelopen zaterdagavond 6 
september in Bacchus. Aan de nog 
jonge Aalsmeerse band ‘Total Se-
clusion’ de eer om het nieuwe sei-
zoen van het culturele café in Ger-
berastraat te openen. Grote con-
current was zeker het Vuur en Licht 
spektakel bij de watertoren, maar 
de vier jongens speelden toch voor 
een best goed gevulde zaal, in ie-
der geval was het aanwezige pu-
bliek enthousiast. Tot in de late uur-

tjes hebben Tom, Samuel, Julius en 
Jelmer hun muziek vol energie ten 
gehore gebracht. Zowel eigen num-
mers als bekende songs stonden op 
het repertoire en de liedjes die in de 
smaak vielen, werden op verzoek 
‘gewoon’ nog een keer gespeeld. 
Als jonge band, nog geen jaar be-
zig, heb je tot slot nog geen einde-
loos repertoire. Een heerlijke ‘den-
derende’ start in Bacchus. Top dat 
jong talent de ruimte gegeven wordt 
om zich te ontplooien! 

BadaBoom club ‘On Tour’ 
Aalsmeer - De BadaBoom Comedy 
Club organiseert kwalitatief hoog-
staande comedyshows met een 
wisselende line-up. Daar ligt ook de 
onderscheidende factor van Bada-
Boom: ondanks het feit dat de line-
up elke keer wisselt, blijft humor en 
daarbij een leuke avond gegaran-
deerd. Daarnaast zijn het comedi-
ans op ‘stand’ waardoor de stabili-
teit van het concept continue blijft 
en de avond altijd met een ‘big smi-
le’ eindigt. BadaBoom on Tour bor-
duurt hier op voort, door de show 
een landelijk karakter te geven in 

samenwerking met PA Concepts-
Events. Dit betekent namelijk dat 
meer mensen kunnen genieten van 
een ontspannen avond uit vol hu-
mor. En er wordt wel eens gezegd: 
hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
De eerste show ging eerder dit 
jaar van start in de Crown Studio 
Aalsmeer, waarna BadaBoom vanaf 
september 2014 maandelijks terug-
komt. Een budgetvriendelijk, kwa-
litatief hoogstaand en variërende 
aanbod van humor. Oftewel, een hi-
larische avond uit. Meer informatie 
en showdata op: www.badaboom.tv.

Genieten op Kunstbeurs
Aalsmeer - Voor de vierde keer 
vond afgelopen weekend, zaterdag 
6 en zondag 7 september, de kunst-
beurs aan de Westeinder plaats in 
galerie Sous-Terre. Het publiek, dat 
in groten getale de beurs tegenover 
de watertoren wist te vinden, genoot 
van het gevarieerde aanbod aan 
schilderijen, bronzen en keramische 
beelden, foto’s en sieraden. Alle dis-
ciplines waren vertegenwoordigd. 
Bijzonder was de aanwezigheid van 

schilder Mieke van Zundert, die ter 
plaatse op verzoek mensen portret-
teerde. Niet alleen in de prachtige 
en sfeervolle pompkelder kon geno-
ten worden van kunst, ook kon een 
wandeling gemaakt worden door de 
beeldentuin buiten. 
De organisatie kijkt tevreden terug 
op dit kunstweekend. Op naar het 
eerste lustrum, volgend jaar de vijf-
de beurs! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Gedichtentuin weer open
Aalsmeer - Eenendertig gedich-
ten vormen samen de gedichtentuin 
in het Boomkwekerskerkhof aan de 
Stommeerweg, naast de RK Karmel-
kerk. Voor de zesde maal vindt deze 
presentie tussen het monumentale 
groen plaats. De bijdragen zijn van 
zesentwintig dichters uit verschil-
lende windhoeken en streken en al-
len hebben een of meer gedichten 
gemaakt rond het thema natuur. Af-
gelopen weekend was het hek van 
het kerkhof voor het eerst geopend 
voor publiek. 
Ook aanstaande zaterdag 13 en 
zondag 14 tijdens de pramenrace 
en het open monumentenweekend 
kan de gedichtentuin bezocht wor-
den, evenals tijdens de Kunstrou-
te op 20 en 21 september. De ge-
dichten op het kerkhof met graven 
van bekende Aalsmeerders omringt 
door diverse boomsoorten op leef-

tijd zijn beide weekenddagen te le-
zen tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 
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STAGE
MUSIC SHOP

Discobollen
vanaf  € 4,95

Kazoo of shaking egg
(diverse kleuren) 

vanaf  €1,40
Western gitaar

‘CLX’ (blauw) € 79,-

4,95

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

Dé vioolspecialist

FEESTWEEKKOOPJE:

FEESTWEEKAANBIEDING:

FEESTWEEKSPECIAL:

Viool ‘Leonardo’
(4/4, blauw) € 125,-

Kazoo of shaking egg
FEESTWEEKTIP:







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

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, 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 vra-
gen 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.am-
stelveen.nl

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

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

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

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

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

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

OVERiGE LOkETTEN EN iNfORMATiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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

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

SERViCEpuNT bEHEER EN uiTVOERiNG 
pROViNCiE NOORd-HOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-
0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
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 bekend-
makingen 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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende 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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 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 na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

stemmingsplan tbv kantoor aan huis (verzonden 3 septem-
ber 2014);

- Helling 46 (Z-2014/051061), het terugsnoeien van een 
boom (verzonden 8 september 2014).

buiTEN bEHANdELiNG GESTELdE AANVRAGEN *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Schoolstraat 15 (Z-2014/051272), melding brandveilig ge-

bruik (verzonden 4 september 2014).

GEACCEpTEERdE MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Cyclamenstraat 21 (Z-2014/050715), het verwijderen van 

asbest (verzonden 3 september 2014);
- Einsteinstraat 103 (Z-2014/044623), melding brandveilig 

gebruik (verzonden 4 september 2014);
- Roerdomplaan 3 (Z-2014/049766), melding brandveilig 

gebruik (verzonden 4 september 2014).

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

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

bEkENdMAkiNG OMGEViNGSdiENST 
NOORdzEEkANAALGEbiEd

De plaatsvervangend directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat het Algemeen 
Bestuur op 8 september 2014 heeft besloten dat mevrouw 
E.M.J. Meijers met ingang van 1 oktober 2014 wordt be-
noemd tot secretaris van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied. Het besluit is te raadplegen via de website www.
odnzkg.nl.”

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Copierstraat 37 (Z-2014/051459), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Hornweg 183 (Z-2014/052251), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Molenpad 2 en Zijdstraat 28(Z-2014/052750), melding 

brandveilig gebruik en het wijzigen van brandscheidin-
gen;

- Ophelialaan 81 (Z-2014/051100), het plaatsen van een 
erfafscheiding aan de voorzijde;

- Robend / Mijnsheerlyckheid (Z-2014/052246), het maken 
van een kistdam en cascade;

- Schoolstraat 15 (Z-2014/051286), melding brandveilig 
gebruik (uitgebreid);

- Uiterweg 168 (Z-2014/052293), het bouwen van een wo-
ning met bijgebouwen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 6-10 (Z-2014/051994), melding brandveilig 

gebruik;
- Schoolstraat 15 (Z-2014/051272), melding brandveilig 

gebruik.

Officiële Mededelingen
11 september 2014

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 157 (Z-2014/043239), het verhuren van 

drie kamers (verzonden 3 september 2014);
- Kudelstaartseweg 75 (Z-2014/046373), het vervangen 

en vergroten van een dakkapel (verzonden 9 september 
2014).

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNG, 
uiTGEbREidE pROCEduRE **

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
een melding brandveilig gebruik aan de Meervalstraat 23 (z-
2014/017357) te Aalsmeer (verzonden 9 september 2014). 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u beroep indienen. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

WEiGERiNG OMGEViNGSVERGuNNiNG *

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 de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Rietwijkeroordweg 45A (Z-2014/001911), het wijzigen van 

de bestemming ten behoeve van parkeerdiensten van en 
naar Schiphol (verzonden 11 september 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Geerland 18 (Z-2014/039333), het wijzigen van een be-

lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning
- Sinterklaasintocht, Aalsmeer Dorp, 15 november 2014 
 (Z-2014/042058) (verzonden 9 september 2014);
- HIBRA, Industrieterrein Hornmeer, 13 en 14 september 

2014 (Z-2014/043587) (verzonden 9 september 2014);
- Cultureel feest Ganesh Utsav, Catharina-Amalialaan 66, 
 6 september 2014 (Z-2014/048613) (verzonden 4 septem-

ber 2014).

COLLECTES

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

RECTifiCATiE

Op 4 september is er gepubliceerd dat onderstaande aanvraag 
zou zijn verleend. Dat is niet het geval.
Deze aanvraag is ontvangen.

Exploitatievergunning
- Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer 
 (Z-2014/050221), ontvangen 26 augustus 2014.

TER iNzAGE

t/m 12-09-14 Aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Marconistraat 
10A (Z-2014/025148) (melding brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf); en Baccarastraat 
3 (Z-2014/028450) (melding brandveilig ge-
bruik buitenschoolse opvang).

t/m 09-10-14 Terinzagelegging ontwerpplan “Schinkel-
polder, tweede wijziging” (Z-2014/047187) 
(het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, tweede wijziging” met de daarop 
betrekking hebbende stukken bestaande uit 
een toelichting, regels en een verbeelding 
(plankaart). Het plangebied heeft betrekking 
op de perceel aan de Mr. Jac. Takkade 28 te 
Aalsmeer.)

t/m 02-10-14 De uitvoeringsagenda met bijbehorende uit-
voeringsparagraaf van de gebiedsvisie Aals-
meer 2020

Informatieavond gemeente op 22 september

Beleidsplannen Zorg en 
Jeugd in besluitvorming
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft dins-
dag 9 september besloten om het 
beleidsplan Jeugdhulp en de WMO-
nota 2015-2018 voor besluitvorming 
voor te leggen aan de gemeente-
raad van Aalsmeer. In deze nota’s 
wordt duidelijk hoe de gemeente de 
nieuwe zorgtaken, die per 1 janua-
ri 2015 onder haar verantwoorde-
lijkheid vallen, wil uitvoeren. Het uit-
gangspunt voor het college bij het 
uitvoeren van deze nieuwe taken 
is dat iedere Aalsmeerse inwoner 
die zorg nodig heeft, dat ook krijgt. 

De mens staat centraal. Het is ech-
ter ook duidelijk dat het Rijk bij de 
overheveling van de taken naar de 
gemeente, de budgetten flink heeft 
verlaagd. Er wordt een groter be-
roep op mensen zelf en hun om-
geving gedaan, maar de gemeen-
te blijft verantwoordelijk en aan-
spreekbaar voor mensen die kwets-
baar zijn en die het zelf niet red-
den. Vandaar het motto ‘Zorg voor 
elkaar’. Volgens planning bespreekt 
de gemeenteraad van Aalsmeer de-
ze nota’s op donderdag 2 oktober. 

WMO
De gemeente voert op het gebied 
van de WMO (Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning) al een groot 
aantal taken uit, zoals: huishoudelij-
ke hulp, speciaal vervoer, hulpmid-
delen (zoals rolstoelen) en woning-
aanpassingen. Per 1 januari 2015 
krijgt de gemeente er nieuwe ta-
ken, zoals dagstructurering (voor-
heen dagbesteding) en individue-
le begeleiding bij. De gemeente wil 

bovendien mantelzorgers ontlasten 
door het organiseren van een kort-
durend verblijf bij een zorginstel-
ling voor een patiënt (respijtzorg). 
Het financiële beeld is op dit mo-
ment nog omgeven met onzekerhe-
den. De inkoop van de maatschap-
pelijke ondersteuning is nog niet af-
gerond. Daarnaast bestaat er on-
zekerheid over het aantal inwoners 
dat van de verschillende vormen 
van ondersteuning gebruik maakt. 
In eerste instantie reserveert de ge-
meente een buffer voor onvoorzie-
ne uitgaven bij de inkoop. Wethou-
der Zorg Ad Verburg: “Ik ben blij dat 
we hebben kunnen regelen dat ie-
dereen die nu hulp of ondersteu-
ning krijgt, dit in 2015 blijft houden. 
In de loop van 2015 wordt duidelijk 
hoe we er in 2016 voorstaan. Voor 
nieuwe zorgvragers geldt dat zij 
bij gemeentelijke professionals te-
recht kunnen voor hun indicatie. In 
dit gesprek wordt ook gekeken wat 
iemand zelf kan regelen en welke 
soort (aanvullende) hulp nodig is.”

Jeugdhulp
Daarnaast krijgt de gemeente er ta-
ken bij op het gebied van de jeugd-
hulp, zoals preventie en opvoedon-
dersteuning, (gesloten) jeugdhulp, 
jeugd GGZ, zorg voor verstande-
lijk beperkten, aanpak kindermis-
handeling, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Een wettelijke 
verplichting is dat veel van deze ta-
ken in regionaal verband worden 
georganiseerd. Wethouder Jeugd 
Gertjan van der Hoeven: “Ook voor 
de jeugdhulp geldt: gezinnen die nu 
hulp of ondersteuning ontvangen, 
krijgen dit in 2015 ook. Bij gezinnen 
die in 2015 voor het eerst jeugdhulp 
nodig hebben wordt gezamenlijk 
bekeken welke zorg het best past 
en wordt een plan gemaakt. Het 
principe daarbij is: één gezin; één 
plan, één coördinator.”

Keuzes en informatie
Het college heeft in de nota’s een 
aantal keuzes gemaakt. Het colle-
ge wil dat elke inwoner die onder-
steuning van de gemeente ontvangt 
naar draagkracht een eigen bij-
drage blijft betalen. Dagstructure-
ring aanbieden ter voorkoming van 
overlast en onveilige situaties en om 
overbelasting van mantelzorgers te 
voorkomen. Woningen met extra 
voorzieningen voor ouderen reali-
seren in zogenoemde woonservice-
zones; een persoonsgebonden bud-

get mogelijk maken voor alle maat-
werkvoorzieningen; de toegang tot 
gemeentelijke zorg en ondersteu-
ning organiseren via het sociaal lo-
ket en de sociale teams. Het college 
gaat ervan uit dat met de maatrege-
len die in beide nota’s worden voor-
gesteld iedere Aalsmeerse inwoner 
die zorg nodig heeft, die ook krijgt. 
Geen enkel systeem kan echter risi-
co’s en misstanden helemaal voor-
komen en uitsluiten, ook de nieuwe 
Jeugdwet en Wmo 2015 niet. De no-
ta’s jeugdhulp en WMO 2015-2018 
worden volgens planning op 2 ok-
tober in de gemeenteraad bespro-
ken. Op donderdag 18 september 

wordt een informatief overleg ge-
organiseerd, waarbij de gemeente-
raadsleden (technische) informa-
tie krijgen over de twee nota’s. De-
ze bijeenkomst is openbaar toegan-
kelijk en u bent dus van harte wel-
kom. Specifiek voor inwoners wordt 
er op maandag 22 september vanaf 
20.00 uur een informatieavond ge-
organiseerd over de veranderingen 
in de zorg en de jeugdhulp. Over 
de participatiewet (mensen bege-
leiden naar werk) wordt later in het 
jaar nog informatie verstrekt. De bij-
eenkomsten worden georganiseerd 
in het gemeentehuis. Meer informa-
tie: www. aalsmeer.nl.
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Filmavond: 
Feest der herkenning

Aalsmeer - Het nostalgisch fi lm-
festival afgelopen dinsdag in de 
feesttent heeft veel publiek getrok-
ken. In de middag mochten zo’n 
600 mensen verwelkomt worden, in 
de avond was het zelfs uitverkocht 
en zat het ‘strak vol’ met bijna 1000 
aanwezigen. 
Organisator en presentator Dick 
Piet trakteerde op onder andere 
fi lms over het bloemencorso, kolen-
boer Jongkind en vooral een feest 
van herkenning was de fi lm uit 1987 

over ‘veranderd’ Aalsmeer. Burge-
meester Jobke Vonk was ook aan-
wezig en volgens Piet zou ook zij 
haar ogen uitkijken. Onder ande-
re auto’s in de Zijdstraat! Piet pleitte 
voor behoud van de feesttent op het 
Praamplein. Er wordt al twintig jaar 
heel veel tijd en energie ingestoken 
door een enthousiaste groep vrijwil-
ligers en parkeerplaatsen worden 
door alle bezoekers iedere keer nog 
gevonden. Hij kreeg applaus voor 
zijn pleidooi. 

Groots motorspektakel in Hornmeer

Hibra: Zaterdag de 3 uur 
en zondag demoraces!

Aalsmeer - Good old Henk van 
den Beukel heeft goede zaken 
gedaan op de Luttenbergring in 
Raalte met zijn maatje Cees Eike-
lenboom weer op het podium in 
de 50/125 cc klasse, een eerste 
en derde plaats. Bij de keuringen 
in de ochtend werd de concurrent 
in het kampioenschap, Westlan-
der Guido de Wit, al lichtelijk geïn-
timideerd door de Aalsmeerse Ar-
mada. “We gaan voor het Kampi-
oenschap van Henk, Jij staat nu 
wel één, maar daar gaan we van-
daag verandering in aanbrengen.” 
Jeroen Meyer op zijn super snelle 
Honda was de waakhond bij Gui-
do, Aart van Erkel en Arjan Gordijn 
hielden Guido op het gele gevaar 
al in de gaten en Cees Eikelen-
boom hing als een elastiekje ach-
ter Henk. Echter Guido loste zelf 

het probleem op (helaas), tijdens 
de training een vastloper en in de 
eerste manche brak van de reser-
vemotor de kettingas en maakte 
een schuivertje. Kortom, de kans 
is klein dat Guido de laatste twee 
wedstrijden nog aan de start staat.

Bedrijventerrein Hornmeer
Zaterdagavond 13 september 
staan er 32 Endurance teams 
aan de start voor de ‘3 uur van 
Aalsmeer’ van de Hibra op bedrij-
venterrein Hornmeer. Om 19.30 

 SNELHEID
  
1. The Next Generation M. Biesheuvel  
2. Stenhuis Maatjes J. Brouwer 
3. Uniek, S. Baardse 
4. Union Junior R. v. Leeuwen 
5. De Kleine Brug W. Heeren 
6. Ast maar drijft K. Janssens 
7. Het Witje W. van Tol 
8. Chic-ita J. Tukker  
9. Team SLK D. Keessen 

10. DIP H. van Leeuwen
11. Stoppies H.A. Spaargaren 
12. De Barrel P. Pannekoek 
13. ‘t Allegaertje C. Piet 
14. Drijfhuis 5 J. v.d. Polder 
15. De Eerebaje Plokkers C. v/d Schilden 
16. Legale Beppies M. v.d. Schilden 
17. ‘t Molmmegoedje C.A. de Moor 
18. Ocker Nockel II A.v.d. Schilden 
19. De Tur-bootjes P. Dijkstra 
20. Witte v L. / Witte Wieven  T. v. L. 

Zaterdag Spie op z’n chicst
Defi nitieve startlijst van 

de 29ste Pramenrace
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
was het gezellig en spannend in 
de feesttent. De Spie sport- en spel 
avond stond op het programma en 
hiermee worden de startnummers 
van de Pramenrace defi nitief vast-
gesteld. Vooral de deelnemers aan 
de categorie ‘snellen’ strijden deze 
avond heel fanatiek, want als eer-
ste starten geeft (meer) mogelijkhe-
den om de hoogste eer te behalen. 
In de Praambode een lijst met deel-
nemers. Deze is echter niet volledig. 
De  lijst in deze krant is de defi ni-

tieve startvolgorde. In de categorie 
‘snellen’ mag The Next Generation 
als eerste starten, bij de ‘bokken’ De 
Poel Bandits, bij de ‘dames’ Lek zon-
der End en in de grootste categorie 
‘recreanten’ Puntjetaartieven. Ver-
geet niet de startnummers duide-
lijk aan beide zijden van de praam 
of de bok te bevestigen. Het wordt 
druk zaterdag, want liefst 152 teams 
doen mee aan dit 29ste van het doe- 
en verkleedfeest ‘Spie op z’n chicst’ 
op het water. Succes en veel plezier 
allemaal. 

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 4 september is aangevangen met 
de bouw en de inrichting van de feesttent op het Praamplein. Na drie 
dagen kon de grote groep vrijwilligers trots het eindresultaat aan-
schouwen. De tent was klaar voor gebruik. Precies op tijd, want af-
gelopen zondag 7 september was de eerste activiteit van alweer de 
twintigste editie van de feestweek Aalsmeer. What’s Upp was het the-
ma van de tentdienst, die werd georganiseerd door de Dorpskerk, de 
Lijnbaankerk, de Oosterkerk en de Cama-gemeente. De kerkdienst op 
deze bijzondere locatie is door ruim 1.000 personen bezocht. Afgelo-
pen maandag 8 september was het ongeveer even druk, voor dit maal 
de SPIE spelavond. Wie mag als eerste starten tijdens de Pramenrace 
aanstaande zaterdag 13 september? In Romeinse strijdwagens streden 
de teams twee om twee om een snelle tijd. Vier heren of dames dien-
den als paarden om de ‘soldaat’ op de kar de mogelijkheid te geven 
twee keer een skippybal aan te tikken. Leuk om te zien hoe fanatiek 
er rond gerend werd. Op dinsdag werd de tent twee keer omgetoverd 
tot fi lmzaal voor het nostalgische fi lmfestival. In de middag was de tent 
goed gevuld, in de avond was iedere stoel bezet. Niet alleen ouderen 
hebben overigens genoten van de oude beelden van weleer. Ook jon-
geren kwamen een kijkje nemen en waanden zich in Aalsmeerse eve-
nementen en gebeurtenissen van toen. 

Woensdagmiddag was voor de jeudige inwoners en de Telekidsshow 
is prima bezocht, ‘volle bak’. In de avond het eerste muzikale festijn, 
Aalsmeer festival met optredens van de Red Maddies en Ten Beers Af-
ter. Vandaag, donderdag 11 september, worden gehandicapten in de 
tent getrakteerd op een gezellige feestdag en vanavond wordt het echt 
een dorpsfeest met 100% Aalsmeer met optredens van Danny Terp, 
Bonnie St. Claire, Jan Leliveld, Gerard Joling en dj Kees Markman. Op 
vrijdag 12 september worden ouderen uitgenodigd voor een gezellig 
samenzijn in de tent met onder andere een optreden van de 74 jari-
ge zanger John Spoel. De aanvang is 13.30 uur en de toegang is gra-
tis. Vrijdagavond komt de Edwin Evers Band optreden in de tent en de 
spots gaan aan voor Sharon Doorson met band. Zaterdag 13 septem-
ber is alweer de laatste dag van de feestweek met overdag, vanaf 13.00 
uur, de altijd gezellige fi nish van alle deelnemers aan de Pramenrace 
bij het Praamplein, gevolgd door de prijsuitreiking in de tent en tot slot 
een spetterende feestavond met optredens van Jan Smit, Eddy Walsh, 
het Feestteam en dj Joost. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond 
gaat de tent open om 20.30 uur en feest is het deze dagen tot 01.00 
uur. De toegang donderdag en vrijdag bedraagt 17,50 euro in de voor-
verkoop (22,50 euro aan de tent) en zaterdagavond ben je er bij voor 
15 euro in de voorverkoop (20 euro aan de tent). Kijk voor meer infor-
matie en het kopen van kaarten op www.feestweek.nl. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Feestweek is weer begonnen!

21. Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser
22. Rode Schoentjes  R.J. Winters 
23.  www.drijfhuis.nl A. Verhoeve 
 
 BOKKEN  

25. De Poel Bandits A. v.d. Hoorn 
26. Polder Power T. Visser  
27. Epoksi Praam v. P. v. Pa J. Bos 
28. De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse
29. De Ideale Schoonzonen J. v. Arkel 
30. Poelderboys J. Zandstra 
31. New Kids on the Bok R. Volkers 
32. Nattevoetjes M. Verbruggen 
33. De Achterste Zaal R. Blauwkuip 
34. Het Seringenland A. Buis  
35. De Vreemdgaanders P. Moolhuysen  
36. Titanic J. v/d Jagt 
37. De Natte Snorretjes L. Boerlage 
38. De Lillike Draeck A. Rijkmans 
39. Frau Scheuderböck A. Verduyn 
40. Rentapraam M.Kesting  
41. Blick Black & Bjoetifoel M. Offerman  
42 Vitanic S. Koster  
43 Volgend Jaar Beter K. Maarse  
44 Tuuteblik H. Strampel  
45 De Raketjes S. Tromp  
46 De Turftrekkers B. Been  
47 Datifl oteam B. Bunnik  
48 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken 
49 De Gemiste Kans R. Onclin  
50 Aaltje Bagger H. Jansen  
51 ABRACAHADIBA D. ter Horst  
52 Bij mekaar ger. zooitje J. v.d. Polder  
53 Gang is Allus J. Knobbout 
54 Bokkie Beh R. Noach  
55 De Buertskippers R.J. Pannekoek  
56 Diepe Keelen T. de Boer 
57 De Meubeltjes J. v d Schilden  
58 Bledje ‘92 D. Penha  
59 Kees K en d Gotmajoor W. Groen 
 
 DAMES  
 
61 Lek zonder End N. Beijnvoort  

62 t Tietenblik I. Dijt  
63 Praamangels F. Molema  
64 The Undateables N. Nelis  
65 Kurkdroog S. Penne  
66 De Tollemetuiten S. Kramer  
67 Henk’s Angels E. Janssens  
68 Tam Tam H. de Hoog  
69 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij 
70 Team 207 A. H - Kooij 
71 Wijntje A. Vijfhuizen 
72 Badgirls W. Hoogenb. 
73  10 PK M. Pauw 
74 De Chicks z. Daan(ielle) K. Persoon 
75 Team Blub Blub J. Buchner 
76 Een pot nat I. van Arkel  
77 De Meiden van Staal Y Ten Hoeve 

 RECREANTEN

79 Puntjetaartleven S. Zandstra  
80 Alu-Otto T.Otto  
81 De Kornuiten J. Engel 
82 De Koenjoos R. v Leeuwen  
83 De Drifters A. v.d. Drift 
84 De Barreltjes F. de Vries  
85 De Gouwe Rokken F. Zwetsloot  
86 De Vlijtbuiters T.H. de Vries  
87 Spjeiks P. Steur  
88 Tik ‘m aan D. Alderden  
89 Ome Dirk V. Jongkind  
90 Black Pearl M. Braakman 
91 Hart & Lust C. Springintveld  
92 Rondje Omweg M. Harting 
93 Spraam B. Sparnaaij 
94 ‘t Kacheltje D. v.d. Polder 
95 De Prutpraam M. van Vuren  
96 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens  
97 Heerenmetijd B. Heeren  
98 Net op Tijd M. de Jong  
99 The last minute A. Weening  
100 ‘t Schip K. v ‘t Schip  
101 Praamaatje E. Berbee  
102 De Dekzwabbers K. Bakker  
103 De Kwoot Boot G. van der Knaap 
104 Weijekoppen J. Weij 

Startvolgorde Pramenrace, Spie op z’n chicst:

uur wordt het startschot gegeven 
met een altijd spectaculaire Le-
Mans start. Om 22.30 uur wordt 
er afgevlagd en om 23.00 uur staat 
de prijsuitreiking op het program-
ma. Echter, uitslapen is er voor de 
deelnemers en de organisatie van 
de Hibra niet bij. Zondag 14 sep-
tember komen in de Lakenbleker- 
en omliggende straten alle ou-
de raceklassen aan de start, aan-
gevuld met een special klasse van 
echte nostalgische racemotoren, 
zoals bijvoorbeeld diversen Norton 

Manxen. In de middag komt er een 
optreden van Tommy de Eagle met 
zijn pulsejet ligfi ets, bij de man-
nen van der Schilden is er behoor-
lijk aan gesleuteld om dit jaar niet 
alleen veel herrie te maken, maar 
ook een beetje snelheid te creëren. 
In de ochtend zijn er van 10.00 tot 
12.35 uur trainingen voor alle klas-
sen. Publiek mag uiteraard dan al 
een kijkje komen nemen. Om 13.00 
uur, na de offi ciële opening, gaan 
de ‘echte’ demoraces van start in 
de 750 cc, 250 cc, 50/125 cc, 500 
cc, 350 cc, clubklasse en zijspan. 
De eerste manche zondag is die 
van de 750 cc. De zijspannen wor-
den om 14.40 uur ‘weggeschoten’. 
Toegang tot het Hibra-evenement 
is zowel zaterdag als zondag gra-
tis. Kijk voor meer informatie en 
exacte tijden op www.hibra.nl.

