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Steekvlam op 
speelplaats
Aalsmeer - Op dinsdag 1 sep-
tember rond negen uur in de 
avond kreeg de politie een 
melding dat in de Duikerstraat 
een groepje jeugd de rubberen 
tegels in de speeltuin in brand 
probeerde te steken. Toen de 
politie arriveerde renden de 
jongens weg richting het Pol-
dermeesterplein. Agenten zijn 
achter het vijftal aangegaan en 
hebben hen aangesproken. De 
jongens van 14 en 15 jaar uit 
Amstelveen, Uithoorn en drie 
uit Aalsmeer vertelden gepro-
beerd te hebben met een aan-
steker een grote steekvlam 
uit een deodorantfl es te krij-
gen. Er was geen schade ont-
staan. De jongens hebben een 
waarschuwing gekregen. Bij 
een volgende keer krijgen ze 
een boete voor vernieling en 
brandstichting.

Geen krant?
0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-341900 1EDITIE: AALSMEER 1

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 10 SEPTEMBER 2015

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV is sinds 1927 
gespecialiseerd in klimaatinstallaties voor zowel de 

particuliere als de zakelijke markt.

Onze service is de doorslaggevende factor!

Ter versterking van ons team zoeken wij 
per direct flexibele medewerkers met een

 klantgerichte instelling

* Servicemonteur
* Aircomonteur

* Elektro-/regeltechniek monteur
* Loodgieter

Ben jij de medewerker die wij zoeken, 
stuur dan je sollicitatie inclusief curriculum vitae aan: 

Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV 
Vuurlijn 12

1424 NP De Kwakel
t.a.v. J.H. Groeneveld

Je kunt ook per mail reageren: 
j.groeneveld@wahlen-jongkind.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV is sinds 1927 gespecialiseerd 
in klimaatinstallaties voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

 

Onze service is de doorslaggevende factor!

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct flexibele medewerkers 
met een klantgerichte instelling

      * Servicemonteur
      * Aircomonteur
      * Elektro-/regeltechniek monteur
      * Loodgieter

 Ben jij de medewerker die wij zoeken, stuur dan je sollicitatie inclusief curriculum vitae aan
Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV, Vuurlijn 12, 1424 NP De Kwakel 

t.a.v. J.H. Groeneveld, je kunt ook per mail reageren j.groeneveld@wahlen-jongkind.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekWeer volop nieuwe vacatures!
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Aalsmeer - Het SPIE bestuur 

heeft besloten de reclame in te 

gaan tijdens de dertigste editie 

van de Pramenrace. Commercials 

is het thema van dit gezellige 

doe- en verkleedfeest zaterdag 

12 september op het water van 

de Ringvaart en Lake Aalsmeer 

(Westeinderplassen). Een best 

gedurfd thema, want het is 

niet de bedoeling dat de teams 

ongegeneerd reclame gaan maken 

voor hun sponsors. Ze dienen 

reclames uit te beelden. Hoeveel 

Loeki’s zullen de pramen en bokken 

vullen, zullen er broodjes pindakaas 

uitgedeeld worden, is het tijd om 

te gaan hamsteren en wie doet de 

was bij? SPIE Commercials biedt 

echt een scala aan mogelijkheden. 

Koeien, raceauto’s, brillen, beleggen, 

drankjes, vakanties of dicht bij 

huis: Promoot de Poel, enige tijd 

geleden commercieel omgedoopt 

tot Lake Aalsmeer. Een ding is 

zeker, het wordt vast weer een 

verrassende stoet. Traditiegetrouw 

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. 

Geen vergrijzing
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 nummer één positie 

behouden, maar aluminium neemt 

ras over. Commercieel gezien ook 

goedkoper en nagenoeg onderhoud 

vrij. Handig voor de ‘jonkies’, die niet 

zoveel tijd hebben om te timmeren 

en te verven. Vergrijzing is bij de 

Pramenrace niet aan de orde. De 

‘oude garde’ wordt in ere gelaten, 

de ‘jonkies’ worden met open armen 

welkom geheten. Pramenkoorts 

blijkt over te slaan op de volgende 

generatie, want kinderen die 

‘vroeger’ met pruillipjes hun vader 

en moeder uitzwaaiden voor dit 

gezellige ‘daggie uit’ beloven nu 

deze zelfde ouders zich te zullen 

gedragen tijdens de 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 anders leuk. 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 te zijn 

geworden, toch zijn en blijven er 

nieuwe teams komen, die louter 

en alleen meedoen om de snelste 

tijd neer te zetten. Deze teams (de 
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START 12 SEPTEMBER: 12.30 UUR 

PONTWEG IN OOST
PRAAMONTBIJT: 8.009.30 UUR 

'T DRIJFHUIS, UITERWEG

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 kunnen 

doen en dus het spektakel op het 

water van achter de bezemboot 

aanschouwen. 

Verslavend
Gaan kijken naar de pramenrace is 

natuurlijk heel relax. Meedoen vraagt 

energie, inspanning en voorbereiding 

vooraf. Maar dit laatste brengt 

overigens zoveel gezelligheid tijdens 

alle ‘vergaderingen’ en meer vooraf, 

dat het bij velen niet blijft bij een 

keer deelnemen! Het is verslavend, 

wordt weleens gekscherend gezegd. 

Er wordt echt naar de Pramenrace 

toegeleefd. Lachende kijkers, 

leuke collega-pramen en -bokken 

en natuurlijk fi nishen doen alle 

inspanningen vooraf vergeten. 

Positieve geluiden van kijkers voor 

aanvang, tijdens de tocht en achteraf 

zijn natuurlijk ook heel fi jn om te 

horen. Dus schroom niet en geef een 

team ‘gewoon’ een compliment. 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 prijsuitreiking 

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!

Tocht der tochten op Lake Aalsmeer op 12 september

Commercials tijdens 30ste 

editie van de Pramenrace

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

AAlsmeer BedAnkt! 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer 
bedankt alle vrijwilligers, ondernemers, winkeliers en hulpdiensten 
die zich hebben ingezet voor de Ride for the Roses en ervoor hebben 
gezorgd dat de 18e editie van de Ride for the Roses wederom een groot 
succes was. Vele uren van voorbereiding en organisatie zijn hieraan 
vooraf gegaan. Mede dankzij hun inzet was Aalsmeer een fantastische 
gastheer voor de Ride for the Roses én alle deelnemers en bezoekers.

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor Aalsmeer: Hornweg (170 kranten)

Wie mag zaterdag als eerste starten bij Pramenrace?

Hilarisch: Winkelen in SPIEdl
Aalsmeer - Winkelen in de SPIEdl 
was afgelopen maandagavond 7 
september de opdracht voor de 
deelnemers aan de Pramenrace. De 
sport- en spelavond stond in het te-
ken van het thema Commercials en 
het bestuur en de raad van twaalf 
hadden een supermarkt ingericht 
ter bepaling van de startvolgorde. 
Het werd een hilarische avond met 
uiteraard een serieuze ondertoon, 
want deelnemende teams blijven 
fanatiek. Het werd deze avond wel 
duidelijk dat vrouwen vaker ach-
ter de boodschappenkar kruipen. 
Er werd ietwat doelmatiger gezocht. 
De heren liepen er soms een beet-
je verloren bij, maar gingen wel voor 
het vullen van de kar met het gekre-
gen lijstje en wisten uiteindelijk hun 
‘plichten’ te vervullen en te klokken 
bij de kassa. Maximaal drie minu-
ten mocht er gewinkeld worden en 
niet alle boodschappen gedaan, be-
tekende uiteraard strafpunten. Veel 
teams waren in ‘tenue’ gekomen, 
de pramenkoorts is stijgende! Naast 

deelnemers natuurlijk ook kijkers 
deze avond. Heerlijk toch om te zien 
hoe de teams hun best doen en zich 
een weg banen door de ‘winkel’. Eén 
van de kijkers was burgemeester 
Jeroen Nobel en natuurlijk heeft de 
inwoner van Hoofddorp wel al van 
de Pramenrace gehoord, maar dat 
het zo populair is, had hij misschien 
niet gedacht. Hij vond het zichtbaar 
leuk, met een glimlach leunde hij op 
een hek, bekeek het spektakel met 
plezier en wellicht met verbazing. 
Aanstaande zaterdag 12 septem-
ber is de jaarlijkse tocht der tochten. 
Burgemeester Nobel maakt deel uit 
van de jury. De verbazing zal mis-
schien groter worden, maar vast dat 
ook hij geniet van dit gezellige, ty-
pisch Aalsmeerse evenement met 
ieder jaar nog een groeiend aantal 
deelnemers. 
Om 12.30 uur is de start bij de Pont-
weg. Ongeveer een uur van tevoren 
arriveren de eerste teams en be-
gint het spektakel van zien en ge-
zien worden. Een geweldig mo-

ment om te gaan kijken als bezoe-
ker en onder te dompelen in het fes-
tijn van gekkigheid. Langs de Ring-
vaart gaan zitten is ook een prima 
kijkplaats, evenals het Praamplein 
een goede plek is om plaats te ne-
men, de teams komen hier langs en 
fi nishen hier uiteindelijk. Vanaf 17.00 
uur ongeveer begint de prijsuitrei-
king in de feesttent en hier kunnen 
ook de ogen uitgekeken worden. 
Alle teams blijven tot op het laatste 
moment in hun rol van de door hen 
gekozen, dit keer, reclamebood-
schap. Meer informatie over de rou-
te, de opdrachten, het pramenont-
bijt en onder andere de teams in 
de speciale Praambode, die dit jaar 
voor de 25ste keer met plezier is ge-
maakt door de redactie en het be-
stuur van SPIE. De volgorde van de 
start staat in deze ‘gewone’ krant. 
Wie de stoet gaat aanvoeren? Snel 
bladeren en (voor de deelnemers) 
strategie bepalen. In ieder geval: Ie-
dereen veel plezier!
Foto: www.kicksfotos.nl

Krassen in auto
Aalsmeer - In de nacht van 
vrijdag 4 op zaterdag 5 sep-
tember is een op het Surfeiland 
geparkeerde auto bekrast door 
vandalen. Van de Jaguar is het 
voor- en achterportier bewerkt 
met een scherp voorwerp. De 
vernieling heeft plaatsgevon-
den tussen negen uur in de 
avond en één uur ‘s nachts. 

Samenstelling kerngroep voor snelle voortgang

De Oude Veiling wordt de 
‘huiskamer van Aalsmeer’
Aalsmeer - De aankoop van het 
pand De Oude Veiling in de Markt-
straat is in de afrondende fa-
se. Naast de inspanningen om het 
pand aan te kopen, is het college 
in mei een haalbaarheidsonderzoek 
naar invulling en exploitatie van het 
pand gestart. Gesprekken met be-
trokkenen en belangstellenden uit 
het Aalsmeerse hebben geleid tot 
een interessant en in de ogen van 
het college kansrijk palet aan idee-
en. “Het enthousiasme van sommi-
ge respondenten ondersteunt ons 
vertrouwen dat De Oude Veiling 
(weer) een belangrijke rol kan gaan 
spelen in de Aalsmeerse samenle-
ving”, zo schrijft burgemeester Je-
roen Nobel in een brief aan alle ge-
meenteraadsleden. Om snel voort-
gang te bewerkstellingen gaat het 
college een kerngroep van instellin-
gen formeren om samen een eerste 
uitwerking te maken van de inhou-
delijke plannen, het exploitatiemo-
del en een profi el van de exploitant. 

Ons Tweede Thuis, de AM-groep, 
Bibliotheek Amstelland en ESA 
hebben zich bereid verklaard om 
aan te sluiten en mee te ontwikke-
len. Bij het maken van de plannen 
zullen in een later stadium uiteraard 
ook andere partijen betrokken wor-
den. Het streven naar een sociaal-
culturele functie is voor bijna alle 
partijen logisch. Het idee is om van 
De Oude Veiling de ‘Huiskamer van 
Aalsmeer’ te maken waar de deur 
vaak open staat, geen drempels zijn 
om naar binnen te gaan, educatie-
ve en culturele activiteiten plaats-
vinden, jong en oud elkaar kan ont-
moeten en een plek kan vinden. Vol-
gens het onderzoek is er een duide-
lijk onderscheid tussen de functies 
beneden, die gekoppeld zijn aan het 
café-restaurant, de ook in het pand 
gevestigde bibliotheek en de ruim-
tes boven. Beneden een permanent 
karakter en boven wisselend in ver-
band met verhuur aan derden. On-
der andere heeft Vita belangstelling 
getoond om voor tien dagdelen per 
week een ruimte boven te huren.

Bacchus boven?
Een bijzondere vraag is gesteld 
door de vrijwilligers van cultureel 
café Bacchus, die het concept in 
de Gerberastraat min of meer in-
tegraal willen verplaatsen naar de 
kleine barruimte boven, inclusief 
aan te leggen balkon, met vrijwilli-
gers die zelf achter de bar staan en 
er eigen openingstijden gehanteerd 
worden. Stichting Oud Aalsmeer 
heeft aangegeven een permanen-
te kantoor- en opslagruimte nodig 
te hebben. Voor het bieden van op-
slag- en archiefruimte acht het col-
lege De Oude Veiling niet zo ge-
schikt, maar het voorstel om be-
neden een bijdrage te leveren aan 
een historische bibliotheek noe-
men de bestuurders kansrijk. Aan 
de benedenruimte met café-restau-
rant zou, zo stellen B&W, een meer-
waarde gegeven kunnen worden 
door Ons Tweede Thuis en de AM-
groep (sociale functie) de vrije hand 
te geven, maar zou ook commerci-

eel verhuurd kunnen gaan worden. 
De voorkeur gaat echter uit naar 
een horeca-exploitant met een ‘so-
ciaal gezicht’. 

Korte termijn al open
Het college hoopt in het eerste 
kwartaal van 2016 een vervolgbe-
sluit te kunnen nemen over de toe-
komstige invulling en exploitatie. 
Omdat het pand nu reeds beschik-
baar is, zal het college zo spoedig 
mogelijk in overleg met ESA en de 
andere leden van de kerngroep on-
derzoeken op welke wijze het pand 
al op korte termijn ingezet kan wor-
den ten behoeve van horeca en/of 
andere activiteiten. “Op deze wij-
ze willen wij inkomsten genere-
ren, actief bekijken hoe en door wie 
het pand gebruikt kan worden en 
voorts de staat van het pand bewa-
ren of zelfs verbeteren”, besluit bur-
gemeester in het informatief schrij-
ven. 
Door Jacqueline Kristelijn
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Hulp Aalsmeer aan verslaafden
Reizen met een missie: 
Bestemming Wit-Rusland
Aalsmeer - De tickets zijn be-
steld, de koffers moeten nog wor-
den gepakt: In oktober gaat er weer 
een team van vijf mensen namens 
de Stichting GA onder leiding van 
plaatsgenoot Cor Dekkers naar Wit-
Rusland. Dat doet hij al vanaf 1994 
nadat hier een groep zogenoemde 
Tsjernobyl kinderen een aantal we-
ken was neergestreken in Aalsmeer 
om ‘op verhaal te komen’ vanwe-
ge de radioactieve besmetting door 
de ramp met de kerncentrale in het 
noorden van Oekraïne. Deze ramp 
had grote gevolgen voor Wit-Rus-
land en kwam daarmee ‘in the pic-
ture’. In de loop der jaren werd Cor 
geconfronteerd met een groeiende 
nood onder alcohol- en drugsver-
slaafden. Alcoholverslaving is een 
gegeven in veel Oost-Europese lan-
den. Bestrijding of behandeling was 
nauwelijks aan de orde, maar in de 
achter liggende jaren is een even-
zo groot probleem aan de orde ge-
komen: drugsverslaving. En er was 
niemand die hierop een antwoord 
had. Gewoonlijk werden verslaaf-
den voor een korte behandeling op-
genomen in de psychiatrische afde-
lingen van ziekenhuizen en daarna 
weer de straat op gestuurd om daar 
meteen weer in herhaling te verval-
len. Een groot probleem onder de 
naar identiteit zoekende jongeren. 
Dit werd opgemerkt door een evan-
gelische kerk in Minsk. Zonder vol-
doende kennis over verslavingspro-
blematiek werden jongeren opge-
nomen in een opvangcentrum. Zij 
werden geconfronteerd met toewij-
ding aan Jezus Christus. De gevol-
gen waren verbluffend! Zelfs zo, dat 
de laatste jaren de diverse centra, 
die er inmiddels zijn, spreekkamer 
ruimte krijgen in de psychiatrische 
klinieken. Gesubsidieerd werden en 
worden ze echter niet ondanks de 
zeer hoge score van genezing en te-
rugkeer in de maatschappij. De op-

vangcentra hebben (nog) veel hulp 
nodig voor wat betreft verbetering 
van de huisvesting, maar ook van 
mogelijkheden om selfsupporting te 
worden en de (ex-) verslaafden een 
vak te leren. Zo is er in Shchuchino 
een verlaten dorpje bij Vitebsk een 
centrum, waar met is begonnen met 
een houtzagerij. Enkele jaren ge-
leden werden enkele houtbewer-
kingsmachines gefinancierd, mede 
dankzij hulp van de Stichting O.S.A. 
(Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer). Deze houtzagerij werkt 
met groot succes, maar de machi-
nes staan in een houten overkap-
ping met wanden, waar in de win-
ter de wind doorheen waait en de 
sneeuw naar binnen dwarrelt. Soms 
vries het binnen in de hal 30 gra-
den. Er kan dus in de winter niet ge-
werkt worden. Nu is het plan opge-
vat om een kleinere geïsoleerde en 
verwarmde hal te bouwen, waar ook 
in de winter gewerkt kan worden. 
Het is de bedoeling om de bouw in 
twee fasen te realiseren: fundament 
en staande muren nog voor de ko-
mende winter en in de zomer vol-
gend jaar de rest. 
Voor de hele bouw is 10.060 eu-
ro nodig. Voor de eerste fase 5.250 
euro en voor de tweede 4.810 eu-
ro. Mits het plan de instemming 
krijgt van de O.S.A. zou met een bij-
drage uit de Aalsmeerse bevolking 
van 2.750 euro een subsidie moge-
lijk zijn van 2.500 euro en kan met 
de bouw begonnen worden. De Le-
vend Evangelie Gemeente gaat ze-
ker helpen, maar hoe meer geld er 
binnenkomt hoe beter het is om te 
kunnen helpen om de centrum ver-
der tot ontwikkeling te brengen. 
Een gift wordt zeer gewaardeerd op 
bankrekening nummer NL29RA-
BO0300180195 t.n.v. Stichting GA, 
onder vermelding: Wit-Rusland. In-
formatie: Cor G. Dekkers, tel. 0297 
326353.

Jaarlijkse collecte voor 
mensen met spierziekte
Aalsmeer - Van 13 tot en met 19 
september start de collecteweek 
voor het Prinses Beatrix Spier-
fonds in Aalsmeer. Het is de groot-
ste jaarlijkse actie voor mensen met 
een spierziekte in Nederland. Ruim 
30.000 vrijwilligers in het land gaan 
op pad om geld op te halen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten. Naast het gebruik van 
de collectebus zet het fonds ook 
minder traditionele middelen in tij-
dens de collecte. Zo gaan er vijftig 
collectanten op pad met een pin-
apparaat en is er ook een mogelijk-
heid om digitaal te collecteren. Hier-
mee geeft het fonds een praktische 
oplossing voor de Nederlander die 
geen kleingeld op zak heeft. En kijkt 
het fonds naar toekomstgerichte 
kansen voor de collecte. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds zet zich in voor 
alle mensen met een spierziekte in 
Nederland. Dat zijn ruim 200.000 
mensen. De collecte is één van de 
belangrijkste inkomstenbronnen 
van het fonds. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk van 
donaties en de inzet van vele vrij-
willigers. Er zijn 600 verschillende 
spierziekten. Sommige zijn dode-
lijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben 
allemaal een verlammend effect op 
de spieren. De spieren in een men-
senlichaam sturen alles aan, lopen, 
plassen, fronsen, lachen, ademen. 

Een ziekte die spieren aantast, tast 
het hele lichaam en daarmee ook 
het hele leven van een persoon aan. 
Het Prinses Beatrix Spierfonds fi-
nanciert wetenschappelijk onder-
zoek naar genezing en naar verbe-
tering van de kwaliteit van leven van 
patiënten. En met succes, dankzij de 
financiering van het fonds is er on-
der andere een levensreddend me-
dicijn voor de ziekte van Pompe ont-
wikkeld en zijn wetenschappers op 
de goede weg naar een therapie 
voor de ziekte van Duchenne.

Onderzoek naar oorzaak
Dode eenden in de sloot
Kudelstaart - De gemeente heeft 
vorige week een aantal telefoon-
tjes gehad van bewoners van het 
Robend en de Joke Smitstraat. Te-
vreden waren de bewoners niet, 
ze werden in de wacht gezet, ter-
wijl ze toch graag wilden vertellen 
dat er dode vissen en eenden dre-
ven in de sloot bij hun straten. Bij 
Mijnsheerlijckheid is een water-
val gemaakt. Sinds deze in werking 
is gezet, is het water aan de ande-
re kant steeds slechter geworden. 
Er is iets goed fout met de doorstro-
ming. Bewoners hadden de dieren-
ambulance gebeld, maar deze komt 
alleen bij gewonde dieren. De een-
den zijn dood, terwijl andere drin-
gende klussen meer aandacht vra-
gen. Liefst acht eenden lagen afge-

lopen donderdag 3 september op 
hun rug. Dat kan toch niet, vond on-
der andere Monique van de Velde 
uit Kudelstaart, die een mail met fo-
to’s naar de krant stuurde. Er is door 
de redactie contact opgenomen met 
de gemeente en de ‘molen’ is gaan 
draaien. 
De reactie van de gemeente: “De 
gemeente betreurt het dat hier een-
den dood zijn gegaan. Er is direct 
actie ondernomen. De dode een-
den zijn inmiddels weggehaald en 
er is direct een onderzoek gestart 
hoe dit kan gebeuren. De gemeente 
en Meerlanden houden deze locatie 
de komende tijd scherp in de gaten.” 
Hopelijk wordt de oplossing snel 
gevonden en zwemmen de eendjes 
hier weer vrolijk. 

“Omdat het leuk is”
Schilderen voor 65+ers in 
het Inloopcentrum 
Aalsmeer - Iedere maandag van-
af 10.00 uur kunnen 65+ers aan-
sluiten bij de schildergroep van Sas-
kia, begeleidster van het inloopcen-
trum. Na een kop koffie kunnen zij 
aan de slag met kwast, verf en doek. 
Het schilderen stimuleert de her-
senen en draagt bij aan het samen 
plezier beleven aan creativiteit. Er-
varing met schilderen is niet nodig. 
Inmiddels zijn er al heel wat mooie 
doeken gemaakt. 

Een gezamenlijk project was de sei-
zoensboom, die een mooi plaats-
je heeft gekregen in gebouw Irene. 
De boom staat symbool voor ouder 
worden. Er wordt nog een passende 
tekst bij gemaakt. De schilderoch-
tend biedt ook een mooie gelegen-
heid om te ontdekken of de crea-
tieve geest aanwezig is. Als dat niet 
het geval is, zijn er mogelijkheden 
om bijvoorbeeld mandala’s te kleu-
ren, een activiteit die de geest tot 
rust brengt. Voor materiaalkosten 
wordt 2,50 euro per persoon gere-
kend. Het inloopcentrum zet ook in 
op bewegen met activiteiten als to-

taalvitaal op donderdagochtend en 
wandelen op de dinsdag en donder-
dagmiddag. Informatie over de ac-
tiviteiten bij het inloopcentrum kunt 
u krijgen door contact op te nemen 
met het ontmoeting- en inloopcen-
trum via 06 -2468574 en vragen naar 
Saskia Zwaan of Ellen Millenaar. Het 
ontmoetingscentrum in onderdeel 
van zorgcentrum Aelsmeer en me-
de mogelijk gemaakt door subsidie 
vanuit de gemeente.

Zorgcentrum 
zoekt chauffeurs

Aalsmeer - Het reisbureau van 
Zorgcentrum Aelsmeer is drin-
gend op zoek naar een aanvulling 
op haar chauffeursbestand. Graag 
komt het team in contact met en-
thousiaste vrijwilligers die het leuk 
vinden om bewoners en/of cliën-
ten van Thuiszorg Aelsmeer te ver-
voeren naar diverse bestemmingen. 
Het kan zijn dat een cliënt naar het 
ziekenhuis moet voor een controle 
of dat iemand op familiebezoek wil 
gaan. Het reisbureau van Zorgcen-
trum Aelsmeer bemiddelt door er-
voor de zorgen dat deze cliënten op 
hun bestemming komen. Hiervoor is 
er de beschikking over diverse voer-
tuigen waaronder een rolstoelbus 
en rolstoelauto. Groot rijbewijs is 
niet noodzakelijk. Leuk om dit team 
op vrijwillige basis te komen verster-
ken? Neem dan contact op met San-
dra de Jong via 0297–326050 of via 
sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl

Bazaar voor Oud 
Katholieke Kerk

Aalsmeer - Voor het behoud van 
de unieke Oud Katholieke Kerk 
wordt op zaterdag 12 september 
van 11.00 tot 16.00 uur een bazaar 
gehouden. En zondag 13 september 
wordt in deze ‘parel’ aan de Oost-
einderweg 394 een extra kerkdienst 
gehouden in het kader van Open 
Monumentendag. De dienst begint 
om 10.30 uur en na afloof is er kof-

fie en thee. Voor de bazaar kunnen 
goederen ingebracht worden. Ou-
de en nieuwe boeken, cadeauarti-
kelen, curiosa, cd’s en dvd’s worden 
te koop aangeboden. 
Er is verder een tafel met gratis boe-
ken en een 1 euro tafel met allerlei 
spullen. In de tuin worden bij mooi 
weer rondleidingen gegeven en 
een rondgang met meer informatie 
over het verleen en heden van de 
kerk is mogelijk. Goedere inbrengen 
kan zaterdag tussen 10.00 en 11.00 
uur. Informatie: 020-6944753 of 06-
23022066.

Inloop en lunch 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 16 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
weer gelegenheid voor inloop en 
ontmoeting onder het genot van 
koffie en/of thee in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Daarna wordt van 12.00 
tot 13.00 uur een lunch geserveerd. 
Voor wie wil, kom gezellig eten en 
genieten van een heerlijke brood-
maaltijd. In de avond wordt van 
19.30 tot 21.30 uur een creatieve 
avond gehouden en deze staat in 
het teken van Wellness. Nieuwsgie-
rig? Alle belangstellenden zijn wel-
kom bij al deze activiteiten. Voor 
inlichtingen kunt u bellen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J. Trommel en 16.30u. met ds. P. 
Hogenbirk uit Aalsmeer. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. in Kloosterhof woord 
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag 9.30u. in Karmelkerk eu-
charistievering met S. Marcan-
tognini m.m.v. Karmelkoor. 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

10.30u. viering met Lutherse ge-
meente uit Gorichem.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met mw. 
A.M. Cremer uit Kudelstaart.

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

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

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

Zondag 9.30u. viering met m.m.v. 
koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98, 20u. 
September tot en met mei.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 

Zondag dienst om 10u. met ds. 
Jan Martijn Abrahamse. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. Spreker: Es-
ther Vosterman. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. A.G. Hoekema. Collecte 
voor Vredeswerk. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. dienst met ds. 
S. Zijlstra uit Heemstede. Orga-
nist: W. Spaargaren. Om 18.30u. 
Meeting Point.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. Th. Wegman uit Den 
Haag. Organist: Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Henk Stoorvo-
gel. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

Zondag 
13 september 



Muziek
Donderdag 10 september:
* Een tintje Aalsmeer in Feesttent 
Praamplein met O’G3NE, Xander de 
Buisonje, Jan Leliveld, Ruben Thur-
nim en Kees Markman vanaf 20.30u.
Vrijdag 11 september:
* After Summer Party in Feesttent 
Praamplein met Nielson met band, 
Dre Hazes, The Originals en Dj 
Dolphin vanaf 20.30u.
Zaterdag 12 september:
* Open monumentendag met korte 
optredens mannenkoor Con Amore 
om 11u. in Watertoren en om 12u. in 
Fort Kudelstaart.
* Aalsmeer Loves the 90’s in Feest-
tent Praamplein met Mental Theo, 
Jeroen Nieuwenhuize, Party Ani-
mals, Alice DJ, Carolien Borgers en 
Ocker Gevaerts vanaf 20.30u.
* Aanstormend talent, twee jon-
ge bands, live in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open vanaf 21u.
Zondag 13 september:
* Tribute to Roy Gallagher door 
Landromat in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
Zaterdag 19 september:
* Band Van Alles & Nog Wat live in 
Sportzicht, Sportlaan v/a 21.30u.

Films
Tot en met 13 september:
* Nieuw: Ventoux. Ook Ted 2, Mi-
nions, Spangas in actie, Big Hero 6, 
Bibi & Tina, De Vijf en de Piraten-
schat, Meester Kees op de Planken, 
Wiplala en Michiel de Ruyter (12jr). 
Voor volwassenen: Mission Impossi-
ble - Rogue Nation in Crown Cine-
ma, Van Cleeffkade.

Exposities
Vrijdag 11 september:
* Opening expositie Bob v/d Heuvel 
in gemeentehuis om 16.30u. Schil-
derijen te zien tot begin januari.
Zaterdag 12 september:
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
12 en 13 september:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
vanaf 12u.
* Grootste bloemenkleurplaat te 
zien in etalage winkel naast Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat. 
Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jac-
kie Sleper in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. Workshops 
op 15 september en 13 oktober.
September:
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting in zorgcentrum Aelsmeer. 
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 10 september:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-

delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Gehandicaptendag Stichting Dag 
van je Leven in Feesttent Praamplein 
(besloten) vanaf 10u.
Vrijdag 11 september:
* Seniorenmiddag met Willeke 
D’estell en Erwin Fillee in Feesttent 
Praamplein vanaf 14u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Palaver pramenrace in VVA-kanti-
ne, Dreef vanaf 20u.
Zaterdag 12 september:
* 30ste Pramenrace. Om 8u. ontbijt 
bij ‘t Drijfhuis, Uiterweg. Om 12.30u.  
start bij Pontweg. Vanaf 17u. prijs-
uitreiking in feesttent, Praamplein.
* Bazaar in Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg 394 van 11 tot 16u.
* Open monumentendag in Lijn-
baankerk 10-15u., Watertoren en 
Fort Kudelstaart vanaf 11u.
12 en 13 september:
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg. Open zater-
dag en zondag 12 tot 17u. Ook op 19 
en 20 september.
Zondag 13 september:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in club-
gebouw SCW in Konnetlaantje van 
9.30 tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat van 15 tot 16.30u.
Maandag 14 september:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
(nieuwe locatie!) vanaf 20u.
Dinsdag 15 september:
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 16 september:
* Oost-Inn in de Mikado, Catharina 
Amalialaan van 9.30 tot 10.30u. Ook 
lunch 12-13u. en creatief v/a 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 17 september:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 14u.
* PCOB-middag over zendingswerk 
in zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad vanaf 14.30u.
* Sjoelen in Rijsenhout in De Reede, 
Schouwstraat vanaf 19.30u.
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
19 en 20 september:
* Kunstroute Aalsmeer op meer dan 
20 locaties met schilderijen, muziek 
en meer. Zaterdag en zondag van 12 
tot 17u.
* Hibra, historische motorraces op 
bedrijventerrein Hornmeer (Laken-
bleker-, Teelman- en Visserstraat). 
Zaterdagavond en zondag vanaf 9u.

Vergaderingen
Donderdag 10 september:
* Borrel Aalsmeer in restaurant Wel-
kom Thuis, Stommeerweg v/a 17u.
* Raadsvergadering vanaf 20u. in 
gemeentehuis, Raadhuisplein.
Maandag 14 september:
* Presentatie AB over herinrichting 
Raadhuisplein en Drie Kolommen-
plein in veilingzaal Historische Tuin, 
ingang Praamplein vanaf 20u.
Woensdag 16 september:
* Wijkoverleg Stommeer over ont-
wikkelingen Schiphol, inrichting 
Burgemeester Kasteleinweg en 
nieuwbouw in Polderzoom. Van 20 
tot 22u. in Parklaan 27.

Voorstelling in november in Crown Theater

‘Spijt de musical’ zoekt 
zangers voor videoclip
Aalsmeer - Op donderdag 12 no-
vember staat de musical ‘Spijt’ in 
het Crown Theater Aalsmeer. De 
musical is gebaseerd op het be-
roemde boek van Carry Slee en gaat 
over een jongen die gepest wordt en 
de gevolgen voor zijn omgeving en 
de kinderen op zijn school. De mu-
sical brengt een nog steeds actueel 
thema en probleem onder de aan-
dacht. De cast is al flink aan het oe-
fenen en de première staat gepland 
op zondag 11 oktober aanstaande. 
Binnenkort wordt de videoclip hier-
voor opgenomen. In het kader van 
de nationale Week Tegen Pesten is 
de producent Homemade Produc-
tions nu op zoek naar jongens en 
meisjes tussen de 12 en 18 jaar om 
mee te zingen in deze videoclip. 
Met de videoclip vormen kinderen 
samen één stem en maken ze een 
vuist tegen pesten. De opnames van 
de videoclip vinden plaats op za-
terdag 26 september. Alle informa-
tie om mee te doen is terug te vin-
den op de website www.smovie.nl. 
Aanmelden kan tot uiterlijk woens-
dag 23 september. Uit alle inzendin-
gen worden de tien leukste, beste, 
mooiste en origineelste inzendingen 
geselecteerd en uitgenodigd voor 
de opnames in de studio. Iedereen 
die zich aanmeldt en naar één van 
de voorstellingen komt, mag het lied 
meezingen op het toneel. 

Week Tegen Pesten
De cast van ‘Spijt de musical’ zal 
op zaterdag 19 september, aan de 
vooravond van de Week Tegen Pes-
ten (21 tot en met 25 september), te 

zien en te horen zijn in het televisie-
programma ZappLive op NPO3. De 
musical gaat over Jochem, die iede-
re dag gepest en getreiterd wordt. 
David en Vera willen hem wel hel-
pen, maar zijn te druk met zich-
zelf. Op het grote schoolfeest gaat 
het mis. Jochem wordt dronken ge-
voerd. Die nacht lijkt Jochem van 
huis weggelopen. Ze vinden zijn 
tas bij een meer in de buurt. Met 
‘Spijt’ brengt Homemade na ‘Afblij-
ven’ opnieuw een opwindende en 
oorspronkelijk Nederlandse musi-
cal in de theaters. “We willen jonge-
ren enthousiasmeren voor theater 
en ze ook daadwerkelijk mee laten 
doen in wat we maken. Participatie 
is daarom een belangrijk onderdeel 
tijdens onze producties, samen met 
educatie en communicatie. Zo slaan 
we een brug tussen makers en pu-
bliek”, aldus regisseur en producent 
Dick van den Heuvel. 

Kaarten met korting
‘Spijt’ is één van de belangrijkste ro-
mans uit de jongerenreeks van Car-
ry Slee. De verfilming in 2013 kreeg 
maar liefst 35 internationale prij-
zen, waaronder die voor Beste Euro-
pese Jeugdfilm. Dick van den Heu-
vel schreef het scenario van de film 
en tekent voor de musical voor het 
script en de regie. ‘Spijt de musi-
cal’ is op donderdag 12 november 
te zien in Crown Theater Aalsmeer, 
aanvang 19.00 uur. Kaarten voor de-
ze voorstelling zijn nu te reserve-
ren met 15% korting. Kijk voor meer 
informatie op www.crowntheate-
raalsmeer.nl.

Geen plaats meer in ‘t Anker
Film- en Videoclub naar 
buurthuis in Hornmeer
Aalsmeer - Maandagavond 14 sep-
tember gaat de Film en Videoclub 
Aalsmeer van start met het nieuwe 
clubseizoen in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Deze nieu-
we lokatie heeft de club gevonden 
nadat bleek dat er in ‘t Anker geen 
plaats meer was. 