105 Piet Keuregies Preem R. Peters 
106 Buijte Durrup A. Maarse 
107 Men in Black R. Hoekstra 
108 Ketelbinkies A. van Gool 
109 Op de Valreep A. van Bostelen  
110 Pitspoezen B. Visser 
111 Het D(r)onkere End E. v d Beitel 
112 De Harde Bezems P. de Vries 
113 Oversharing M. Dol 
114 De Nachtwacht E. Verbeek 
115 Bubbels A. Fijn 
116 De d’Weillers J. de Weille
117 Team 188 R. Tas  
118 Pacifi c Princess J. Dikkeboom  
119 Evaluonpra W. Fokker  
120 After Dorst H. Spaargaren  
121 Dirrekies Gaatje J. Arendse  
122 De Kale Zak F. Rinkel  
123 Beachbikkels R. Vismans  
124 Voor de Gein R. Zitvast  
125 Aprameja A.K. Leegwater  
126 De Kurkentrekkers F. Karssing  
127 The Beachlady’s J. Turk  
128 De Opt. Achterblijvers P.H. Buskermolen  

129 De Dubbele Bojum R. Vermeulen  
130 Team Waterpas D. Bouman  
131 Team 009 M. Buis  
132 De Witte Banaan T. Eveleens  
133 De Farregatters B. de Vries  
134 Ons Praem M. de Vries 
135 De Bierbaron  W. v Leeuwen  
136 Kees Bonkezak M. Maarsen  
137 Rode Lantaarn II J. van Vliet  
138 De Bovenlanden G.C. Nooter  
139 Het Eerste Deuntje A.Pauw  
140 Hermamixers P.M. Buijs  
141 Historische Tuin II J.W. Wegman  
142 De Hoge Dijk M. Ceelen  
143 Mixed team van ‘t End K. Kramer  
144 Mozes C. Alderden 
145 Team P.A.P. A. de Vos 
146 Pinta’s R. Visser  
147 Team Chic de Friemel J. Weij 
148 ‘t Vooroordeel J. Kluis 
149 Het Witte Hek A. Ceelen 
150 Wrakhout N. Bruine de Bruin 
151 De Zwarte Ruiter P. Stokman 
152 Team Volgas R. Schreurs
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Vogelbeurs 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Zondag 14 septem-
ber houdt vogelvereniging De Rij-
senvogel een gezellige vogelbeurs. 
Er worden deze dag diverse soor-
ten vogels te koop aangeboden. Er 
zijn leden die vogels verkopen en er 
zijn handelaren met diverse soorten 
vogels, waaronder kanaries, aga-
porniden, grasparkieten, grote par-
kieten en diverse soorten tropische 

Zondag opening nieuwe expositie
Franse en Italiaanse kunst 
in galerie Sous-Terre 
Aalsmeer - Galerie Sous-Terre 
opent op zondag 14 september een 
bijzondere expositie van een interna-
tionaal gezelschap van kunstenaars. 
Drie Franse en een Italiaanse kun-
stenaar exposeren hun meest recen-
te kunstwerken in de galerie aan de 
Kudelstaartseweg. Van Pascale Ca-
my en Sandrine Sourdet zijn bronzen 
beelden te zien en van Ming Tong 
en Palolo Sistilli beelden en schilde-
rijen. Iedereen is van harte welkom 
om kennis te komen maken met de 
kunstenaars en hun werk. De ope-
ning van de expositie vindt plaats op 
14 september tussen 13.00 en 17.00 
uur. Onder het genot van een hap-
je en een drankje zult u zich aange-
naam kunnen verpozen tussen het 

vele moois wat de galerie te bieden 
heeft. Indien u niet in de gelegenheid 
bent de opening bij te wonen: De ex-
positie duurt tot en met 2 novem-
ber. De voorbezichtiging is op zater-
dag 13 september. Naast de kunst-
werken van de exposerende kun-
stenaars, heeft Sous-Terre een grote 
vaste collectie van werk van de door 
haar vertegenwoordigde kunste-
naars. De galerie werkt samen met 
meer dan 150 professionele kunste-
naars, wiens werken gepresenteerd 
worden in de enorme binnenruim-
te van in totaal ruim 1000 vierkante 
meter en grote beeldentuin. Galerie 
en beeldentuin Sous-Terre is iedere 
zaterdag en zondag open van 13.00 
tot 17.00 uur. Of te bezoeken op af-

Kunstenaar Ming Tong exposeert 
met beelden en schilderijen in Sous-
Terre.

De Historische Tuin: een grote 
inspiratiebron voor kunstenaars
Aalsmeer - In aanloop naar de 
kunstroute, zaterdag 20 en zondag 
21 september, besteedt De Nieu-
we Meerbode aandacht aan deelne-
mende locaties en kunstenaars. Dit 
is de laatste aflevering van de serie 
waarin dit keer De Historische Tuin 
wordt belicht. Tijdens de presentatie 
waar de deelnemende kunstenaars 
het een en ander over hun werk ver-
tellen wordt al snel duidelijk dat de 
Historische Tuin tot grote inspiratie-
bron dient. Iedereen is verrukt van 
de ruimte. Het biedt een legio aan 
mogelijkheden waarbij een behoor-
lijk interactie van de bezoekers wordt 
gevraagd. Neem bijvoorbeeld Fem-
ke Kempkes. Zij zal de trekkas tij-
dens de kunstroute gebruiken als la-
boratorium. Daar laat zij zien wat er 
gebeurt met klei en andere organi-
sche materialen. Zij hoopt op zoveel 
warmte dat bezoekers kunnen mee-
maken hoe vaste vormen door het 
klimaat veranderen en wellicht zelfs 
uit elkaar vallen. De gepromote ont-
haasting wordt hier wel optima forma 
getoond. Heel intrigerend is het door 

de kunstenaar Van Breest Smallen-
burg gepresenteerde ‘Amandel pro-
ject’. Fantastisch hoe deze kunste-
naar via zelf gemaakte beelden in 
staat is haar bezoek een groeiproces 
te laten ondergaan. Wanneer je dat 
op deze wijze laat zien, gaat er voor 
de kijker een andere wereld open. 
Niels van der Pelt neemt zijn bezoek 
mee naar de wereld van de muziek. 
Het geluidskunstwerk dat hij heeft 
gemaakt kent heel veel facetten en 
wie ook eens aan de knoppen wil 
draaien wordt hier van harte toe uit-
genodigd. Hij had veel lol bij de voor-

bereiding en dat zal zijn publiek ook 
zeker hebben. Mino Wortel is dol op 
spijkers en metaal en maakt daar as-
semblages van. Marjon Kieft stapelt 
keramische kannetjes op elkaar en 
de manier waarop zij dat doet is in-
teressant. In de rozenkas is het werk 
van de uit Zwolle afkomstige Ron-
nie de Winter te zien. Haar kleden, 
bedoeld als gebruiksvoorwerp, pas-
sen perfect in deze ruimte. De op de 
naaimachine gestikte vormen zijn te-
rug te vinden in de natuur. In de ro-
zenkas is ook het werk te zien van 
Jack Prins. Fascinerend zijn de fra-

spraak via 0297-364400 of info@
galerie-sous-terre.nl. Adres is Ku-
delstaartseweg 1, tegenover de wa-
tertoren.Voor meer informatie over 
de galerie en haar kunstenaars zie:  
www.galerie-sous-terre.nl. 

Shantyfestival barst weer los

Instrumenten beschikbaar
Sursum Corda weer begonnen

Leimuiden - Op het Dorpsplein in 
Leimuiden vindt zondag 14 septem-
ber het oergezellige RABO-shanty-
festival weer plaats. Vier koren gaan 
op een groot podium het publiek 
vermaken met vrolijke en soms me-
lancholieke zeemansliederen, waar-
onder diverse bekende meezingers. 
Het festival begint om 13.00 uur en 
zal worden geopend door de bur-
gemeester van Kaag en Braassem, 
mevrouw Van der Velde-Mentink en 
wordt omstreeks 17.30 uur afgeslo-
ten met een gezamenlijk optreden 

van alle koren. Het festival wordt 
voor de 8e keer georganiseerd door 
het in de omgeving bekende shan-
tykoor De Marconisten uit Leimui-
den. De deelnemende koren zijn: 
shantykoor Windstilte uit Vleuten-
De Meern, viswijvenkoor De Zee-
sterren uit Alphen aan de Rijn, Koor 
–ff- Anders uit Roelofarendsveen 
en natuurlijk shantykoor De Marco-
nisten uit Leimuiden en omgeving. 
Mocht het onverhoopt slecht weer 
zijn, dan vindt het festival binnen 
plaats nabij het Dorpsplein.

Aalsmeer - Het seizoen is voor mu-
ziekvereniging Sursum Corda weer 
begonnen. De repetities zijn gestart 
en er staan weer leuke nieuwe stuk-
ken op de lessenaar. 

Komende tijd zal er worden geoe-
fend voor het Druiffestival, een ge-
zellig festival in Midwoud, waar de 
vereniging op 22 november aan mee 
zal doen. Later in het jaar staat er 
een kerstoptreden op het program-
ma. Tussendoor worden er nog olie-
bollen gebakken en gevent op 14 en 

15 november. De vereniging is altijd 
op zoek naar nieuwe leden. Er zijn 
ook een aantal instrumenten be-
schikbaar. Er is onder andere een 
klarinet, trompet, trombone en een 
kleine tuba beschikbaar. Voor slag-
werkers is ook altijd iets te doen bij 
de vereniging. In Aalsmeer is het 
overigens nog steeds mogelijk om 
muzieklessen te volgen. Neem voor 
meer informatie contact op met de 
vereniging via e-mail info@sursum-
corda-aalsmeer.nl of facebook.com/
Sursum.Corda.Aalsmeer.

Con Amore gaat op stap
Aalsmeer - Aalsmeer maakt zich 
op voor de pramenrace, maar 
Aalsmeers mannenkoor Con Amo-
re gaat zingen in de IJselvallei El-
ke tweede weekend van september 
is het Open monumentendag, een 
dag bij uitstek om in mooie kerken 
te zingen. 
 Met een bus vol zangers en de da-
mes gaat Con Amore op stap naar 
Brummen, de woonplaats van ere-
lid Koos Paauw. Hij heeft voor Con 
Amore een concert voor twee man-
nenkoren georganiseerd. Con Amo-
re gaat optreden samen met het 
Brummens mannenkoor, elk een 
eigen deel en enkele stukken sa-
men. Na een kort verblijf in Brum-
men gaat de groep naar Zutphen. 
Daar staat een prachtige oude kerk 
met een mooi orgel en een goe-
de akoestiek. De dirigent gaat Con 

Amore hier op het orgel begelei-
den. Na Zutphen naar Voorst, waar 
een mooie kerk midden in het dorp 
staat. Ook hier gaat Con Amore zin-
gen en hier draagt goede kennis en 
organist Theo van der Hoorn zorg 
voor de begeleiding. Veel beken-
de muziekstukken zullen ten geho-
re gebracht worden. Enkele gospels 
en a capella stukken zullen niet ont-
breken. Na dit concert is er tijd voor 
een drankje en later in de middag 
gaat Con Amore in Voorst een hapje 
eten en daarna weer naar huis. Con 
Amore zingt zaterdag met ongeveer 
veertig mannen, eigenlijk te weinig, 
maar de nieuwe leden hebben zich 
nog niet gemeld. Ze zijn overigens 
nog steeds hartelijk welkom. Iede-
re maandagavond wordt er gerepe-
teerd in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.

giele en toverachtige ‘lucht teke-
ningen’. Er valt steeds meer te ont-
dekken. Bastiaan Meijer maakt klei-
ne insectenhuisjes. Speciaal voor de 
Kunstroute ontwierp hij in miniatuur 
een ware kopie van het station op de 
Stationsweg. Paul Vendel laat zich 
evenals vorig jaar weer geheel lei-
den door zijn omgeving. De Histori-
sche Tuin leent zich voor experiment 
en verrassing. Maar ook al staat er 
nu nog niets vast, reken maar dat hij 
met iets bijzonders komt!

Janna van Zon

exemplaren. Er is ook een handelaar 
met vogelvoer en vogelbenodigdhe-
den en zelf gekweekte vogels mo-
gen deze dag eveneens verkocht 
worden. Als er problemen zijn met 
de eigen vogel(s) of u wilt met de-
ze hobby beginnen, zijn altijd leden 
aanwezig die u op weg willen hel-
pen. De beurs wordt gehouden in 
het gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje van 9.30 
tot 13.30 uur. De entree voor dit al-
les is slechts 50 eurocent. Kinde-
ren onder de tien jaar hebben gra-
tis toegang.

24 Uur per dag in de lucht
Pramenrace en gewichtscoach
in uitzendingen Radio Aalsmeer
 Aalsmeer - Ook komende week is 
er weer veel te beleven tijdens de 
uitzendingen van Radio Aalsmeer. 
Natuurlijk uitgebreid aandacht voor 
de Pramenrace. Vrijdag het laatste 
nieuws in het Vrijdagavondcafé en 
zaterdag live in het Weekend Maga-
zine. Maandag valt er ook weer een 
interessante gast te beluisteren in 
Door de Mangel. 

Afgelopen maandag vierde Door de 
Mangel, de enige echte talkshow op 
Radio Aalsmeer, zijn eerste verjaar-
dag. Al een jaar lang wordt iede-
re maandag tussen 19.00 tot 20.00 
uur een (on)bekende Aalsmeerder 
of Kudelstaarter gemangeld. Afge-
lopen maandag was dat personal 
trainer Danny de Hartog. Hij vertel-
de onder andere over zijn werk als 
personal trainer, hoe hij omgaat met 
zijn diabetes en zijn trainerschap 
bij voetbalvereniging RKDES. De 
Hartog maakte aan het eind van de 
uitzending bekend wie hij komen-
de maandag als gast heeft uitgeno-
digd: Jeanine Jansen zal dan plaats 
nemen achter de microfoon. Zij is 
gewichtscoach van beroep. Dan-
ny denkt dat zij de mensen abso-
luut wijzer kan maken op het ge-
bied van voeding en gezonde keu-
zes. Jeanine zal maandag 15 sep-

tember zelf de muziek samenstel-
len. Uiteraard kunt u weer live vra-
gen stellen aan Jeanine via het te-
lefoonnummer 0297-325858, via e-
mail: studio@radioaalsmeer.nl of 
via Twitter: #DoordeMangel. Vrij-
dag tussen 21.00 en 23.00 uur in 
Vrijdagavondcafé onder andere de 
actuele stand van zaken rondom 
de Pramenrace door medeorgani-
sator Arnoud Brouwer en er wordt 
overgeschakeld naar de Feestweek 
Aalsmeer voor een sfeerimpressie. 
En natuurlijk wederom leuke gasten 
in de studio. Verder Ron’s Top 40 Hi-
tarchief, de Uit-Agenda en de Twit-
terhit waarmee twee tickets voor 
Crown Cinema gewonnen kunnen 
worden. Deze week is de Twitter-
hit een echte Disco-hit uit de jaren 
zeventig of tachtig. Dus geef maar 
door via Twitter: @Vrij_avondcafé 
of via Facebook en wie weet laten 
we jouw keuze horen en win je de-
ze leuke prijs. Heb je geen Twitter of 
Facebook dan mag het ook via de 
mail tijdens de uitzending: studio@
radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren op 105.9 FM en de 
kabel op 99.0 FM, maar ook via de 
livestream op internet: www.radio-
aalsmeer.nl. Het bezoekadres van 
de studio is Van Cleeffkade 15, in de 
Crown Business Studio’s.

Tekenlessen van Annefie
Aalsmeer - Met nieuwe schwung 
gaat de Werkschuit de herfst van 
2014 tegemoet. Tijd om met pense-
len en verf weer achter de schilders-
ezel plaats te nemen. In het ruime 
en lichte lokaal geeft Annefie van It-
terzon op woensdagmiddag les aan 
kinderen van 6 tot 12 jaar. De docent 
volgde haar opleiding aan de Rijks-
academie in Amsterdam en heeft 
veel ervaring in het geven van te-
kenles aan jong en oud. Inspireren-
de opdrachten en technieken zor-
gen er voor dat de kinderen met een 
map vol kleurrijk werk de cursus ver-
laten en vaak terug komen voor een 
vervolg. Het is van groot belang dat 
in dit digitale tijdperk kinderen hun 
creativiteit ontdekken, daar is in de 
toekomst een groot te kort aan. Om-
dat de groepen klein zijn krijgen de 

leerlingen persoonlijke aandacht en 
worden de werkstukken aan het ein-
de van iedere les besproken. Start in 
de week van 22 september. Nieuw 
is haar cursus voor volwassenen op 
maandagavond, daar staat het te-
kenen en schilderen naar de natuur 
centraal. Goed tekenen begint van 
oudsher bij kijken en analyseren, 
bijvoorbeeld studies van bloemen en 
blad, insecten en kreeften. Annefie 
neemt dit allemaal voor u mee. Men-
sen denken vaak dat ze niet kun-
nen tekenen, maar tijdens de lessen 
blijkt dat in een sfeer van ontspan-
ningen en plezier de mooiste dingen 
worden gemaakt. Informatie en op-
geven kan bij de Werkschuit: mar-
got.tepas@printex-int.com of telefo-
nisch bij Annefie van Itterzonvia 06-
42197027.

Soundsation zingt songs 4U
Aalsmeer - Op vrijdag 3 en za-
terdag 4 oktober gaat Popkoor 
Soundsation een wervelend optre-
den geven! Songs 4 U is het thema 
– en dat zullen ze waarmaken. Voor 
elke bezoeker zal er een lied zijn dat 
een herinnering, een glimlach op-
roept. Songs uit de jaren vijftig, zes-
tig en zeventig, maar ook songs die 
dit jaar nog op de hitlijsten prijkten. 
Een klein greep uit de titels: Let me 
entertain you, Motown Medley, Hair, 
Just give me a reason, All of me, 
Royals en nog veel meer. De Open 
Hofkerk is de locatie waar dit con-
cert gegeven wordt; in een sfeervol-
le ambiance worden vanaf 19.30 uur 
de bezoekers verwacht. Om 20.00 
uur klinken dan de tonen van het 
eerste nummer. Popkoor Soundsa-
tion is een koor dat nu vier jaar be-
staat en inmiddels ruim 70 enthou-

siaste leden kent. Het koor staat 
vanaf de start onder leiding van di-
rigente Irma Hogenboom-Zethof. 
Toegangskaarten voor het concert 
zijn te bestellen via de eigen website 
www.soundsationaalsmeer.nl en via 
een viertal voorverkoopadressen: 
Read Shop in de Ophelialaan, Dro-
gisterij Van der Zwaard in de Zijd-
straat, Marskramer in Kudelstaart 
en Primera aan het Poldermeester-
plein. De kaarten kosten 7,50 euro 
voor bezoekers tot en met 12 jaar en 
12,50 euro voor bezoekers vanaf 13 
jaar. In deze prijs is een consumptie 
in de pauze inbegrepen. Ook wor-
den er deze avonden prachtige prij-
zen verloot. Na afloop is er gele-
genheid om gezellig na te praten in 
de ontmoetingshal van Het Baken, 
aangrenzend aan de Open Hofkerk 
in de Ophelialaan.

Cursussen voor 0- tot 6-jarigen
Muziek op schoot en in 
de kring bij Spelenderwijs
Kudelstaart – `Hallo hallo hallo`, zingt 
Bella het hondje, die een belangrijke 
rol speelt bij de cursussen ‘muziek op 
schoot’ voor 0 tot 4 jarigen, en `muziek 
in de kring` voor 4 tot 6 jarigen waar-
mee muziekschool Spelenderwijs van-
af 17 september weer van start gaat. 
Vanaf dan is er voor ouder(s) en 0- tot 
4-jarigen iedere woensdag-, donder-
dag-, vrijdag- of zaterdagochtend in 
het gebouw van het Showjachthoorn-
korps gelegenheid om samen plezier 
te beleven aan muziek. Voor de 4- tot 
6-jarigen zijn er cursussen op vrijdag-
middag of zaterdagochtend. “We le-
ren nieuwe liedjes die aansluiten bij 
de leeftijd en belevingswereld van het 

kind”, zegt muziekdocente Irma Ho-
genboom. “Deuntjes die je kunt ge-
bruiken tijdens het spelen, de dage-
lijkse handelingen of om ‘gewoon’ lek-
ker naar te luisteren. Ook liedjes uit de 
oude doos komen aan bod. Daarnaast 
wordt er regelmatig gebruik gemaakt 
van instrumenten en andere materi-
alen. Improviseren met bijvoorbeeld 
ritmestokjes, sambaballen en trom-
meltjes om de kinderen kennis te la-
ten maken met de verschillende klan-
ken en mogelijkheden van het instru-
mentarium. Dans en beweging doen 
de rest.” Op de website www.muziek-
schoolspelenderwijs.nl is alle informa-
tie over de beide cursussen te vinden.



2e katern
Lezing Misdaadjournalist 
Paul Vugts in Boekhuis
Aalsmeer - Ze trekken om niets 
hun vuurwapen. De ene liquida-
tie lokt de andere uit en het tempo 
waarin ze overvallen plegen is be-
klemmend. Als geen ander is mis-
daadverslaggever Paul Vugts (Het 
Parool) ingevoerd in de problema-
tiek van de nieuwe generatie cri-
minelen in Amsterdam en omstre-
ken. Naar aanleiding van zijn boek 
‘Doorgeschoten’ geeft de journalist 
donderdag 18 september een lezing 
in Boekhuis Aalsmeer. De nieuwe 

generatie criminelen is al jong uit-
gegroeid van lastpakken tot zware 
misdadigers. Rechercheteams, aan-
klagers, rechters, wetenschappers 
en hulpverleners zagen ze onder 
hun ogen doorgroeien, maar kon-
den ze niet stuiten. Dat het overgro-
te deel van de jonge daders kampt 
met een gebrekkig ontwikkeld ge-
weten of een laag IQ, of met alle-
bei, maakt het toekomstperspectief 
extra somber. In ‘Doorgeschoten’ 
schetst Vugts aan de hand van een 
ontluisterende reeks misdrijven hoe 
het mis ging en komt hij uit bij de 
grote vraag: Wat nu? 
Paul Vugts (1974) is (misdaad)
verslaggever van Het Parool. Hij 
schreef onder andere de bestsel-
lers ‘De Endstra-tapes’ en ‘De oor-
log in de Amsterdamse onderwe-
reld’ (samen met Bart Middelburg), 
en ‘De strijd tegen de Amsterdamse 
onderwereld’. Vugts won met onder 
meer dat laatste boek de Persprijs 
Jacques van Veen 2013.
Tijdens de lezing op donderdag 18 
september gaat Vugts in op zijn 
boek en vertelt hij over zijn werk 
als misdaadverslaggever. De avond 
begint om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.45 uur) en wordt gehouden in het 
Boekhuis in de Zijdstraat 12. Toe-
gang is gratis, graag wel even re-
serveren via boekhuis@boekenhof.
nl of telefonisch 0297-324454.

Voor klanten Voedselbank Aalsmeer
Actie zestal restaurants 
op Wereldvoedseldag
Aalsmeer - Op donderdag 16 okto-
ber is het Wereldvoedseldag. In ie-
der geval een zestal restaurants in 
Aalsmeer biedt deze dag een menu 
aan dat gebaseerd is op de inhoud 
van een voedselpakket dat wekelijks 
door de Voedselbanken aan klanten 
wordt uitgedeeld. 
Dit zeer speciale menu, dat per res-
taurant verschillend zal zijn, is te 
proeven bij In de Zotte Wilg, Oh!, 
Jones, Wapen van Aalsmeer, De 
Jonge Heertjes en Welkom Thuis. 
De kosten van het menu bedra-

gen 49,95 euro per persoon. De op-
brengst wordt, na aftrek van de kos-
ten, besteed aan vlees, kip of vis 
voor de klanten van de Voedselbank 
dat zij op de Wereldvoedseldag zelf 
en voor de Kerst uitgereikt krijgen. 

Reserveren kan nu al: info@voed-
selbankaalsmeer.nl met vermel-
ding van voorkeur voor restaurant 
en aantal personen. U ontvangt dan 
een reserveringsbevestiging met 
betalingsverzoek en na betaling is 
de reservering definitief.

Rock It’ het water in!
Aalsmeer - Zaterdag 30 augustus 
heeft Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw M/Y ‘Rock It’ te water gela-
ten. Het ruim 60 meter lange jacht 
kon rekenen op veel belangstelling 
van werknemers van Feadship en 
hun familie. Het ruim 60 meter lan-
ge jacht is gebouwd voor een eige-
naar die Feadship’s heeft gechar-
terd. De eigenaar is nauw betrokken 
geweest bij de bouw en dat heeft 
zijn vruchten afgeworpen. Hij heeft 
genoten van het bouwproces op de 
werf. “Het eindresultaat heeft mijn 
verwachtingen en visie ruimschoots 
overtroffen”, aldus de eigenaar en-
thousiast tijdens zijn speech. Het in- 

en exterieur is ontworpen door Si-
not Yacht Design. Het gebruik van 
donkere houtsoorten gecombineerd 
met lichte steensoorten geeft het in-
terieur een moderne maar toch ook 
klassieke uitstraling. Het exterieur 
is sportief: Het jacht lijkt in bewe-
ging ook al ligt ze stil. Ze zal zeer 
stabiel varen door innovatieve com-
puter- en navigatie systemen. Henk 
de Vries, CEO van Koninklijke De 
Vries Scheepsbouw: “Elke Feadship 
is uniek, net zoals er ook niet twee 
dezelfde soort Feadship eigena-
ren zijn.” Het jacht is om precies te 
zijn 60,35 meter lang en 10,80 me-
ter breed.