Nog steeds springlevend
Zo nu en dan kom je op zolder wel 
eens spullen tegen waarvan je om in 
filmtermen te spreken het ‘wat, waar 
en wanneer’ wel weet, maar het ‘wie 
en waarom’ een raadsel is. Op bij-
gaande oude foto staat een flink be-
baarde jongeman een voordracht 
te houden tijdens de viering van 
het 15 jarig bestaan van de Film-
club Aalsmeer in 1966.  Wie is de-
ze jongeman die zich zo bekommer-
de over het voortbestaan van deze 
filmclub? Waren er problemen, of 
was het een opzetje voor een nog 
te maken film? Het zal in ieder geval 
opgelost zijn, omdat de Videoclub 
Aalsmeer nog steeds springlevend 
is en volop meedraait in het cultu-
rele leven van Aalsmeer.
Voorzitter Gerard van Schie: “Tech-
nisch heeft de videoclub de zaken 
goed op orde. De films worden ge-
projecteerd met een moderne be-
amer en de geluidskwaliteit is sterk 
verbeterd na de aankoop van een 

professioneel mengpaneel. Dat zal 
genieten worden in de grote zaal 
van buurthuis Hornmeer, waar de 
videoclub met ingang van maandag 
14 september van start gaat met de 
eerste clubavond. Een nieuwe loca-
tie met voldoende ruimte om de le-
den en gasten meer comfort te bie-
den.” 
De videoclub Aalsmeer is lid van de 
overkoepelende federatie van film-
amateurs NH’63 in Noord Holland 
en de landelijke organisatie NOVA.  
Van Schie: “Als bestuur omarmen 
we het initiatief van de NOVA, die 
de rechten van een beginnerscur-
sus videofilmen heeft aangekocht, 
en deze voor een minimaal bedrag 
beschikbaar stelt aan alle clubs in 
Nederland. Deze cursus heeft in 
testfase bewezen een behoorlij-
ke aantrekkingskracht te genere-
ren naar amateurfilmers van bui-
ten de reguliere clubs. Wij hopen in 
oktober te kunnen starten met de-
ze basiscursus filmen, die we gaan 
verdelen over drie cursusavonden. 
Meer informatie daarover op de re-
guliere clubavonden en de websi-
te: www.videoclubaalsmeer.nl.” De 
clubavond 14 september begint om 
20.00 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Buurthuis Hornmeer 
is goed bereikbaar en er is voldoen-
de parkeer gelegenheid.

Landromat op podium Oude Meer
Tribute to Rory Gallagher 
zondag in The Shack
Oude Meer - Ze stonden al eer-
der met veel succes in The Shack: 
Laundromat. Deze Nederlandse Ro-
ry Gallagher Tribute band timmert al 
zo’n twaalf jaar aan de weg om de 
muziek van én de herinnering aan 
de grote Ierse Bluesgitarist levend 
te houden. En dat doen ze door een 
ijzersterke tribute neer te zetten. 
Laundromat beheerst het hele spec-
trum van Rory’s enorme repertoire, 
van pompende blues tot explosieve 
rocknummers tot gevoelige ballads 
en akoestische liedjes. Uitgebrei-
de tours door onder andere Ierland 
en Nederland hebben gezorgd voor 
een grote en trouwe aanhang. Ga 
dat zien op zondagmiddag 13 sep-
tember in The Shack in Oude Meer. 
Laundromat bestaat uit: Danny Vla-
spoel op gitaar, Joeke Wouda op 
bass, Fred Koridon op zang en John 
Martin op de drums. Samen staan 
ze garant voor een combinatie van 
hoge muzikale kwaliteit en een ge-
trouwe interpretatie van Rory’s mu-
ziek.

Ook voor in de agenda: Zondag 20 
september staat de Amerikaan Ri-
chard Rip Lee Pryor op het Shack 
podium en hij wordt begeleid door 
niemand minder dan Fat Harry & 
The Fuzzy Licks.

Doe Maar!
Op zondag 27 september gaat The 
Shack terug naar eind jaren zeven-
tig, begin jaren tachtig, met weder-
om een ongeëvenaarde underco-
versessie: 32 jaar, Smoorverliefd, 
Doris Day, De bom, Nederwiet, Is dit 
alles en Belle Helene, dan denk je: 
Doe Maar! Vijf geweldige muzikan-
ten brengen een ode aan één van de 
succesvolste bands uit de geschie-
denis van de Nederlandse popmu-
ziek. Dat dit een groot feest der her-
kenning gaat worden mag duidelijk 
zijn! The Shack is zondag 13 sep-
tember geopend vanaf 15.00 uur, 
Laundromat begint om 16.00 Entree 
is 5 euro. Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 253b 
in Oude Meer.   

De Estate Amsterdam en Concrete Metal

Aanstormend talent deze 
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Het culturele seizoen 
is afgelopen zaterdag voorzich-
tig geopend in cultureel café Bac-
chus met de introductie van het 
Aalsmeerse bier Hinde. Dit weekend 
is het tijd voor aanstormend talent. 
Op het podium aanstaande zater-
dag 12 september twee bands met 
jonge muzikanten. ‘De Estate Am-
sterdam’ is een Amsterdamse band 
met een Aasmeers tintje. Er wordt 
bluesrock, hardrock en Psychedelic 
rock gespeeld. De band bestaat uit 
Armani van Engelen op piano, bas 
en zang, Levi Sminia op gitaar en 
zang en Boaz Vida op drums, per-

cussie en achtergrondzang. Daarna 
is het Bacchus podium voor ‘Con-
crete Meal’. Concrete Meal bestaat 
uit drie jongens uit Amsterdam die 
punkrock maken. Dave Bouquet is 
de lead gitarist en zanger. Bas Nieu-
wenhuijzen speelt bas en Dries 
Tuinstra is de drummer. ‘Concre-
te Metal’ is nu een half jaartje bezig 
en heeft een aantal eigen nummers 
maar speelt live ook covers. Ook ‘De 
Estate Amsterdam’ gaat eigen num-
mers en covers ten gehore brengen. 
Cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat gaat open om 21.00 uur. 
Toegang: Uw/jouw gift

Feestweek is los gebarsten
Nostalgisch Filmfestival:
Feest van herkenning!
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
8 september stond de feestweek 
in het teken van het Nostalgisch 
Filmfestival. De middagvoorstelling 
werd door ruim 300 bezoekers bij-
gewoond en tijdens het avondpro-
gramma zat de tent vol met zo’n 650 
inwoners. Uitverkocht. Begonnen 
werd met het lied van Klaas Tas over 
‘Oud Aalsmeer’. De opname in de 
Drie Kolommen was door presenta-
tor Dick Piet bewerkt met beelden 
uit Aalsmeer waarover de accorde-
onist zong. Heel leuk gedaan! 
De bezoekers werden mee op reis 
genomen door Aalsmeer van toen, 
maakten het veilingproces bij de 
CAV en Bloemenlust mee, kregen 
een kijkje in het dagelijkse doen in 
de drie zorgcentra Rustoord, Kloos-
terhof en Seringenpark, woon-
den een bruiloft bij en kregen tot 
de pauze een film uit 1987 te zien 
met allemaal veranderde plekjes in 
Aalsmeer. Een feest van herkenning. 
Na de pauze werden de bezoekers 
onder andere getrakteerd op een 
aantal films over het Bloemencor-
so van weleer met de jaarlijkse pre-
sentaties op het Raadhuisplein waar 
acteren en het publiek vermaken 
een belangrijk onderdeel vormden, 
de bevrijding, voetbal in Aalsmeer 
en de Pramenrace. 
Er is genoten, dat was duidelijk te 
zien aan alle vrolijke gezichten. Het 
enige wat jammer was: Wie achter-
aan zat, kon de onderschriften na-
genoeg niet lezen. Misschien het 
filmdoek volgende keer toch iets 
hoger hangen… Wel heel leuk, de 
stand van het Boekhuis met histori-
sche boeken over Aalsmeer en Ku-
delstaart en door Aalsmeerders uit-
gegeven boeken, die voor aanvang, 
in de pauze en na afloop bezocht 
kon worden. De belangstelling was 
goed, menig bezoeker verliet de tent 
met een boek onder de arm. 

Foto: www.kicksfotos.nl

De Feestweek is momenteel in vol-
le gang. Afgelopen donderdag 3 en 
vrijdag 4 september is keihard ge-
werkt om de tent op het Praamplein 
op te bouwen. Forse regenbuien en 
zon wisselden elkaar af. Een pluim 
voor alle vrijwilligers, die zich niet uit 
het veld lieten slaan, is wel op z’n 
plaats. Zondag startte de Feestweek 
met een druk bezochte tentdienst. 
Maandag was het hilarisch tijdens 
het winkelen in de SPIEdl voor de 
Pramenrace en woensdag hebben 
kinderen genoten van Clow Japie 
en Tante Angelique en vermaakten 
de ‘groten’ zich ‘s avonds met Erik 
Mesie en Toontje Later en de Street 
Beats. De rest van het programma:
* Donderdag 10 september: Gehan-
dicaptendag (besloten) stichting 
Dag van je Leven vanaf 10.00 uur. 
Vanaf 20.30 uur ‘Een tintje Aalsmeer’ 
met op het podium O’G3NE, de zan-
gers Xander de Buisonje, Jan Leli-
veld en Ruben Thurnim en muziek 
in de pauzes van dj Kees Markman.
* Op vrijdag 11 september worden 
de ouderen in Aalsmeer getrakteerd 
op een gezellige seniorenmiddag 
met optredens van Willeke D’estell 
en Erwin Fillee. Aanvang is 14.00 
uur en de toegang is gratis. Vrijdag-
avond presenteert de organisatie 
een After Summer Party met Nielson 
met liveband, Dre Hazes, The Origi-
nals en dj Dolphin.
* Zaterdag 12 september is de tent 
van 13.00 tot 18.00 uur open voor 
de finish en prijsuitreiking van de 
Pramenrace en ‘s avonds wordt 
de Feestweek afgesloten met een 
swingende ‘Aalsmeer, Loves the 90’s 
party’ met optredens van Mental 
Theo, Jeroen Nieuwenhuize, de Par-
ty Animals, Alice DJ, Caroline Bor-
gers en Ocker Gevaerts.
Zowel donderdag- als vrijdag- en 
zaterdagavond gaat de tent open 
en de muziek aan om 20.30 uur. Kijk 
voor meer informatie en aankoop 
kaarten op www.feestweek.nl.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:

AANBIEDING: KOOPJE:

Basgitaar 'Cort'
(donkerbruin hout)

€ 233,-

Drumstokken 'Eva'
set € 5,-

Discobol (20 cm)
€ 12,95

TIP:

Nieuwe lading Westerns 
o.a. Richwood 

en Greg Bennett

Tot 22 november in Oude Raadhuis
Expositie ‘Reizen’ open!
Aalsmeer - Een spektakel was de 
opening van de tentoonstelling ‘Rei-
zen’ van Jackie Sleper afgelopen za-
terdagmiddag in het Oude Raadhuis 
aan de Dorpsstraat. Burgemees-
ter Jeroen Nobel opende de ten-
toonstelling. Nobel vond het een eer 
dat een internationaal georiënteer-
de kunstenaar exposeert in het Ou-
de Raadhuis. Sleper gaat voor haar 
werk letterlijk en figuurlijk grenzen 
over. Nobel refereerde aan de vo-
rige tentoonstelling ‘Amazing Ama-
teurs’ door aan te geven dat zowel 
de amateur als de beroepskunste-
naar uiting geeft aan zijn diepste 
gevoelens. Na het openingswoord 
van Nobel heeft Sleper de burge-
meester en de bezoekers meege-

nomen naar haar reizen door China 
(blauwe kamer), Mexico (gele ka-
mer) en India (roze kamer). Bege-
leid door keukenmeester Kok, die in 
iedere kamer de smaak van het land 
liet proeven. Sleper vertelde vana al-
les over haar reizen. 

Twee workshops
Jackie Sleper geeft samen met keu-
kenmeester Kok twee workshops in 
het Oude Raadhuis. Op dinsdag 15 
september en dinsdag 13 oktober  
van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur 
vinden deze plaats. Aanmelden via 
de website www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl. Per workshop kunnen 
maximaal 25 personen deelnemen, 
dus snel opgeven is een aanrader.

Weer gevarieerd filmaanbod
‘Ventoux’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Op zaterdag 12 en zon-
dag 13 september draait in Crown 
Cinema de film ‘Ventoux’. Vier man-
nen, vrienden van weleer, beklim-
men op hun racefiets de Mont Ven-
toux, zoals ze dat 30 jaar geleden 
ook deden. En ze doen wat mannen 
zo goed kunnen: loodzware ernst en 
slap ouwehoeren moeiteloos afwis-
selen. Totdat hun jeugdvriendin, de 
prachtige Laura zich meldt en de 
‘spoken’ uit het verleden zich aan-
dienen. In een hedendaagse en her-
kenbare mix van hilariteit en wee-
moed overwint de vriendschap, die 
juist door dat verleden een vriend-
schap voor het leven blijkt. Beide 
dagen begint dit drama om 20.00 

uur. Vandaag, donderdag 10 sep-
tember, kan in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade genoten worden van 
drie films, vrijdag van zes, zaterdag 
van negen en zondag zelfs van elf 
films. De keuze is gevarieerd. Neem 
plaats in het pluche voor ‘Ted 2’, 
‘De Ontmoeting’, ‘Schone Handen’, 
‘Shaun het Schaap’, ‘Binnenstebui-
ten’, ‘Cinderella’, ‘Still Alice’, ‘Minions 
3D’, ‘De Vijf en de Piratenschat’ en 
‘De Boskampi’s’. Kijk voor alle film-
tijden en meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten zijn te be-
stellen via 0297-753700 en via in-
fo@crowncinema.nl en zijn te koop 
in de gezellige biosbar met tevens 
popcorn, snoep en drankjes. 
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Zing mee met smartlappenkoor
Aalsmeer - Op donderdag 24 sep-
tember organiseert het Aalsmeerse 
smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren, zoals elke donderdag van de 
oneven maanden, een meezing-
avond. Iedereen is welkom om uit 

volle borst met dit Nederlandstali-
ge koor mee te komen zingen. Het 
meezingen begint om 20.00 uur in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat 4. Teksten zijn aanwezig en 
de toegang is gratis.

Kunstroute 19 en 20 september
Nieuwe locatie voor Sunny 
en Christa in Hornmeer
Aalsmeer - Wanneer u tijdens de 
Kunstroute beland bent bij de wa-
tertoren loop dan even 100 me-
ter verder naar de Roerdomplaan 3, 
want in buurthuis Hornmeer heb-
ben Christa Logman en Sunny Nee-
ter een inspirerend nieuw onder-
komen. Stress dat was er voor de 
kunstenaars die ruim twee jaar met 
veel plezier huisden op de Thijssel-
aan. In vier weken tijd was het in-
pakken, zoeken en wegwezen en 
dat naast de vele andere werkzaam-
heden. “Wij waren ondergedompeld 
in stress en rouw”, vertellen Chris-
ta en Sunny die er nu opgelucht om 
kunnen lachen. Beiden zijn geluk-
kig niet voor één gat te vangen en 
de zoektocht werd beloond. Het was 
de gemeente die uiteindelijk na een 
brandtelefoontje soelaas bracht en 
er op de valreep een nieuwe loca-
tie werd gevonden. Een uitnodigen-
de ruimte naast het Rode Kruis ge-
bouw. Voorlopig kunnen de kunste-
naars weer even voort, want ook de-
ze ruimte is van tijdelijke aard. Dat 
is overigens bij binnenkomst niet te 
zien. Er is inmiddels een prettig uit-
ziende werkplek gecreëerd. Ook de 

terrasjes nodigen uit om alles wat er 
tijdens de kunstroute binnen is te 
zien even te buiten te laten bezin-
ken. Nog zeven andere kunstenaars: 
Jan Willem Wouters, Christina Villal-
ba, Neelie Schaap, Suzanne Com-
pier, Gaby Oltean, Sansia en Mari-
anne van der Meer, houden hen ge-
zelschap. Bezoekers kunnen hun 
werk: schilderijen beelden en objec-
ten en keramiek bekijken, van figu-
ratie tot abstract.

Stichting Colour in(spiration)
Plannen voor de toekomst zijn er in 
overvloed daarvoor hebben Christa 
en Sunny de Stichting Colour Inspi-
ration opgericht , zo is er al contact 
met Ons Tweede Thuis voor het ge-
ven van workshops. “Wij vinden het 
belangrijk om naast ons eigen werk 
de wijkbewoners te betrekken bij 
onze projecten.” Ook is er in het ge-
bouw nog ruimte voor meer kunste-
naars. “Het zou fijn zijn wanneer er 
nog wat kunstenaars bij komen, al-
tijd goed voor de inspiratie en ook 
om de maandelijkse kosten te kun-
nen delen.”
Janna van Zon

Schilderen en schrijven verenigd
Selfie project Kunstploeg 
geeft blik in de ziel 
Aalsmeer - Het Selfie-project van 
de Kunstploeg belooft tijdens de 
Kunstroute van Aalsmeer weer een 
heel mooi communitykunstwerk 
op te leveren. Schilderen en schrij-
ven zijn in dit poëtische project ver-
enigd. Meer dan 225 deelnemers 
hebben de moeite genomen een 
zwart/wit portret van zichzelf te ma-
ken en de zin de begint met ‘Ik ben’ 
af te schrijven. De resultaten zijn 
verrassend en ontroerend. De jong-
ste deelnemer is 8 en de oudste is 
88. Straks staan al deze doekje van 
30 bij 40 centimeter bij elkaar in de 
oude boomgaard bij het atelier van 
Karin Borgman aan de Uiterweg.
De basisscholen, de Zuidooster, An-
tonius en de Hoeksteen doen mee 
aan het project en ook vanuit het 
Zorgcentrum Aalsmeer zijn weer 
een paar deelnemers, ook al wor-
den dat er elk jaar wel minder. De 
Kunstploeg is blij dat ook Het Twee-
de Thuis dit jaar meedoet met een 
aantal kunstenaars. En dan zijn er 
nog de Vrije Schilders, want zon-
der vrije schilders maakt zo’n pro-
ject geen kans. De kwaliteit van de 
werkstukken is daarbij soms verras-
send hoog. 
Het finale kunstwerk bestaat straks 

een serie geschilderde zelfportret-
ten in zwart/wit van 30 bij 40 cen-
timeter en een serie zinnen op een 
briefkaart. De schilderijen en tek-
sten worden op bamboestokken 
door de boomgaard heen geplaatst
Zo samen wordt de kijker een blik in 
de ziel, het selfie, van Aalsmeer ge-
geven. Na het succesvolle Veldboe-
ket in 2014 waarin 500 deelnemers 
een bloem voor een ander schilder-
de is dit jaar de lat toch iets hoger 
gelegd. De Kunstploeg is trots op het 
aantal deelnemers dat deze uitda-
ging, want dat was het wel, hebben 
durven oppakken. Voor het vervaar-
digen waren maar een paar spelre-
gels, heb plezier en schilder alleen 
het eigen hoofd in zwart wit. Verder 
was en is alles toegestaan van aan-
gezicht tot profiel, van onder naar 
neus en kin of van boven naar be-
ginnende kaalheid. Zolang het maar 
het eigen hoofd is, mag het zelfpor-
tret in alle stijlen gemaakt worden. 
Deelnemers kunnen op zondagmid-
dag 13 september hun bijdragen af-
geven bij het atelier aan de Uiter-
weg. Het Selfie van Aalsmeer wordt 
mogelijk gemaakt door de gemeen-
te, De Kunstploeg en natuurlijk door 
de deelnemers.

Live bij Feestweek en Pramenrace
Radio Aalsmeer viert feest
Aalsmeer - Naast de gebruike-
lijke programma’s, verzorgt Radio 
Aalsmeer deze week weer een live 
uitzending. Programmamakers van 
de lokale radiozender doen op een 
wel erg bijzondere manier live ver-
slag van de Pramenrace zaterdag. 
En de komende tijd staan er meer 
live uitzendingen op de planning. Bij 
de start bij de Pontweg zal ook een 
heuse Radio Aalsmeer-sloep afme-
ren en het unieke is dat vanaf daar 
de uitzending verzorgd wordt. Uiter-
aard staan er ook diverse verslagge-
vers langs de route. Ook tijdens de 
Kunstroute op zaterdag 19 septem-
ber en de Hibra op zondag 20 sep-
tember is de lokale omroep live aan-
wezig. 

Typisch Aalsmeers
Veel reguliere uitzendingen beste-
den ook aandacht aan evenemen-
ten in Aalsmeer. ‘Halte Zwarteweg’ 
staat donderdag 10 september van 
18.00 tot 19.00 uur in het teken van 
artiesten die optreden tijdens de 
Aalsmeerse Feestweek, zoals Jan 
Lelieveld en Nielson. 
En ook ‘De Top 10 van’ is maan-
dag 14 september in Feestweeksfe-
ren. Erna van de Heuvel, voorzitter 
van SPIE (organisatie Pramenrace), 
laat tussen 20.00 en 21.00 uur haar 
muzikale top 10 horen. In het jeugd-
programma aandacht voor de Ride 
for the Roses van afgelopen zon-
dag. Lotte en Fleur komen langs om 
te vertellen over hun ervaringen en 
de sponsorloop die OBS Kudelstaart 
organiseerde. Het programma ‘Sem 

op Zaterdag’ bestaat nu een jaar en 
daarom grijpt presentator Sem za-
terdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
terug op zijn muziekkeuze van een 
jaar geleden: easy listening jazz. 
‘Door de Mangel’ staat niet in het 
teken van Aalsmeerse evenemen-
ten, maar daarom is de uitzending 
niet minder gezellig. Maandag 14 
september van 19.00 tot 20.00 uur 
is DJ Ronny Nisters te gast in de 
Aalsmeerse talkshow. De vorige 
gast, Tessa Westerhof, heeft hem 
uitnodigt.

Live vanuit de feesttent
Vrijdagavond is er geen reguliere 
uitzending van het Vrijdagavond-
café, maar is er vanaf 20.00 uur tot 
middernacht een speciale Feest-
week Live uitzending vanuit de 
feesttent Aalsmeer. Caroline, Den-
nis en Meindert en Ron presente-
ren live vanuit de tent en doen in-
terviews met bezoekers, organisatie, 
artiesten en gasten. Natuurlijk pro-
beren zij ook zanger Nielson achter 
de microfoon te krijgen en geven zij 
kaarten weg voor de zaterdagavond. 
Vanaf volgende week 18 septem-
ber is er weer een gewoon Vrijdag-
avondcafé op Radio Aalsmeer.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de livestream op de 
website: www.radioaalsmeer.nl. Elke 
avond en in het weekend overdag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne muziek. 

Kunstroute 19 en 20 september
Presentatie 1e kleurboek 
Aalsmeer - Soms weet iemand een 
briljant idee te lanceren. En dat is 
fluitiste Judith Glasbeek gelukt! Zij 
bedacht het plan om samen met 
Aalsmeerse kunstenaars een kleur-
boek te maken over Aalsmeer. Kleu-
ren is in… tien jaar geleden wees 
een onderzoek al uit dat kleuren 
goed is voor het gemoed en de 
geest van de mens. Judith zocht het 
veel dichter bij huis. “De Kunstrou-
te duurt maar een weekend en vol-
gens mij zou het zo leuk zijn wan-
neer er na afloop van dit bijzondere 
evenement nog iets tastbaar is wat 
je herinnert aan dit weekend en bo-
vendien ook nog eens een mooi vi-
sitekaartje voor de kunstenaars zelf 
is.” De opdracht aan de kunstenaars 
was: Wat je tekent staat vrij, maar 
het moet wel met Aalsmeer te ma-
ken hebben. 17 Professionele kun-
stenaars, 6 amateurs, 3 volwasse-
nen en 3 middelbare scholieren ga-
ven gehoor aan dit verzoek hetgeen 
resulteerde in een concept dat al-
le verwachtingen oversteeg: 32 Ori-
ginele tekeningen van herkenba-
re plekjes in Aalsmeer opgenomen 
in een kleurboek. Naast de tekenin-
gen schreven de kunstenaars hun 
motivatie. Het zijn heerlijke leesba-
re, anekdotische en leerzame verha-
len die het beeld compleet maken. 
“Voor de kunstenaars is het ook nog 
een verrassing, niemand heeft nog 
iets van het eindresultaat gezien. 
Wij popelen van ongeduld, maar ie-
dereen moet nog even wachten tot 
aan de Kunstroute. Want dan wordt 
het Kleurboek Aalsmeer officieel 
ten doop gehouden en kunnen lief-
hebbers het kleurboek voor slechts 
vijf euro aanschaffen.” Voor iedere 
kleurliefhebber wordt deze uitga-
ve een must! Zeker met de komen-
de wintermaanden in het verschiet. 
Heerlijk binnen, lekker warm en dan 
de tijd vergeten, omdat kleuren zo 
leuk is. Het kleurboek wordt gelan-
ceerd op een gastvrije locatie met 
uitzicht op de meest inspirerende 

plek van Aalsmeer: Het Westeinder 
paviljoen! Wie alvast een voorproef-
je wil nemen wordt tijdens de Kuns-
troute in de gelegenheid gesteld om 
een uurtje te gaan oefenen. Bezoe-
kers worden op beide dagen van 
13.30 tot 14.30 uur van harte uit-
genodigd om in het Westeinderpa-
viljoen met elkaar iets bijzonders te 
gaan beleven. Extra is de geste aan 
de mantelzorgers! Zij krijgen de ge-
legenheid om een begin te maken 
met hun kleuravontuur. De belang-
stelling hiervoor was zo groot dat er 
geen plaats meer is. De gemeen-
te was zo blij met deze geboden in-
teractie dat er subsidie werd ver-
strekt. Overigens kan iedereen die 
zin heeft om te kleuren in het West-
einder paviljoen een tafeltje kiezen 
en aan het werk gaan. Kopje koffie 
of thee erbij! Lekker ontspannend. 
Kleurpotloden zijn uiteraard voor 
handen. Het Cultuurpunt Aalsmeer 
reikt de aanmoedigingsprijs uit aan 
één van de amateurs. Het Boekhuis 
stelt de tweede prijs beschikbaar. 
De professionals worden verrast op 
een originele prijs. Er wordt een lot 
getrokken en de gelukkige zal door 
eigenaar Olaf van All about Hair een 
metamorfose ondergaan.
Janna van Zon 

Het eerste kleurboek van 
Judith Glasbeek. 
Ontwerp is van Sander Bosman.

Kleurplatenexpositie in etalage
Vissen springen eruit en 
winnen de hoofdprijs
Aalsmeer - Kleuren is hip en voor 
velen naast een moment van rust 
een creatieve uitdaging! Door de 
workshops in het Boekhuis van 
Aalsmeer brachten velen de kleur-
boeken tot leven. In de etalage wer-
den de mooiste platen geëxposeerd 
en er werd prijs uitgereikt voor de 
mooiste kleurplaat van 2015! An-
drea Kaslander stuurde haar kleur-
plaat Vissen in. 
De jury vond dat dit werk er op twee 
manieren uit sprong! Het uitsparen 
van licht maakt de karpers levens-

echt, de blauw/groene tinten geven 
diepte en ruimte aan de voorstel-
ling! “De vissen springen hier echt 
van het papier!”, aldus de jury. Op 
vrijdagavond beginnen er nieuwe 
workshops over de kunst van het in-
kleuren. Met leerzame tips en voor-
beelden van kunstdocent Annefie 
brengen deelnemers de kleurplaat 
op hoger niveau. Daarbij is het ook 
een leuke ontmoeting met andere 
kleur-fans! Opgeven kan telefonisch 
bij het Boekhuis in de Zijdstraat via 
0297-324454

Kom inspiratie opdoen
Expositie Beeldhouwgroep 
bij Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - De Beeldhouwgroep 
Aalsmeer organiseert in samenwer-
king met De Werkschuit en het Cul-
tuurpunt Aalsmeer een expositie op 
de zolder van Cultuurpunt Aalsmeer 
in de bibliotheek aan de Markstraat 
19a. Deze expositie wordt op vrijdag 
18 september om 17.00 uur feestelijk 
geopend met sprekers en muzikale 
begeleiding, waarna de beelden drie 
weken lang gratis te bezichtigen zijn 
tijdens de openingstijden van de bi-
bliotheek. De expositie is samenge-
steld door elf ‘amateur’ beeldhou-
wers, hetgeen geresulteerd heeft 
in een grote diversiteit aan beelden. 
Het materiaal van de te bezichtigen 
beelden loopt uiteen van speksteen 
en hout, wat relatief zachtere mate-
rialen zijn, tot beelden van marmer. 
Het verschil in de gebruikte materi-
alen en de persoonlijke benadering 

van de beeldhouwers heeft gezorgd 
voor een breed scala aan beelden, 
van figuratief tot abstract, van grote 
beelden tot wat kleinere. 
Voor de mensen die geïnspireerd 
zijn geraakt door de expositie biedt 
de werkschuit twee beeldende 
workshops voor volwassenen aan. 

“Hier ben ik even stil van”
Gedenksteen voor Frans
Aalsmeer - Dankzij alle dona-
teurs hebben de initiatiefnemers 
het kunnen realiseren: De gedenk-
steen voor Frans Engel is een feit. 
Na overleg met Frans is besloten 
de plaatsing niet officieel te maken, 
omdat Frans het zoals hij zelf aan-
geeft waarschijnlijk emotioneel niet 
aan kan. Afgelopen dinsdagmiddag 
8 september is Walter de Jong sa-
men met Frans naar het Molenpad 
in de Zijdstraat gegaan, vlak nadat 
de steen in de straat geplaatst was. 
Voor Frans een emotioneel moment.
“Ja”, zegt hij. “Hier ben ik even stil 
van. Het klopt allemaal. Ik ben gek 
op engeltjes en een rozenkrans 
heb ik altijd bij me. Wat is dit mooi. 
Hier zal ik samen met mijn familie 
en ook alleen, zolang ik er nog ben, 
vaak terugkomen. Ik ben trots dat 

dit voor mij is gedaan.” Een bijzon-
dere man heeft zijn eigen plekje ge-
kregen dankzij de medewerking van 
de gemeente en de giften van ve-
le Aalsmeerders. Frans, zijn fami-
lie en initiatiefnemer Walter willen 
iedereen hiervoor hartelijk bedan-
ken. Hopelijk kan Frans nog enige 
tijd ‘zijn’ gedenksteen bezoeken. Er 
is overigens meer geld opgehaald 
dan nodig was voor de gedenksteen 
en dit bedrag van 587 euro is afge-
lopen zondag tijdens de Ride for the 
Roses door Walter overhandigd aan 
KWF.

Eendje vangen op braderie
Aalsmeer - Het was afgelopen za-
terdag gezellig druk bij de kraam 
van Chr. Kinderdagverblijf Het 
Kroontje. Voor de allerjongste be-
zoekers was daar volop gelegen-
heid om te spelen. IJsjes maken in 
de zandbak of spelen met de Bob 

de Bouwer auto’s. Vooral het ‘eend-
jes vangen’ was favoriet! 
Na gezellig gespeeld te hebben, 
kregen de kinderen een bellen-
blaasje mee en konden ouders en 
kinderen weer verder de braderie 
over. 

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Zondagmiddag 13 sep-
tember is er de maandelijkse inloop 
in de Zijdstraat 55 bij de Doopsge-
zinde Kerk van 15.00 tot 16.30 uur.
Het thema voor de inloop is ‘Zoals 
het klokje thuis tikt’. Er klinkt een 
verhaal, er wordt een lied gezongen 
en er wordt naar muziek geluisterd 
waar het thema ook in door zal klin-
ken. De inloop begint met een kopje 
koffie of thee en de ontmoeting met 
elkaar. Steeds vaker weten men-
sen de weg naar de ‘inloop’ te vin-
den. Die weg is voor alle 65 plus-
sers uit Aalsmeer en omgeving. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage van 2 
euro per persoon gevraagd. U bent 
van harte welkom! Voor vragen: El-
len van Houten: 06-14144344, ou-
derenpastor





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

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

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

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

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de 
APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/048174), FloraHolland Trade 

Fair van 4 t/m 6 november 2015 (ontvangen 1 september 
2015).

TER INZAGE

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

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

t/m 24-09-15 Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbe-
horende stukken ‘1e Wijziging bestemmings-
plan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 
10, Japanlaan/Thailandlaan’

Officiële Mededelingen
10 september 2015

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD AALSMEER

De vergaderingen van de raadscommissies Ruimte en Econo-
mie van 21 september 2015 en Maatschappij en Bestuur van 
24 september 2015 zullen geen doorgang vinden.

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. 
- Hoofdweg 88 (Z-2015/048536), het kappen van een kas-

tanjeboom (ontvangen 3 september 2015);
- Hornweg 81 (Z-2015/048460), het oprichten van een 

woonhuis (ontvangen 1 september 2015);
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/048472), het afwijken van een 

bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur (ontvan-
gen 2 september 2015);

- Locatellihof 26 (Z-2015/048942), het verhogen van de 
nok en het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
achterzijde (ontvangen 4 september 2015);

- Uiterweg 279 (Z-2015/048482), het oprichten van een 
garage (ontvangen 2 september 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/047902), het verwijderen 

van asbest (ontvangen 1 september 2015); 
- Jac. P. Thijsselaan 12 (Z-2015/048114), melding brand-

veilig gebruik m.b.t.. Wellant Aalsmeer (ontvangen 1 sep-
tember 2015);

- Hornweg 81 (Z-2015/048427), het slopen van de huidige 
woning (ontvangen 1 september

 2015);
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/048431 ), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur (ontvan-
gen 2 september 2015);

- Oosteinderweg 60 (Z-2015/048439), het melden van 
lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen 
(ontvangen 2 september 2015);

- Uiterweg 168 (Z-2015/048998), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (ontvangen 5 september 2015).

Rectificatie
- Witteweg 64 (stond 364 moet zijn 64) (Z-2015/045292), 

melding activiteitenbesluit met betrekking tot het star-
ten van een bedrijf voor bereiden van lunch en het bezor-
gen bij bedrijven (ontvangen 17 augustus 2015).

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Meervalstraat 2 (Z-2015/031545), het plaatsen van een 

erfafscheiding aan de zijkant van het perceel (verzonden 
1 september 2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/039722), het aanpassen van een 
brandscheiding (verzonden 4 september 2015);

- Oosteinderweg 210 (Z-2015/042219), het legaliseren van 
een entresolvloer met wandafscheidingen voor kantoor 
en kantine (verzonden 2 september 2015);

- Wim Kan Dreef 2 (Z-2015/029848), het brandveilig ge-
bruik van een kantine en blokhut ten behoeve van een 
kinderdagverblijf (verzonden 3 september 2015);

- Zandoogjestraat 11 (Z-2015/038624), het oprichten van 
een carport (verzonden 7 september 2015);

- Zandoogjestraat 13 (Z-2015/038629), het oprichten van 
een garage (verzonden 7 september 2015);

- Machineweg 303A (Z-2015/043637), het vervangen van 
een werkplaats (verzonden 8 september 2015).

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.

Rectificatie
Herenweg 66 A (Z-2015/037890), het maken van een steiger 
op meerpalen (verzonden 25 augustus 2015);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Herenweg 83 (Z-2015/033480), het renoveren van een 

monumentaal pand, het plaatsen van een nieuwe kap en 
3 kapellen en het wijzigen van de gevel (verzonden 2 
september 2015).

Buiten behandeling gestelde aanvragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/047108), het brandveilig 

gebruik t.b.v. sportkantine en kleedkamers (verzonden 3 
september 2015);

- Cactuslaan 3 (Z-2015/036292), het starten van een in-
richting (Activiteitenbesluit) (verzonden 1 september 
2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/047902), het verwijderen 

van asbest (verzonden 4 september 2015);
- Hornweg 81 (Z-2015/048427), het slopen van de woning 

(verzonden 4 september 2015);
- Oosteinderweg 247C (Z-2015/047737), het slopen van 

diverse sparingen (verzonden 4 september 2015);
- Zwarteweg 77 (Z-2015/047120), het verwijderen van as-

besthoudende materialen uit de brandweer-kazerne (ver-
zonden 1 september 2015).

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 com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

COLLECTES

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

Collectevergunning (verleend)
- Centrum, winkelstraat en huis aan huis bezoek (Z-

2015/045846) Collecteweek Stichting Steun Mensenrech-
ten van 20 tot 16 december 2015, verleend op 7 septem-
ber 2015.

ExPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie:
- Stommeerweg 72 (Z-2015/036753) Bar Bistro Joseph 

Aalsmeer B.V., verleend 7 september 2015.