In Crown Studio’s op woensdag 24 september

Tweede voorronde verkiezing 
Onderneming van het Jaar
Aalsmeer - Woensdagavond 24 
september vindt vanaf 20.00 uur 
in de Crown Studio’s aan de Van 
Cleeffkade de tweede voorronde 
van de verkiezing Ondernemer van 
het Jaar Aalsmeer en de Duurzaam 
MKB Award Amstelland plaats. 

Ook zal de organisatie van de Ride 
for the Roses deze avond de eerste 
informatie van de Ride 2015 pre-
senteren. Na het officiële program-
ma is er vanaf ongeveer 21.30 uur 
een gezellige informele borrel. Na 
de door Ondernemend Aalsmeer 
georganiseerde succesvolle eerste 
voorronde en een gezellige barbe-
cue, nu dus in samenwerking met 
de gemeente Aalsmeer de twee-
de en laatste voorronde van de ver-
kiezing Onderneming van het Jaar 
en de Duurzaam MKB Award Am-
stelland. Wethouder Ad Verburg zal 
ook in deze tweede voorronde een 
zevental ondernemers zichzelf en 
hun bedrijf met een korte pitch la-
ten presenteren aan het publiek en 
de jury onder leiding van burge-
meester Jobke Vonk-Vedder. Aan 
het einde van het programma zijn 

meerdere winnaars. De Aalsmeerse 
kandidaat voor de Duurzaam MKB 
Award gaat door naar de regiona-
le finale op 8 oktober in Ouder-Am-
stel. De winnaars van de voorronde 
Onderneming van het Jaar gaan sa-
men met de winnaars van de eer-
ste voorronde door naar de finale 
avond op 21 november in de Crown 
Studio’s. Voorafgaand aan de pit-
ches van de ondernemers is het 
podium voor de organisatie van de 
succesvolle Ride for the Roses die 
een eerste presentatie van Ride for 
the Roses 2015 zal geven. Volgend 
jaar keert de Ride voor de twee-
de keer terug in Aalsmeer en be-
looft ook dan weer een groot spek-
takel te worden in het weekend van 
5 en 6 september. Ondernemers in 
Aalsmeer, lid of geen lid van On-
dernemend Aalsmeer, zijn van har-
te uitgenodigd voor deze avond op 
24 september. Graag wel even aan-
melden via www.ovhj-aalsmeer.nl/
aanwezig. Ondernemend Aalsmeer 
is met ruim 300 leden de belangen-
behartiger van de ondernemers in 
Aalsmeer in het algemeen en van 
haar leden in het bijzonder.

Wethouder Ad Verburg met de ondernemers in de eerste verkiezingsronde.

Auto Vermeij keert terug 
Uithoorn - Met gepaste trots kijkt 
Jos Vermeij toe hoe de vertrouwde 
naam weer aan de gevel gemon-
teerd wordt.  Auto Vermeij is al sinds 
de jaren zestig een bekende naam 
in Uithoorn. Diverse generaties heb-
ben hier in de loop der jaren een 
goede reputatie opgebouwd op het 
gebied van verkoop en onderhoud 
van Italiaanse auto’s met name van 
de merken Fiat, Alfa Romeo en Lan-
cia. In 2010 heeft Jos het bedrijf ver-
kocht en besloot het wat rustiger 
aan te gaan doen. Toch voelde het 
telkens als hij over de Anton Phil-
lipsweg reed vreemd om daar een 
andere naam op ‘zijn gevel’ te zien. 
Afgelopen zomer besloot de opvol-
ger onder druk van de importeur om 
Uithoorn te verlaten. Het pand waar 
Jos en zijn team al die jaren met veel 
plezier gewerkt hadden zou leeg ko-
men te staan en dat zette Jos aan 
het denken.

Opnieuw
Het ondernemersbloed kruipt waar 
het niet gaan kan en tijdens een 
gesprek met Cees Huiden, een be-
vriende oud Fiat dealer uit Gouda, 
ontstond het idee om Auto Vermeij
weer op te starten. Cees Huiden 

heeft zelf ook 40 jaar Fiat ervaring 
en had er wel oren naar. Zo ont-
stond een samenwerking met in to-
taal 80 jaar Fiat ervaring. Ook enkele 
oud medewerkers van Auto Vermeij
hoorden de geruchten in de wan-
delgangen en benaderden de bei-
de heren. 

Zo ontstond al snel een klein en 
enthousiast team van specialisten. 
Na een aantal weken van schoon-
maken, schilderen en herinrichten 
van de werkplaats is op 1 septem-
ber de deur open gegaan voor klan-
ten. Cees en Jos krijgen veel positie-
ve reacties van oude klanten die blij 
zijn dat de bekende gezichten weer 
terug zijn op de vertrouwde locatie. 
Hoewel de wortels van Auto Vermeij
in de Italiaanse auto’s liggen vin-
den we in de showroom ook andere 
merken occasions, zoals een schit-
terende Seat Leon. “Dat klopt”, ant-
woordt Cees Huiden. “Auto Vermeij
is bekend als reparateur van Fiat, 
Alfa en Lancia, maar levert en on-
derhoudt daarnaast ook alle an-
dere merken auto’s. Onze mon-
teurs worden hier speciaal voor ge-
traind.  Ook kunt u dus elk merk en 
type auto bij ons inruilen.”

Rick bouwt eigen praam
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 6 
september is aan de Uiterweg een 
prachtige natuurgetrouwe kopie 
van een Aalsmeerse praam te water 
gelaten. Natuurlijk is de boot eerst 
met een fles champagne gedoopt 
voor een behouden vaart. De praam 
is geheel van aluminium en vervaar-
digd door Rick Schreurs. Rick is 21 
jaar oud en heeft in zijn vrije tijd to-
taal 140 uur besteed om dit fraaie 
resultaat te bereiken. Tijdens het 
dopen van de praam moest geweld 

gebruikt worden, want pas na vier 
of vijf keer slaan met de champagne 
gaf de fles zich over. Na de doopce-
remonie is de praam voor het eerst 
te water gelaten. Na enkele keren 
starten van de originele Penta is 
gelijk een proefvaart gemaakt door 
Rick Schreurs (uiteraard getooid 
met een kapiteinspet). Aanstaande 
zaterdag 13 september is de fonkel-
nieuwe praam van de 21 jarige Rick 
te bewonderen tijdens de Pramen-
race.

Danny en Dennis Nederlands 
Kampioen Technisch Talent
Aalsmeer - Vrijdag 5 september zijn 
Danny van de Polder en Dennis Cor-
nelissen door Wethouder Gertjan van 
der Hoeven en Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw in het zonnetje ge-
zet. Danny uit Kudelstaart is name-
lijk eerste geworden bij het Neder-
lands kampioenschap MBO in de 
categorie Koude en Luchtbehande-
lingstechniek. Dennis uit Breezand is 
kampioen geworden in de categorie 
Meubel Maken. Beide kampioenen 
zullen Nederland vertegenwoordi-
gen in hun categorie bij de Europese 
kampioenschappen voor technische 
beroepen in Lille begin oktober. Deze 
wedstrijden worden georganiseerd 
door Euroskills 2014. Danny en Den-
nis maken beide deel uit van team 
Nederland. De 32 Nederlandse kan-
didaten gaan daar de strijd aan met 
vakgenoten uit 27 landen. Voor meer 
informatie www.euroskills-team.nl. 
De Nederlandse wedstrijden zijn ge-
organiseerd door Stichting Skills Ne-
therlands. Deze stichting promoot 
het belang van vakmanschap en be-
roepsonderwijs. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven: “We zijn trots op 
de prestaties van deze jonge techni-
sche talenten. We wensen hen veel 

succes in Lille en natuurlijk ook in 
hun verdere carrière. Graag wil ik 
langs deze weg nogmaals het be-
lang van technische opleidingen en 
beroepen onderstrepen.” Sijbrand de 
Vries, directeur Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw Makkum: “Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw hecht er veel 
waarde aan om vaklieden de juiste 
opleiding te bieden. Dit gebeurt mid-
dels onze eigen bedrijfsschool. Een 
unieke samenwerking tussen ROC 
en werf. De bedrijfsschool draait nu 
voor het derde jaar en de resultaten 
zijn boven verwachting. En nu mo-
gen we twee kampioenen afvaar-
digen naar de Europese kampioen-
schappen in Lille. Dennis werkt en 
leert bij ons in Makkum en Danny 
voert voor zijn werkgever Heinen & 
Hopman vaak werkzaamheden uit bij 
De Vries scheepsbouw. Schitterend 
en we zijn bij De Vries allemaal reuze 
trots op deze mannen.” Danny van de 
Polder: ”Ik ben al druk bezig met de 
voorbereidingen voor de wedstrijd in 
Lille. Ik oefen elke dag op mijn werk 
en samen met mijn leraar probeer ik 
allerlei vaardigheden uit. Ik zal er al-
les aan doen om als winnaar te ein-
digen.”

Gezellig druk op de braderie
Aalsmeer - De zon heeft zich niet 
laten zien, maar het was droog en 
de temperatuur was goed afgelo-
pen zaterdag. Prima weer om ge-
zellig naar de grote braderie in het 
Centrum te gaan en dit jaarlijkse ui-
tje is prima gezocht. Het was gezel-
lig druk op de braderie met een ge-
varieerd aanbod aan producten. Er 
was keuze uit boeken, tassen, kle-
ding, sieraden, woonaccessoires, 
parfums, instrumenten, dvd’s en 
cd’s, speelgoed en nog veel meer. 
De braderie werd opgevrolijkt met 
diverse presentaties door verenigin-
gen en stichtingen en allen vroegen 
op een speelse en soms luidruchti-
ge manier aandacht van de bezoe-
kers. De jongste bezoekers konden 
zich laten schminken en zich uit-
leven op een springkussen. In de 
middag werd de braderie opgevro-
lijkt met muziek van Flora en muziek 
was te horen bij diverse stands. En 
voor wie trek kreeg, was er een sca-
la aan lekkernijen, van zoete wafels 
tot hartige broodjes en van ijsjes tot 
kleurige lolly’s. De braderie was te-
vens een gezellig treffen van beken-

den. Er is vast ook weer veel bijge-
praat. Begin van de avond zijn alle 
kramen opgeruimd en gelijk daar-
na kwam de schoonmaakploeg om 
de straten weer papier- en restvrij 
te maken. Niet meer te merken dat 
er braderie was, maar gezellig is het 
wel geweest!
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Het Leger des Heils zoekt 
collectanten in gemeente
Aalsmeer - Het Leger des Heils 
zoekt collectanten in Aalsmeer en 
Kudelstaart voor de jaarlijkse deur-
tot-deurcollecte. De collecte wordt 
gehouden van 24 tot en met 29 no-
vember. De opbrengst wordt ge-
bruikt voor het sociaal maatschap-
pelijk werk van het Leger des Heils. 
Een groeiende groep mensen heeft, 
als gevolg van de economische cri-
sis, moeite om het hoofd boven wa-
ter te houden. Bovendien voelen 
steeds meer mensen zich eenzaam. 
Meer en meer mensen doen een 
beroep op de hulp van het Leger 
des Heils. In de vorm van gebruik-
te kleding, voedsel of hulp bij schul-
den. Het Leger des Heils wil men-
sen helpen die hulp nodig hebben 
en nergens anders terecht kunnen. 
Iedereen kan een beroep doen op 
het Leger des Heils, ongeacht ach-
tergrond of levensovertuiging. Jaar-
lijks helpt het Leger des Heils 35.000 

mensen met professionele zorg en 
begeleiding: van maatschappelijke 
opvang tot verslavingszorg en van 
jeugdzorg tot reclassering. De deu-
ren van buurtsteunpunten en korps-
gebouwen staan voor iedereen 
open. Wekelijks worden inloopoch-
tenden, gezamenlijke maaltijden en 
andere activiteiten georganiseerd. 
Voor deze projecten en het ontwik-
kelen van nieuwe initiatieven, krijgt 
het Leger des Heils geen subsidie. 
Daarom zoekt het Leger mensen die 
willen helpen, zodat dit belangrijke 
werk door kan blijven gaan. Onder 
de noemer ‘Samenleven doe je dus 
niet alleen’, organiseert het Leger 
des Heils in veel plaatsen een deur-
tot-deurcollecte. Bent u tijdens de 
collecteweek beschikbaar en wilt 
u zich aanmelden om in uw wijk te 
collecteren? Ga dan naar www.le-
gerdesheils.nl/collectanten of bel 
met 036-5398175.
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“Dit doe ik”: Vrijwilliger 
Ria Scheeuwe in zonnetje
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud 
waard en hard nodig in onze sa-
menleving. Zeker nu veel zorgta-
ken van het Rijk naar de gemeente 
gaan. Er zijn veel vormen van vrijwil-
ligerswerk. In de rubriek ‘Dit doe ik’ 
worden de komende periode iedere 
week vrijwilligers in het zonnetje ge-
zet. Misschien brengt het u wel op 
het idee om zelf iemand in uw om-
geving te gaan helpen. Deze week: 
Ria Scheewe.

“Ik help mensen via Humanitas met 
thuisadministratie”, begint vrijwilli-
ger Ria Scheeuwe haar verhaal. “Ei-
genlijk wel logisch dat ik daar te-
recht gekomen ben. Dat zit zo: Eerst 
werkte ik bij een bank. Was interes-
sant werk, maar natuurlijk wel een 
heel zakelijke omgeving. Toen de 
kinderen ouder waren en ik weer 
wilde gaan werken dacht ik: ei-
genlijk wil ik liever iets doen waar 
ik mensen direct mee help. Nu help 
ik gezinnen echt uit de problemen. 
Als je het goed doet, zien ze weer 
licht aan het einde van de tunnel. 
Het gaat vaak om gezinnen met fl in-
ke schulden. Ze kunnen de rekenin-
gen niet meer betalen. Ze lopen met 
lood in de schoenen naar de brie-
venbus. Ligt er weer een aanma-
ning op de mat. Op het laatst dur-
ven ze de enveloppes niet meer te 
openen. Eerst gaan we dan wat lo-
gica in de administratie brengen. De 
schoenendoos vol met afschriften, 

rekeningen en wat al niet meer ke-
ren we samen om. Voor we daarmee 
beginnen moet ik wel hun vertrou-
wen winnen. Want je hele fi nancië-
le hebben en houden komt op tafel. 
Samen gaan we die papierwinkel 
dan rubriceren. We kopen een paar 
mappen dan heb je al meteen meer 
overzicht. Er komt systeem in. Daar-
na gaan we de boel uitzoeken voor 
de schuldhulp. Je moet zo’n beetje 
alles op fi nancieel gebied laten zien 
als je daar voor in aanmerking wilt 
komen. 
Ik werk met de meest uiteenlopen-
de gezinnen. Ik oordeel niet over ze. 
Het kan iedereen gebeuren. Stel je 
hebt een woning gekocht in de du-
re tijd, je raakt je baan kwijt, je gaat 
scheiden. Dan zit je voor je er erg 
in hebt aan de grond. De bedoe-
ling is natuurlijk dat een gezin het 
na een tijdje weer zelf oppakt. Als de 
boel weer een beetje draait, moeten 
ze het zelf op de rit houden. In de 
schuldsanering krijg je leefgeld en 
moet je je drie jaar aan alle regels 
houden. Dit werk geeft een hoop 
voldoening. Geld maakt niet ge-
lukkig misschien. Maar géén geld 
maakt wel ongelukkig. Als je ervoor 
zorgt dat mensen weer een beetje 
in de toekomst geloven, geeft dat ze 
een hoop positieve energie. En mij 
ook.” 

Zorg voor elkaar
Vrijwilligers zijn van onschatba-

re waarde. Ze zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilliger wor-
den krijgt in de toekomst nog meer 
betekenis. Het Rijk hevelt per 2015 
een fl ink aantal taken over naar ge-
meenten. Gemeenten gaan het an-
ders aanpakken. Voorheen kwam 
het vaak voor dat mensen met een 
probleem met verschillende organi-
saties tegelijk te maken hadden. 

Ook wisten ze niet altijd van elkaar 
wie waar mee bezig was. Ze moes-
ten veel regelen, er was veel over-
lap en de inwoners kregen niet altijd 
de hulp die het best bij hen paste. 
Gemeenten gaan maatwerk leveren, 

organiseren de zorg dicht bij men-
sen, waar mogelijk zonder overlap 
en zoeken naar de juiste zorg uit-
gevoerd door deskundige organi-
saties. Gemeenten kijken ook naar 
wat mensen zelf kunnen of wat de 
mensen in de omgeving van dege-
nen die hulp nodig heeft, kunnen 
betekenen. Vaak is er meer moge-
lijk dan mensen denken. 

Wilt u ook vrijwilliger worden?
Vrijwilligerswerk is leuk en geeft 
veel voldoening. Vind vrijwilligers-
werk dat bij u past via www.zorg-
voorelkaar.com/aalsmeer. Ook als u 
op zoek bent naar hulp, kunt op de-
ze online marktplaats terecht. Wilt u 
weten wat er in de zorg verandert? 
Kom dan op maandag 22 septem-
ber om 20.00 uur naar het gemeen-
tehuis naar de bijeenkomst over de 
veranderingen in de zorg. U kunt 
ook kijken op www.aalsmeer.nl/
zorgvoorelkaar.

Hulp voor Belarus al
20 jaar vanuit Aalsmeer 
Aalsmeer - Belarus of Wit-Rusland 
is dit jaar al twintig jaar het reisdoel 
van Cor Dekkers uit Aalsmeer. Met 
een groter of kleiner team bezoekt 
hij dit ten oosten van Polen gelegen 
land. Sommige mensen vragen zich 
wel eens af: Wat doen ze daar toch? 
Waarom investeren zij geld en tijd in 
een land? Misschien is wel de eer-
ste reden, omdat dit land erg veel 
zeer vriendelijke mensen herbergt, 
die steeds weer aanleiding zijn om 
ze te willen bezoeken. Het is, wat je 
zou kunnen zeggen: een land met 
een warme cultuur. En dit ondanks 
de koude winters. Een tweede re-
den is, dat het land (nog) heel veel 
(ontwikkelings-)hulp nodig heeft op 
velerlei terrein. Het is met Wit-Rus-
land echter niet zo, dat het land be-
moedigd wordt door honderden co-
mités zoals voor Roemenië. Integen-
deel: slechts een handjevol mensen 
neemt de uitdaging aan en gaat er-
heen. Het is helaas ook meer geslo-
ten dan de andere Europese landen 
en daardoor minder toegankelijk. De 
hulp, die gegeven wordt, is de laat-
ste jaren verschoven van het bren-
gen van basismaterialen voor scho-
len, kerken, ziekenhuizen, kinderte-
huizen, enz. naar fi nanciële investe-
ringen in opvangcentra voor alco-
hol- en drugsverslaafden. Alcohol-
gebruik behoort eigenlijk tot de cul-
tuur van de Oost-Europese landen. 
Dit heeft tot gevolg dat velen ver-
slaafd zijn geraakt. De laatste twintig 
jaren is het gebruik van drugs, hoe-
wel streng verboden in Wit-Rusland, 
onder jongeren erg populair is ge-
worden. De combinatie met drank is 
veel jongeren fataal geworden. 

De laatste 15 jaren zijn het de ker-
ken geweest, waar mensen met een 
bewogen hart voor deze verslaafden 
zich zijn gaan inzetten. Liefde en ac-
ceptatie bleken en blijken een bij-
zonder effect te hebben op de jon-
geren. In deze centra bestaat de lei-
ding meestal uit mensen, die zelf 
ooit verslaafd waren. De jongeren 
worden ongeveer een jaar intern be-
geleid. Dagelijks is er een vast pro-
gramma, waarin zij worden bemoe-
digd met toepasselijke gedeelten uit 
de Bijbel. Vervolgens worden allerlei 

taken uitgevoerd, zoals het schoon-
houden van het gebouw, het verzor-
gen van dieren, het verbouwen van 
groenten, enz. Bij één van de cen-
tra is een autouitdeuk- en -spuite-
rijgarage in gebruik genomen, waar 
een professionele ex-verslaafde een 
aantal lui de kneepjes van het vak 
leert, bij een ander centra is een 
professionele houtzagerij gestart, 
die voor een behoorlijk deel in de 
behoefte van gezaagd hout voor-
ziet van de omgeving en de cliën-
ten leert om met professionele za-
gen om te gaan. Dankzij de support 
uit Aalsmeer draaien zowel de gara-
ge als de houtzagerij op volle capa-
citeit. Alles wordt gedaan om self-
supporting te worden, want de over-
heid heeft geen geld om dit werk te 
fi nancieren. Het mooiste is, dat vrij-
wel alle verslaafden als ex-verslaaf-
den de maatschappij ingaan. 
In oktober gaat Cor Dekkers weer 
naar Wit-Rusland met een team van 
in totaal vijf mensen. Het doel is om 
de fi nanciële middelen te brengen 
om de boerderij in de buurt van Mo-
gilev, waarin een opvangcentrum is 
gevestigd en waar verleden jaar een 
keuken is aangebouwd, nu te voor-
zien van een compleet nieuw dak. 
En dat is nodig ook! Doel is ook om 
onder het nieuwe dak slaapruimte 
te creëren, zodat de bedden, die nu 
in het dagverblijf staan naar boven 
kunnen worden getransporteerd. 
Om dit te realiseren is 5.400 euro no-
dig. Voor Wit-Russen is dit een groot 
bedrag en zeker voor een ongesub-
sidieerd opvangcentrum. Het team 
doet al zijn best om dit geld bij el-
kaar te krijgen. Er wordt gehoopt op 
ondersteuning vanuit de Aalsmeer-
se gemeenschap. Elke gift, groot of 
klein, wordt volledig gebruikt om het 
doel te bereiken. 
De Aalsmeerse stichting Ontwikke-
lings Samenwerking (OSA) is be-
reid om de ingezamelde fi nanciën 
te verdubbelen, mits aan bepaal-
de voorwaarden wordt voldaan. Er 
wordt aan gewerkt om binnenkort 
een subsidieaanvraag in te dienen. 
Wie ondersteuning wil geven kan 
een gift overmaken naar St. GA in 
Aalsmeerderbrug, bankrekening: 
NL29RABO0300180195.

Filmmiddag 
bij PCOB

Aalsmeer - Op donderdag 18 sep-
tember wordt er weer een PCOB-
ledenmiddag georganiseerd. Wilt 
u terugblikken op beelden uit de 
‘oude doos’ of heeft u altijd al wil-
len weten hoe Aalsmeer er vroeger 
uit zag? Komt u dan naar deze le-
denmiddag, waar de heer H. Kooij 
fi lmbeelden zal laten zien van oud 
Aalsmeer. De middag begint om 
14.30 uur en is in de grote zaal van 
het zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad 2.

Literaire 
ontdekking

Amstelland – Twee schrijfsters 
staan tijdens de literaire ontdekking 
centraal in de bibliotheek Amstel-
veen op donderdag 18 september. 
Rutger Martens voelt de ervaren 
Christine Otten en debutante Niña 
Weijers aan de tand en samen gaan 

zij ondermeer op zoek naar de ant-
woorden op vragen, zoals waarom 
zij schrijven en wat de reden is dat 
zij blijven schrijven. De literaire ont-
dekking is van 20.15 tot 22.00 uur. 
De toegangsprijs is 12,50 euro en 
voor pashouders 10 euro. In de 
voorverkoop gaat van deze prijzen 
nog een euro af. Voor deze prijs mag 
u ook nog iemand meenemen. Re-
serveren kan online via www.debi-
bliotheekamstelland.nl of in een van 
de Amstelland bibliotheken.

Edelsmeden bij Werkschuit
Aalsmeer - Op woensdagavond 24 
september start bij de Werkschuit 
een cursus edelsmeden. De cursus 
bestaat uit 12 lessen van 2 ½ uur 
en geeft de mogelijkheid eeuwen-
oude technieken die nog steeds 
actueel zijn te leren en toe te pas-
sen. Uw eigen ontwerp zal onder 
professionele begeleiding uitgw-
ww.gklein.org/wsaroeien tot een 
volwaardig sieraad. Door edelme-
taal (zilver) te zagen en te buigen 
en te smeden, ontstaat een span-
nend sieraad, naar u zelf ontwor-
pen idee. Het solderen is daarbij 
de belangrijkste techniek, welke 
vakkundig begeleid en uitgelegd 
wordt. Daarnaast worden ook het 
zetten van (edel)stenen en het ge-
bruik van andere materialen, zoals 
hout en perspex, behandeld. Het 
afwerken van het sieraad door ver-
schillende texturen (oppervlakte-
behandeling) toe te passen geeft 
het sieraad de gewenste uitstraling. 
Heeft u nog meer ideeën, het kan 

allemaal. Inlichtingen en inschrij-
vingen via of telefonisch bij Marion 
Buckert, tel. 06 11864861 of Mar-
got Tepas, tel. 06 12459347.

 Film kijken bij 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Vogelvereniging 
Aalsmeer organiseert vanavond, 
donderdag 11 september, haar 
maandelijkse kontaktavond. Er gaat 
een DvD over vogels in de natuur 
vertoond worden. Het belooft een 
zeer interessante avond te worden. 
Iedereen is welkom, breng dus uw 
mede vogelliefhebbers mee. Het 
adres is Wellantcollege MBO in de 
Linnaeuslaan 2 en de aanvangs-
tijd is 20.00 uur. Voor inlichtingen G. 
Goeijenbier, tel. 06-10666878.

M iranda’s
omentenm

Bedankt Crown en Vuur en Licht
Om 8 uur gingen wij zaterdagavond 
met zijn tweeën naar het Crown uit-
podium. Daar aangekomen dachten 
wij het terrein op te lopen, maar wij 
werden tegen gehouden door een 
juffrouw en die vroeg naar het en-
treebewijs, die hadden we niet. 