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Stommeerweg 72 (Z-2015/036753) Bar Bistro Joseph 

Aalsmeer B.V., verleend 7 september 2015.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Stommeerweg 72 (Z-2015/036753) Bar Bistro Joseph 

Aalsmeer B.V., verleend 7 september 2015.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Regio - Zorgt u voor iemand 
met niet aangeboren hersenlet-
sel, zoals een beroerte of hersen-
bloeding? Op 22 september start 
Mantelzorg & Meer een cursus 
‘Omgaan met Niet Aangeboren 
Hersenletsel’ voor mantelzorgers. 
De gevolgen van niet aangeboren 
hersenletsel zijn vaak heel ingrij-
pend. Niet alleen voor de getrof-
fene, maar ook voor de partner, 
familie, vrienden en kennissen. 
De cursus bestaat uit vijf dagde-
len en is speciaal voor degenen 
die helpen bij de dagelijkse zorg 
van hun dierbare met niet aan-
geboren hersenletsel. Onderwer-

pen zijn onder andere: De gevol-
gen van hersenletsel. Waar vind ik 
steun en goede hulp. Handvatten 
hoe om te gaan met de situatie. 
Kennismaken met de Pret strate-
gie. Uitwisselen van ervaringen 
en kennis. De cursus is op 22 en 
29 september, 6, 13 en 20 oktober, 
en op 24 november een terug-
komdag, van 13.00 tot 15.00 uur 
bij Mantelzorg & Meer in Gebouw 
Amstelring aan de Lutulistraat 
145 in Hoofddorp. Voor informa-
tie of aanmelding: Mantelzorg & 
Meer via 020-3335353 en info@
mantelzorgenmeer.nl, of kijk op 
www.mantelzorgenmeer.nl. 

4e Musketier spreekt in LEG
Aalsmeerderbrug - Op zondag 13 
september zal Henk Stoorvogel, op-
richter van de 4e Musketier, spreken 
in de Levend Evangelie Gemeente. 
Hij is één van de gastsprekers die 
meewerkt aan een preekserie over 
gebed. Vier weken lang zullen di-
verse thema’s rondom gebed in de 
zondagochtenddiensten aan de or-
de komen. Henk Stoorvogel houdt 
ervan om de Bijbel in heldere taal uit 
te leggen en toe te passen voor de-
ze tijd. Hij is één van de voorgangers 
van de Vrije Evangelisatie Zwolle 
(VEZ), een dynamische kerkelijke 
gemeente. Daarnaast is Stoorvogel 
oprichter van de mannenbeweging 
de 4e Musketier. In dit kader spreekt 
hij regelmatig in binnen- en buiten-
land op mannendagen, conferenties 
en events. De 4e Musketier is een 

mannenbeweging waar een mix van 
fysieke inspanning en een inhoude-
lijke boodschap centraal staat. De 
beweging is vooral bekend vanwe-
ge de karakterweekenden in de Bel-
gische Ardennen en Schotse Hoog-
landen, waaraan de afgelopen jaren 
meer dan 2.000 mannen meededen. 
Naast de karakterweekenden zet de 
4e Musketier in op de Muskathlon: 
een fysieke topprestatie op een ex-
treme locatie, met fondsenwerving 
voor de allerarmsten en vervolgde 
christenen als doel. 
De kerkdienst met Henk Stoorvogel 
begint om 10.00 uur en vindt plaats 
in het gebouw van de LEG aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Voor kinderen en peuters is er een 
apart programma. Ook is er babyop-
vang. Meer informatie: www.leg.nl. 

Hollandse pot in Open Hof
Aalsmeer - Op vrijdag 18 septem-
ber om 18.00 uur wordt weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
in de Sportlaan. Op het menu staat 
een Hollandse maaltijd. De kos-
ten bedragen 4.50 euro. Vanaf 17.45 
uur is de deur open en de maaltijd 

eindigt om ongeveer 20.00 uur. Het 
doel van de Open Hof Keuken is 
ontmoeting. 
Iedereen kan en mag aanschui-
ven. Opgeven kan via diaconie@
pgaalsmeer.nl of bel met de diaco-
nie: 06-41700923.

‘Omgaan met niet 
aangeboren hersenletsel’
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Kunst van feesten
September in Aalsmeer
De kunst van het feesten,
is de kunst je als een kenner te vervelen
en langzaam, slok na slok, de doffe streken
van het daglicht te vergeten, is de kunst
je lichter te bewegen, wild en wilder
alle hoop en wanhoop van je af te slaan,
is de kunst een schoonheid te bewegen
naar het Prado van je bed te gaan.

Menno Wigman, 1966
Zwart als Kaviaar, 2001.

Huldiging jubilarissen
Vrouwenkoor Vivace 30 jaar
Aalsmeer - Vrouwenkoor Vivace 
is weer gestart met de repetities. 
Maar, niet voordat diverse jubilaris-
sen gehuldigd werden.Vivace be-
staat sinds 1 september 1985, dus 
al 30 jaar. Vanaf de begindatum zijn 
de dames Elly Nieuwenhuijzen, Ire-
ne van Gelder, Nel van Essen, Bep 
Krüger en Marry Hofstra al van de 
partij. Eerstgenoemde is oprichtster 
van het koor en had voor deze ge-
legenheid als verrassing een atten-
tie voor alle koorleden en een enor-
me, toepasselijke taart meegeno-
men, waarvan alle dames genoten 
hebben tijdens de koffie.
Voorzitter Marijke Brussaard had 
aangekondigd af te gaan tellen en 
zo kwam ze bij degenen die al 25 
jaar lid zijn van het koor. Deze da-

mes, Trudy Joore, Ietje Heytel, Han-
ny van Waateringe en Riet van 
Wees, ontvingen een oorkonde na-
mens de Bond van Zangkoren.
Tenslotte werd stil gestaan bij het 
10-jarig lidmaatschap van Paula 
Broer en Tiny Hoogenbosch. (Deze 
laatste ontbreekt helaas op de foto.) 
Zij ontvingen van het koor een G-
sleutel. Kortom, een feestelijke ope-
ning van het seizoen met vrolijke ju-
bilarissen. Hierna moest er echter 
hard gewerkt worden in verband 
met op handen zijnde optredens.
Bij dit koor horen? Er wordt elke 
dinsdagmorgen gerepeteerd in het 
Dorpshuis te Kudelstaart van 9.30 
tot 11.30 uur onder leiding van Irma 
Zethof. Belangstellenden worden 
uitgenodigd eens langs te komen. 

Studio introduceert Roze Vrijdag
Stanley Burleson special 
guest in Brooklyn Nights
Aalsmeer - Voor het eerst in haar 
bestaan organiseert Brooklyn 
Nights Roze Vrijdag. Op vrijdag 18 
december zal er in het kerstde-
cor van Brooklyn Nights, in Studio 
Aalsmeer, een speciale avond zijn 
voor homo’s, lesbiennes, biseksu-
elen en transgenders. Tijdens de-
ze Roze Vrijdag is het repertoire van 
Brooklyn Nights aangepast en zul-
len er verschillende optredens van 
gastartiesten zijn. De producen-
ten van Brooklyn Nights zijn ver-
heugd nu al te kunnen mededelen 
dat er voor de zeer ervaren musical-
ster Stanley Burleson een bijzonde-
re rol is weggelegd. Ook het fantas-
tische showballet, onder leiding van 
Marc Forno, is deze avond te zien. 
De Roze Vrijdag in de Aalsmeerse 
studio’s wordt afgesloten met een 
speciale afterparty. “We zien een 
sterk toenemende vraag naar high-
class events in de gay-scene”, laat 
Marc Forno weten. “Men wil graag 
een compleet verzorgde én stijlvol-

le avond. Top entertainment, chique 
dineren en luxe wijnen; dat is pre-
cies wat een avond Brooklyn Nights 
je brengt!” Bezoekers genieten de-
ze avond van een luxe viergangen-
diner, waarbij mooie wijnen worden 
geserveerd. Gedurende het diner is 
het niet ongebruikelijk dat de ar-
tiesten zowel aan als op de eettafels 
hun act vertonen. De show wordt 
vervolgd in het Broadway Theater 
waar New York levensecht schittert 
op het imposante LED-decor. Na de 
spetterende show is er een afterpar-
ty in de kleinere clubs met alle ar-
tiesten. Roze Vrijdag zal in de foyer 
worden afgesloten met een Grand 
Finale. Voor de toekomst wil Stu-
dio Aalsmeer meer spraakmaken-
de evenementen gaan organiseren. 
Met de start van Roze Vrijdag op 18 
december hoopt Studio Aalsmeer 
op een mooie traditie van unieke, 
stijlvolle avonden. Kaarten voor dit 
unieke evenement zijn verkrijgbaar 
via www.brooklyn-nights.nl. 

Vogelbeurs in gebouw SCW
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert ook in het 
nieuwe seizoen weer de maande-
lijkse vogelbeurs. Deze beurs die 
van september tot en met mei ge-
houden wordt in het gebouw van 
voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje vindt plaats op zon-
dag 13 september. Tussen 9.30 en 
13.30 uur zijn belangstellenden van 
harte welkom. Voor 50 eurocent 
kunt u naar binnen, kinderen on-
der de tien met begeleiding mogen 

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

Project VAK met ouderen 
voor de Kunstroute
Aalsmeer - Vereniging Amstel-
landkunst is een vereniging van be-
roepskunstenaars. Oorspronkelijk 
een Amstelveense vereniging, maar 
inmiddels heeft zij leden uit de regio 
Amstelland, waaronder Aalsmeer, 
Amsterdam en Ouderkerk. Meer-
dere kunstenaars hebben een ate-
lier in Aalsmeer. Tijdens de kuns-
troute Aalsmeer op 19 en 20 sep-
tember heeft de VAK twee locaties: 
Atelier de Populier in de Roerdom-
plaan 3a en de eerste rozenkas in 
de Historische Tuin. In de Histori-
sche Tuin exposeren Sunny Neeter, 
Neely Schaap, Jan-Willem Wouters, 
Cristina Villalba en San Sia. De afge-
lopen maanden is Amstellandkunst 
druk bezig geweest om hier een 
leuk thema voor te bedenken, en dat 
is ‘de bestuiving’ geworden. Immers, 
zonder de natuurlijke bestuiving zou 
de natuur haar werk niet goed kun-
nen doen. Wat hoort er bij bestui-
ving, maar wie worden er als bij-
zonder irritant ervaren? En wat gaat 
niet altijd goed met de mensheid? 
De insekt natuurlijk! Voor veel men-
sen een vijand in miniatuurgedaan-
te, maar voor de natuur van wezen-
lijk belang. Vandaar voor twee da-
gen een ode aan de insekt tijdens 
de Kunstroute 2015.

Daarnaast is gekeken naar een 
maatschappelijk thema. Geko-
zen is om een koppeling te ma-
ken tussen de professionele kun-

stenaars van de VAK en de oude-
ren in Aalsmeer. Aalsmeer kent 
een aantal ouderencentra waaron-
der Zorgcentrum Aelsmeer. Lekker 
dicht bij de Historische Tuin, zodat 
het straks mogelijk zal zijn om de-
ze mensen in de Historische Tuin 
uit te nodigen. Twee leden van de 
VAK, de kunstenaars Sunny Neeter 
en Neely Schaap, zijn een aantal da-
gen naar de werkplaats van Zorg-
centrum Aelsmeer gegaan. Met een 
vaste groep van 15 ouderen hebben 
zij een mooi project opgezet, ge-
baseerd op de Historische Tuin en 
de Tuin van Matisse. Het was ont-
roerend te zien hoe de cliënten vol 
overgave en enthousiasme aan het 
werk gingen. Er werd geknipt, ge-
plakt, gescheurd, geschilderd. On-
vermoeibaar gingen de 88-plus-
sers en zelfs 92-plussers maar door. 
Het resultaat van deze samenwer-
king tussen Vereniging Amstelland-
kunst en Zorgcentrum Aelsmeer zal 
op 19 en 20 september in de His-
torische Tuin worden getoond. Na-
tuurlijk worden de makers van dit 
mooie drieluik als eerste de moge-
lijkheid gegund om hun werk in de 
Historische tuin te komen bekijken: 
Op zaterdag 19 september om 11.00 
uur gaat de Historische Tuin speci-
aal voor deze kunstenaars open. Na 
de Kunstroute mag het kunstwerk 
mee met het Zorgcentrum en kun-
nen alle bewoners hiervan genieten 
in de grote recreatieruimte. 

Schilder de kikker van Kudelstaart. Foto: A. van Itterzon

Cursus bij De Werkschuit
Schilderen voor kinderen
Aalsmeer - De Werkschuit gaat op 
21 september weer open. Met meer 
cursussen dan ooit, voor volwasse-
nen maar ook voor kinderen staan 
schildersezel en goede verf klaar! 
Kinderen zijn van nature ontvan-
kelijk voor kunst houden ervan om 
dingen zelf te maken. Docent en 
kinderkunstexpert Annefie van It-
terzon vindt het belangrijk om jong 
talent te stimuleren en kinderen op 
een leerzame en vrolijke manier in 
contact te brengen met kunst. Ver-
wondering en enthousiasme bren-
gen de kinderen zelf mee, de op-

drachten nodigen uit om teken en 
schilderstechnieken uit te proberen. 
Ieder kind krijgt een eigen teken-
map! Voor kinderen die eerder de 
lessen volgden zijn er nieuwe op-
drachten. 
Nieuwsgierig? Geef talent de ruim-
te en schrijf in voor de cursus op 
woensdagmiddag. Start 23 septem-
ber. Van 13.30 tot 15.00 uur voor kin-
deren vanaf 9 jaar en van 15.30 tot 
17.00 uur voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Opgeven bij: margot.tepas@printex-
int.com. Informatie bij Annefie: 06-
42197027.

Creatieve vorming voor 
kinderen bij Werkschuit
Aalsmeer - Woensdag 23 septem-
ber vanaf 15.30 uur en donderdag 
24 september vanaf 16.00 uur is er 
creatieve vorming voor kinderen van 
6 tot en met 9 jaar bij de Werkschuit. 
Hou je van knutselen en schilderen? 
Dan is dit echt een cursus voor jou! 
Je kunt leren hoe je iets echt kunt 
namaken van klei of ander materi-
aal, maar vooral ook hoe je zelf iets 
nieuws kunt maken dat heel bijzon-
der is. Anders dan anders, iets wat 
je op school of thuis misschien niet 

zo gauw doet. Je zit in een gezelli-
ge groep met kinderen die allemaal 
graag knutselen en schilderen Het 
is leuk om van elkaar te zien hoe je 
iets maakt en je krijgt weer nieuwe 
ideetjes. De cursus is ook leuk voor 
kinderen die al een cursus hebben 
gevolgd, je krijgt steeds weer ande-
re opdrachten. Inlichten en aanmel-
ding kan via http:www.gklein.org/
wsa/, via mail margot.tepas@prin-
tex-int.com of telefonisch bij Marion 
Buckert via 06-11864861. 

Vrijdagmiddag open expositie
Bob in het gemeentehuis
Aalsmeer - Vanaf 30 augustus tot 
begin januari exposeert de beken-
de Aalsmeerder Bob van den Heu-
vel in het gemeentehuis. Bob is in 
Aalsmeer bekend als bloemist en 
sinds enkele jaren ook als kunste-
naar. Het grote aantal geëxposeer-
de schilderijen heeft verschillende 
thema’s, zoals poelgezichten, waar-
onder de watertoren, koeien en por-
tretten. De officiële opening van de-
ze expositie met rondleiding is vrij-
dag 11 september om 16.30 uur. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd om 
bij deze opening (met drankje en 
hapje) aanwezig te zijn. Wel een 
vriendelijk verzoek om van te voren 

voor deze (gratis) opening en rond-
leiding aan te melden. Dit kan via: 
www.huiskamermuseum.nl of tele-
fonisch via 06-12922954.
De opening wordt verricht door 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
van cultuur. Deze tentoonstelling is 
de laatste die wordt georganiseerd 
door curator Janna van Zon, die na 
twee jaar afscheid neemt. Van te-
voren is afgesproken dat de cura-
tor niet langer dan twee jaar ten-
toonstellingen organiseert, vandaar 
dat Janna het stokje gaat doorgeven 
aan de nieuwe curator Ingrid Kop-
peschaar. Gelukkig blijft Janna wel 
actief betrokken bij het gemeente-
huis, want zij gaat zich nu inzetten 
voor de tentoonstellingen met een 
maatschappelijke context.
Pas ruim een jaar is Bob van den 
Heuvel actief als schilder, maar toch 
was zijn werk wel al te bewonderen 
op de kunstroute van 2014. Bob is 
begonnen met het schilderen van 
poelgezichten en daarna heeft hij 
zich toegelegd op het beschilderen 
van glas. Het volgende thema was 
het schilderen van koeien, waarbij 
vooral de zachte koeienogen opval-
len. De laatste tijd legt Bob zich toe 
op het schilderen van grote zwart/
wit portretten.

Ontwerp van architect Berghoef
Lijnbaankerk te bewonderen 
tijdens monumentendag
Aalsmeer - Voor het eerst sinds 
de aanwijzing als gemeentelijk mo-
nument in 2013 doet de Lijnbaan-
kerk mee met de open monumen-
tendag op zaterdag 12 september. 
Een unieke kans om het kerkge-
bouw, buiten de zondagse diensten, 
te zien vanaf de binnenkant. Het ge-
bouw stamt uit 1936 en is ontwor-
pen door de Aalsmeerse architect 
J.P. Berghoef. Bezoekers kunnen 
worden rondgeleid en voor een ie-

der is er koffie of thee. De kerk aan 
de Lijnbaan 5 is open van 10.00 tot 
15.00 uur. 

Fort en Gedichtentuin
Tijdens open monumentendag za-
terdag is ook Fort Kudelstaart ge-
opend en zowel zaterdag als zon-
dag kan een bezoek gebracht wor-
den aan de Gedichtentuin in het 
Boomkwekerskerkhof aan de Stom-
meerweg. 

Monumentendag en Kunstroute
Watertoren extra geopend
Aalsmeer - Na het zeer drukke 
weekend in en rond de watertoren is 
er komende zaterdag 12 september 
voor iedereen weer de gelegenheid 
om de watertoren te bezoeken en 
uiteraard te beklimmen en van het 
unieke uitzicht te genieten. Zaterdag 
is het landelijke monumentendag 
en uiteraard is Aalsmeers rijksmo-
nument dan geopend. Vanaf 11.00 
uur staan de deuren open en begon-
nen wordt met een optreden van het 
Aalsmeers mannenkoor Con Amo-
re, die een aantal nummers gaat zin-
gen in de watertoren. Er is een heel 
aparte akoestiek, dus zal de weer-
gave van het gezang zeker verras-
send gaan worden. De watertoren is 
zaterdag open tot 16.00 uur. Bezoe-
kers, die naar boven willen klimmen 
betalen 2 euro; voor kinderen is het 
slechts 1 euro. Tijdens de Aalsmeer-
se Kunstroute is de watertoren zowel 
zaterdag 19 als zondag 20 september 
geopend en dan van 12.00 tot 17.00 
uur. In de watertoren is een tentoon-
stelling van kinderkunst: leerlingen 
van de basisschool De Zuidooster 

tonen dan de door hen uitgedachte 
en gemaakte kunstwerken en ieder 
jaar geeft dit weer nieuwe verrassin-
gen! De tentoonstelling is op de be-
gane grond van de toren en voor een 
ieder gratis toegankelijk. Uiteraard is 
er ook dit weekend de mogelijkheid 
om naar boven te klimmen en een 
ronde op de ‘trans’ te maken om het 
360 graden uitzicht te genieten. Het 
tarief is zoals bij alle openingstijden. 
De laatste zondag van september is 
de watertoren wederom geopend en 
dan van 13.00 tot 17.00 uur.

Edelsmeden bij Werkschuit
Aalsmeer - Op woensdagavond 23 
september en maandagavond 29 
oktober start bij de Werkschuit de 
cursus edelsmeden. De cursus be-
staat uit 12 lessen van 2 ½ uur en 
geeft de mogelijkheid eeuwenou-
de technieken die nog steeds actu-
eel zijn te leren en toe te passen. Uw 
eigen ontwerp zal onder professio-
nele begeleiding uitgroeien tot een 
volwaardig sieraad. 
Door edelmetaal (zilver) te zagen, te 
buigen en te smeden, ontstaat een 
spannend sieraad, naar u zelf ont-
worpen idee. Het solderen is daar-
bij de belangrijkste techniek, wel-

ke vakkundig begeleid en uitge-
legd wordt, Daarnaast worden ook 
het zetten van (edel)stenen en het 
gebruik van andere materialen zo-
als hout en perspex behandeld. Het 
afwerken van het sieraad door ver-
schillende texturen (oppervlakte-
behandeling) toe te passen geeft 
het sieraad de gewenste uitstra-
ling. Nog meer ideeën, het kan al-
lemaal bij de cursus edelsmeden. 
Voor Inlichtingen en inschrijvingen: 
www.gklein.org/wsa of neem con-
tact op met Marion Buckert via 06-
11864861 of Margot Tepas via 06-
12459347

Nivon ‘rondje 
Naardermeer’

Aalsmeer - De Nivon afdeling 
Aalsmeer gaat een ‘rondje Naarder-
meer’ wandelen op zondag 13 sep-
tember. Het is een lange wandeling 

van 18 kilometer. Zowel leden als 
niet-leden worden uitgenodigd mee 
te lopen. “Een en al gezondheid”, al-
dus het bestuur. Aan niet Nivon-le-
den wordt voor de wandeling een 
bijdrage van 3 euro gevraagd. Wie 
mee wil wandelen kan zich aanmel-
den bij Marien van Stee via 0297– 
329683. ‘s Avonds bereikbaar. Ook 
nadere informatie krijgen. 
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18E RIDE FOR THE ROSES IN AALSMEER EEN GROOT SUCCES

ZO’N 9.000 FIETSERS HALEN
854.000 EURO OP VOOR KWF
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Aalsmeer - De 18e editie van de 
Ride for the Roses heeft op zondag 
6 september vanuit bloemenvei-
ling FloraHolland plaats gevonden. 
Na het slechte weer van de afgelo-
pen dagen viel er deze dag weinig 
te klagen. Een beetje fris, een strak 
briesje, maar in ieder geval over-
wegend droog; prima weersom-
standigheden voor dit unieke eve-
nement. Zo’n kleine 9.000 deelne-
mers deden mee om zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor het KWF. 
Met als prachtig eindresultaat een 
bedrag van 854.000 euro. Dit jaar 
wordt het geld besteed aan onder-
zoek naar huidkanker. Klokslag tien 
uur gaf burgemeester Jeroen No-
bel van het startschot en ging het 
grootste peloton van de wereld van 
start voor een tocht van 100 kilome-
ter. Een route die vanuit Aalsmeer 
door de Haarlemmermeer voerde en 
via Haarlem, Amsterdam, Amstel-
veen en Uithoorn weer eindigde in 
de bloemenveiling. Een tocht dwars 
door Noord-Holland, waarbij de 
deelnemers genoten van een unie-
ke combinatie van fi etsen door lan-
delijke en stedelijk gebied. Eén lang 
lint van ruim 5.000 wielrenners die 
over speciaal afgezette wegen voer-
de in strijd tegen kanker.

Toponderzoek mogelijk 
Diverse prominenten fi etsten mee, 
waaronder Ride-ambassadeur Frits 
Barend, René Froger en Bobbie 
Traksel van team LottoNL-Jumbo. 
Veel bedrijfsteams deden mee, zo-
als een groot team van onder an-
dere sponsors Dutch Flower Group, 
Rabobank, Alfa, Hertek, Nature’s 
Pride en Bouwmaat. Gemeente-
ambtenaren van Aalsmeer en Am-
stelveen lieten zich ook niet onbe-
tuigd en ook het voltallige college 
van burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer stapte op de pedalen 
voor de toertocht van 25 kilometer. 
“Doel is om kanker te reduceren tot 
een chronische ziekte en niet langer 
een ziekte waar mensen aan ster-
ven”, zei Michel Rudolphie van KWF 
Kankerbestrijding. “De Ride levert 
met de opbrengst een belangrijke 
bijdrage om toponderzoek dat hier 
voor nodig is mogelijk te maken.”

Toerfi etsers en steprace
Even voor elf uur, nadat het pelo-
ton de bloemenveiling had verlaten, 
loste burgemeester Nobel voor de 
tweede keer een schot. Dit keer als 
start voor de toerfi etsers. Voor deze 
deelnemers waren twee routes uit-
gestippeld van 25 en van 50 kilome-
ter rond de Westeinderplassen en 
dwars door het Groene Hart. Jong, 
oud, getraind of ongetraind, op de 
ligfi ets of de e-bike, kinderen op ei-
gen fi ets of achterop bij vader en 
moeder; de Ride is voor iedereen.
Om 13.00 uur werden de eerste 
deelnemers binnengehaald door 
het Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart. Zij ontvingen onder grote 
belangstelling van honderden toe-
schouwers bij de fi nish de specia-
le Ride-roos. Daarna kon men bij-
komen en nagenieten tijdens ver-
schillende optredens op het podi-
um. Hierbij werden ook cheques 
van hoofdsponsors uitgereikt. De 
Pre Ride, vanuit de sierteeltsec-
tor, overhandigde een fantastische 
cheque ter waarde van 230.000 eu-
ro. Samen met diverse landelijke en 
lokale side events, deelname vanuit 
het bedrijfsleven en alle duizenden 
fi etsers werd het prachtige bedrag 
van 854.000 euro opgehaald voor de 
strijd tegen kanker. Op het Raad-
huisplein werd zondagmiddag een 
steprace gehouden voor kinderen in 
het kader van de Ride for the Roses 
en er waren diverse speelmogelijk-
heden. De steprace werd geopend 
door kinderburgemeester Vince 
Boom en er is deelgenomen door 
zo’n 100 kinderen. De 18e Ride for 
the Roses in Aalsmeer kan daarom 
zonder meer een succesvolle edi-
tie genoemd worden. Burgemees-
ter Jeroen Nobel is er trots op dat 
Aalsmeer dit jaar de Ride heeft mo-
gen organiseren. “En ik ben zeker 
verheugd dat al die vrijwilligers zich 
belangeloos hebben ingezet voor dit 
prachtige doel.” 

Ride for the Roses 2016
De 19e editie van het bijzonde-
re fi etsevenement vindt plaats op 4 
september 2016. Vanaf 15 oktober 
is inschrijven mogelijk op www.ride-
fortheroses.nl

RIDE FOR THE ROSES KINDERFEEST
KINDEREN STEPPEN 850 

EURO VOOR KWF BIJ ELKAAR
Aalsmeer - Kinderen konden zon-
dagmiddag 6 september op het 
Raadhuisplein leuke spelletjes doen 
en sponsorsteppen, waarvan de op-
brengst naar de Ride for the Ro-
ses en dus het KWF ging. In totaal 
brachten de 120 aanwezige kinde-
ren 850 euro bij elkaar. De scholen 
waren aangeschreven en vooral kin-
deren van Samen Een, De Brug en 
De Zuidooster waren aanwezig om 
zoveel mogelijk rondjes te steppen 
voor het goede doel. 

Toppers!
Vermeldingswaardig is Dewi uit 
groep zes van de Samen Een, die 
meer dan 100 euro meebracht in 
een grote envelop, maar meteen 
weer weg moest omdat haar zus-
je jarig was. Andere ‘topscoorders’ 
wat sponsorgeld betrof waren Jis-
ke en Roos uit groep zes van de Sa-
men Een, Kirsten uit groep 3a van 
De Brug en Fenja uit groep 6c van 
De Zuidooster. Kinderburgemeester 
Vince Boom opende het Ride-feest-

je en stepte zelf ook nog een paar 
rondjes fanatiek mee. De kinderen 
konden naast steppen, verschillende 
spelletjes doen, zoals eendjes van-
gen, touwtje trekken, springen op het 
springkussen en goud zoeken. Fire-
ball Light & Sound Service zorgde er-
voor dat er gezellige muziek klonk en 
ook Muziekvereniging Flora speel-
de een paar leuke deuntjes. Rond 
twee uur scheurde het grote peloton 
van fi etsers van de Ride for the Ro-
ses onder enthousiast gejuich voor-
bij. Het kinderspektakel werd geor-
ganiseerd door vrijwilligers van de 
Ride for the Roses en het Oranje Co-
mité Aalsmeer in samenwerking met 
winkeliersvereniging Meer Aalsmeer. 
“We kunnen terugkijken op een ge-
zellig kinderfeestje”, aldus vrijwilliger 
Sabine Joore. “Leuk was het ook dat 
Rob Severin van het Oranje Comité, 
die jarig was, werd getrakteerd op 
een lekkere taart namens de winke-
liersvereniging. “We zijn ook blij met 
alle sponsors die ons geholpen heb-
ben”, besluit Sabine.

ROZENACTIE LEVERT 
42.000,- OP VOOR 

KANKERBESTRIJDING
Aalsmeer - Voor het vijfde jaar op rij organiseerde Dutch Flo-
wer Group (DFG) samen met supermarktketen Albert Heijn 
en bloemenpartner Bloom, onderdeel van DFG, de rozenac-
tie voor Ride for the Roses. De Ride for the Roses rozen waren 
duidelijk herkenbaar op de winkelvloer van de supermarkten 
door de speciale verpakking. 
Elke verkochte bos rozen heeft bijgedragen aan de totale op-
brengst van deze actie van maar liefst 42.000 euro. Dit be-
drag gaat naar KWF Kankerbestrijding, voor het aan de Ri-
de for the Roses gekoppelde onderzoek naar het ontstaan van 
huidkanker en de behandeling ervan. De nadruk ligt hierbij 
op immunotherapie en de gelden zullen worden besteed aan 
vier veelbelovende onderzoeken. Deze omvatten de verschil-
lende fasen van onderzoek: preventie/screening, fundamen-
teel, translationeel en klinisch onderzoek. Hierdoor wordt bij-
gedragen aan het gehele traject van dit thema: van laborato-
rium naar patiënt. 
De rozenactie liep van 31 augustus tot en met 6 september en 
was een groot succes. DFG bedankt namens de sierteeltketen 
alle consumenten voor hun aankoop in de actieweek en de 
bijdrage hiermede aan KWF.

VEILING SCHILDERIJEN 
DIONV VOOR

RIDE FOR THE ROSES
Aalsmeer - Terwijl de fi etsers van de Ride for the Roses zon-
dagmiddag onder luid gejuich de veilinghallen van FloraHol-
land weer binnen kwamen rijden na hun tocht van 100, 50 of 
25 kilometer, was DionV op het podium bezig met het maken 
van een kleurrijk vierluik. De creatieve live action painter stopt 
alle emoties die voortkomen uit de onderdrukking van nu in 
zijn kunst en speciaal voor de Ride for the Roses maakte hij 
ter plekke vier schilderijen. 

In gemeentehuis
Ride-ambassadeur Frits Barend en Dirk Box, die als presen-
tator van Radio Aalsmeer voor eventjes achter de microfoon 
vandaan gehaald werd, mochten de vier delen veilen. Ieder-
een kon bieden voor minimaal 400 euro per deel. De aanwezi-
ge fi etsers waren enthousiast over het werk van de jonge kun-
stenaar, al werd er niet fanatiek geboden. Reden om de vei-
ling nog een tijdje via de website www.ridefortheroses.nl door 
te laten lopen. Om iedereen de werken van DionV van dicht-
bij te kunnen laten zien, hangen zijn Ride for the Roses-kunst-
werken binnenkort in het gemeentehuis. Ieder deel moet mini-
maal 400 euro opbrengen, waarna de opbrengst naar de Ride 
for the Roses en dus KWF Kankerbestrijding gaat. 

Clemens Briels: 5000 euro  
Afgelopen weekend werd de Kunstbeurs bij Galerie Sous-Ter-
re gehouden, waarbij ook een veiling voor de Ride for the Ro-
ses liep. Galeriehouder Nol de Groot had geregeld dat kunste-
naar Clemens Briels het kleurrijke schilderij ‘Sandakan Me-
mories’ beschikbaar stelde. Er kwamen verschillende biedin-
gen, maar uiteindelijk ging het kunstwerk voor 5000 euro weg 
naar Marco van Zijverden die met de Dutch Flower Founda-
tion het hoogste bod had. De veiling werd geleid door burge-
meester Jeroen Nobel.
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Aalsmeer - Dat Mike van der Laarse, meer be-
kend als Mike Multi, kan organiseren is algemeen 
bekend. Dat hij daarbij een grote groep vrijwilli-
gers om zich heen weet te verzamelen zal ook nie-
mand meer vreemd in de oren klinken, maar wat 
zich er de afgelopen maanden heeft afgespeeld 
en zaterdag 5 en zondag 6 september is gepres-
teerd, valt onder de categorie: organisatie in over-
treff ende trap. Samen met Ap Eigenhuis is er een 
evenement uit de grond gestampt waarvoor je al-
leen maar diep de hoed kan afnemen. Natuurlijk 
blijft het voor iedere organisatie een uitdaging om 
een evenement steeds maar weer mooier te ma-
ken, maar dat moet dan ook wel lukken. En gelukt is 
de opening van de feestweek. Wat zag het publiek 
tijdens het Vuur en Licht op het Water een specta-
culair vuurwerk! De Kudelstaartseweg was door de 
vele vrijwilligers omgetoverd tot een schitterende 
bloemenpromenade en dat alles onder de bezie-
lende leiding van Bob van den Heuvel. Toon Her-
mans zong over 24 rozen, maar in Aalsmeer wa-
ren het 24.000 (!) rozen die voor een feeëriek beeld 
zorgden. Vooraf waren het de sponsoren en speci-
ale gasten van Vuur en Licht op het Water die wer-
den bedankt met een prettig samenzijn. Op het 
terrein van de watertoren stonden tenten en dat 
was geen overbodig luxe, want het water kwam 
met bakken uit de hemel. Maar stoere mensen la-
ten zich niet wegjagen door een regenbui! Het was 
gezellig, er waren lekkere hapjes en drankjes en bo-
vendien zorgde het Crown Theater voor een aardi-
ge optredens. Philip Paar liet Frank Sinatra herleven 
en een voorproe� e van de musical ‘Suske en Wiske’ 
klonk veel belovend, kinderen zullen dit spektakel 
absoluut waarderen. Enig was ook Isabel Nolte, vo-
rig jaar fi naliste van The Voice, zij hield haar op pu-
bliek op cabareteske wijze vrolijk bezig. Ook zij zal 
komend seizoen op gaan treden in het Crown The-
ater. Vooraf aan het vuurwerk was er een optreden 
van het Flyboardteam bestaand uit Bo en Stephan 
Krook. Wat deze mannen lieten zien was super de 
luxe: Wat een evenwichtskunstenaars. Hoog op de 
waterstralen vertoonden zij hun kunsten en maak-
ten de mooiste loops. Het publiek weerde zich 
goed met de vele oohh’s en aahh’s. Dat geluid ver-
menigvuldigde zich bij het zien van het vuurwerk. 
Dat vuurwerk ook kunst is werd zaterdagavond 5 
september, iets later dan de geplande elf uur, opti-
maal getoond. Alle deelnemers aan Ride for the Ro-
ses zagen zondag op hun fi etstocht Aalsmeer op 
haar mooist. Dank zij Mike, Ap en alle vrijwilligers.
 

Janna van Zon

ORGANISATIE IN OVERTREFFENDE TRAP

Ondanks vele regenbuien,
spectaculair vuurwerk!

Aalsmeer - De winnaar van de Vuur en Licht Award 2015 in de categorie kleinere boten is, 
volgens organisator Vuur en Licht op het Water een simpel maar mooi bootje wat betreft 
vormen. “Ondanks de buien, toch lekker meevaren. Top”, aldus de organisatie. Op Facebook 
werd de winnaar gevraagd zich te melden en deze oproep is gezien. Kim de Jong is de be-
denker van de ‘koepelboot’. Gefeliciteerd, zag er heel liefl ijk uit. Dat er ondanks het regen-
achtige weer veel aandacht is besteed aan de versiering van boten voor de verlichte show 
bleek wel in de categorie grote boten. De winnaar is de Aalsmeer en Nederland promoter 
ten top met de watertoren en bloemen in het licht en is gemaakt door het team van fees-
terij de Bok. De heren en dames waren verbaasd te hebben gewonnen. “Dit hadden wij to-
taal niet verwacht”, laat Remco Maarsen in een reactie weten. Overigens vindt menig kij-
ker bij het vuurwerk het jammer dat de boten van de verlichte show bij de watertoren niet 
echt heel goed te zien zijn. Ze blijven behoorlijk op afstand en dit moet natuurlijk vanwe-
ge het vuurwerk. 
Het is kijkers ook vast wel opgevallen dat het vuurwerk later dan gepland van start ging. 
Vanwege de regen was er een klein probleem met de ontsteking en moest handmatig de 
show opgestart worden. Ondertussen was Schiphol weer over de Westeinder gaan vliegen. 
Voordat afgeteld kon worden, moesten enkele vliegtuigen voor gelaten worden. De passa-
giers in het laatste passerende vliegtuig kregen een ‘stukje’ vuurwerk te zien.  Ze hebben ge-
noten, zo was op Facebook te lezen. “Vanuit het vliegtuig was het schitterend te zien. Een 
warm welkom thuis”, liet Mirjan van Tol in een reactie weten. Op Facebook van de Nieuwe 
Meerbode is een kort fi lmpje te zien van het vliegtuig dat lijkt dwars door de eerste vuur-
werkpijlen en bollen te vliegen. Over het vuurwerk niets dan lof. Het was in één woord ge-
weldig met een hoofdletter, het wachten waard! Met foto’s nog even nagenieten van dit 
eerste feestweekend.