Toen wij vroegen waar dat te halen 
was, wist ze dat niet precies. Toen 
ik haar vertelde dat er in de krant 
helemaal niet werd gesproken over 
toegangsbewijzen was het eni-
ge wat ze kon vertellen, zonder uit-
nodiging geen toegang. We moes-
ten maar voor het hek gaan staan. 
Mijn dochter is rolstoelafhankelijk, 
dus voor het hek gaan staan/zitten 
was voor haar geen optie, omdat al-
le wel uitgenodigde gasten in haar 
blikveld stonden. Later hoorde ik dat 
het de sponsors waren die uitgeno-

digd waren, dus niet de vrijwilligers 
van Crown zoals wij eerst dachten. 
Toen kwam er een man aan in een 
poloshirt en er werd door iemand 
gevraagd of hij geen hart in zijn lijf 
had door mijn dochter voor het hek 
te laten staan. Even later kwam hij 
terug en gaf ons toegang tot het po-
dium (dus hij had wel een hart). We 
zijn daar gebleven tot na het verras-
sende Water Jetpack en zijn toen 
naar huis gegaan. Ze was door al 
haar energie heen, maar onderweg 
zei ze tegen mij, het was een gewel-
dige avond. Dus Crown en Vuur en 
Licht op het water bedankt voor de 
mooie avond aan de Poel en denk 
volgend jaar aan een plekkie voor 
rolstoelers.
 
C. Eikelenboom
ceikelenboom@caiway.nl

ingezonden

KMTP en de voortuinen van 
Proosdij en De Rietlanden
Kudelstaart - Deze zomer werd 
er door de juryleden van de KMTP 
Groei & Bloei aandacht besteed aan 
de voortuinen in bovengenoemde 
wijken. Bij nader inzien zijn er maar 
enkele straten waar een ‘voortuin’ 
aan de kant van de weg kant te vin-
den is. 

Het is vaak de achterkant met con-
tainers en mee waar tegenaan ge-
keken wordt. Toch zijn er voorbeel-
den te vinden waar bewoner iets van 
een groen aanzicht hebben weten te 
maken! Het zijn met name die eige-
naren die de KMTP met een groen-
bon willen belonen. Heel enthousi-
ast kwam de jury terug met foto’s 

van de Mijnsherenweg rondom de 
ingang naar de beide wijken. Ook 
bij de fl at aan de Zwanenbloemweg 
aan de Moslaan-zijde is particulier 
initiatief duidelijk aanwezig. Daarom 
gaan er ook groenbonnen, die be-
schikbaar zijn gesteld door de ge-
meente en Groei & Bloei afdeling 
Aaalsmeer naar de bewoners die 
voor deze bloemenweelde zorgen. 
Op donderdagavond 18 september 
om 20.00 uur zijn de prijswinnaars 
uitgenodigd naar buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3 te ko-
men om een foto en een groenbon 
in ontvangst te nemen samen met 
een foto. Wilt u ook zien hoe het er 
in uw wijk uitziet ? Weet u welkom?

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Vanuit Zorgcentrum Aelsmeer worden veel activiteiten ge-
organiseerd. Mocht u zich alleen voelen, ook al bent u samen, en wilt u 
eens kijkje komen nemen, dan bent u (beiden) van harte welkom. Lees 
hieronder wat u deze week weer aangeboden krijgt in onze verschillen-
de locaties. Er is elke dag wel iets te beleven.

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag begint de dag om 10.00 uur met een kop-
je thee of koffi e en aansluitend specifi eke activiteiten. Tussen de mid-
dag kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van de lunch, bestaande uit 
soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor slechts 3 euro. Dinsdag 16 
september is er van 10.00 tot 12.00 uur Schilderen met Marjolein (kos-
ten 2,50 euro) en ’s middag van 14.30 tot 15.30 uur ‘Musica’ - Papa fume 
une pipe. Donderdag 18 september begint om 10.00 uur met ‘Totaal vi-
taal’ - Warming-up. Hoepels en pittenzakjes en van 14.30 tot 15.30 uur is 
er ‘Breinzaken’. Kom eens langs en doe mee. U vindt het inloopcentrum 
in Gebouw Irene aan de Kanaalstraat 1.

Wijkpunt Voor Elkaer 
Op maandagochtend 15 september is er van 9.30 tot 11.30 uur een 
nieuw thema namelijk: Koffi e met een goed gesprek.Tijdens dit ontmoe-
tingsmoment kunnen mensen onder het genot van een kopje koffi e (of 
thee) met elkaar van gedachten wisselen over zaken die hen bezig hou-
den op het persoonlijke vlak of in hun omgeving. Ervaren gespreksleider 
is Johan Jonker, die voor de ANBO al meerdere malen dit soort bijeen-
komsten heeft georganiseerd. Er zijn geen kosten aan verbonden, u be-
taalt alleen voor de koffi e of thee.
Het wijkpunt vindt u aan de Nobelhof 1 te Kudelstaart. Het is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje kof-
fi e of ander drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig een 
krant te lezen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: Van 12.00 tot 14.00 uur is er een warme maaltijd of lunch en 
ook elke woensdagavond is het restaurant geopend van 17.30 tot 19.30 
uur en vanaf 1 oktober ook op de vrijdagavond!. Kosten 8,50 euro per 
persoon. Graag op tijd reserveren bij de gastvrouw zelf of per telefoon: 
0297- 820979. 

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u van harte welkom. Vanaf 10.00 uur staat de koffi e voor 
u klaar. 
Restaurant: Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 12.00 
tot 13.00 uur terecht en op dinsdag- en donderdagavond is er restau-
rant om 17.30 uur. Er is er altijd keuze uit twee menu’s met voorgerecht, 
hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander drankje. Van te vo-
ren reserveren is aan te bevelen. Tel: 0297-326050. U bent van harte uit-
genodigd.

Op z’n Chicst
Aalsmeer - Van de Pontweg, over de Ringvaart tot aan de kleine Poel,
kenners weten meteen al wat ik bedoel.
Langs de Koddespoel, Aardbeienbrug, Langhout en de Vlijt,
en dat in een zo snel mogelijke tijd.
Verkleed in een altijd wisselend thema,
bokken, recreanten en dames met een Penta.
Houten schuiten weer boven water gehaald?
Ingeschreven en, belangrijker, aan SPIE betaald?
Even zwaaien bij het zorgcentrum heen en terug, 
en door naar Kleine, Grote en IJzeren brug.
Extra spietje mee, biertje aan boord?
Échte racers weten hoe het hoort...
Ik denk dat mensen buiten ons Bloemendorp reeds zijn afgehaakt, 
Maar dit is een gebeurtenis die elke Aalsmeerder van binnen raakt.
Iedereen houdt de tweede zaterdag in september vrij, 
Want dit Pramenrace-feestje vieren wij. 
Enne.. Carnaval is daar niks bij! 
Ik wens toeschouwers, deelnemers en bestuur, 
Heel veel plezier met dit ‘chicste’ avontuur! 
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Burgemeester: ‘In Aalsmeer mooie 
voorbeelden Appeltjes van Oranje’
Aalsmeer - Beter voor elkaar!’ is het 
thema van de Appeltjes van Oranje 
2015. Het Oranje Fonds zoekt suc-
cesvolle, bestaande initiatieven die 
mensen helpen (weer) mee te doen 
aan de samenleving. Heeft of kent u 
zo’n initiatief? Meld het dan uiterlijk 
30 september aan voor de selectie 
van de Appeltjes van Oranje 2015! 
Onder het thema ‘Beter voor elkaar’ 
zoekt het Oranje Fonds naar initia-
tieven die zich inzetten om de soci-
aal economische kansen van men-
sen te verbeteren. Denk aan schuld-
hulpverlening of begeleiding naar 
(vrijwilligers)werk. Voor het Oran-
je Fonds is de inzet van vrijwilligers 
hierbij van groot belang, maar ook 

dat het initiatief zich onderscheidt 
van andere organisaties of initia-
tieven. Burgemeester Jobke Vonk-
Vedder: “Aalsmeer is een gemeen-
schap van handen uit de mouwen 
en het hart op de goede plek. Geen 
gebrek aan vrijwilligers die met suc-
ces sociale projecten hebben opge-
zet. Er zijn in onze gemeente zeker 
mooie voorbeelden die in aanmer-
king komen voor een Appeltje van 
Oranje. Ik roep de Aalsmeerders op 
deze initiatieven voor te dragen en 
zichtbaar te maken voor onze ge-
meenschap.”
Bij de zoektocht naar de Appeltjes 
van Oranje krijgt, net als vorig jaar, 
ook het Nederlandse publiek een 

stem. De Stemweek van 8 tot en met 
14 december biedt deelnemers de 
mogelijkheid om lokaal campagne 
te voeren en extra naamsbekend-
heid te genereren. Heeft of kent u 
een bestaand initiatief dat zich richt 
op de verbetering van de sociaal-
economische positie van mensen? 
Wilt u kans maken op deze bijzon-
dere prijs? 

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 sep-
tember met een Voordrachtsfor-
mulier. Dit formulier kunt u down-
loaden via www.oranjefonds.nl/ap-
peltjes. Op de site ook uitgebreide 
achtergrondinformatie en de criteria 
voor aanmelding. 

Hevige rookontwikkeling bij de brand. Foto: Yvonne van Doorn

Brand in schuur Uiterweg
Aalsmeer - Er heeft in de vroe-
ge ochtend van donderdag 4 sep-
tember een flinke brand gewoed 
in een schuur aan de Uiterweg. In 
de schuur, een voormalig boothuis, 
stond voornamelijk antiek en er 
lag verf opgeslagen. De brandweer 
heeft uitbreiding naar het naastge-
legen woonhuis weten te voorko-
men. Er raakte niemand gewond. 
Rond 6.00 uur vanmorgen brak de 
brand uit in de schuur aan de Ui-
terweg. Door de inzet van groot ma-
terieel, onder andere een blusboot, 
heeft de brandweer weten te voor-
komen dat het vuur is overgesla-
gen naar het naastgelegen woon-
huis. De Uiterweg is enige tijd afge-
sloten geweest voor verkeer. Dit had 
vooral te maken met het ingezette 
groot watertransport. Dit transport 

is ingezet om water uit de West-
einderplassen op de plaats van de 
brand te krijgen. Rond 8.45 uur was 
de brand onder controle maar nog 
niet helemaal uit. Omdat de brand 
woedde op een lastig te bereiken 
plek, is de brandweer geruime tijd 
bezig geweest om het vuur hele-
maal uit te krijgen. Het verkeer over 
de Uiterweg kwam even over half 
negen in de ochtend stapvoets weer 
op gang. Vanwege de afsluiting ko-
zen sommige ouders voor een bij-
zonder vervoermiddel om de kin-
deren naar school te kunnen bren-
gen. De kids mochten instappen in 
de boot. 
Hoe de brand heeft kunnen ont-
staan is niet bekend. Onderzoek zal 
uit moeten wijzen wat de oorzaak is 
van de brand.

Veel geld weg 
na inbraak

Aalsmeer - Op dinsdag 2 sep-
tember is tussen tien uur in de 
ochtend en half twee ‘s mid-
dags ingebroken in een woning 
aan de Mr. Jac. Takkade, nabij de 
Bosrandbrug. De dieven hebben 
eerst geprobeerd toegang tot 
het huis te krijgen via de achter-
deur. Er is braakschade gecon-
stateerd. Toen dit niet lukte is de 
schuifpui geforceerd. De gehele 
woning is doorzocht. In de slaap-
kamer hebben de dieven de kluis 
gevonden en hieruit is een aan-
zienlijk geldbedrag gestolen. 

Kentekenplaten 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 6 op zondag 7 september 
zijn vanaf een auto beide kente-
kenplaten gestolen. De wagen 
stond geparkeerd in de Twijn-
derlaan. Kenteken van de auto is 
25-NZ-JK.

Fiets en motor 
gestolen

Aalsmeer - Op donderdag-
avond 4 september is vanaf de 
Hornweg, hoge nummering, 
een fiets gestolen. Het betreft 
een Cortina damesfiets, wit van 
kleur met een voor- en een ach-
terzitje. De fiets is voorzien van 
een roze bel en voorop staat een 
zwarte krat met een bloemen-
rand en een molentje. Het serie-
nummer van de Cortina eindigt 
op 430. Van wie hem ziet, hoort 
de eigenaresse graag meer: 06-
81139350. In de nacht van za-
terdag 6 op zondag 7 septem-
ber is uit de Galvanistraat in Ku-
delstaart een motor gestolen. 
De matzwarte Honda DD10 was 
door de eigenaar met slechts het 
stuurslot vastgezet. De motor, 
voorzien van een topkoffer, heeft 
het kenteken MH-LN-93. Er zat 
overigens nog maar weinig ben-
zine in. 

Onwel naar huis 
gebracht

Aalsmeer - Op maandag 8 sep-
tember om negen uur in de och-
tend is een 33 jarige vrouw on-
wel geworden in de Jac. P. Thijs-
selaan. De vrouw is in de school 
opgevangen tot de ambulance-
medewerkers arriveerden. De 
33 jarige is ter plaatse behan-
deld en vervolgens naar huis ge-
bracht. Ze had buikklachten.

Weggesleept na 
aanrijding

Aalsmeer - Op de kruising 
Dorpsstraat met de N196 heeft 
op zondag 7 september rond half 
zes in de avond een aanrijding 
plaatsgevonden. De auto’s van 
een 77 jarige vrouw uit Nieuw-
Vennep en een 27 jarige bestuur-
ster uit Aalsmeer zijn midden op 
de kruising met elkaar in botsing 
gekomen. Naar de exacte toe-
dracht wordt een onderzoek ge-
daan door de Verkeersdienst. De 
vrouw uit Nieuw-Vennep is naar 
het ziekenhuis vervoerd met let-
sel. De klap is fors geweest, van 
een van de auto’s zijn de airbags 
uitgeklapt en beide voertuigen 
moesten zwaar beschadigd weg-
gesleept worden.

Snorfietser ten 
val na klapband

Aalsmeer - Op Woensdag 3 sep-
tember rond half tien in de ochtend 
heeft de snorfiets van een 42 jari-
ge Kudelstaarter een klapband ge-
kregen. De bestuurder verloor de 
macht over het stuur en reed te-
gen een paaltje. Door de klap werd 
de Kudelstaarter over het stuur ge-
slingerd en belandde op het weg-
dek. De politie en de ambulance-
dienst zijn ter plaatse geweest. De 
42 jarige is naar het ziekenhuis ver-
voerd, maar heeft, buiten kneuzin-
gen, geen noemenswaardig letsel 
opgelopen.

Brand loopt uit 
de hand

Aalsmeer - Op zondag 7 sep-
tember om tien uur in de avond 
is de hulp van de brandweer en 
de politie gevraagd voor een uit 
de hand gelopen brand. Een 42 
jarige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats voerde bij een 
pand aan de Linnaeuslaan di-
verse klusjes uit voor de eige-
naar van het terrein. Hij had ka-
belbomen van auto’s ontman-
teld, in een kruiwagen gelegd 
en deze in de brand gestoken. 
Het vuur laaide echter zo heftig 
op dat alarm werd geslagen. Er 
was ook veel roet vrij gekomen. 
De brandweer heeft het vuur ge-
blust. De 42 jarige man is aan-
gehouden op verdenking van 
brandstichting, maar is na ver-
hoor de volgende dag heen ge-
zonden. 

Legalisering appartementen 
vanavond in de Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
11 september, begint om 20.00 uur 
de bijeenkomst van de Raad in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De 
vergadering wordt geopend met 
het tijdelijk toelaten van raadslid 
Paul van Soelen voor het CDA in de 
plaats van Ines van der Boon-Huls-
bos, die wegens ziekte haar werk-
zaamheden even niet kan uitvoe-
ren. Vervolgens wordt gestart met 
de Raad (oordeelsvormend) en te 
behandelen onderwerpen zijn de 
Groenvisie Aalsmeer, verwerving 
van het bedrijf in de Dorpsstraat 102 
om woonwijk Dorpshaven aan de 
Lijnbaan te kunnen voltooien, ka-
dernota ‘Ruimte voor huisvesting tij-
delijke arbeidsmigranten’, bestem-
mingsplan ‘N196 en Zwarteweg’, 

kickscans Vrouwentroost Noord en 
Zuid en het college vraagt groen 
licht aan de fracties om een verkla-
ring van geen bedenkingen af te ge-
ven voor de gerealiseerde apparte-
menten op de eerste verdieping en 
de zolder van het bedrijf aan de Sta-
tionsweg 38. 

Deze vier appartementen zijn zon-
der vergunning gerealiseerd. Be-
oogd wordt de appartementen te le-
galiseren. Op het adres is een lang-
durige situatie van illegale bewo-
ning. In de periode sinds 1997 is 
herhaaldelijk opgetreden tegen ille-
gale bewoning in het achterste deel 
van het pand. In 2011 is het pand 
in andere handen overgegaan. De 
nieuwe eigenaar heeft de ruimtes 

op de verdieping ook weer als zelf-
standige appartementen verhuurd. 
Omdat een intensivering van de 
woonfunctie in het centrum past bij 
de identiteit van dit gebied en om-
dat in de huidige situatie (kleinere) 
appartementen in de behoefte voor-
zien, willen burgemeester en wet-
houders de benodigde omgevings-
vergunning afgeven en dus bewo-
ning hier legaliseren. De eerste raad 
wordt rond elf uur afgesloten met 
een vragenkwartier. Na een kor-
te pauze wordt verder gegaan met 
de Raad (besluitvormend) waarin 
besloten wordt een wijziging in de 
APV aan te brengen betreffende de 
opruimplicht van hondenpoep in de 
openbare ruimte. De Raad is open-
baar, belangstellenden zijn welkom.

Aanhouding voor 
huisvredebreuk

Aalsmeer - Om kwart voor drie in 
de nacht van zaterdag 6 op zon-
dag 7 september zijn twee perso-
nen aangehouden op verdenking 
van huisvredebreuk. Gezien werd 
dat de twee over een hek aan het 
hek klimmen waren om waarschijn-
lijk via de achterkant een hier aan-
wezig bedrijf te willen betreden. Het 
gaat om een 21 jarige militair uit 
Holten en een 26 jarige man uit Uit-
hoorn. De twee hebben direct een 
schikking van 120 euro gekregen. 
De zaak wordt verder afgehandeld 
door justitie.

Hevig verzet van inbreker
Aalsmeer - Op vrijdag 5 september 
rond half zes in de middag heeft een 
24 jarige in Aalsmeer woonachtige 
man geprobeerd in te breken in een 
woning aan de Aalsmeerderweg, 
hoge nummering. De bewoner was 
samen met zijn zoons in het voor de 
woning gelegen bedrijf. 

Een van de zoons zag plots een on-
bekende man op een fiets langs rij-
den. De man stopte bij de woning en 
begon aan de achterdeur te romme-
len. De bewoners zijn op de man af-

gestapt en toen hij op de vlucht wil-
de slaan, hebben ze hem overmees-
terd tot agenten arriveerden. De po-
litie was gebeld door de inmiddels 
ook thuis gekomen bewoonster. De 
man bood hevig verzet, zowel bij 
de bewoners als later bij de agen-
ten. Hij is geboeid en meegenomen 
naar het politiebureau voor verhoor. 
De 24 jarige zal zich moeten verant-
woorden bij de rechter. Hij had sleu-
tels van het huis bij zich. Vermoede-
lijk heeft de man deze eerder uit het 
bedrijf gestolen. 

Wethouder Tom Verlaan (56):

“Aalsmeer is gemeente 
waar in geleefd wordt”
Aalsmeer - De tweede wethouder 
in de serie over het nieuwe college is 
Tom Verlaan (CDA). Tom is 56 jaar en 
woont sinds drie jaar in de gemeente 
Aalsmeer. “Met veel plezier leef ik in 
de prachtige wijk de Rietlanden te Ku-
delstaart. Samen met mij partner Jac-
queline en drie thuiswonende kinde-
ren. In totaal hebben we samen zeven 
kinderen.” 

Beroep: 
“Bijna mijn gehele werkzame leven 
heb ik gewerkt in het verzekeringswe-
zen. Maar op dit moment ben ik na-
tuurlijk druk bezig met mijn werk als 
wethouder.”

Politiek: 
“Ik ben niet zoals sommige van mijn 
collega’s al vanaf jongs af aan bezig 
met politiek. Via mijn werk en hobby’s 
ben ik in de politiek terecht gekomen. 
Ik was eerder al betrokken bij de lan-
delijke medezeggenschap van bij de 
Rabobank. En in mijn vrije tijd ben ik 
21 jaar lang handbalscheidsrechter 
geweest. Zowel op mijn werk als in 
mijn vrije tijd kwam ik in aanraking met 
mensen die zich al bezig hielden in de 
politiek. Deze mensen hebben mij er-
van overtuigd ook wat te gaan beteke-
nen in de politiek. Van 2002 tot 2010 
ben ik gemeenteraadslid geweest voor 
het CDA in Uithoorn. De plaats waar ik 
geboren en getogen ben. En heb daar 
met veel plezier gewerkt. Drie jaar ge-
leden ben ik met mijn gezin naar Ku-
delstaart verhuisd. En afgelopen ver-
kiezingen heb ik op de kieslijst ge-
staan voor het CDA in Aalsmeer. Mijn 
bedoeling was daarbij om daadwerke-
lijk in de raad te komen en niet slechts 
als lijstduwer te fungeren. Helaas is dit 
niet gelukt. Uit de onderhandelingen 
van het CDA en het AB kwam naar vo-
ren dat ze één wethouderszetel wilde 
delen en ik ben blij dat ik daarvoor in 
aanmerking kwam. En ben nu dus met 
veel plezier aan de slag als wethouder.”

Binding met gemeente: 
“Ook al heb ik bijna mijn gehele leven 
in Uithoorn gewoond, toch is mijn bin-
ding met deze gemeente groot. Een 
groot deel van mijn carrière heb ik 
in Aalsmeer gewerkt en als handbal-
scheidsrechter kwam ik vaak bij de lo-
kale handbalvereniging. Er zit wel een 
belangrijk verschil tussen de gemeen-
te waar ik zelf ben opgegroeid en de 
gemeente waar ik nu woon en werk. 
Uithoorn is een dorp waar de binding 
met de eigen gemeente een stuk klei-
ner is dan in Aalsmeer. Aalsmeer en 
Kudelstaart zijn dorpen waarin men-
sen naast wonen er ook echt leven. 
Aalsmeerders vinden hun sociale leven 
binnen het eigen dorp en mensen zijn 

betrokken met het lot van ‘hun dorp’. 
Kudelstaarters zijn er trots op om in 
Kudelstaart te wonen en Aalsmeerders 
om in Aalsmeer te wonen.”

Welke Portefeuilles:
“Ik ben zeer tevreden met de porte-
feuilles die onder mijn verantwoorde-
lijkheid vallen. Onder mijn verantwoor-
delijkheid valt onder andere Schiphol, 
Wijkgericht werken en Wonen. Op de-
ze portefeuilles liggen genoeg uitda-
gingen om mijn tanden in te zetten.”

Schiphol: “Omdat er momenteel werk-
zaamheden plaatsvinden naast de 
Kaagbaan hebben we in Aalsmeer ex-
tra veel last op dit moment van geluids-
overlast. We liggen grotendeels tussen 
twee aanvliegroutes, namelijk de Zwa-
nenburgbaan en de Aalsmeerbaan. 
De Aalsmeerbaan wordt nu extra ge-
bruikt en hierdoor hebben de men-
sen die tussen deze banen wonen echt 
continu overlast. We trekken samen op 
met de gemeente Amstelveen en Uit-
hoorn om ons sterk te maken voor de 
rechten van onze bewoners. Aalsmeer-
ders zijn van huis uit geen klagers 
maar er is een grens! Tuurlijk hebben 
we ook voordelen doordat we zo dicht 
bij Schiphol zitten, maar op sommige 
vlakken kan Schiphol ons best wel in 
de weg zitten. Niet alleen op het ge-
bied van geluidshinder maar ook op 
het gebied van wonen bijvoorbeeld. 
Zo is het voor Schiphol voordelig als 
er binnen Aalsmeer niet meer huizen 
gebouwd worden zodat het aantal ge-
luidgehinderden niet groter wordt of 
zelfs afneemt. Als wethouder wil ik een 
Aalsmeer waarin iedereen een woning 
kan vinden die bij hem of haar past. 
Daarom moeten we, als gemeente, de 
mogelijkheid houden om meer huizen 
te bouwen en zo het woningmarktaan-
bod op orde te brengen en te houden.”

Wonen: “Zoals ik al eerder vertelde 
vind ik het belangrijk dat het woning-
aanbod in Aalsmeer wordt aangepast 
aan de wensen van Aalsmeerders. Op 
dit moment ontbreken er in ieder ge-
val nog woningen voor jongeren. Maar 
ook voor oudere die nu langer thuis 
blijven wonen en voor arbeidsmigran-
ten moet er juiste woonruimte gecre-
eerd worden. Mijn motto hierbij is: ‘Ie-
dereen moet goed kunnen wonen’. Ou-
dere die langer thuis blijven wonen 
hebben meer zorg aan huis nodig. Ik 
vind Mijnsheerlyckheid een goed voor-
beeld van hoe we dit in de toekomst 
moeten aanpakken. Het zou mooi zijn 
als er meer van dit soort woongelegen-
heden binnen de gemeente gebouwd 
worden. In Aalsmeer hebben we tal 
van arbeidsmigranten wonen en wer-
ken. Ook voor deze mensen moeten we 

een woonplek creëren. Naast de pen-
sionvorm denken we ook na over an-
dere mogelijkheden om goed te kun-
nen wonen. Het gaat hierbij om wonin-
gen / kamers waar arbeidsmigranten 
tijdelijk, voor een periode van ongeveer 
een half jaar, kunnen verblijven. Verder 
heb ik plannen om te kijken of er zoiets 
als een campusterrein gecreëerd kan 
worden in Aalsmeer. Eerst moet er na-
tuurlijk nagegaan worden of er über-
haupt interesse voor is, maar naar mijn 
idee moeten hier mogelijkheden lig-
gen. Zo’n campus zou in ieder geval 
zorgen voor meer plaatsen voor jon-
geren om te wonen. Het idee rondom 
het creëren van campusachtig wonen 
in Aalsmeer zou ik het liefst zo spoedig 
mogelijk vormgeven.”
 
Wijkgericht werken: “Ondanks of mis-
schien wel dankzij de steeds verdere 
individualisatie van onze samenleving 
proberen we de sociale interactie bin-
nen wijken te stimuleren. Wij willen dat 
mensen problemen binnen de wijk zelf 
gaan aanpakken. En ervoor zorgen dat 
problemen die niet binnen de wijk zelf 
opgelost worden bij de gemeente te-
recht komen. We moeten er voor zor-
gen dat mensen zelf de juiste instan-
ties weten te vinden en het zelfvertrou-
wen geven dit ook te doen.”

Samenwerking met Raad
“Samenwerking met en binnen de ge-
meenteraad zou ik willen zeggen. Ik 
hoop dat we samen met de oppositie 
een constructieve bijdrage kunnen le-
veren de komende vier jaar. Natuurlijk 
is het vervelend als je buiten de coali-
tie valt, maar ik weet zeker dat de op-
positie een hele nuttige bijdrage kan 
leveren. Omdat de coalitie een klei-
ne meerderheid heeft is het belangrijk 
dat wij er als wethouders zijn voor zo-
wel de coalitie als de oppositie.” 
Door Casper Jansen

Bloemenzegelwinkeliers
Wisselbeker golftoernooi 
weer voor familie Geleijn
Aalsmeer - Sinds 1988 organiseert 
de Vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers het jaarlijks te-
rugkerende midgetgolftoernooi. 
Door middel van trekking uit de in-
geleverde bloemenzegelspaarkaar-
ten is er ook dit jaar (het jaar waarin 
het 60 jarig bestaan wordt gevierd) 
weer een vijftal koppels gevraagd 
om deel te nemen aan dit gezellige 
familie/vrienden evenement. Zeer 
fanatiek verschenen de vijf groepen 
afgelopen 30 augustus in het club-
huis van de midgetgolfvereniging. 
Na een warm welkom door de voor-
zitter en een geurend kopje koffie, al 
dan niet met plakje cake of soesje, 
verdeelden de deelnemers zich on-
der professionele leiding van een lid 
van de vereniging over de fraaie ba-
nen van het parcours. Er moest ge-
probeerd worden om in twee rondes 
het minst aantal punten te halen. De 
vier laagste scores waren in de race 

voor de hoofdprijs, een blinken-
de wisselbeker en een mooi boe-
ket bloemen. Vorig jaar wist de fa-
milie Geleijn deze beker in de wacht 
te slepen. De regel is dat het win-
nende team het jaar erop weer mag 
deelnemen aan dit toernooi. Na drie 
jaar kan er dan weer door een ander 
team aanspraak op deze prijs wor-
den gemaakt. Na twee enerveren-
de rondes, onderbroken door een 
hapje en een drankje, werd er met 
spanning op de uitslag gewacht. 
Er waren heerlijke haringhapjes en 
een mooie schaal met vleeshapjes. 
Zo werd het wachten bepaald geen 
straf. Ook dit jaar wist het winnende 
team van vorig jaar, de familie Ge-
leijn, beslag te leggen op de wissel-
beker. Met een prachtige score van 
176 punten mochten zij de bokaal in 
ontvangst nemen. Het was een zeer 
geslaagde avond met veel enthousi-
aste deelnemers.
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Boodschappentas van 
Aalsmeerse Harmonie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het weer tijd voor de jaarlijk-
se corsobraderie. Sinds enkele ja-
ren huurt Aalsmeers Harmonie hier 
ook een kraam. Alle leden worden 
opgetrommeld om leuke spullen te 
verzamelen of te knutselen die in 
deze kraam verkocht kunnen wor-
den. Alle opbrengst hiervan komt 
ten goede aan het orkest. De kraam 
was ook dit jaar weer goed gevuld 
met onder andere potten zelfge-
maakte jam, handgemaakte kaar-
sen, zelf gehaakte kussens, kaarten 
en bloemstukken. Maar het leuk-
ste onderdeel van de kraam is ie-
der jaar toch wel het raadspel. Dit 
jaar mocht het orkest een goed-
gevulde boodschappentas weg-
geven, gesponsord door de gloed-
nieuwe supermarkt in Aalsmeer: 

Deen. Voor een euro konden men-
sen raden hoeveel de boodschap-
pen in de tas waard waren. Degene 
die het dichtste bij het juiste bedrag 
zat won de hele tas. Meer dan hon-
derd deelnemers hebben een gokje 
gewaagd en de antwoorden liepen 
flink uiteen. Van 12,70 tot 75 euro, 
alles is voorbij gekomen, maar nie-
mand zat zo dicht bij het juiste ant-
woord als meneer van Dam uit de 
Hornmeer. De tas boodschappen 
was 47,71 euro waard en meneer 
van Dam had 47,75 euro gegokt. Hij 
zat dus slechts 4 cent naast het goe-
de bedrag! Maandagavond heeft de 
voorzitter Wilma van Drunen van 
Aalsmeers Harmonie de goed ge-
vulde tas overhandigd aan meneer 
van Dam, die zich bijzonder blij to-
nen met de prijs.

Nieuwe Twingo bewonderen 
bij Renault Nieuwendijk

Eerste winnaar WK-spel

Aalsmeer - De nieuwe Renault Twin-
go is sinds afgelopen week te bewon-
deren bij Renault Nieuwendijk. De-
ze nieuwste Renault-telg is leverbaar 
vanaf 9990 euro. De nieuwste gene-
ratie Renault Twingo zet de klasse van 
de stadsauto’s op z’n kop. 

Renault veranderde de gehele bouw-
wijze, monteert de motor achter-
in en plaatst standaard vijf portieren. 
Het interieur is buitengewoon veelzij-
dig en het design uiterst kleurrijk en 
speels. De nieuwe Twingo biedt ultie-
me vrijheid en laat zich altijd en overal 
naartoe dirigeren dankzij de exceptio-
neel kleine draaicirkel en zijn optimale 
manoeuvreerbaarheid. Ook benieuwd 
naar het nieuwe fun-karakter en be-
hendigheid van de nieuwe Renault 
Twingo? Kom en bewonder de nieu-
we Renault Twingo dan tijdens het Sa-
lon de Promotion introductie-event bij 
Nieuwendijk, dat nog tot en met aan-
staande zondag 14 september duurt.

Upgrades en inruilpremie 
Niet alleen de nieuwe Renault Twingo 
kan bewonderd worden, want tijdens 
de Salon de Promotion kan bovendien 
geprofiteerd worden van spetteren-
de acties. Wat dacht u van een gratis 
upgrade van een Clio Hatchback naar 
een Clio Estate, plus nog eens een ex-
tra inruilpremie van 1000 euro? De gra-
tis upgrade is geldig voor de Renault 
Clio, Megane, Laguna en de Scenic. Uw 
voordeel kan hiermee oplopen tot maar 
liefst 4.200 euro. Daarnaast kunt u nog 
gebruik maken van de zeer aantrekke-
lijke 50/50-deal tegen 0 procent rente 
bij aanschaf van een Renault Clio, Me-
gane, Scenic of Captur.

Extra koopzondag
Op zondag 14 september zijn de Nieu-
wendijk vestigingen in Aalsmeer en 
Hillegom extra geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. De verkoopadviseurs staan 
voor u klaar om uitleg te geven over 
deze zeer voordelige actieperiode. 

Aalsmeer - De eerste winnaar van 
het WK-spel van de Nieuwe Meer-
bode meldde zich afgelopen maan-
dag 8 september vrolijk aan de ba-
lie van de krant in de Visserstraat. 
De heer C. den Braber uit de Snoek-
baarsstraat kwam zijn gewonnen 
derde prijs, 50 euro, ophalen. 

Samen met zijn kleinzoon heeft hij 
voor de foto geposeerd. De num-
mers een en twee zijn nog niet langs 
geweest. De uitslag gemist? Jan van 

der Wal van de Mr. Jac. Takkade 5 
heeft gewonnen met zijn voorspel-
ling van 168 doelpunten totaal en 12 
stuks voor Nederland. Op twee Pe-
ter Buis van de Bilderdammerweg 
106a met ook 168 goals totaal en 
10 treffers voor Oranje. Voor hen de 
laatste kans: Kom de prijs ophalen 
in het kantoor van de Nieuwe Meer-
bode in de Visserstraat 10 en neem 
de gekregen felicitatie mee. Kam de 
haren, de uitreiking wordt op foto 
vastgelegd!

Champagne bij de opening door wethouder Jop Kluis. Ook op de foto oud-
wethouder Ulla Eurich nu onder andere het gezicht van Sienergie en geheel 
rechts Boekhuis-eigenaar Constantijn Hoffscholte. Foto: www.kicksfotos.nl

Opening door wethouder Jop Kluis
Sienergie-loket in Boekhuis
Aalsmeer - Het Energieloket, dat 
Sienergie in opdracht van de ge-
meente exploiteert, is dinsdag 9 
september naar het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12 verhuisd. Siener-
gie hoopt woningeigenaren en on-
dernemers nu nog meer mogelijk-
heden te geven om zich onafhan-
kelijk en laagdrempelig te laten in-
formeren over energie- en kosten-
besparing. Het nieuwe Energieloket 
is eind van de middag met cham-
pagne geopend door de wethouder 
van duurzaamheid, Jop Kluis. In het 

Boekhuis heeft Sienergie een info-
stand ingericht waar dagelijks (be-
halve ‘s zondags) gratis folders en 
brochures met nuttige informatie 
en tips over energie besparen kun-
nen worden ingezien en meegeno-
men. Op woensdagen is een ener-
gieadviseur van Sienergie aanwezig 
van 15.00 tot 18.00 uur voor gratis 
en vrijblijvend persoonlijk energie-
advies. Daarnaast gaat Sienergie in 
het Boekhuis geregeld informatie-
avonden en workshops organiseren 
over specifieke thema’s. 

1000,- dankzij 
plastic dopjes!
Aalsmeer - Massaal worden nog 
steeds plastic dopjes gespaard voor 
de Blinde Geleideschool. De twee 
initiatiefnemers in de Spoorlaan 1 
hebben het er best druk mee. Maar, 
ze hebben het er voor over hoor en 
blijven brengen is hun motto. De 

opslagruimte is weer leeg. Afgelo-
pen week is liefst 4.520 kilo dop-
jes opgehaald door het recyclebe-
drijf. Deze ‘verzameling’ heeft het 
mooie bedrag van 1.000 euro opge-
leverd. “Het bedrag is reeds gestort 
op de rekening van de Blinde Gelei-
deschool”, vertelt Fred de Bruin. Hij 
hoopt dat de mensen blijven verza-
melen en in groten getale hun plas-
tic doppen komen inleveren in de 
Spoorlaan 1. 

“Er zit jammer genoeg maar 
24 uur in een dag”
Aalsmeer - In deze rubriek zal 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
worden voorgelegd over zijn of haar 
interessante leven. Vorige maand 
werd een gezellig gesprek gevoerd 
met Jeroen Dikkeboom en Ed Sta-
ring, alias ‘Leuke Gasten’. Deze keer 
is Joost de Vries aan de beurt. Joost 
is vrijwilliger pur sang, wat zal blij-
ken uit dit interview.

Wie ben je?
“Mijn naam is Joost de Vries en ik 
ben vijftig jaar en een beetje. Ge-
boren en getogen in Aalsmeer en 
op 10-10-10 getrouwd met Thea. 
De voorwaarde was wel dat zij haar 
meisjesnaam, Dijt, moest verruilen 
voor mijn achternaam, anders ging 
het hel feest niet door. Thea de Vries 
dus. We hebben geen kinderen en 
geen huisdiertjes. Ik ben wel een 
kattenman, maar er zijn er een paar 
aangereden en toen was het klaar. 
Al dat verdriet.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Wat ik al zei, ik ben er geboren en 
getogen, scholen doorlopen hier 
en mijn werk is om de hoek. Mis-
schien is het wel erfelijk? Heb ik 
misschien verlatingsangst? Ik weet 
niet wat het is, maar ik wil hier nooit 
meer weg. Ik heb Thea leren ken-
nen, die ook uit Aalsmeer komt, en 
toen woonde zij midden in de Jor-

daan. Toen ik daar een nachtje sliep 
en ’s morgens wakker werd dacht ik 
echt dat er een tram door de woning 
reed en er mensen in het huis ston-
den. Zó gehorig! Wat een gekken-
huis vond ik dat. ‘Hier wil ik nooit 
wonen’, dacht ik. Ik wil rust en dat 
vind ik hier in dit top dorp!”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Ik werk bij Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw, daar ben ik mana-
ger salarisadministratie en urenre-
gistratie op de afdeling financiën. 
Ik tel dus het geld en ik kom altijd 
goed uit. Ik werk daar met heel veel 
plezier al een jaar of twee-drieën-
dertig. Vorige week is er weer een 
fantastisch mooi schip te water ge-
laten, en dan voel ik me altijd trots. 
Het is een prachtig bedrijf. Gezel-
lig, fijne collega’s. Er wordt hard ge-
werkt. Er hangt een ‘niet lullen maar 
poetsen’ mentaliteit, en daar houd 
ik van. Ik voel me op mijn gemak bij 
die ‘gekke’ familie de Vries. Je kunt 
met ze vechten, maar zéker ook la-
chen en vooral goed samenwerken.” 

Wat zijn je hobby’s?
“Ik vind varen heel leuk, in de tuin 
zitten, barbecuen, vakantie ben ik 
dol op, maar werken, dat vind ik 
ook leuk. Verder ben ik wel te por-
ren voor een avondje stappen, lek-
ker eten en een borrel op z’n tijd.” 
Joost maakt naast al zijn hobby’s 

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Ik zie eigenlijk alleen maar mooie 
dingen hier. Oké, ik vind het bijvoor-
beeld jammer dat de Bloemencor-
so er niet meer is. Dat komt denk 
door negativiteit van mensen. Kijk 
om je heen, fiets een rondje en ge-
niet van wat we hebben hier! Wat 
ik misschien ook zou willen is meer 
groen.”

Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
Joost houdt beslist niet van nega-
tief, dus een minder leuke ervaring 
gaat hij zeker niet delen. Positieve 
ervaringen heeft hij genoeg. Over 
de Pramenrace vertelt hij het vol-
gende: “Als je iedereen bij de start 
ziet wegvaren en dat je al die men-
sen dan aankijkt bij de prijsuitrei-
king op het podium in de feesttent 
óp het Praamplein. Dat vind ik zó 
geweldig. Er gebeurt nooit iets ver-
velends. Eén grote gezelligheid de 
hele dag en iedereen vindt het leuk. 
Nogmaals, we zijn er weer helemaal 
klaar voor!” 
Door Miranda Gommans

Omnia, Oceanus, Funny Horse en FC

Lotenverkoop voor Grote 
Clubactie start zaterdag!
Aalsmeer - De start van de lo-
tenverkoop van de Grote Clubac-
tie is dit jaar op zaterdag 13 sep-
tember. Ook voor verenigingen uit 
Aalsmeer kunnen aan de deur lo-
ten worden gekocht. Alle vereni-
gingen gebruiken deze actie om 
de clubkas te spekken; 80% van 
de opbrengst van de loten gaat na-
melijk direct naar de lokale clubs 
in Aalsmeer. Verenigingen in heel 
Nederland kunnen deze opbrengs-
ten goed gebruiken om de vereni-
ging draaiende te houden. De Gro-
te Clubactie heeft in de afgelopen 
42 jaar meer dan 250.000 clubs ge-
holpen met bijna 240 miljoen eu-
ro. Directeur Frank Molkenboer: 
“Doelstelling voor dit jaar is om 7 
miljoen euro te verdelen onder al-
le deelnemende verenigingen. Ver-
enigingen in Nederland kunnen 
niet zonder ons om de clubkas aan 
te vullen. En dat gaat al vrij snel. 
Van elk verkocht lot à 3 euro gaat 
2,40 euro direct naar de vereniging. 
Ook dit jaar kunnen inwoners van 
Aalsmeer, clubs ondersteunen en 
daarbij zelf ook nog kans maken op 
leuke prijzen.” Verenigingen zijn de 
basis voor een gezonde samenle-

ving. Ze leveren een positieve bij-
drage aan de samenleving en aan 
de ontwikkeling van het individu 
met betrekking tot maatschappe-
lijk welzijn en gezondheid. Vereni-
gingen dragen deze verantwoorde-
lijkheden, maar hebben het moei-
lijk. Een steeds meer terugtreden-
de overheid, contributies die hun 
plafond bereikt hebben en terug-
lopende sponsorgelden, zorgen 
ervoor dat het verenigingsleven 
zwaar onder druk staat. Een be-
ter bewijs dat de opbrengst van de 
Grote Clubactie nodig is, is er niet. 
Aan de Grote Clubactie nemen dit 
jaar meer dan 6.000 clubs deel. Ge-
middeld wordt per club 1.500 eu-
ro bijeen gebracht. Dit geld gaat 
naar de clubkas, maar vaak wor-
den er speciale projecten mee gefi-
nancierd, zoals diverse (jeugd)acti-
viteiten, de inrichting van het club-
huis of de aanschaf van materia-
len en uniformen. Er worden circa 3 
miljoen loten per jaar verkocht. Dit 
jaar doen in Aalsmeer sportvereni-
ging Omnia 2000, zwemsportclub 
Oceanus, paardenclub The Fun-
ny Horse en voetbalvereniging FC 
Aalsmeer mee.

TeamTimmerman haalt geld 
op voor de kinderboerderij 
Aalsmeer - De braderie werd 
door TeamTimmerman aangegre-
pen om geld op te halen voor Kin-
derboerderij Boerenvreugd en om 
alle Aalsmeerders enthousiast te 
maken voor de Tour de Poel op 28 
september. 
Diverse sponsoren hadden belan-
geloos planten en bloemen be-
schikbaar gesteld voor de ver-
koop. Het hele team bemandde in 
de welbekende blauwe fiets shirts 
dag de stand om de verkoop voor 
hun rekening te nemen. Geduren-
de de dag werden er vele bloe-
men en planten verkocht. Ook wa-
ren er spontane donaties voor het 
goede doel. Aan het einde van de 
dag was er een mooi bedrag van € 
525,95 opgehaald voor de kinder-
boerderij.

Tour de Poel
Ook de flyers voor de fietstocht: 
Toer de Poel, op 28 september 

aanstaande, vonden gretig aftrek. 
Voorinschrijven voor de tocht ge-
beurde wat minder, vele wilden 
toch graag eerst het weer afwach-
ten op de dag zelf. 
Er zijn drie tochten om en door het 
mooie landschap van Aalsmeer 
uitgezet: Een leuke familie tocht 
van 10 kilometer, een recreatieve 
tocht van 40 kilometer, ook voor 
e-bikes, en een tourtocht van 100 
kilometer voor de geoefende fiet-
ser. Tour de Poel wordt nu voor 
de tweede keer georganiseerd en 
100% van de opbrengsten van de-
ze dag gaan dit jaar naar Kinder-
boerderij Boerenvreugd. Dus wilt u 
sportief bezig zijn en doneren aan 
een goed doel? Kijk dan snel op 
www.teamtimmerman.nl of volg 
het team op Facebook. 

Cliniclowns
TeamTimmerman had deze dag 
ook nog een verrassing in petto 

voor een ander goed doel, name-
lijk Dirk Raams, welke een mon-
stertocht gaat maken naar de 
Noordkaap voor Cliniclowns. Met 
een spontaan telefoontje aan Dirk 
of hij even langs wilde komen in 
zijn wielertenue en nieuwe fiets 

verraste TeamTimmerman Dirk 
met een donatie voor zijn goede 
doel. Deze actie werd erg gewaar-
deerd en met een grote glimlach 
nam Dirk de cheque in ontvangst. 
Al met al een mooie afsluiting van 
de dag.

 De Schijnwerper op...
Joost de Vries ook graag tijd voor vrijwilligerswerk. 

Zo is hij al zeventwintig jaar bij de 
vrijwillige brandweer en tijdens het 
interview gaat zijn pieper regelma-
tig. “Ik ben de hele morgen al be-
zig geweest met de brand op de Ui-
terweg.” zegt hij. “Nu maken we dit 
even af hoor.” De Vries is een aan-
tal jaren geleden zelfs geridderd 
en heeft een koninklijk lintje ont-
vangen. Dan is er nog de stichting 
Sinterklaas in Aalsmeer waarmee 
hij druk is en sinds kort maakt hij 
deel uit van het Aalsmeers Brom-
fiets Genootschap. “Dat doe ik sa-
men met Jan van Schuppen en Dirk 
van Leeuwen. We hebben inmiddels 
zestig deelnemers. Op 21 septem-
ber gaan we een tour doen. Ik op 
mijn Zundapp.” En last but least is 
Joost ook al jaren vice voorzitter van 
SPIE (Stichting Pramenrace In Ere). 
“Met een enthousiaste ploeg nemen 
we de organisatie op ons. We heb-
ben allen een eigen taak, ik ronsel 
de sponsoren, maar bovenal doen 
we alles samen. Het is één grote ge-
zelligheid en ik heb er weer enorm 
zin in! Er verschijnen weer honderd-
vijftig pramen aan de start aan-
staande zaterdag, groot feest op het 
water!” Joost vindt het eigenlijk jam-
mer dat er maar vierentwintig uur in 
een dag zit. “Ach, ik heb maar ze-
ven uur slaap nodig, dus ik besteed 
de overige zeventien uitermate nut-
tig en haal eruit wat erin zit. Dat is 
mijn motto.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Aalsmeer heeft álles! Lekker cen-
traal gelegen, winkels, horecagele-
genheden te over. Je kunt hier spor-
ten, varen, met zand spelen, naar 
het theater. En, niet onbelangrijk, al 
mijn vrienden zitten hier.” 
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ANBO ‘beweegt’ op braderie 
Aalsmeer - Door een unieke sa-
menwerking tussen ANBO Aalsmeer, 
Zorgcentrum Aelsmeer en fysiothe-
rapeutisch centrum PACA konden de 
mensen tijdens de braderie een kijk-
je nemen in de Beweegtuin van het 
Zorgcentrum aan het Molenpad. Be-
zoekers aan de stand van de ANBO 
werden doorverwezen naar het Zorg-
centrum waar PACA-medewerkers 
aanwezig waren om de mensen weg-
wijs te maken op de toestellen en de 
mogelijkheden te laten zien om, let-
terlijk, in beweging te komen. De 
mensen die de weg vonden naar de 
Beweegtuin waren zeer enthousiast 
over de kennismaking. Mocht u tij-
dens de braderie niet in de gelegen-

heid zijn geweest, het is nog steeds 
mogelijk om kennis te maken met de 
Beweegtuin. Neem hiervoor contact 
op de ANBO en u wordt door verwe-
zen: 0297-327731 of afd.aalsmeer@
anbo.nl. Natuurlijk waren er ook fol-
ders van de ANBO op de stand waar-
in het programma van het komende 
jaar werd vermeld. Er staat weer veel 
te gebeuren: samen naar de film, sa-
men uit eten en samen met een ex-
cursie of met een stadswandeling 
mee. Ook de belangenbehartiging 
wordt niet vergeten. Enerzijds door 
vertegenwoordiging in het senioren-
platform, maar ook door de onder-
steuning door goed opgeleide Vrijwil-
lige Ouderen Adviseurs. 

Let’s Dance start seizoen
Aalsmeer - Op dinsdag 23 septem-
ber start weer een nieuw danssei-
zoen. Let´s Dance Aalsmeer organi-
seert al elf jaar dansen voor begin-
ners tot gevorderden. Iedereen, van 
jong tot oud, kan hier terecht voor 
een dansles. Dit seizoen wordt ge-
start met een groep ‘Dance In Line’. 
Er wordt gedanst op leuke, swin-
gende top 40 muziek. Dance In Li-
ne staat voor goed bewegen, voor 
verbetering van uw conditie, maar 
vooral gezellig dansen. Je hebt geen 
partner nodig. Er zijn geen kleding-
voorschriften, trek een lekker zitten-
de broek aan, een shirt en schoenen 
met een gladde zool. Om 19.30 uur 
start de nieuwe groep en om 20.45 
uur gaat de lesavond verder met de 

gevorderden groep. De lessen staan 
onder begeleiding van twee gezelli-
ge meiden, Ria van der Duin en Sas-
kia van Hees. Het dansseizoen duurt 
tot mei 2015. In totaal zijn er dit sei-
zoen 26 lessen. Per seizoen wor-
den twee vrijdansavonden en een 
slotfeest georganiseerd. De prijs 
voor een dansseizoen is 100 euro 
en dit komt neer op zo’n 3,85 euro 
per les. De eerste les is een proef-
les en hierna beslist u of u lid wordt. 
Er wordt wekelijks gedanst in buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan 
3. Opgeven voor de nieuwe of voor 
de gevorderden groep kan door een 
mail te sturen naar sas7kia@yahoo.
com. Kijk voor meer informatie op 
www.letsdanceaalsmeer.com.

Excuus dat ik een hond heb
Aalsmeer - Al jaren lopen mijn 
hond en ik dagelijks een klein of 
groot rondje door onze wijk. Tij-
dens dat loopje neem ik altijd een 
boel plastic zakjes mee, waarvan al-
tijd één grote. Niet omdat mijn hond 
zo’n immens visitekaartje achter laat 
maar wel om de immens vele visi-
tekaartjes nl. zwerfval van achtelo-
ze Aalsmeerders op te ruimen. Mijn 
hondje loopt gezellig los naast mij, 
zodat ik mijn handen vrij heb om het 
zoveelste lege blikje van dat kracht-
drankje of dat bekende biermerk op 
te rapen, of dat lege sigarettenpak-
je. (Overigens opvallend veel van 
het merk Marlborough). Aan het 
einde van het loopje gooi ik de vol-
le zak met zwerfafval en het vol-
le poepzakje in de prullenbak. De 
straat weer netjes; omwonenden blij 
en mijn hondje blij met zijn wande-
lingetje. Niks aan de hand dus. Nou 
wel dus, want kennelijk doe ik het 
verkeerd. Ik loop namelijk de kans 
dat er plots een bijzondere opspo-
ringsambtenaar uit de bosjes komt 
om mij buitensporig fiks te be-
boeten. Nee het gaat niet over het 
zwerfaval, dat mag je rustig weg-
gooien, dat geeft niet, daar zegt nie-
mand wat van dus ook de opspo-
ringsambtenaar niet. Het gaat ook 
niet over de hondenpoep, dat kan 
niet, want die heb ik opgeruimd. Het 
gaat erom dat ik niet nog een extra 
zakje kan tonen en dat mijn hond-
je los naast me loopt. Al die jaren 
nooit gemerkt en nooit geweten dat 
mijn hond en ik overlast hebben op-
geleverd. Het is triest te constate-
ren hoe bijna agressief de bewinds-
lieden van Aalsmeer zich richten 

op de hond en zijn baasje. Het zu-
re is dat met dit absurde beleid met 
name de goedwillende en makke-
lijk te pakken burgers het dupe zijn. 
Een hondje dat lekker rent langs 
de Westeinder, een hond die (zon-
der riem) uit de auto wordt gehaald 
op de parkeerplaats voor het Horn-
meerpark. Vol ongeloof, en veront-
waardiging nemen de onthutste en 
goedwillende baasjes hun boete in 
ontvangst. 

Dat er rotte appels tussen de hon-
den-baasjes zitten is helaas waar, 
maar die zitten ook tussen de fiet-
sers, de recreanten, de wande-
laars, de autobestuurders, die ach-
teloos hun rotzooi op straat gooi-
en. Hondenbezitters zijn over het al-
gemeen zeer vriendelijke mensen, 
die net zoals alle andere Aalsmeer-
ders willen dat het openbare groen 
er goed bij ligt. Ook zij ergeren zich 
aan het zwerfafval en aan collega’s 
die het niet zo nauw nemen. Daar-
om wijzen deze baasjes degene die 
het niet zo nauw nemen op hun ver-
antwoordelijkheid. Zelfs zijn zij van 
harte bereid om vanuit eigen gele-
dingen een actie op touw zetten van 
hondenbezitter aan hondenbezit-
ter. Maar tot op heden heeft de ge-
meente daar geen boodschap aan. 
De hond en zijn bezitter moeten in 
de ban. Er overvalt mij – en alle goed 
willende hondenbaasjes – een wei-
nig welkom gevoel in Aalsmeer.
Excuus dat wij een hond hebben?