ONDANKS REGEN GROTE DEELNAME

Kim en de Bok winnaars
verlichte botenshow

FOTO’S: 
WWW.

KICKSFOTOS
.NL
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Vragen CDA aan college B&W 
over toestroom vluchtelingen
De fractie van het CDA heeft tijdens 
de laatste fractievergadering haar 
zorgen uitgesproken over de grote 
toestroom van vluchtelingen in Eu-
ropa en Nederland, de oproepen 
vanuit de samenleving (onder ander 
ook door de VNG) en het gesprek 
wat met st. Vluchtelingenwerk Am-
stelland is gevoerd. Naar aanleiding 
hiervan meent het CDA dat we ons 
niet voor de realiteit kunnen ver-
schuilen. Deze realiteit is dat er veel 
vluchtelingen zijn en nog veel meer 
zullen komen. 
Het CDA heeft daarom de volgende 
vragen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders:
Heeft het college een idee om wel-
ke aantallen het gaat betreffende 
vluchtelingen met een status, ver-
geleken met de vorige jaren?
Zijn er voldoende woningen be-
schikbaar om de statushouders te 
huisvesten?
Is het college bereid om mee te 
denken aan innovatieve oplossin-
gen, bijvoorbeeld in leegstaande 
kantoorpanden of in Greenpark? 
Zie hiervoor ook de oproep van het 
COA op www.BinnenlandsBestuur.
nl. Hiermee zou dan de krapte op de 

woningmarkt niet in het geding ko-
men.
Hoe worden de vluchtelingen bege-
leid in het leren van de Nederlandse 
taal? Zijn er voldoende mogelijkhe-
den voor alle kinderen met een taal-
achterstand?
Worden de scholen er op voorbereid 
dat er kinderen bijkomen, is er vol-
doende plaats in de klassen?
Heeft st. Vluchtelingenwerk Amstel-
land voldoende medewerkers om de 
toestroom aan te kunnen?
Is er voldoende geld beschikbaar 
voor de S.V.A., ook gezien de rege-
lingen voor gezinshereniging?
Is het college het met het CDA eens 
dat de gemeente Aalsmeer een be-
langrijke taak heeft in de opvang van 
vluchtelingen? En zo ja, is het nodig 
om draagvlak creëren of hulp vra-
gen van de inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart en hoe gaat het col-
lege dit doen?
Is het college het met het CDA eens 
dat over al deze onderwerpen bin-
nen de regio goede afspraken ge-
maakt moeten worden?

Robbert-Jan van Duijn,
fractievoorzitter

ingezonden

Wijkplatform over uitgangspunten 
structuurvisie Landelijk Gebied
Geacht College en betrokken po-
litieke partijen: Op 10 september 
staat de Nota van uitgangspun-
ten inzake de structuurvisie Lande-
lijk Gebied Oost op de agenda van 
de raad. Het wijkplatform Aalsmeer 
Oost is medio augustus opgericht. 
Wij hebben ook ingesproken op 
25 augustus tijdens de commis-
sievergadering Ruimte en Econo-
mie. Na deze avond en alle artike-
len die rond dit onderwerp gepu-
bliceerd zijn is ons platform over-
spoeld met vele reacties. Van allerlei 
betrokkenen kregen wij e-mails en 
werden we ook door menigeen on-
verwachts aangesproken op straat. 
Blijkbaar leeft dit onderwerp bij ve-
le betrokken Aalsmeerders en heeft 
ons platform met haar betoog de 
juiste snaar geraakt. We worden in 
ieder geval aangemoedigd om op 
deze lijn door te gaan en van aller-
lei kanten wordt hulp aangeboden. 
Dit sterkt ons enorm. Inzake de No-
ta van uitgangspunten de volgende 
aandachtspunten:
Deze Nota is een goede basis om 
in de komende jaren te gaan wer-
ken naar een structuurvisie voor het 

ingezonden

Van parkeerplein naar groene ontmoetingsplek

AB presenteert plannen voor 
herinrichting Raadhuisplein
Aalsmeer - Maandag 14 septem-
ber geeft Aalsmeerse Belangen een 
presentatie over haar metamorfose 
plannen voor het Raadhuisplein en 
het Drie Kolommenplein. 
In het najaar wordt in de gemeen-
teraad gesproken over renovatie 
en herinrichting van het Raadhuis-
plein. Een groep inwoners, bijeen 
gebracht door AB, heeft de koppen 
bij elkaar gestoken om te komen tot 
een nieuwe invulling van het plein 
voor het gemeentehuis. Er zijn al 
diverse plannen gemaakt voor het 

plein, onder andere door het bureau 
Khandekar en architect Jaap Tromp 
uit Aalsmeer. AB heeft elementen 
uit deze plannen meegenomen in 
haar impressies. De transformatie 
naar een groen ontmoetingsplein is 
een belangrijk uitgangspunt, even-
als de verbinding met de Zijdstraat. 
Ook heeft AB het Drie Kolommen-
plein meegenomen in haar plannen 
voor herinrichting. Hier staan tevens 
ontwikkelingen op stapel, waaron-
der op de locatie van het oude post-
kantoor aan de Stationsweg.

Vanavond openbare vergadering
Tijdbestedingsnorm van 
wethouders in de raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
10 september, komen burgemees-
ter, wethouders en fracties bijeen 
voor de maandelijkse vergadering 
van de Raad. De vergadering be-
gint om 20.00 uur in het gemeente-
huis met het uitspreken van een ‘in 
memoriam’ over de onlangs overle-
den Jan Maarse, oud veilingvoorzit-
ter en ereburger van Aalsmeer. Ver-
volgens wordt Ton Smit van het CDA 
benoemd en beëdigd tot fractie-as-
sistent. Vanwege de afwezigheid 
van Robbert-Jan van Duijn en Ines 
v/d Boon-Hulsbos is Ton Smit enke-
le maanden lid geweest van de ge-
meenteraad. Nu zijn beiden weer te-
rug en doet Smit een stapje terug en 
gaat (weer) als assistent de belan-
gen van zijn partij behartigen. Ver-
der wordt voorgesteld om Rik Rol-
leman van PACT te benoemen tot 
voorzitter van de in te stellen audit-
commissie.
Hamerstukken deze avond zijn de 
Sportnota ‘Aalsmeer Bewegen’ en 
het jaarverslag van de stichting Au-

ro. Behandelstukken zijn de start-
notitie Zwarteweg, de nota van uit-
gangspunten Landelijk Gebied 
Oost, de variantenstudie Logistieke 
Verbinding voor vrachtwagens van 
het veilingterrein naar de Midden-
weg voor aansluiting op de N201 en 
Greenpark Aalsmeer. Tot slot wordt 
over de tijdsbestedingsnorm van de 
vier wethouders gesproken. De wet-
houders Jop Kluis en Tom Verlaan 
zijn beiden na de verkiezingen voor 
50 procent aan het werk gegaan. 
Voorgesteld wordt om hun uren uit 
te breiden naar 80 procent. De wet-
houders Ad Verburg en Gertjan van 
der Hoeven blijven ‘gewoon’ voor 
honderd procent hun taken vervul-
len. De raadsvergadering wordt be-
sloten met het vragenkwartier. De 
planning is rond 23.00 uur hamer-
slag tot sluiting. Belangstellenden 
zijn welkom. De vergadering is in de 
raadzaal (eerste verdieping) in het 
gemeentehuis. Inspreken is overi-
gens niet mogelijk, dit kan alleen tij-
dens commissievergaderingen.

Wijkoverleg Stommeer over 
Schiphol en Polderzoom
Aalsmeer - In de wijk Stommeer 
vindt op woensdag 16 september 
weer het wijkoverleg plaats in de 
Parklaan 27. In dit bewonersplatform 
staan dit keer de ontwikkelingen 
rond Schiphol centraal. Rob Lutger-
horst van de Omgevings Raad Schip-
hol en Gerrit Jan van de Lagemaat 
van Vereniging Behoud Woongenot 
Aalsmeer lichten toe welke afspra-
ken er zijn gemaakt en vertellen over 
de laatste ontwikkelingen en wat de 
uitwerking daarvan is op de bewo-
ners van Aalsmeer. Ook aandacht 
voor de kortgeleden gehouden in-
formatie bijeenkomsten over de her-

inrichting van de nu nog Provincia-
leweg N196 ofwel de Burgemeester 
Kasteleinweg van 26 augustus en de 
nieuwbouw Polderzoom fase 1. On-
derdeel van een aantal nieuwbouw-
projecten genaamd de tuinen van 
Aalsmeer op 2 september. Mochten 
bewoners nog iets onder de aan-
dacht willen brengen tijdens het 
wijkoverleg dan kunnen zij zich per 
e-mail aanmelden bij de secretaris: 
wrstommeer@gmail.com. De bijeen-
komst is van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Parklaan 27. Meer informatie is te 
vinden onder de Stommeer op www.
wijkoverlegaaslmeer.nl.

VVD: College maak werk 
van herbeoordeling PGB
Aalsmeer - De VVD Aalsmeer vindt 
het belangrijk dat inwoners die 
in 2016 recht hebben op een per-
soonsgebonden budget, afgekort 
PGB genaamd, tijdig worden be-
taald. De VVD reageert daarom kri-
tisch op de informatie die zij eind 
augustus ontving van het college 
van burgemeesters en wethouders. 
Daarin geeft het college aan dat 
zij niet in staat is om voor 1 okto-
ber 2015 de herbeoordelingen van 
de PGB (herindicaties) te kunnen 
afronden. “Alle gemeentebesturen 
weten al sinds eind 2014 dat zij de-
ze taak dit jaar moeten uitvoeren”, 
zegt VVD woordvoerder zorg Nanda 
Hauet. “Wij begrijpen niet dat de ge-

meente hiermee dan wacht tot het 
allerlaatste moment.” In Aalsmeer 
maken in totaal slechts 46 inwoners 
gebruik van een PGB. “Dat zijn geen 
enorme aantallen. Ook wanneer de 
gemeente begin augustus was ge-
start met het herbeoordelen, had 
de tijdslijn van 1 oktober nog kun-
nen worden gehaald.” Die tijdslijn 
is door de staatsecretaris genoemd 
als noodzakelijk om in 2016 tijdig tot 
uitbetaling over te kunnen gaan. 

VVD Aalsmeer heeft hierover vragen 
gesteld aan het college. “Wij zullen 
dit kritisch volgen, omdat inwoners 
die recht hebben op een PGB ook 
tijdig moeten worden uitbetaald.”

Autobrand op Kasteleinweg
Aalsmeer - Op woensdag 9 sep-
tember even voor half negen in 
de ochtend is op de Burgemees-
ter Kasteleinweg een auto in de 
brand gevlogen. De brand brak 
uit net na het passeren van de 
Aalsmeerderbrug. De bestuurder 
heeft de auto op de strook voor 
afslaand verkeer weten te par-
keren en is ongedeerd gebleven. 
De brandweer heeft het vuur ge-

blust. Uit de wagen kwamen ste-
vige witte en zwarte wolken. De 
brand was vrij snel onder con-
trole. De politie is ter plaatse ge-
weest om het verkeer te regelen, 
dat uiteraard heel nieuwsgierig 
het ongeval passeerde. Naar de 
oorzaak van de brand wordt on-
derzoek gedaan. Gedacht wordt 
aan kortsluiting. 
Foto: Marco Carels

Steen door ruit 
van auto

Aalsmeer - Op dinsdag 1 sep-
tember is tussen negen uur en 
half elf in de avond een steen door 
de voorruit van een auto gegooid. 
De zwarte Volkswagen Polo stond 
geparkeerd in de Willem Alexan-
derstraat. De voorruit kapot ge-
maakt met een straatklinker. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Onwel op werk
Aalsmeer - Op vrijdag 4 septem-
ber rond half tien in de avond is 
een werknemer van een bedrijf in 
de Japanlaan onwel geworden. 
Een collega trof de man liggend 
op de grond van het parkeerter-
rein aan. Hij had een flinke hoofd-
wond en ademde niet meer. De 
college is direct begonnen met 
reanimeren, medewerkers van de 
ambulance hebben dit vervolgens 
overgenomen. De inwoner uit 
Aalsmeer is met spoed per ambu-
lance naar het VU ziekenhuis ge-
bracht.

Bromfietsster 
schrikt en valt

Aalsmeer - Op vrijdag 4 septem-
ber om half elf in de ochtend is 
op de Machineweg een 22 jari-
ge bromfietsster ten val geko-
men. Een automobilist reed stap-
voets een uitrit uit, zag de brom-
mer aankomen en wachtte op het 
passeren er van. De bromfietsster 
zag de auto waarschijnlijk iets 
te laat en schrok. De inwoonster 
remde en ging onderuit. De 22 ja-
rige is met een enkelfractuur per 
ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd.

Naar ziekenhuis 
met politie

Aalsmeer - Om een uur in de 
nacht van vrijdag 4 op zaterdag 
5 september is een 16 jarige jon-
gen uit Amsterdam onwel gewor-
den in de Koolwitjesstraat. Door 
omstanders is alarm geslagen. 
De ambulancedienst was snel ter 
plaatse, maar moest assistentie 
vragen van de politie. Ze hadden 
grote moeite om de jongen op de 
brancard te leggen. Omdat de 
patiënt onrustig bleef, is de 16 ja-
rige onder begeleiding van de po-
litie naar het VU ziekenhuis ver-
voerd. Gedacht aan teveel ge-
bruik van drank of drugs. 

Spiegel van auto
Aalsmeer - Tussen zaterdag 5 
en maandag 7 september is een 
spiegel afgebroken door vanda-
len van een auto. De Volvo stond 
geparkeerd in de IJsvogelstraat. 
De kap van de spiegel heeft de 
eigenaar ongeveer vijf meter ver-
derop in het gras terug gevonden. 
Het spiegeltje was stuk getrapt.

Verkeersregelaar 
raakt tas kwijt

Aalsmeer - Op zaterdag 5 sep-
tember is tussen kwart over twaalf 
en half een in de middag een ver-
keersregelaar uit Elst gedupeerd. 
De man stond op het Praamplein 
en had even zijn rugzak met hier-
in een navigatiesysteem en per-
soonlijke spullen naast zich neer-
gezet. Toen hij de tas weer wilde 
oppakken, was deze weg. Moge-
lijk zijn er getuigen die de diefstal 
hebben gezien. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Jongen onwel 
door alcohol

Aalsmeer - Rond middernacht, 
net na de vuurwerkshow op za-
terdag 5 september, werd een 
beveiliger door omstanders ge-
vraagd naar het Surfeiland te 
gaan. Nabij het restaurant was 
een jongen onwel geworden. 
In eerste instantie werd de jon-
gen niet gevonden, maar na een 
tweede aanwijzing werd de jon-
gen aangetroffen en zijn de hulp-
diensten gealarmeerd. De jon-
gen lag op de grond. De 15 jarige 
inwoner bleek teveel alcohol te 
hebben gedronken. Door agen-
ten zijn z’n ouders gealarmeerd. 
Per ambulance is de jeugdige 
Aalsmeerder naar het VU zieken-
huis gebracht. Een van de ouders 
is meegegaan.

Dronken fietser 
botst op auto

Aalsmeer - Om twee uur in de 
nacht van zaterdag 5 op zondag 
6 september is een beschon-
ken fietser op de Zwarteweg te-
gen een auto aangereden. De 17 
jarige fietser uit Uithoorn bleek 
behoorlijk diep in het alcohol-
glaasje gekeken te hebben. Het 
ademanalyseapparaat stokte 
bij liefst 975 Ugl. (2,2 promille). 
De Uithoornaar is door de poli-
tie naar huis gebracht. Hij is ge-
vraagd een verklaring af te ko-
men leggen. De bestuurder van 
de auto is met de schrik vrij ge-
komen. Beide vervoersmiddelen 
zijn beschadigd. 

Proces-verbaal 
dronken man

Aalsmeer - Op zondag 6 sep-
tember om vier uur in de middag 
kreeg de politie een melding dat 
in de Beethovenlaan, bij de mid-
getgolfbaan, een man zat die on-
wel op een steen zat. Toen agen-
ten arriveerden werd de man door 
omstanders in evenwicht gehou-
den. Het onwel zijn bleek alco-
hol te zijn. De 28 jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
is aangehouden voor openbare 
dronkenschap en ter ontnuchte-
ring naar cellencomplex Meer en 
Vaart gebracht. Maandag 7 sep-
tember is de man in de vroege 
ochtend weer heen gezonden. Er 
is proces-verbaal opgemaakt. 

Dode man bij 
woningbrand

Amstelveen - Bij een woning-
brand op de Patrimoniumlaan in 
Amstelveen afgelopen dinsdag 8 
september is een dode man aan-
getroffen. De brandweer werd om 
19.00 gealarmeerd voor de brand 
in Amstelveen. De brand was kort 
en fel en woedde in de slaapka-
mer. Het is onduidelijk wat de 
oorzaak is van de brand. De poli-
tie is een onderzoek gestart.

van inwoners te krijgen. Deze wil 
de partij meenemen in een voorstel 
richting het gemeentebestuur. Ie-
dere belangstellende is welkom. De 
bijeenkomst is openbaar, wordt ge-
houden in de veilingzaal van de His-
torische Tuin, ingang Praamplein, en 
begint om 20.00 uur.