Sietske van den Broek, 
Stommeerweg 131, Aalsmeer
sietskevandenbroek@xs4all.nl. 

ingezonden

Korfbalcompetitie
VZOD toont twee gezichten
Kudelstaart - Na de mooie winst-
partij van vorige week stond af-
gelopen zaterdag de eerste thuis-
wedstrijd tegen ZKC’31 op het pro-
gramma voor de korfballers van 
VZOD. Het wasde eerste competi-
tiewedstrijd van het vlaggenschip 
VZOD op het nieuwe kunstgras-
veld. Aangelegd volgens de nieu-
we wedstrijdnormen, dus kleiner 
dan dat het was. Het veld heeft nu 
dezelfde afmetingen als in de zaal, 
wat inhoudt dat het voor kijker 
spectaculairder wordt. De korfzo-
ne wordt veel eerder bereikt en dus 
eerder en meer doelgerichtheid. 
VZOD zat vanaf het begin goed in 
de wedstrijd, streed volop voor elke 
meter en was bijzonder gretig. 
Ze waren er duidelijk op uit om 
een mooi duel op de nieuwe mat 
te leggen. Het begin was voor de 
Kudelstaarters, want Bart Ver-
heul benutte een korte kans: 1-0. 
Na de gelijkmaker was het Mar-
tijn Vervark die van afstand de 2-1 
in knalde. In dezelfde minuut werd 
het echter alweer 2-2. Een benut-
te strafworp van Eric Spaargaren 
bracht het team van trainer/coach 
Frits Visser weer op voorsprong: 
3-2. En ook nu kon VZOD maar kort 
van de voorsprong genieten, want 
ZKC verzilverde ook een strafworp: 
3-3. VZOD bleef echter uit hetzelf-
de frisse vaatje tappen en bleef 
ook agressief verdedigen. Verbe-
ten werden persoonlijke duels uit-
gevochten, waarbij de Kudelstaar-
ters vaak aan het langste eind trok-
ken. Aanvallend was er voortdu-
rend dreiging, dit resulteerde in 
een treffer van Vervark: 4-3. De-
ze stand bleef een tijd op de bor-
den staan, zonder dat het talrijke 
thuispubliek zich hoefde te verve-

len. Toch was het ZKC die hen tien 
minuten voor de rust weer naast de 
Kudelstaarters bracht: 4-4. Na rust 
had VZOD veel moeite om het spel 
van de eerste helft te continue-
ren. Ballen kwamen niet meer aan, 
plaatsfouten die direct een tegen-
goal tot gevolg hadden en een in-
eens bijzonder doeltreffend ZKC. 
Dit alles bracht ZKC in een zetel: 
4-7. VZOD kon hier niet veel te-
genover stellen en werd overmand 
door frustratie. Dit had geen goede 
uitwerking en ZKC liep verder uit 
naar 4-10. Pas toen, na bijna 40 mi-
nuten zonder Kudelstaartse treffer 
werd acht minuten voor tijd de ban 
gebroken door Donja Passies: 5-10. 
ZKC stelde hier echter weer twee 
treffers tegenover en de wedstrijd 
was definitief gespeeld. Er werd 
nog wisselend gescoord en uit-
eindelijk finishte de wedstrijd, on-
danks meer balbezit voor VZOD, op 
7-16 voor ZKC. Aanstaande zater-
dag mag VZOD afreizen naar Alk-
maar om aan te treden tegen DSO. 

Workshops en cursussen 
bij Vrijwilligersacademie
Aalsmeer - Verschillende work-
shops en cursussen zijn via de 
Vrijwilligersacademie Amstel-
land te volgen. Zo start op maan-
dag 22 september een work-
shop ‘Bouwen aan een goede re-
latie met de gemeente’ van 20.00 
tot 22.00 uur. Voor elke organisa-
tie met een maatschappelijk doel, 
groot of klein, is een goede rela-
tie met de gemeente van belang. 
Of het nu over geld, vergunningen 
of steun en samenwerking gaat, de 
gemeente komt altijd wel een keer 
op uw pad. Belt u dan de wethou-
der, een gemeenteraadslid of kiest 
u voor de ambtenaar? Hoe bouwt 
u die relatie op die geeft waar uw 
club op uit is? De cursus is bedoel 
voor vrijwillige bestuurders van or-
ganisaties met een maatschappe-
lijke doel in Aalsmeer, Kudelstaart 
en Amstelveen. Docent: Frans 
Huissen en Joop Siemers van de 
Vrijwilligerscentrale AmstellandLo-
catie: Maalderij 38 te Amstelveen.

Wat is autisme?
Op dinsdag 23 augustus wordt van 
10.00 tot 12.00 uur georganiseerd 
door MEE Amstel en zaan over au-
tisme. De bijeenkomst is bedoeld 
voor vrijwilligers die meer willen 
weten over autisme. Wat kunt u 
verwachten? Aan de hand van on-
der andere filmfragmenten en voor-
beelden krijgt u uitleg over wat au-
tisme is en welke kenmerken een 
rol spelen. U krijgt hiermee meer 
inzicht in wat het betekent om au-
tisme te hebben en de impact die 
het heeft op de persoon zelf en zijn 
omgeving in het dagelijks leven. De 
locatie is het Rode Kruisgebouw in 
Amstelveen aan het Hueseplein 15.

 Present zijn
En op dinsdag 30 september kan 
deelgenomen worden aan de ver-
kenning ‘Present zijn’ van 14.15 tot 
16.15 uur, georganiseerd door VI-
TA Welzijn en advies. In 2001 ver-
scheen het boek ‘Een theorie van 
de presentie’ van prof. dr. Andries 
Baart. 

In deze theorie, de presentiebena-
dering, staat de relatie tussen zorg-
verlener en cliënt voorop. Deze be-
nadering vraagt om aandacht voor 
met name kwetsbare cliënten met 
wie je, ook als vrijwilliger, te ma-
ken hebt. Ook deze mensen willen 
graag het gevoel hebben dat ze niet 
kwetsbaar zijn, maar ook gewoon 
mens. Als je ‘present’ werkt, focus 
je in de eerste plaats op wie deze 
mens is die jij bezoekt. Je vraagt je 
af; ‘wat kan ik voor jou doen’ maar 
ook ‘wie kan ik voor jou zijn’. 

Door alert te luisteren en kijken 
en heel goed af te stemmen op 
de ander kun je ontdekken wat 
hij of zij nu het meest nodig heeft. 
Van 14.15 tot 14.30 uur is de in-
loop met koffie/thee, gevolgd door 
van 14.30 tot 15.15 uur een inlei-
ding door Wouter van Braak. Van 
15.30 tot 16.00 uur gaan de deelne-
mers aan de slag met ‘present zijn’. 
Van 16.00 tot 16.15 uur tot slot af-
sluiting. De verkenning is bedoeld 
voor gespecialiseerde vrijwilligers, 
buurthulpdienst maar andere ge-
interesseerden mogen ook deelne-
men. Wilt u dan wel eerst contact 
opnemen met Liesbeth Voorrips 
via 020-5430453. Aanmelden kan 
via de www.vrijwiligersacademie- 
amstelland.nl

OVAK present op braderie
Aalsmeer - Op zaterdag 6 september heeft de OVAK zich gepresenteerd op 
de braderie in het centrum. De OVAK had een prachtige plaats gekregen aan 
het begin van de Zijdstraat. De stand stond flink in de belangstelling van de 
Aalsmeerders. De OVAK heeft weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven.

Inwijding monument ‘Missing 
Man Salute’ bij Crash 
Aalsmeerderbrug – Het monu-
ment ‘Missing Man Salute’ wordt 
tijdens het Open Monumenten-
weekend op zaterdag 13 septem-
ber om 11.15 uur ingewijd bij het 
Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45. De bijbehorende 
plaquette zal worden onthuld door 
burgemeester Theo Weterings van 
Haarlemmermeer en John Wilcock, 
de Consul van de Verenigde Staten 
van Amerika. 

Het indrukwekkende monument 
is een eerbetoon aan alle tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in Ne-
derland omgekomen Amerikaanse 
vliegtuigbemanningen. Het is ech-
ter in het bijzonder opgedragen 
aan de mannen van de B-24 Libe-
rator ‘Connie’, die op 21 juni 1944 
neerstortte aan de IJweg ten zui-
den van Boesingheliede in Haar-
lemmermeer. Het monument werd 
al in 2004 gemaakt en onthuld op 
het terrein van het Militaire Lucht-

vaart Museum bij Soesterberg. In 
verband met het samengaan van 
dit museum met het Legermuseum 
in Delft en de verhuizing naar een 
nieuwe locatie, moest voor het mo-
nument een andere plaats worden 
gezocht. 

De Stichting Nederland-Verenigde 
Staten, de initiatiefneemster van 
de oprichting, vroeg de Stichting 
Crash ’40-’45 het monument over 
te nemen met oog op de achterlig-
gende geschiedenis. De gemeen-
te Haarlemmermeer verleende toe-
stemming en onlangs werd het 
monument herplaatst op het ter-
rein van het Fort bij Aalsmeer. Be-
langstellenden kunnen de ceremo-
nie buiten bijwonen. Het museum 
wordt na afloop van de ceremo-
nie om 12.30 uur geopend voor be-
zoek. De toegang is gratis. Het mu-
seum is ook op 14 september ge-
opend en gratis toegankelijk, maar 
dan van 11.00 tot 16.00 uur. 

Team Alert bij de feestweek
Jongeren in gesprek over
alcohol in verkeer
Aalsmeer - Een team van jongeren 
gewapend met foto- en filmcame-
ra’s komt op vrijdag 12 september 
naar de feestweek. Zij vragen jonge-
ren naar hun mening over alcohol in 
het verkeer. Met dit project wil de ge-
meente jongeren meer bewust ma-
ken van hun eigen verantwoordelijk-
heid in het verkeer. StreetTalk wordt 
georganiseerd door, de verkeersvei-
ligheidsorganisatie voor en door jon-
geren, Team Alert. Elk jaar vallen door 
alcohol in het verkeer talloze doden 
en ernstig gewonden, vooral in het 
weekend en tijdens evenementen. Er 
zijn gemiddeld 100 doden en 2.300 
zwaargewonden per jaar door alco-
holgebruik in het verkeer, hiervan is 
ongeveer 25% jonger dan 24 jaar. 
Team Alert gaat daarom met Street-
Talk naar verschillende evenementen 
om jongeren bewust te maken van 
hun kwetsbaarheid in het verkeer. Tij-
dens StreetTalk worden de voorlich-

tingsmedewerkers van TeamAlert op-
gesplitst in twee teams: een fototeam 
en een camerateam. Het fototeam 
spreekt jongeren aan in kroegen en 
cafés om een foto van hen te maken. 
De effecten van alcohol worden be-
sproken, zoals het tunnelvisie-effect 
dat ontstaat na een paar drankjes. 
Op de website van Team Alert krijgen 
de jongeren een verrassend resultaat 
te zien van de foto, er wordt namelijk 
een speciale lens gebruikt. Dit zorgt 
ervoor dat het net lijkt of de jonge-
ren het tunnelvisie-effect zelf erva-
ren. Het StreetTalk camerateam be-
nadert groepen vrienden. Jongeren 
worden geconfronteerd met prikke-
lende vragen over verschillende ac-
tuele onderwerpen rondom verkeers-
veiligheid. Voor de camera gaan jon-
geren in discussie over verschillen-
de stellingen. StreetTalk wordt uit-
gevoerd in opdracht van Stadsregio 
Amsterdam. 

Nieuw leven voor gekapte 
Kastanjebomen
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 4 september zijn de bomen gekapt aan het 
begin van de Oosteinderweg, nabij de N196. De kastanjes zijn ziek en ster-
ven af. Enkele bomen waren al dood. Omdat hierdoor onveilige situaties kun-
nen ontstaan, is besloten de bomen te kappen. Kaal is het wel, nu deze oude 
bomenrij weggehaald is. Het was een heel vertrouwd beeld. Mogelijk worden 
nieuwe bomen geplant. Een troost voor deze kastanjes: De stammen worden 
zo veel mogelijk gebruikt bij de aanleg van de avontuurlijke speelplekken op 
het Stokkeland en in de Kamerling Onnesweg.

Open Sportochtend 50+ 
Aalsmeer - Wat is er heerlijker dan 
sporten in het water? Bewegen in het 
water is goed voor het lichaam, om-
dat er geen belasting op de gewrich-
ten is. Het is een ideaal voor het ver-
beteren van de conditie, het verho-
gen van de mobiliteit en het verbete-
ren van de bewegingsmogelijkheden 
van gewrichten. In zwembad De Wa-
terlelie kunnen dagelijks banen ge-
zwommen worden, maar er zijn ook 
diverse sportgroepen waar u aan mee 
kunt doen. Op de Open Sportochtend 
50+ op donderdag 18 september van 
9.00 tot 12.00 uur kan iedereen ken-
nismaken met de sportmogelijkhe-
den in het zwembad. Er worden les-
sen AquaJoggen, AquaFitness, Aqua-
Techniek en AquaGym gegeven. Bij 
AquaJoggen wordt met een wetbelt 
bewogen op eigentijdse muziek, in 
het diepe water. Dit is bij uitstek ge-

schikt voor mensen met rugklachten. 
In de les AquaFitness worden spier-
versterkende oefeningen gedaan 
met materialen, in sta-diep water. Bij 
AquaTechniek kunt u uw zwemtech-
niek verbeteren, zoals de schoolslag 
en de crawlslagen. AquaGym wordt 
op muziek gedaan en is low-impact 
aerobics in lekker warm water. Daar-
naast is er uiteraard de mogelijkheid 
om banen te zwemmen. Tegen inleve-
ring van de bon elders in deze krant 
kunt u voor slechts 4,70 euro mee-
doen aan de sportochtend op 18 sep-
tember. Ook ontvangt u dan een bon 
voor een kopje koffie, thee of cap-
puccino voor 1 euro na afloop van de 
ochtend, in de gezellige horeca van 
het zwembad. Meer informatie over 
zwembad De Waterlelie en alle sport-
mogelijkheden is te vinden op: www.
esa-aalsmeer.nl.

ZABO presenteert teams
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoet-
balcompetitie van de ZABO Aalsmeer 
die werd opgericht in 1976, gaat de-
ze maand van start met het 39e sei-
zoen. Voorafgaand aan de nieuwe 
seizoenstart wordt er een ZABO bij-
eenkomst gehouden. Deze bijeen-
komst vindt plaats in het Dorpshuis 
aan de Kudelstaartseweg en wel op 
woensdagavond 17 september. Het 
ZABO bestuur zal alle deelnemers 
presenteren, de nieuwe ploegen ver-
welkomen, het wedstrijdschema be-

kendmaken en de doelstelling van de 
competitie, c.q. vereniging nader toe-
lichten. Alle sportliefhebbers zijn van-
af 20.30 uur van harte welkom hierbij 
aanwezig te zijn. De eerste speelron-
de van het seizoen 2014/2015 staat 
geprogrammeerd voor zaterdag 20 
september in sporthal de Bloemhof. 
Inmiddels is de website van de ZA-
BO verhuisd en heeft een nieuwe do-
meinnaam gekregen omdat de vori-
ge nogal lang was. Kijk voor verdere 
informatie op: www.zaboaalsmeer.nl.
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kinder- en jeugdkrant

Nominatie kinderdagverblijf 
voor beste modderfoto
Aalsmeer - De kinderen van Kin-
derdagverblijf Solidoe De Stek heb-
ben afgelopen juni meegedaan aan 
de nationale Modderdag. Een initia-
tief om kinderen te laten spelen met 
zand, water en modder. 

Van deze activiteit zijn die dag ver-
schillende foto’s gemaakt. Eén van 

de foto’s is genomineerd voor de 
beste modderfoto 2014. Tijdens de 
‘Kind van Nature Conferentie’, een 
conferentie over natuurlijk (buiten)
spelen, wordt de winnende foto be-
kend gemaakt. Twee pedagogisch 
medewerkers van De Stek zullen 
naar Soesterberg gaan om hopelijk 
een prijs in ontvangst te nemen. 

KidsPraise in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 28 septem-
ber is de eerste KidsPraise van dit 
nieuwe seizoen. De dienst wordt 
georganiseerd door de Oosterkerk. 
Deze speciale kinderdienst houdt 
in dat kinderen in de basisschool 
leeftijd van harte welkom zijn. Om 
de maand is er zo’n kinderdienst, 
met daarbij een thema. Het the-
ma voor dit nieuwe seizoen is Mo-
zes. Het verhaal van Mozes staat in 
het tweede boek uit de bijbel: ‘Exo-
dus’. In Egypte woonde er een Fa-
rao, de Farao en zijn volk (de Egyp-
tenaren) waren bang dat het Israëli-
sche volk te groot en te sterk werd. 
Daarom bedacht de koning een ver-

schrikkelijke regel, namelijk iedere 
vrouw die een jongetje krijgt, moet 
dood. Elke KidsPraise gaat een stuk-
je over de Farao ontdekt worden. In 
de eerste KidsPraise gaat het over 
‘vertrouwen’. In het eerste gedeelte 
van Exodus gaat het over Mozes die 
wordt geboren en door zijn moeder 
in een mandje wordt gelegd in de ri-
vier de Nijl. Zijn moeder hoopt dat 
iemand hem vindt en het zal verzor-
gen. Wil je ontdekken wie Mozes is 
en wat hij allemaal meemaakt? Kom 
dan eens kijken! Adres is Oostein-
derweg 269. De kinderdienst duurt 
ongeveer een uur. Iedereen is wel-
kom. Inloop vanaf kwart over vier.

Creatieve vorming voor 
kinderen bij de Werkschuit
Aalsmeer - Woensdagmiddag 24 
september vanaf 15.30 uur en don-
derdagmiddag 25 september van-
af 16.00 uur is er creatieve vorming 
voor kinderen bij de Werkschuit. 
Hou je van knutselen en schilderen 
en tussen de 6 en 9 jaar? Dan is de 
cursus Creatieve Vorming echt iets 
voor jou! Je kunt leren hoe je iets 
kunt namaken van klei of ander ma-
teriaal, maar vooral ook hoe je zelf 
iets nieuws kunt maken dat heel bij-
zonder is. Anders dan anders, iets 
wat je op school of thuis misschien 
niet zo gauw doet. Je zit in een ge-
zellige groep met kinderen die alle-
maal graag knutselen en schilderen. 
Het is leuk om van elkaar te zien 
hoe je iets maakt en je krijgt weer 
nieuwe ideetjes. Deze cursus is ook 
leuk voor kinderen die al een cur-
sus hebben gevolgd, want je krijgt 
steeds weer andere opdrachten. Bij 
de werkschuit kan je ook terecht 
voor creatieve kinderpartijtjes. Wil 
je eens wat anders, dan kan je jouw 
verjaardag ook in de werkschuit vie-
ren. Je mag zelf uitkiezen met welk 
materiaal je wilt gaan werken, bij-
voorbeeld een beeldje van klei, fi-

guurzagen, schilderen op doek, 
brooddeeg of een spiegel met mo-
zaïek of beeldhouwen en voor de 
jongens is er solderen. Voor inlich-
tingen en aanmeldingen: Marion 
Buckert, tel. 06-11864861, Margot 
Tepas, tel. 0297 340150 of via www.
gklein.org/wsa.

Triatlon podium kleurt paars
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd de Najaar Triatlon Bodegra-
ven gehouden. Voor veel van de 
jeugdleden was dit de eerste wed-
strijd na de vakanties en ze had-
den er zin in, 250 meter zwemmen, 
10 kilometer fietsen en 3,5 kilome-
ter lopen stond er op het program-
ma. Het buitenzwembad lag er strak 
bij en met 22 graden kon er zonder 
wetsuit gezwommen worden tot op-
luchting van allen. De start met vier 
personen in een baan verliep goed, 
maar ze moesten wel vechten voor 
hun plekje. Het was een sterk veld 
waarin Thara, Justin en Job in het 
middenveld uit het water kwamen. 
Door een goede wissel van alle drie, 
maakten ze veel plaatsen goed en 
kwamen als derde vierde en vijf-
de overal na het fietsen in de wis-
selzone. Justin startte zelfs als eer-
ste aan het lopen, bij de heren, met 
een minuut voorsprong op zijn naas-
te concurrent. Met twee jaar leef-
tijd verschil liep deze snel op Justin 
in. Justin zette in de laatste meters 
nog alles op alles, maar kwam net te 
kort. Hij eindigde mooi op een twee-
de plek bij de mannen! Job en Tha-
ra waren de hele wedstrijd al aan el-
kaar gewaagd en ook met lopen lie-
ten ze elkaar niet los. De concurren-
tie zat hun op de hielen. Echter door 
elkaar te blijven motiveren gaven zij 
deze geen kans. In een mooie eind-
sprint liepen ze in de zelfde tijd over 
de finsch en eindigde ze beide der-
de in hun categorie. Ook de andere 
jeugdleden lieten zich van hun bes-
te kant zien. Bij de dames werd Mir-
jam elfde en bij de heren werden 
Niels zesde, Thomas achtste en de 

benjamin van de wedstrijd, Bing van 
Son, slechts 8 jaar oud, ging als ne-
gende over de finish Bij de 1/8 af-
stand, 500 meter zwemmen, 20 kilo-
meter fietsen en 5 kilometer lopen, 
waren het Martin Pet, Raymond Pet 
en Niels van Bunningen die de eer 
hooghielden. Martin Pet was als eer-
ste het water uit in slechts 6 minuut 
18, gevolgd door zijn broer Raymond 
op slechts 16 seconden. De wissels 
gingen van een leien dak, waarna 
ze aan het fietsen begonnen. Mar-
tin en Raymond verloren beide vijf 
plaatsen. Echter een strakke wissel 
en een super looptijd van Raymond 
17 minuten 37 seconde en Martin 18 
minuten 30 seconde bracht beide op 
het erepodium. Martin op de derde 
en Raymond op de tweede plaats. 
Niels van Bunningen werd met een 
totaal tijd van 1 uur 14 minuten en 
24 seconde verdienstelijk 44ste in 
deelnemers veld wat gemiddeld 10 
jaar ouder was. Bart van Montfort 
deed in het paars mee op de ¼ triat-
lon, 1000 meter zwemmen, 40 kilo-
meter fietsen en 10 kilometer lopen. 
Bart kwam als vijfde het water uit 
met een mooie tijd van 15 minuten 
32 seconde. Ook op de fiets trapte 
hij goed zijn 4 rondes weg in 1 uur 7 
minuten en mocht als zestiende aan 
het lopen beginnen. Aangemoe-
digd door enkele jeugdleden kwam 
hij uiteindelijk als 28ste over de fi-
nish in een mooie tijd van 2 uur 13 
minuten en 52 seconde. Wil je meer 
weten over Triatlon of eens mee trai-
nen? Kijk dan op www.oceanustria-
thlonteam.nl

Ton Kleijberg

Op visite in de geschiedenis
Rijsenhout - De leerlingen van de 
groepen 3 tot en met 7 van CBS Im-
manuel hebben op donderdag 4 
september een kijkje mogen nemen 
in de geschiedenis, ze hebben na-
melijk het Archeon in Alphen aan de 
Rijn bezocht. Een stoere Romeinse 
soldaat stond de leerlingen bij aan-
komst al op te wachten. De kinde-
ren gingen onder begeleiding het 
park ontdekken. De leerlingen van 
groep 3 en 4 kregen te zien hoe het 
dagelijks leven in de Middeleeuwen 
er aan toe ging. Zij zagen bijv. hoe 
vuur werd gemaakt en hoe ze hun 
eigen eten verbouwden. Ze moch-
ten zelf een springtouw maken! Ook 
konden ze een ridderuitrusting pas-
sen en een kleine cursus zwaard-
vechten volgen. 
De groepen 5, 6 en 7 gingen in klei-
nere groepjes in de ochtend het Ro-
meinse Rijk ontdekken. Er werden 
leerlingen gedrild tot echte Romein-

se soldaten, een groep ging in het 
badhuis elkaar scrubben met olijf-
olie en zand en een groep mocht 
het harnas van een vroegere soldaat 
passen. En ja, er is zelfs nog gewor-
steld. Na een lekkere lunch moch-
ten de kinderen op eigen houtje het 
park verder ontdekken. Sommigen 
gingen een armbandje van vilt ma-
ken en anderen een Romeinse kle-
dingspeld (fibula). Groep 7 had al 
snel de kano’s ontdekt en koelden 
af in het meertje. 
Om 15.00 uur stond er een gladi-
atoren gevecht in de arena op het 
programma. De jongste kinderen 
vonden het wel een beetje span-
nend. Meester Nees van groep 7 
werd naar voren gevraagd om mee 
te doen. Hij werd onder luid gejuich 
aangemoedigd door alle kinderen. 
De leerlingen kwamen rond 17.00 
uur moe, maar super enthousiast 
weer bij school aan.

Kom korfballen bij VZOD
Aalsmeer - 24: Kudelstaart - De 
bloeiende jeugdafdeling bij het Ku-
delstaartse VZOD timmert flink 
aan de weg en steeds meer kin-
deren, óók vanuit de regio rondom 
Kudelstaart, komen graag korfbal-
len bij VZOD. Korfbal is een leuke 
teamsport met jongens en meisjes 
in één team. Je maakt veel vrienden 
en vriendinnen en daardoor is het 
extra gezellig. Voor de jongste kin-
deren zijn de spelregels veranderd 
en is het dus nog leuker geworden. 
Korfbal doe je binnen en buiten. In 
het najaar en in het voorjaar korfbal 
je buiten en in de winter korfbal je 
binnen in een sporthal. Voor kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot 6 jaar or-
ganiseert VZOD spelletjes op zater-
dag van 10.30 tot 11.30 uur. Jeugd 
in de leeftijd van 6 tot 9 jaar traint 
op maandag van 18.30 tot 19.30 uur 
en de jongens en meiden van 10 tot 
12 jaar trainen tweemaal in de week, 
op maandag en donderdag van 
18.45 tot 19.45 uur. VZOD is ove-
rigens meer dan alleen korfbal: zo 
worden er allerlei (jeugd)activitei-
ten, feestjes, toernooi, disco, jeugd-
kamp, etc. georganiseerd. Zin om 
een keer mee te trainen? Dan kan! 
Of kom op zaterdag vrijblijvend de 
accommodatie aan de Wim Kand-
reef bezoeken om een wedstrijd te 

bekijken en de aangename sfeer te 
proeven! Kijk voor meer informatie 
of contactgegevens op www.vzod.nl 
of mail naar TC@vzod.nl.

Grote opkomst bij geslaagde 
Vriendinnendag RKDES
Kudelstaart - Een stralend zonnetje, 
een mooi gemaaid voetbalveld en 62 
enthousiaste meisjes waren de ingre-
diënten voor een geslaagde Vriendin-
nendag bij RKDES! In samenwerking 
met de KNVB konden de meisjes uit 
Kudelstaart en omstreken op speelse 
wijze kennismaken met de voetbal-
sport. Dat meisjesvoetbal de laatste 
jaren ongekend populair is gewor-
den bleek uit de opkomst van wel 62 
sportieve meisjes in de leeftijd van 8 
tot 12 jaar. De Vriendinnendag werd 
gestart met een warming-up onder 
begeleiding van twee speelsters van 
RKDES Meisjes B1. Zes groepen gin-
gen daarna vol enthousiasme aan de 
slag onder de leiding van de trainers 
en speelsters van RKDES. Er wer-
den in diverse vormen partijtjes ge-
daan en voetbalspelletjes gespeeld. 
Slagroom op de taart was het schie-

ten op doel met gatendoek waarbij 
de speelsters door in het juiste gat te 
schieten punten konden behalen. Na 
meer dan een uur voetballen werd 
het evenement afgesloten met de fi-
nale van het schieten op het gaten-
doek. Het werd een strijd tussen twee 
dames met een voetbalachtergrond 
waar Hannah eervol tweede werd en 
Cleo de Rooij de verdiende winnares 
was, omdat ze bij het eerste de bes-
te schot direct raak schoot. Aan het 
einde van de zeer geslaagde mid-
dag kregen de deelnemende meis-
jes een leuke attentie mee naar huis. 
De grote opkomst deze middag en 
het enthousiasme waarmee de meis-
jes meededen bewijst nog maar eens 
dat het meisjesvoetbal echt in de lift 
zit! Meer informatie over het meisjes-
voetbal bij RKDES is te lezen op de 
website: www.RKDES.com.

Mooie resultaten Aalsmeerse atleten

NK Atletiek voor D-junioren
Aalsmeer - Afgelopen zondag 7 sep-
tember zijn in het Olympisch stadion 
in Amsterdam de Nationale D-spelen 
gehouden, de officieuze open Neder-
landse Kampioenschappen voor D-
junioren. Met ruim 650 atleten is dit 
één van de grootste eendaagse atle-
tiekevenementen van Nederland. Na-
mens AV Aalsmeer deden 4 junioren 
mee, drie jonge dames en één heer, 
en zij kunnen terugkijken op een ge-
slaagd optreden met prestaties en 
zelfs persoonlijke records op verschil-
lende technische- en loopnummers, 
de vrijwel ideale omstandigheden, 
weinig wind en een heerlijk zonnetje, 
hielpen daarbij ook zeker. Voor Mic-
ky Bek, uitkomend bij de meisje ju-
nioren D1 (eerstejaars), was dit haar 
eerste officiële wedstrijd, zij begon ‘s 
morgens met kogelstoten en stootte 
de 2 kilo zware kogel liefst 7.56 meter 
ver, dit betekende een persoonlijk re-
cord en de 12e plaats. In de middag 
mocht zij drie pogingen wagen bij het 
speerwerpen, ook hier presteerde ze 
erg goed en met haar worp van 19.56 
meter scoorde ze opnieuw een per-
soonlijk record en werd hiermee ook 
12e in het eindklassement, waar zij 
uiteraard erg tevreden over was. Gre-
gory ’t Hoen deed bij de jongens juni-
oren D2 mee aan de 1000 meter hin-
dernis, dit betekende een flink aan-
tal hordes. Na een goed opgebouw-
de race, met een sterke laatste ron-
de kwam hij na 3.39.31 minuut bin-
nen, een keurige 9e plaats was het 
resultaat op dit zware looponderdeel 
en uiteraard een persoonlijk record. 
Nienke van Dok, meisjes junioren D1, 
had ook een dubbel programma, in 
de morgen eerst verspringen. Zoals 
altijd zag dit er technisch goed ver-
zorgd uit, maar toch liep het niet he-
lemaal naar het zin en met 3.50 me-
ter was zij dan ook ontevreden. La-

ter in de middag liep Nienke nog een 
uitstekende 1000 meter, zij finishte 
als nummer 6 in haar serie in een tijd 
van 3.35.03. In het totaal klassement 
scoorde ze hiermee de 31e plek, ook 
hier had ze misschien wat meer van 
verwacht maar al met al toch keuri-
ge prestaties. Rachel Aarsen, meis-
jes junioren D1, liep als opwarmertje 
een 60 meter sprint, helaas was haar 
tijd van 10.22 seconden, niet voldoen-
de om zich voor de volgende ronde te 
plaatsen. Later op de dag liet ze zien 
dat haar kwaliteiten vooral op de lan-
gere afstanden liggen. Na een voor-
zichtige start op de 1000 meter den-
derde Rachel in de laatste volle ron-
de naar een fantastische tijd 3:26:25 
en dit leverde de karaktervolle loop-
ster een 6e plek in de serie en een 
geweldig persoonlijk record op. In het 
algemeen klassement leverde dit een 
19e plaats op. Aan het einde van de-
ze mooie en sportieve dag gingen de 
AV Aalsmeer atlete(s)n maar ook de 
familie, vrienden en toeschouwers te-
vreden naar huis.
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Seizoen Oosterbad zit er op
Aalsmeer - Na een heerlijke zon-
nige week kon er toch nog weer 
even gezwommen worden en geoe-
fend voor het diploma 1 en 2 in Het 
Oosterbad. Het water bereikte de 16 
graden weer. Vrijdagmiddag 5 sep-
tember ging de vlag naar beneden 
en sloot voorzitter Piet Boom het 
86ste seizoen met dank aan het en-
thousiaste Oosterbadteam. Met een 
hapje en een borreltje is met elkaar 

het seizoen afgesloten. Zaterdag-
ochtend 6 september ging dan echt 
voor de allerlaatste keer de deuren 
nog heel even open, want twee kan-
jers mochten afzwemmen voor het 
Oosterbad-diploma. Gelukkig zijn 
ze alle twee geslaagd. Het ooster-
bad werd meteen een beetje winter-
klaar gemaakt. Noteer het alvast in 
de agenda: Op 1 januari wordt weer 
de Nieuwjaarsduik georganiseerd. 

Kudelstaart - De volgende club-
avond van Sjoelclub Aalsmeer is op 
donderdag 18 september om 20.00 
uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. 
Nieuwe leden zijn uiteraard welkom. 
Per avond worden er twee keer tien 
bakken gesjoeld, waarbij er punten 
te verdienen zijn voor het clubkam-
pioenschap. De eerste clubavond 
van Sjoelclub Aalsmeer afgelopen 
4 september leverde direct een per-
soonlijk record op voor Jan Alder-
den met liefst 1337 punten. In de 
hoofdklasse behaalde Cock Tukker 
de hoogste eer, gevolgd door Sjaak 
Siebeling. In de klasse A streek Ma-
riëtte van der Vlugt de hoogste eer 
op, op twee Elisa Houweling. In de 
B-klasse eindigde Klaas van Leeu-
wen op één, Jan Alderden moest 
hem net voor laten gaan. In de C-
klasse tot slot won Jan Geleijn Dzn, 
gevolgd door Klaas de Vries. Info en 
uitslagen: www.sjoelclub-aalsmeer.
nl of bel met Mirjam van den Berg, 
tel. 0297-347439.

Nationaal Kampioenschap 
Regenboogklasse op Westeinder
Aalsmeer - Het nationaal kampioen-
schap 2014 in de Regenboogklasse 
wordt gezeild van donderdag 11 tot 
en met zondag 14 september op de 
Grote Poel van de Westeinderplas-
sen. Er worden ongeveer 40 deelne-
mers verwacht. Afhankelijk van het 
weer zijn er de eerste drie dagen drie 
starts gepland en op de sluitingsdag 
twee. Een wedstrijdbaan duurt circa 
90 minuten en is voor watersporters, 
direct buiten het baangebied, goed 
te volgen. Afhankelijk van de wind-
richting zijn de wedstrijden vanaf het 
Surfeiland bij de Watertoren of van-
af de Loswal in Kudelstaart te vol-
gen. De Regenboog is een puur Hol-
landse zeilboot. Het ontwerp stamt al 
uit 1917, toen de befaamde jachtont-
werper G. de Vries Lentsch de prijs-
vraag hiertoe door het toenmalige 
Koninklijke watersportverbond uit-
geschreven won. Omdat de schepen 
vooral in het begin in diverse kleu-
ren werden geschilderd, kreeg de 
klasse haar naam Regenboog mee. 
Met volledige tuigage onder spina-
ker voert de acht meter lange regen-
boog maar liefst 70 vierkante meter 
zeil. Bij veel wind is dat hard werken 
voor de driekoppige bemanning, die 
overigens geheel uit amateurs be-
staat. Door de spectaculaire beelden 
wordt de Regenboog niet voor niets 

de koningin van het water genoemd. 
In de top van de klasse zeilen vele 
ex-kampioenen uit andere klassen 
mee. Vanuit Aalsmeer komt het team 
van Marc Blees in actie. De organi-
satie is in handen van Westeinder 
Zeilwedstrijden en W.V. Aalsmeer. 
De onderlinge verschillen in de 
top zijn zo klein, dat het niet valt te 
voorspellen aan wie wethouder Jop 
Kluis zondagmiddag 14 septem-
ber de felbegeerde kampioenswim-
pels mag uitreiken. Meer informatie 
over dit evenement is te vinden op 
www.westeinderzeilwedstrijden.nl,  
www.regenboogclub.nl of www.
wvaalsmeer.nl.

Klaverjassen bij 
FC Aalsmeer

Aalsmeer - Vrijdag 19 septem-
ber is de start van een nieuw kaart-
seizoen bij FC Aalsmeer. De kaart-
avond vindt plaats in de kantine van 
FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 
120. Aanvang van deze avond is 
20.15 uur. Iedereen die van koppel-
klaverjassen en hartenjagen houdt 
is van harte welkom. Het motto van 
deze avonden: Gezelligheid is troef!

Programma 
handbal

Zaterdag 13 september, veld
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, E2 
 – Lelystad
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, D1 
 – Conventus
10.55 u: FIQAS Aalsmeer, E3 
 – Nieuw-Vennep
10.55 u: FIQAS Aalsmeer, jongens 
 C1 – Leidsche Rijn
11.45 u: FIQAS Aalsmeer, D3 
 – DSG/VOS 

Zondag 14 september, veld
11.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens 
 A1 – VLC
12.05 u: FIQAS Aalsmeer, heren 1 
 – CSV/Meervogels
Alle thuiswedstrijden worden ge-
speeld bij sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg 187.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 13 september:
FC Aalsmeer
FC Aalsmeer 1 - Zevenhoven 1 14.30 u
FC Aalsmeer 2 - DVVA 2 12.00 u
Hillegom 6 - FC Aalsmeer 3 14.45 u
RAP 8 - FC Aalsmeer 5 12.00 u 
RKAVIC Vet.1 - FC Aalsmeer. Vet.1 15.00 u
Vrouwen
FC Aalsmeer VR.1–GeuzenM’meerVR.1 12.00 u
Junioren
FC Aalsmeer A1 - Baarn A1 10.30 u
FC Aalsmeer C1 - CSW C1 10.30 u
FC Aalsmeer C3 - Argon C4 10.30 u
Pupillen
United/DAVO D1 - FC Aalsmeer D1 11.00 u
FC Aalsmeer D2 - Hoofddorp D4 11.15 u
Breukelen D2 - FC Aalsmeer D3 9.00 u
FC Aalsmeer D4 - Argon D3 12.00 u
CSW D4 - FC Aalsmeer D5 8.45 u
FC Aalsmeer D6 - Sp.Martinus D7  9.00 u
RKDES D4 - FC Aalsmeer D7 9.30 u
Alliance’22 E1 - FC Aalsmeer E1 8.30 u
FC Aalsmeer E2 - NFC E1 9.00 u
FC Aalsmeer E3 - Ouderkerk E4  9.00 u
Legm.vogels E5 - FC Aalsmeer E4  9.00 u
FC Aalsmeer E5 - United/DAVO E1  9.00 u
Roda’23 E10 - FC Aalsmeer E6 11.30 u
Roda’23 E12 - FC Aalsmeer E7 9.00 u
Legm.vogels E9 - FC Aalsmeer E8 11.00 u
FC Aalsmeer E9 - Argon E9 9.00 u
VVC F1 - FC Aalsmeer F1 8.30 u
FC Aalsmeer F2 - Overbos F3 9.00 u
FC Aalsmeer F3 - DIOS F3 9.00 u
FC Aalsmeer F4 - Roda’23 F5 9.00 u
Arsenal F5 - FC Aalsmeer F5 8.30 u
ZuidoostUnited F3 - FC Aalsmeer F6G  9.00 u
FC Aalsmeer F7 - Legm.vogels F7 9.00 u
FC Aalsmeer F9 - HSV’69 F1 9.00 u
Meisjes
Geuzen M’meer MA1 - FC Aalsmeer MA1 13.00 u 
Overbos MC1 - FC Aalsmeer MC1 11.00 u
FC Aalsmeer MD1 - Buitenboys MD3  9.00 u
SCW ME1 - FC Aalsmeer ME.1 8.45 u
FC Aalsmeer ME2 - Olympia Haarl. ME1 10.30 u
RKDES
SCH’44 D1 - RKDES D1 11.00 u
Hoofddorp D8 - RKDES D2 11.30 u
RKDES D3 - Legm.vogels D8 11.00 u
RKDES D4 - FC Aalsmeer D7 9.30 u
Pancratius E2 - RKDES E1 9.00 u
RKDES E2 - Argon E4 11.00 u
DSS E5 - RKDES E3 10.30 u
Hillegom E7 - RKDES E4 10.00 u
RKDES E5 - SCW E4 9.30 u
RKDES F1 - Hoofddorp F1 11.00 u
RKDES F2 - AFC F4 9.30 u
Roda’23 F4 - RKDES F3 10.15 u
RKDES F4 - Amstelveen F3 9.30 u
RKDES F5 - VVC F6 11.00 u

Kon. HFC F16 - RKDES F6 8.45 u
UNO F8 - RKDES F7 8.30 u
RKDES F8 - Roda’23 F15 9.30 u
Vrouwen
RKDES VR1 - KMD VR1 13.00 u
Meisjes
RKDES MB1 - Legm.vogels MB1 13.00 u
RKDES MC1 - NFC MC1 11.00 u
RKDES MD1 - Legm.vogels MD2 11.00 u
Argon ME1 - RKDES ME1 8.45 u
SCW
EDO 1 - SCW 1 14.30 u
Argon 6 - SCW 2 15.00 u
Hillegom 3 - SCW 3 14.45 u
Nieuw Sloten 3 - SCW 4 11.30 u
SCW 5 - CSW 5 14.30 u
SCW 6 - Haarl. Kennemerl. 5 14.30 u
HBC Vet.1 - SCW Vet.2 15.00 u
Junioren
SCW B1 - Bl.Wit. A’dam B1 12.00 u
SCW C1 - Hillegom C3 11.00 u
Bloemendaal 15 u C6 - SCW C2 13.15 u
Pupillen
SCW D1 - Overbos D5 8.45 u
SCW E2 - AFC E7 8.45 u
SCW E3 - Hillegom E5 8.45 u
RKDES E5 - SCW E4 9.30 u
SCW E5 - AFC E15 8.45 u
SCW F1 - DSOV F4 10.00 u
Roda’23 F13 - SCW F2 10.15 u
Vrouwen
SCW VR.1
Meisjes
SCW MB1 - KDO MB1 11.30 u
Legm.vogels MC1 - SCW MC1 11.00 u
SCW ME1 - FC Aalsmeer ME1 8.45 u

Zondag 14 september:
FC Aalsmeer
FC Aalsmeer 1 - UNO 1 14.00 u
FC Aalsmeer 2 - VVA/Spartaan 2 11.00 u
DIOS 2 - FC Aalsmeer 3 12.00 u
HSV’69 2 - FC Aalsmeer 4 14.00 u
FC Aalsmeer 5 –Hoofddorp 9 14.00 u
Roda’23 7 - FC Aalsmeer 6 14.30 u
RKDES
ZSGO/WMS 1 - RKDES 1 14.00 u
PVCV 3 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 - Olympia.Haarl. 2 12.00 u
RKDES 4 - Sp.Martinus 2 12.00 u
Hoofddorp 5 - RKDES 5 12.00 u
RKDES 6 - AFC 12 12.00 u
Junioren
RKDES A1 - Sp.Martinus A2 12.00 u
Kon.HFC B2 - RKDES B1 14.30 u
KFC B2 - RKDES B2 9.30 u
RKDES C1 - KDO C1 10.00 u
DIOS C1 - RKDES C2 10.00 u

Handbal
FIQAS heren in BeNe League
Aalsmeer - Komend weekend 
gaat de BeNe League van start: 
een handbalcompetitie waarin de 
vier sterkste Nederlandse en Belgi-
sche handbalploegen van vorig jaar 
de strijd met elkaar aan gaan. De 
mannen van FIQAS Aalsmeer heb-
ben zich er ook voor geplaatst. Tus-
sen september en maart spelen de-
ze acht teams een volledige compe-
titie met een afsluitende Final 4 om 
uit te maken wie zich in 2015 mag 
uitroepen tot kampioen van België 
en Nederland. De deelnemers zijn: 
uit België: Initia Hasselt, Achilles 
Bocholt, KV Sasja en United Ton-
geren. Uit Nederland zijn dit OCI/
Lions, Kras/Volendam, Targos/Be-
vo en FIQAS Aalsmeer. De compe-
titie start in het weekend van 13/14 
september. De Volendammers zijn 
de eerste tegenstander van FIQAS 
Aalsmeer, maar omdat zij dit week-
end nog een Europacup wedstrijd 
spelen, is die ontmoeting verplaatst 
naar donderdag 18 september om 
20.00 uur. De mannen moeten dus 
nog even geduld hebben. De eerste 
thuiswedstrijd is overigens pas op 
zaterdag 4 oktober. In maart 2015 
keren de vier Nederlandse ploegen 
uit de BeNe League terug in de na-
competitie in eigen land, die ge-

speeld wordt om uit te maken wie 
de Nederlandse kampioen wordt. 
Alle gegevens omtrent de BeNe 
League Handbal zijn te vinden en te 
volgen op: www.beneleaguehand-
ball.com

Sterke start dames 
De dames van FIQAS Aalsmeer 
hebben de eerste competitiewed-
strijd in de Eerste Divisie gewonnen. 
In een compleet nieuwe samenstel-
ling - een mix van jonge en meer 
ervaren speelsters - werd tegen het 
sterk geachte Bentelo met lef ge-
speeld. En dat leverde uiteindelijk 
de verdiende 23-20 winst op. De 
eerste belangrijke punten in de Eer-
ste Divisie zijn binnen. Komende za-
terdag 13 september wacht de da-
mes een uitwedstrijd bij het Fortis-
simo van trainer Kees Boomhouwer. 
Deze wedstrijd begint om 14.00 uur. 
Doelpunten: Dionne Visser 8, Mi-
chelle Endhoven 5, Tessa de Graaf 
4, Iris van Aalst 3, Fleur Houtzager 2 
en Samentha de Soet 1. 
 
Flitsende start Aalsmeer 2
De mannen van FIQAS Aalsmeer 2 
startten de competitie in de Eerste 
Divisie zondag 7 september in de 
Bloemhof tegen één van de betere 

ploegen van het afgelopen seizoen, 
MHV’81 uit Mill. Heren 2 kan dit jaar 
met recht een opleidingsteam ge-
noemd worden, want de gemiddel-
de leeftijd van het startende basis-
team was 18 jaar. Op de bank daar-
entegen zat al wat meer jaren er-
varing en dat bleek in de wedstrijd 
goed van pas te komen. Will Plug-
ge is als nieuwe trainer gestart en 
heeft in relatief korte tijd een goed 
team neergezet: een mix van goe-
de A-jeugdspelers met jonge seni-
oren, verrijkt met wat oudere spe-
lers geeft veel snelheid en techniek 
in het veld. Fysiek ontbreken er nog 
wat kilo’s en kracht, maar dat wordt 
gecompenseerd door veel werklust. 
De openingsfase ging tot 4-4 gelijk 
op, al nam FIQAS steeds een punt-
je voorsprong. De stand werd 15-
11, waarna MHV voor rust nog één 
keer iets terug kon doen. Ruststand 
15-12 in het voordeel van heren 2.

Verlies meiden E1
Op zaterdag 6 september moesten 
de meiden E1 van FIQAS Aalsmeer 
al vroeg uit spelen bij Oliveo in 
Pijnacker. De tegenstander be-
stond uit een team van jongens met 
slechts twee meisjes. Dat was toch 
even anders spelen dan ze gewend 
zijn. De wedstrijd ging jammer ge-
noeg wel verloren: 21-8, maar het 
was een leuke partij om naar te kij-
ken. De doelpunten zijn gemaakt 
door: Romy en Joyce 2 (waarvan 1 
penalty) en Nina 4. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 12 
september is er weer een koppel-
kaartavond. Iedereen is van harte 
welkom in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. Neem gerust 
de buurman/vrouw mee. Hoe meer 
mensen hoe meer gezelligheid, en, 
ook belangrijk, de koffie en thee 
staan weer voor u klaar. Aanvang 
is 20.00 uur. Marco van de Jagt en 
Ben Blom hebben met 5705 punten 
het koppelkaarten op 5 september 
gewonnen. Carla van Nieuwkerk en 
Cees Lof zijn met 5378 punten op 
twee geëindigd en plaats drie is be-
haald door Chris van Wijhe en Arie 
Priem met 5310 punten. De poedel-
prijs was net als vorige week voor 
het koppel Jos Hooyman en Theo 
Nagtegaal met 3595 punten.

Seizoen open water zwemmen bijna om 

Dubbel goud voor Arjan en 
twee keer zilver voor Laura
Aalsmeer - In alle vroegte reis-
den alle open water zwemmers van 
Oceanus af naar Zeeland om daar 
op zaterdag in Goes en zondag in 
Vlissingen aan de start te verschij-
nen bij het zwemmen. Voor Ocea-
nus kwamen dit weekend: Arjan 
Bellaart, Amber Bellaart, Nina Bel-
laart en Laura Staal aan de start. In 
programma 3 begon het voor Ar-
jan met de 1 kilometer vrije slag 
masters en met een snelle tijd van 
13.11,24 werd hij overtuigend eerste 
in de klasse 40+. Laura legde be-
slag op de tweede plaats met een 
mooie tijd van 13.43,48. De jongste 
van de ploeg , Nina, kwam deze ron-
de in actie op de 500 vrije slag en 
zwom zichzelf naar een 11.06,04 en 
zus Amber was twee programma’s 
later in een spannende strijd ver-
wikkeld om plaats drie, haar aan-
tik was niet super en daardoor ver-
loor ze hem nipt en werd vierde. Het 
laatste nummer voor Arjan en Laura 
was de 2 kilometer vrije slag en met-

een vanaf de start ging het er snel 
aan toe, de sprintkaravaan trok het 
hele veld aan gort en Arjan kon mee 
met de kopgroep wat hem de, nog 
niet eerder zo snel gezwommen dit 
seizoen , tijd opleverde van 25.32,64 
en Laura dook net niet onder de 28 
minuten grens ze zat er 1,55 secon-
de boven. Dag 1 zat erop in Zeeland 
en de zondag was het de beurt aan 
Vlissingen om daar de 43e Kanaal-
race te organiseren. Iedereen kwam 
al vroeg het wedstrijd terrein op, 
men had geen risico genomen om-
dat ook de Ride for the Roses rond-
reed en er diverse wegen afgeslo-
ten werden. 
Met volop zonneschijn en een heer-
lijke temperatuur ging men om 
11.00 uur van start, de zwemmers 
van de 5 kilometer zwommen eerst 
naar rechts en de 1 kilometer mas-
ters met Arjan en Laura aan de start 
vertrokken naar links het parkoers 
op. Arjan zwom nog een tandje har-
der dan de dag ervoor en werd we-

derom overtuigend eerste bij de 
40+ met een tijd van 13.06,05. Laura 
lag in een vervelend zwemgevecht 
met een aantal dames van de cate-
gorie 20+ , ze werd wel tweede met 
14.08,60 wat haar een baanrecord 
opleverde bij de 45+. Tijdens de 
race van Nina op de 500 vrij kwam 
het bericht dat er een zeehond-
je mee zwom achter in het veld, hij 
blijkt er al jaren te zitten en ook nu 
was hij gespot door de jury leden 
op het water. Nina is de uitdaging 
aangegaan om de gehele 500 me-
ter in borstcrawl af te leggen en dat 
is haar met 11.20,80 gelukt. Amber 
was niet helemaal fit en dat speel-
de haar toch best parten, met een 
9.40,75 werd ze vijfde en meer zat er 
gewoon even niet in. Arjan en Laura 
kwamen nog een keer aan de start 
deze dag en wel op de 2 kilometer 
vrije slag. Wederom kon Arjan bij 
de kopgroep aanhaken, ook al ging 
het iets minder hard dan de dag er-
voor de tijd was er niet minder om 
26.21,60. Ook bij de dames lag het 
tempo iets lager dan de zaterdag en 
met 29.21,75 werd ze elfde. Er staat 
nog één wedstrijd op de open wa-
ter kalender, zaterdag 13 september 
komen de zwemmers nog een keer 
in actie en deze keer in Sleeuwijk en 
dan, dan zit het seizoen 2014 erop. 

Week van het Badminton
Open huis bij Volant’90
Kudelstaart - Week van het Bad-
minton: Maak op dinsdag 16 sep-
tember kennis met badminton en 
kom een shuttletje slaan bij Volant’90 
tijdens het open huis. Iedereen, die 

eens gratis en geheel vrijblijvend 
een shuttle wil slaan, is dan van har-
te welkom in de Proosdijhal. Training 
en meespelen voor jeugd tot en met 
12 jaar is van 18.30 tot 19.30 uur, 12 

tot 18 jarigen zijn van 19.30 tot 20.30 
uur welkom, de 65+ groep komt bij-
een van 19.30 tot 20.30 uur en seni-
oren staan van 20.30 tot 22.30 uur 
op de baan. Kijk voor meer infor-
matie op www.volant90.nl, nieuws. 
De Week van het Badminton is be-
doeld om vooral niet-badmintonners 
op een leuke manier kennis te laten 
maken met de badmintonsport. Het 

Dart in Middelpunt
Aalsmeer - Na een veel te lange 
zomerstop, volgens veel leden, is 
er sinds dinsdag 2 september weer 
sportief gedart. Het was duidelijk te 
merken dat iedereen uitgerust was, 
want er werd energiek en een iets-
je fanatiek met hoge dubbels uitge-
gooid. Zo scoorde Tibor Hogervorst 
de eerste 180 en met een hoge uit-
gooi van 110 behaalde hij de eer-
ste plaats, tweede werd Ted van Ga-
len, de derde plaats was voor Fran-
klin Dolk. Op dinsdagavond word 
er weer gedart vanaf 19.30 uur is 
de zaal open van ’t Middelpunt on 
de Wilhelminastraat 55 in Oost. De 
competitie start om 20.00 uur.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels . Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond ge-
kaart in het Dorpshuis vanaf 20.00 
uur. Op 3 september is het kaarten 
gewonnen door Marco v/d Jagt met 
5757 punten, op twee Martha Zet-
hof met 5503 punten en op drie Ben 
Blom met 5036 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Marry Ak-
se met 3816 punten. 

Record voor Jan

bestuur van Volant ’90 wil met deel-
name aan de Week van het Bad-
minton de badmintonsport in Ku-
delstaart op de kaart zetten. “Wij 
nodigen  iedereen graag uit ken-
nis te maken met deze fantastische 
sport, die geen leeftijdsgrens kent, 
die de conditie ondersteunt, die de 
geest scherp houdt en waarmee je 
vrienden voor het leven maakt. Kort-
om een stoere en flitsende sport!”

Succesvolle Dorpsloop
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
heeft een succesvolle Dorpsloop 
plaatsgevonden. Ongeveer 150 
sporters hebben zich van hun beste 
kunnen laten zien. 35 Kinderen van 
5 tot 12 jaar deden mee aan de 1 ki-
lometer kidsrun. Dit was niet alleen 
een prachtig gezicht, maar er wer-
den ook nog mooie tijden neergezet. 
En het zette ook menig ouder in be-
weging om hun kroost bij te staan. 
Zo werd de beste tijd voor de jon-
gens 5 tot 8 jaar gelopen door Colin 

Alewijnse (3.59 min), gevolgd door 
Rink Rewijk (4.06 min) en Tygo Wit-
teveen (4.37 min) en voor de meis-
jes door Kaithlyn Groot (4.47 min), 
gevolgd door Merel Schipper (4.59 
min) en Lilian Groot (5.17 min). In de 
categorie 9 tot 12 jaar was Graeme 
‘t Hoen de snelste met een tijd van 
3.31 min, gevolgd door Milan Bies-
heuvel (3.40 min) en Niels Rewijk 
(3.45 min). Bij de meisjes wist Lot-
te Zethof in die categorie als eerste 
te finishen met een tijd van 3.38 min 

gevolgd door Sietske de Bruin (3.46 
min) en Gwen Alewijnse (4.05 min). 
Om exact 4 uur werd het startschot 
voor de 5 en 10 kilometer loop gege-
ven. Corné Timmer finishte als eer-
ste in de 5 kilometer loop met de gi-
gantische tijd van 16.59 min, gevolgd 
door André Domen (19.01 min)  en 
Evert Bunschoten (19.59 min). Bij 
de dames was Ellis Bakker-Loog-
man het snelst in 20.54 min, gevolgd 
door Inger Dok (21.41 min) en Min-
ke List-Muurling (21.55 min). De 10 
kilometer is bij de heren gewonnen 
door Michael Woerden in de super-
tijd van 34.46 min, gevolgd door Ste-
fan Wolkers (36.22 min) en Remco 
Metselaar (37.54 min). Bij de dames 
was Suzanne Wiertsema de snel-
ste in 44.58 min, gevolgd door Frie-
da van Belle (46.23 min) en Eva van 
Ee (46.54 min). Alle kinderen gingen 
met een medaille naar huis en de 
winnaars met een trofee of prijs. De 
taarten voor de snelste Aalsmeer-
ders gingen naar Suzanne en Rem-
co. Deze dag is tot een succes ge-
bracht door een team van vrijwilli-
gers en sponsoren, zodat een mooi 
bedrag ten goed zal komen aan het 
Stichting AED Westeinder. De pre-
cieze opbrengst voor het goede doel 
wordt later nog bekend gemaakt!



Nico wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 4 september is het kaarten ge-
wonnen door Nico de Ron met 5437 
punten, gevold door Kees van der 
Meer met 5285 punten en op drie 
is Cobie van Weerdenburg geëin-
digd met 4938 punten. Belangstel-
ling voor deze gezellige middag? 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
17 september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 3 september 
is gewonnen door Corrie Straat-
hof met 5141 punten, op twee Wim 
Spring in ‘t Veld met 4982 punten en 
op drie is Lenie van Klink geëindigd 
met 4948 punten.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
John van Duren wint vlucht 
Nanteuil le Haudouin
Aalsmeer - Zaterdag 30 augustus 
stonden twee vluchten op het pro-
gramma, maar het weer werkte weer 
niet echt mee. Voor de jonge dui-
ven stond de vlucht vanuit het Fran-
se Nanteuil le Haudouin (gemiddel-
de afstand 375 kilometer) op het pro-
gramma, en een Natourvlucht vanuit 
het Belgische Wolvertem (gemiddel-
de afstand 148 kilometer) voor zowel 
jonge als oude duiven. De duiven in 
Wolvertem werden zaterdagmiddag 
om 14.15 uur gelost en ondanks dat 
ze regen en een harde WZW wind te 
verwerken hadden, kwamen ze met 
hoge snelheid naar huis. Het was 
de 937 van Comb. v. Leeuwen & v. 
Grieken die om 15.51.26 uur geklokt 
werd, en een snelheid van 1568,148 
meter per minuut maakte en eerste 
werd. Cees van Vliet uit Kudelstaart 

werd tweede en Jeugdlid Tim Rewijk 
uit De Kwakel werd keurig derde. 
In Rayon F waar 1861 duiven in con-
cours stonden, eindigden de Comb. 
v. Leeuwen & v. Grieken op plaats 5, 
Cees op 11 en Tim op 26. De duiven 
die naar Nanteuil le Haudouin waren 
moesten nog een dag extra wachten 
voordat ze werden gelost en huis-
waarts konden, ze werden zondag 
om 10.15 uur gelost. Het was de 522 
van John van Duren uit Amstelveen 
die met 1343,380 meter per minuut 
(de buien en regen in België en Ne-
derland trotserend) als eerste thuis 
was. Ook hier werd Cees van Vliet 
tweede en Tim derde. In de afdeling 
waar 6004 duiven in concours waren 
werd John eerste, Cees eindigde op 
12, Tim op 14 en Comb. v. Leeuwen 
& v. Grieken op 18. In het Rayon met 

De winnaars van vorige week: Van Leeuwen & Van Grieken en John van Duren.

1610 duiven wist John eerste te wor-
den, Cees eindigde op 10, Tim op 12 
en Leo en Hans op 14. 

Wim Wijfje wint 
Zaterdag 6 september stond de 
vlucht vanuit het Belgische Quie-
vrain op het programma en dat werd 
een heel lastige vlucht. Bewolkt en 
nevelig weer maakte het de duiven 
zeer lastig en er was een aantal dui-
ven die een nachtje elders zijn gaan 
slapen en pas zondagmorgen thuis 
kwamen. De duiven werden op een 
gemiddelde afstand van 220 kilome-
ter om 14.45 uur met een lichte NW 
wind in Quievrain gelost, en het was 
de 922 (een duifje gekregen van Jan 
van Dijk) van Wim Wijfje uit De Kwa-
kel die om 18.04.58 uur de thuisha-
ven bereikte en een snelheid van 
1086,740 meter per minuut maakte. 
De duif van Gerard & Lies v.d. Ber-
gen uit Kudelstaart had 8½ centime-
ter per minuut meer nodig en werd 
tweede, de duif van John van Duren 
uit Amstelveen 14 centimeter. In het 
rayon waar 2298 duiven in concours 
waren werd Wim 8e, Gerard en Lies 
9e, John 10e, Comb. v. leeuwen & v. 
Grieken 14e, Cees van Vliet 16e, Tim 
Rewijk 18e, Danny van Leeuwen 38e 
en Eric Wiersma 39e. 

Wim Wijfje won vlucht vanuit 
Quievrain.

Zeilen
Aalsmeers team 
wint in Muiden

Aalsmeer - Tijdens het klassen-
kampioenschap in de FF-65 ka-
juitbootklasse is het Aalsmeer-
se team van Dirk Biesheuvel twee-
de geworden. Er werd gevaren op 
het Markermeer bij Muiden en het 
kampioenschap werd georgani-
seerd door de Koninklijke Neder-
landse Roei- en Zeil Vereniging. 
Het team bestond uit Dirk Bies-
heuvel uit Aalsmeer, Rosella Jan-
sen uit Kudelstaart en Bas Lohmann 
uit Hoofddorp. De FF-65 is een 
eenheidsklasse kajuitboot waar-
bij de regels de eenheid in de klas-
se waarborgen. Er wordt dus geva-
ren zonder handicap, zodat diege-
ne die als eerste over de finish komt 
ook de winnaar is. Meer weten? Kijk 
hiervoor op de site: www.ff65.nl.

Sjoelclub start 
in De Reede 

Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout 
opent haar deuren weer voor een 
nieuw leuk en gezellig sjoelseizoen. 
De eerste speelavond is op donder-
dag 18 september vanaf 19.45 uur in 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat 14. De sjoelavonden worden 
eens in de veertien dagen gehou-
den. Leden zijn van harte welkom, 
evenals mensen die ook graag wil-
len sjoelen. Op zaterdag 25 oktober 
wordt sjoelwedstrijd voor koppels 
georganiseerd. Het inleggeld be-
draagt 7 euro per koppel en inschrij-
ven kan tot 21 oktober bij Jan Joore 
via 0297-329010. Het toernooi is in 
De Reede en begint om 11.00 uur.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De eerste kaartavond 
van het nieuwe seizoen bij Allen 
Weerbaar is maandag 15 septem-
ber. Er wordt gekaart in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55. 
Om 19.30 uur gaan de deuren open 
voor inschrijving en koffie of thee en 
om 20.00 uur wordt er gestart met 
klaverjassen en jokeren. Er wordt 
om de veertien dagen gekaart. El-
ke avond zijn er vijf prijzen voor de 
winnaars en er is een verloting. Al-
len Weerbaar heet kaartliefhebbers 
van harte welkom.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Poel’s Eye website up to date
Kudelstaart - Het nieuwe seizoen 
van de dartclub Poel’s Eye staat 
weer voor de deur. Een seizoen die 
weer allemaal nieuwe wapenfeiten 
zullen opleveren. Verrassende fina-
listen, nieuwe winnaars, hoge uit-
gooien, alles zal weer de revue pas-
seren. Achteraf is alles dan weer te 
lezen in deze krant en op de websi-
te poelseye.nl. Op de website is in 
de menubalk de keuze mogelijkheid 
‘Historie’ te vinden. 

Hieronder staan alle bijzondere 
prestaties van de ‘gehele’ geschie-
denis (twaalf jaar) van de Poel’s 
Eye. Alle winnaars en finalisten op 
de speelavonden zijn terug te vin-

den, niet alleen van de Winnaarron-
de, maar van alle vier niveaus. Dit 
geldt ook voor alle overige toernooi-
en. Natuurlijk van de Koppel Toer-
nooien (12) en de Open Kudelstaart 
(11 keer), maar ook van alle overige 
Toernooien : Blind Koppel (5), Vier-
tallen (4), T53 (2) en de twee een-
malige Toernooien : Punten en ‘RK-
DES 75 jaar’. Ook zichtbaar op de si-
te zijn de wapenfeiten van de toen-
malige Dames competities. Op een 
gegeven moment gingen de dames 
op in het succesvolle vier niveau sy-
steem. Niet de sekse was langer be-
palend, maar het dartsniveau be-
paalde op welk niveau elk indivi-
du, man of vrouw, uiteindelijk te-

De dames Ilona (links) en Floor wonnen al diverse malen van de mannelij-
ke darters.

recht kwam. Ondertussen hebben 
de dames bewezen hun mannetje 
te staan, want op alle niveaus wis-
ten zij te winnen. Floor van Zanten 
(5) en Ilona van Emden (2) wonnen 
het hoogste niveau, de A Winnaar-
ronde. Dit, plus alle oude wapenfei-
ten van de toenmalige dames com-
petities, zijn op de website terug te 
vinden. 

Zaterdag Open Kudelstaart
Na al deze nostalgische informatie 
te hebben gelezen begint het vast 
nog meer te kriebelen om zelf weer 
de pijlen ter hand te nemen. De eer-
ste dartsactiviteit is overmorgen, za-
terdag 13 september. Het betreft de 
Open Kudelstaart. Dit toernooi is 
traditioneel één van de gezelligste 
toernooien van het jaar. Er heerst 
vaak een andere sfeer omdat het 
toernooi op zaterdag is. Hierdoor 
zijn er vaak andere gezichten te zien 
dan gebruikelijk. En dat is extra ge-
zellig. Er is een verliezerronde om 
ook de iedereen lekker veel te la-
ten darten. Ook in de verliezerronde 
zijn prachtige bekers te winnen. Het 
grote aantal dartsborden, en het 
grote scherm op het podium, helpen 
de speelavond vlot te laten verlopen 
zodat de finales zo rond de klok van 
twaalf uur gespeeld kunnen wor-
den. Zodoende is voor zowel de ge-
oefende als de recreatieve darter de 
dartclub Poel’s Eye de plaats waar 
de darts liefhebber moet zijn. Men 
hoeft geen lid te zijn of van te vo-
ren in te schrijven, dus de drempel 
om (een keer) een avondje te darten 
ligt erg laag. Dus kom zaterdag 13 
september naar het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Voetbal zondag
RKDES verliest in slotfase
Kudelstaart – De voetbalcompeti-
tie voor het Kudelstaartse RKDES is 
weer van start gegaan. In de eerste 
thuiswedstrijd moesten de spelers 
van de nieuwe Kudelstaartse trainer 
Koos Abrahamy het opnemen tegen 
het sterk vernieuwde Arsenal ASV. In 
een spannend en interessante wed-
strijd gaf RKDES een voorsprong in 
de slotfase onnodig uit handen en 
verloren tegen het wedstrijdbeeld in 
met 3-4. Voordat de wedstrijd begon 
zetten de hoofdsponsors AFAS Soft-
ware en Renault Nieuwendijk hun 
handtekening onder een 3-jarig con-
tract. Voorzitter Frans Kuipers was 
dan ook bijzonder trots dat Ton en 
Wil van der Veldt van AFAS en Kees 
en Sjaak Nieuwendijk van Renault 
Nieuwendijk veel vertrouwen heb-
ben in het beleid en uitvoering van 
RKDES. 

De thuisploeg was dan ook zeer ge-
inspireerd en met fris voetbal werd 
vooral in de eerste helft het favoriete 
Arsenal ASV op een achterstand ge-
zet. In de 20e minuut een hoekschop 
van Daryl Haime werd fraai door Sven 
Boelsma achter Arsenal doelman Al-
bert Visser gekopt, RKDES op een 
1-0 voorsprong. Twee minuten later 
was het weer raak, slordig uitverde-
digen van Arsenal ASV werd fraai af-
gestraft door RKDES spits Raymond 
Baars, hij omspeelde de Arsenal 
doelman, 2-0. In de slotfase van de 
eerste helft kwam Arsenal terug in 
de wedstrijd, in de 39e minuut scoor-
de Arsenal spits Remco Ultee fraai 
2-1. En in de 44e minuut kwam Ar-
senal langszij toen Abdelhakim Ela-
del scoorde, 2-2. RKDES kreeg in de 

45e minuut de kans om nog voor rust 
op een voorsprong te komen. Jordy 
Bourgonje werd in het strafschopge-
bied onderuit gehaald. Scheidsrech-
ter Smit was gedecideerd en leg-
de de bal op de stip. De goed spe-
lende Edwin van Maris schoot de bal 
te zacht in en Arsenal doelman Vis-
ser stopte de strafschop. Ook in de 
tweede helft een goed spelend RK-
DES en het kwam dan ook in de 54e 
minuut op een 3-2 voorsprong. Daryl 
Haime beschikt over een uitstekend 
linkerbeen en ook nu bewees hij dat 
door de bal vanuit een vrije trap in 
een keer in het doel te schieten, 3-2. 
In de slotfase drong Arsenal fel aan, 
in de 80e minuut moest Richard de 
Vries de bal van de doellijn halen. In 
de 89e minuut ging de veel fluitende 
scheidsrechter Smit in de fout. 
Middenvelder Roy Endhoven werd 
geduwd en de bal sprong van zijn 
voet. De scheidsrechter beoordeelde 
dit als een terugspeelbal. In het 16 
metergebied kreeg Arsenal een vrije 
trap op 4 meter van het doel. In de 
kluts belandde de bal achter de goed 
keepende Dario Veldman. Het werd 
nog erger toen in de 92e minuut, na 
een corner, Arsenal op een 3-4 voor-
sprong kwam. Dit kwamen de Ku-
delstaarters niet meer te boven. Een 
nederlaag in de eerste thuiswedstrijd 
van 3-4 was een feit. Bijzonder zuur 
voor trainer Koos Abrahamy en zijn 
nog jonge team. Een gelijkspel was 
zeker verdient, omdat RKDES in te-
genstelling tot het vorig seizoen, fris 
en goed speelde. Zondag 14 septem-
ber speelt RKDES 1 uit tegen ZSGO-
WMS 1 om 14.00 uur. 
Ad Verburg

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer geen partij 
voor Argon, 3-1 verlies
Aalsmeer - De eerste wedstrijd van 
FC Aalsmeer in tweede klasse B te-
gen Argon uit Mijdrecht bracht niet 
het gewenste resultaat. De onge-
veer 250 voetballiefhebbers zagen 
in de eerste helft twee hardwerken-
de teams, die vooral veel van het 
middenveld gebruikt maakten. Bei-
de keepers hadden alleen veel moei-
te met de corners, die dan ook de 
hoogtepunten waren in deze perio-
de. Scheidsrechter R. Westland floot 
na 45 minuten met een 0-0 stand af 
voor rust en voor FCA was er nog 
niets aan de hand. De eerste 15 mi-
nuten van de tweede helft gaven een 
zelfde beeld met dit verschil dat Ar-
gon nu nauwkeuriger was aan de 
bal. Toen Jesse Stange in de 59e mi-
nuut na mistasten van Ray Smidt 1-0 
scoorde, moest Anthony Servinus 
wel ingrijpen. Hij bracht twee aan-
vallers in, Salih Yildiz en Vernon We-
ber. FCA bracht in deze periode de 
tegenstander achterin aan het wan-
kelen, maar de messcherpe counters 

van Argon sneden door de achterste 
linies. Het goede werk van Burak Si-
til, Brian Sno en Mark Ruessink ach-
terin konden toch niet voorkomen 
dat Argon in de 20 minuten tijd twee 
van de zes grote kansen verzilver-
de. In de 73e minuut was het Bas Pel 
die vrijstaand de hoek kon uitzoeken, 
2-0. En in de 78e minuut bekroon-
de Ian van Otterlo een mooie aan-
val van Argon met 3-0. Uit een voor-
zet van Calvin Koster scoorde Brian 
Sno de eindstand, 3-1. En eindigde 
deze wedstrijd in een verdiende 3-1 
overwinning voor Argon. FCA start-
te deze middag tegen titelkandidaat 
Argon met een versterkt middenveld. 
Salih Yildiz (laatste tijd niet in goe-
de doen) en Vernon Weber moesten 
wijken. Het concept werkte in de eer-
ste helft prima. Voorin kreeg Calvin 
Koster weinig steun van Peter Neu-
vel en Floris Dokkum en moest hij 
in zijn eentje tegen het sterke duo 
achterin bij Argon, Wilco Krimp en 
Dennis Filippo, opboksen met wei-

nig gevaar als gevolg. Voorin bij Ar-
gon eiste vooral spits Bas Pel voort-
durend de aandacht op van Burak 
Sitil en Brian Sno. Zij hielden deze 
kopsterke spits goed strak. De eer-
ste 20 minuten werd hard gewerkt, 
maar onnauwkeurig. Argon werd 
voor het eerst gevaarlijk in de 24e 
minuut. Uit een voorzet van Epita-
ce Kraemer kopte Wilco Krimp net 
naast. Drie minuten later ontsnap-
te FCA aan een achterstand na ge-
klungel achterin. Het vizier stond nog 
niet op scherp. Wel werd Argon ster-
ker en moest FCA terug. Meer dan 
een paar corners leverde het niet op, 
al brachten die wel het grootste ge-
vaar. De laatste minuten voor rust 
was FCA nog een paar keer gevaar-
lijk voor het doel van Argon, maar 
het ontbrak aan stootkracht en met 
een 0-0 stand ging men aan de thee. 
De wissel van Argon in de 58e mi-
nuut met het inbrengen van de ra-
zendsnelle Riad Lilipaly werd FCA 
fataal. Al in de 59e minuut bracht 
hij Jesse Stange in stelling die in de 
kluts 1-0 scoorde. Twee minuten la-
ter kon Peter Neuvel de stand ge-
lijk trekken. Na mistasten van keeper 
Ramin Gök had hij de bal voor het 
inknikken, maar hij maakte er geen 
gebruik van. Het inbrengen van Sa-
lih Yildiz en Vernon Weber in de 65e 

minuut gaf FCA meer aanvalskracht. 
Verdedigend werd het met de snelle 
counters van Argon een open huis. 
Argon kreeg in de 70e minuut drie 
kansen op rij voor de 2-0. Armen en 
benen van Ray Smidt voorkwamen 
een grotere achterstand. Een snelle 
uitbraak in de 73e minuut was wel 
raak. Riad Lilipaly zette Bas Pel vrij 
voor doel, die het strak afmaakte, 
2-0. Wissel 78e minuut Joël Germin 
voor Lennart van der Dussen. FCA 
werd overspeeld in deze periode en 
de 3-0 van Jan van Otterlo was daar 
een voorbeeld van. FCA probeer-
de nog wel van alles, maar alleen de 
3-1 van Brian Sno bracht men nog 
op het scorebord. En moet men de 
blik maar richten op komende zater-
dag 13 september. FC Aalsmeer za-
terdag speelt thuis aan de Dreef te-
gen Zevenhoven (dat wel de winst 
pakte met 6-1 tegen Odysseus ’91). 
Aanvang 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Naast AFAS Software heeft RKDES nog een nieuwe hoofdsponsor gevonden 
in Renault Nieuwendijk. Afgelopen zondag werden in de bestuurskamer van 
RKDES de contracten ondertekend door Ton van der Veldt van AFAS en Kees 
Nieuwendijk van het gelijknamige autobedrijf. Geheel links voorzitter Kuiper 
van RKDES.

Fit en gezond met SV Omnia
Aalsmeer - Iedere dinsdagavond 
van 20.00 tot 21.00 uur beweegt 
en sport een groep mannen on-
der leiding van een instructeur in 
sportzaal De Baccara in de Bacca-
rastraat. Zij willen (tot op hoge leef-
tijd) fit en gezond blijven; hun leef-
tijd varieert van 50 tot in de 70 jaar. 
Als je niet voldoende beweegt, word 
je stram en stijf en eindig je met een 
belabberde lichamelijke conditie. Bij 
het ouder worden neemt de spier-
massa aanzienlijk af en dus ook de 
spierkracht en souplesse; de kilo’s 
aan verloren spierweefsel worden 
meestal vervangen door minstens 
dezelfde hoeveelheid lichaamsvet. 
Niet prettig om met minder kracht 
ook nog een vaak zwaarder lichaam 
te moeten rondtorsen. Maar, je bent 
altijd in staat om het verouderings-

proces van je lichaam te keren! Dus: 
blijf niet op je stoel zitten, maar kom 
in beweging. In het Keep-Fit uurtje 
van SV Omnia 2000 volgen na de 
warming-up doorgaans een aantal 
spieroefeningen om soepel en sterk 
te blijven (of worden). Er wordt altijd 
afgesloten met spelsport. Het is bo-
vendien een gezellig uur waarin ook 
veel gelachen wordt.    

Naast dit uur Keep Fit biedt SV Om-
nia ook diverse andere conditie-
sporten voor zowel dames als he-
ren: Bodyshape, Pilates, Zaalvoet-
ballen en Zumba. Uitgebreide in-
formatie over deze sporten is te vin-
den op de website www.svomnia.nl. 
U kunt ook informatie inwinnen bij  
sportpunt@svomnia.nl of binnenlo-
pen voor een gratis proefles.  

Competitie of recreatief, voor jong en oud

Volleyballen bij SV Omnia 
Aalsmeer - Bij Omnia/Oradi is 
het voor bijna iedere leeftijd mo-
gelijk om te volleyballen! Voor de 
jongste kinderen is het beste mo-
ment om met volleybal te begin-
nen als ze kunnen gooien en van-
gen. De invoering van het mini-cir-
culatievolleybal heeft ervoor ge-
zorgd dat het jeugdvolleybal is ver-
anderd van een statisch in een zeer 
beweeglijk spelletje. Er wordt op in 
totaal zes niveaus gespeeld. De op-
bouw is zodanig dat bij ieder speel-
niveau een nieuwe volleybaltech-
niek wordt toegevoegd. Na enige 
weken kan daarom al deelgeno-
men worden aan wedstrijden. Een 
ervaren jeugdtrainer verzorgt de 
lessen. Kom anders meteen met je 
sportkleding naar een van de nieu-
we trainingsuren. Vanaf ongeveer 
12 jaar wordt het ‘volwassen’ vol-
leybalspel gespeeld. Er wordt In 3 
leeftijdsgroepen getraind: gestart 
wordt in het C-niveau, daarna B en 
uiteindelijk in het A-niveau. Mo-
menteel heeft Omnia/Oradi drie C- 
en één B-jeugdgroep die trainen 
op donderdagavond en competi-
tie spelen. Er worden in competitie-

verband wedstrijden gespeeld te-
gen andere volleybalverenigingen 
uit de omgeving. De thuiswedstrij-
den worden gespeeld in de Bloem-
hof (maandagavond) en de Proos-
dijhal (zaterdagochtend). Twee en-
thousiaste trainers verzorgen de 
trainingen voor deze groepen. Vol-
leyballen kun je doen in recrea-
tief verband, maar ook op compe-
titie niveau. De competitiewedstrij-
den worden op maandagavond ge-
speeld, zowel thuis (Bloemhof) als 
uit. Omnia/Oradi biedt zowel da-
mes- als herenteams. Voor degene 
die niet in competitieverband wil-
len spelen is er de mogelijkheid van 
jong tot oud in recreatief verband 
te volleyballen. Je bent van harte 
welkom om een training bij te wo-
nen. Interesse en aanmelden? Wil 
je een proefles doen of heb je vra-
gen over de lessen? Kijk op het les-
rooster en loop eens binnen voor 
een gratis proefles of mail met ora-
di.volleybal@gmail.com. Vragen 
over het lidmaatschap of contribu-
ties? Neem contact op met sport-
punt@svomnia.nl via mail of telefo-
nisch via 0297-322312.
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