Landelijk Gebied Oost. Dank aan de 
makers van dit stuk voor de kwali-
teiten van deze Nota. 
Het Bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost is op een ongunstige ma-
nier begrenst. Een deel van de pro-
blematiek van Aalsmeer Oost ligt in 
een andere bestemmingsplannen. 
Het gaat hierbij met name om een 
strook langs de Oosteinderweg aan 
de Noordzijde. Dit deel ligt in be-
stemmingsplan Oosteinderweg e.o 
en bestemmimgsplan Schinkelpol-
der. Langs deze strook geld de zelf-
de problematiek. Om alle zaken in 
één keer te benoemen en van één 
visie te voorzien is enige creativiteit 
nodig. Een structuurvisie kan name-
lijk grensoverschrijdend zijn. Betrek 
de te ontwikkelen visie dus ook op 
dat gebied. 
Maak gebruik van de Ruimte voor 
Ruimte regeling en vind met gezond 
verstand een modus voor wonen 
achter het lint in Aalsmeer Oost.
Graag verneemt het wijkplatform 
ook een streefdatum wanneer de uit 
te werken Structuurvisie afgerond 
zou kunnen zijn. 
Maak gebruik van ons Wijkplatform 
in de participatie. Wat het platform 
betreft dient het vaststellen van de 
structuurvisie op minimaal op ni-
veau 3 (co-produktie) te worden 
vastgesteld. Het wijkplatform wil, 
los van de reactie op de Nota van 
uitgangspunten, nogmaals bena-
drukken dat het ook betrokken wil 
worden bij de herinrichting van de 
Aalsmeerderweg.

Wijkplatform Aalsmeer Oost,
Ger Loogman, Harry Doornbos 
en Hans Zandvliet

Verkeersstromen
Tevens is nagedacht over de ver-
keersproblematiek bij de komst van 
de Lidl op het terrein van de Rabo-
bank. Er zijn in het plan verschillen-
de ideeën over verkeersstromen op-
genomen. Volgens Aalsmeerse Be-
langen moet het uiteindelijke beeld 
er toe bijdragen dat een grijs en le-
venloos parkeerplein verandert in 
een gezellig en levendig ontmoe-
tingsplein. De presentatie-avond 
houdt AB om meningen en reacties 

Nobel: “We mogen onze ogen niet sluiten”

Onderzoek gemeente naar 
opvang van vluchtelingen
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Aalsmeer gaat zich inzetten om tij-
delijke opvang van vluchtelingen 
in de gemeente mogelijk te maken. 
Europa wordt geconfronteerd met 
een enorme vluchtelingenstroom 
als gevolg van geweld in oorlogs-
gebieden, waarvan vooral burgers 
het slachtoffer zijn. In Europees ver-
band krijgt ook Nederland te maken 
met een toenemend aantal vluch-
telingen dat tijdelijke opvang no-
dig heeft. Dit probleem moet met el-
kaar opgelost worden. Het college 
is bereid haar verantwoordelijkheid 
daarin te nemen. De burgemeester 
zal contact opnemen met het Cen-

traal Orgaan Asielzoekers (COA) en 
het probleem ter sprake brengen in 
het overleg met de Amstelland-ge-
meenten om te kijken wat er in regi-
onaal verband mogelijk is om vluch-
telingen op te vangen. Daarbij gaat 
de gemeente onderzoeken welke 
locaties daar in Aalsmeer geschikt 
voor zijn. Burgemeester Jeroen No-
bel: “In de globaliserende wereld 
van nu kunnen en mogen we onze 
ogen niet sluiten voor het oorlogs-
geweld om ons heen. We zien er da-
gelijks de beelden van in de media. 
We hebben onze verantwoordelijk-
heid als het gaat om de opvang van 
mensen in nood en de oplossing 
van deze humanitaire ramp.” 
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Geluidpunt Schiphol in 
Kudelstaart in gebruik
Aalsmeer - Vorig jaar heeft de ge-
meente Aalsmeer bij de luchthaven 
aangedrongen op het plaatsen van 
geluidsmeetpunten. Deze posten 
meten het geluid dat geproduceerd 
wordt door vliegtuigen. Eind au-
gustus 2015 is er in Kudelstaart ter 
hoogte van de Bilderdammerweg 
123 een meetpunt in gebruik geno-
men. In Aalsmeer waren drie geluid-
meetposten. Eén in de Beatrixstraat, 
één op het Praamplein en één in 
de Clusiusstraat. De posten in de 
Beatrixstraat en op het Praamplein 
zijn in het verleden verwijderd door 
bouwprojecten. Vorig jaar heeft de 
gemeente erop aangedrongen bij 
Schiphol om de meetposten te her-
plaatsen op twee andere, meer ge-
schikte locaties. Inmiddels is er be-
gin dit jaar al een extra post in ge-
bruik genomen aan de Oosteinder-
weg op tunnelbak van de Water-
wolftunnel. Nu is er ook nog een 
meetpunt in Kudelstaart bij geko-
men. Wethouder Tom Verlaan: “In 
Kudelstaart was er nog geen meet-
punt. Het is goed dat we nu ook de 
geluidbelasting van vliegtuigen die 
over Kudelstaart vliegen kunnen 
meten.”

Schiphol maakt gebruik van het 
Noise Monitoring System, de zoge-
naamde NOMOS meetpunten. Een 
geluidmeetpost bestaat uit een mast 
van 6 tot 10 meter met daarop een 
microfoon. Deze microfoon meet 
permanent al het geluid in de om-
geving. Bij de geluidmeetpost staat 
ook een systeemkast met appara-
tuur. Deze apparatuur analyseert 
het gemeten geluid en zorgt voor de 
verbinding met een centrale com-
puter die gekoppeld is aan de web-
site. De website is te bereiken via: 
http://nomos.schiphol.nl. Ook kun-
nen vragen gesteld worden via no-
mos@schiphol.nl. 

Klachten over geluidshinder?
Voor vragen en/of klachten over ge-
luidshinder kunnen inwoners te-
recht bij het Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol (BAS). Dit is het in-
formatie- en klachtencentrum waar 
omwonenden terecht kunnen met 
al hun vragen, bijvoorbeeld over het 
baangebruik, en klachten over het 
vliegverkeer op Schiphol. BAS is be-
reikbaar via 020-6015555 en is da-
gelijks van 9.00 tot 17.00 uur ge-
opend, ook in het weekend.

Feestelijke opening 19 september
Rijsenhoutse toren staat!
Rijsenhout - Het is alweer ruim 
twee jaar geleden, de grote brand 
die het kerkgebouw van de Ont-
moetingskerk verwoestte. Bij de te 
realiseren herbouw, kwam het oude 
plan van jaren terug weer tevoor-
schijn om een toren bij de kerk te 
plaatsen. Maar daar ontstond ge-
lijk ook een probleem: de verzeke-
ring zou de herbouw van de kerk 
vergoeden, maar niet de bouw van 
de toren. Dit vanwege het simpele 
feit dat er voor de brand geen toren 
stond. Een combinatie van wensen 
en kansen maakte het al snel dui-
delijk dat er gekozen werd om met 
man en macht aan de slag te gaan 
om te zorgen dat de financiën rond 
zouden komen om de toren zelf als 
kerk te bekostigen. Daartoe werd 
het Torenfonds in het leven geroe-
pen. 
En eerlijk is eerlijk, velen hadden 
hun twijfels: hoe zou het mogelijk 
zijn dat een klein dorp een immens 
bedrag van 90.000 euro bij elkaar 
zou sprokkelen om een toren inclu-
sief klok en uurwerk te realiseren? 
Het antwoord kwam in de vorm van 
vele gulle gevers, acties en initiatie-
ven. Er werden benefietconcerten 
georganiseerd, speciale torenpost-
zegels verkocht, er waren veilin-
gen, diners, sportieve evenementen, 
de plaatselijke ondernemers deden 
mee, je kunt het eigenlijk niet zo gek 
bedenken, of er was weer een eve-
nement dat met veel plezier gepaard 
gaande geld in het laatje bracht. 
Het sluitstuk van de fondsenwer-
ving, mag de CD genoemd worden 
die onder de titel ‘Torenlied CD’ be-
langeloos is ingezongen door man-

nenkoor Con Amore en gospelkoor 
The Trumpets of the Lord en waar-
op het inmiddels befaamde Toren-
lied ook ten gehore wordt gebracht. 
Met de opbrengst van deze CD (te 
koop à 10 euro via 0297-360844) is 
het streefbedrag bereikt en de toren 
inmiddels gerealiseerd. Het bijeen-
gebrachte bedrag bestaat voor 46 
procent uit giften, voor 16 procent 
uit fondsen en voor maar liefst 38 
procent uit spontaan georganiseer-
de acties.
Op zaterdag 19 september wordt 
de Ontmoetingskerk met als visite-
kaartje de prachtige toren, feestelijk 
geopend. De klok zal dan uiteraard 
ook luiden. Het spreekt voor zich dat 
Rijsenhout zich dankbaar mag we-
ten zoveel actieve en creatieve in-
woners te hebben, die samen heb-
ben gezorgd voor dit prachtige re-
sultaat!

Team Farregatters brouwt 
ideaal praam biertje
Aalsmeer - Het team van de Far-
regatters is altijd bezig met innova-
tie. De praam gaat elk jaar nog weer 
sneller, de boot wordt almaar com-
fortabeler en er wordt nog gedacht 
over de fluisterpenta. Maar, dit jaar 
tijd voor wat commercie. De praam 
vaart natuurlijk wel op water, maar 
de penta niet. Het bier aan boord 
was ook elk jaar weer een forse in-
vestering. En dus dachten de Far-
regatters, combineren. Innovatie 
en bier is een eigen brouwerij. Het 
bleek een gouden greep. Van al-
le markten thuis brouwden de Far-
regatters hun allereigenste bier, de 
Farregatters Natte. Een lekker fris 
bier met een soepele afdronk en 
een mooie geur en goudgele kleur.
Deze mooie eigenschappen maken 
het bier een ideaal praam biertje. En 
ideaal om te verkopen en zo de pen-
ta weer te voeden. De Farregatters 
hebben daarom besloten wat recla-
me voor dit lekkere en speciale bier 
te maken door middel van een proe-

verij tijdens de Pramenrace. Een in-
novatie op zich, want waar zie je nu 
een varend bierproef lokaal?
Iedereen die zaterdag in de buurt 
van de praam van de Farregatters 
kan komen, mag komen proeven 
van dit heerlijke bier.
Hoogstwaarschijnlijk blijft het niet 
bij dit ene bier. Gedacht wordt nog 
aan Farregatters Stout, Farregatters 
Blond, Farregatters Oosteindeloos 
en zo door. 

Praamteam ‘t Drijfhuis verklapt
Monstertransport verijdeld
Aalsmeer - De douane verijdelde 
afgelopen vrijdagmiddag een aan-
staand monstertransport van illega-
le genotswaren. Diverse aangehou-
den bekende Aalsmeerders gaven 

na lang verhoor toe dat de opera-
tie zou plaatsvinden op zaterdag 12 
september locatie Pontweg. De poli-
tie blijft alert. PS: Praamteam ‘t Drijf-
huis weet meer over dit bericht...

Definitieve volgorde 30ste Pramenrace

Burgemeester en Feestweek ‘kopstukken’ in juryboot
Aalsmeer - Afgelopen maandag 7 
september is tijdens het winkelen in 
de SPIEdl in de feesttent gestreden 
om lage startnoteringen. Wie mag 
als eerste starten? Om 12.30 uur 
klinkt aanstaande zaterdag 12 sep-
tember het startschot bij de Pont-

weg. Er zijn natuurlijk teams die 
gaan voor ‘snelle’ prijzen, maar het 
merendeel doet mee voor de gezel-
ligheid en lol. Ook zij maken kans op 
een prijs, voor bijvoorbeeld de leuk-
ste praam. Deze prijzen worden be-
paald door de jury, die dit jaar be-

staat uit schipper Wim Tas, burge-
meester Jeroen Nobel, Ad Verburg 
(matroos en ober), Feestweek-voor-
zitter René Martijn, Henk Sietsema, 
voorheen Feestman organisator en 
eigenaar van café de Praam, en na-
tuurlijk SPIE-voorzitter Erna van den 

Heuvel. Hou de juryboot in de gaten 
en vergeet niet: Ze zijn gek op ca-
deautjes en traktaties... 
Liefst 160 pramen en bokken ne-
men deel aan de dertigste editie van 
de Pramenrace met thema Com-
mercials. De definitieve volgorde:

Dorpswandeling met hapje en drankje

Happen & Stappen met 
3 gidsen in het Centrum
Aalsmeer - Alweer voor het derde 
seizoen organiseert het VVV-agent-
schap wandelingen onder leiding 
van gidsen door de oude dorps-
kern van Aalsmeer. Tijdens de wan-
delingen worden monumenten be-
keken en mooie plekjes aangedaan. 
De gidsen vertellen vanuit hun per-
soonlijke deskundigheid over de 
historie van Aalsmeer en geven zo 
een vaak verrassende kijk op het 
dorp. De wandelingen worden ge-
houden van april tot en met septem-
ber op elke laatste zaterdag van de 
maand. Meestal nemen tussen de 
tien en twintig personen deel, zowel 
inwoners als bezoekers van buiten 
Aalsmeer. Ook zijn er steeds vaker 
groepen die op afspraak een wan-
deling boeken, al dan niet in combi-
natie met andere activiteiten in het 
dorp. 
Zaterdag 26 september vindt de 
laatste reguliere dorpswandeling 
van dit seizoen plaats. Ditmaal is 
het geen gebruikelijke rondgang 
maar een uitgebreide variant onder 
de noemer Happen & Stappen. Om 

16.00 uur wordt gestart in het VVV-
agentschap in het Boekhuis, waar-
na de wandeling richting het Oude 
Raadhuis en de dorpskerk gaat. Een 
eerste tussenstop voor een drankje 
en hapje wordt gemaakt bij ’t Wa-
pen van Aalsmeer. Daarna vervol-
gen de deelnemers hun weg langs 
diverse monumentale pandjes en 
bijzondere gebouwen. Onderweg 
staan nog enkele smaakvolle pau-
zes op het programma; waar en hoe 
blijft nog een verrassing. De wan-
deling eindigt omstreeks 18.00 uur. 
Tijdens Happen & Stappen zijn al-
le drie de gidsen van de dorpswan-
deling aanwezig, te weten Joop 
Kok (architect), Joost Hoffschol-
te (oud-burgemeester) en Leo Ber-
toen (voorzitter Historische Tuin en 
Korenmolen De Leeuw). Deelna-
me kost 12,50 euro per persoon. In-
schrijven kan in het Boekhuis in de 
Zijdstraat 12, via 0297-324454 of in-
fo@beleefaalsmeer.nl. Ook bij regen 
gaat de dorpswandeling door, in dat 
geval met een groter aantal binnen-
locaties.

SNELHEID
1  Team SLK D. Keessen
2  Aquaprama J. Van Schuppen
3  Uniek B. Baardse
4  1 Dolle Dwaze Dag J. Tukker
5 Stenhuis Maatjes J. Brouwer
6 Speedfish S. Baardse
7 Union Junior R. van Leeuwen
8 DIP H. v.d. Meer
9 De Witte van Leeuwens T. van Leeuwen
10 Stoppies H. Spaargaren
11 Gratis Bier voor de hele tent M. de Vries
12 ‘t Allegaertje  C. Piet
13 De Eerebaje Plokkers C. v/d Schilden
14 ‘t Molmmegoedje C. de Moor
15 Legale Beppies M. v.d. Schilden
17 Pino M.L. Verbruggen
18 De Kleine Brug W. Heeren
19 Kees Bonkezak M. Maarse
21 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser

BOKKEN
23 Aaltje Bagger H. Jansen
24 Het Vaar-tuig D. Geleijn
25 De Raketjes S. Tromp
26 Vitanic S. Koster
27 Turftrekkers B. Been
28 Rentapraam M. Kesting
29 De Poelbandits A. v.d. Hoorn
30 De Lillike Draeck A. Rijkmans
31 De Achterste Zaal R. Blauwkuip
32 De Bierbaron W. van Leeuwen
33 Wrakhout N. Bruine de Bruin
34 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken
35 Het Seringenland A. Buis
36 De Vreemdgaanders P. Moolhuysen
37 Blick Black & Bjoetifoel M. Offerman
38 Titanic J. Koster
40 New Kids on the Bok R. Volkers
41 Poelderboys J. Zandstra

Twee jongens daders aangehouden
Vernieling rozenvazen bij 
Boulevard of the Roses
Aalsmeer - Na afloop van de ver-
lichte botenshow, de theaterpresen-
tatie en het vuurwerk afgelopen za-
terdag 5 september hebben enkele 
vervelende incidenten plaats gevon-
den nabij de watertoren. Rond kwart 
over twee ‘s nachts kreeg de politie 
een aantal meldingen van vechtpar-
tijen tussen groepen jongeren. Ook 
zijn vijf met elk 180 rozen gevulde 
bakken op de Stommeerweg ver-
nield. Deze zijn vrijdag neergezet ter 
aankleding van de Boulevard of the 
Roses voor alle deelnemers de Ride 
of the Roses.

Een beveiliger zag rond drie uur dat 
twee jongens rozen uit de vazen 
trokken en stuk trappen. Ook zag hij 
hen bakken omgooien. Hij heeft de 
daders hierop aangesproken. Eén 

van de daders was het hier waar-
schijnlijk niet mee eens. Hij heeft de 
beveiliger met een mes bedreigd.
De politie was snel ter plaatse en 
agenten hebben de twee jongeren 
aan kunnen houden. De vernielers 
zijn twee jongens van 17 en 19 jaar 
uit Uithoorn. Ze zijn overgebracht 
ter ontnuchtering naar het cellen-
complex in Amsterdam. De volgen-
de middag zijn ze heen gezonden. 
De twee moeten zich verantwoor-
den bij Justitie. Er is geen mes bij de 
jongens aangetroffen. 

42 Tuuteblik H. Strampel
43 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse
44 Frau Scheuderböck A. van de Poppe
45 Epoksi Praam van Piet van Pa J. Bos
46 Team Polder Power J. Vink
47 De Ideale Schoonzonen J. van Arkel
48 De Poddeworsten J.W. Hansen
49 ABRACAHADIBA H. Boer
50 Bokkie Beh R. Noach
51 De Buertskippers R.J. Pannekoek
52 De Meubeltjes J. van der Schilden
53 Diepe Keelen T. de Boer
54 Fire Snake N.Koster
55 Gang is Allus J. Knobbout
56 Bij mekaar geraapt zooitje L.Moolhuijsen
57 Gemiste kans R. Onclin
 
DAmES
60 Tam Tam H. de Hoog
61 De Meides Van... N. v.d. Meer
62 De Tollemetuiten S. Kramer
63 10 PK M. Pauw
64 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij
65 Bad Girls (have more fun) W. Hoogenboom
66 Eén pot nat I. van Arkel
67 Kurkdroog K. Penne
68 Praamangels F. Molema
69 De Bokkewieven N. Beijnvoort
70 ‘t Tietenblik D. Visser
71 Volgend Jaar Beter J. Blom
72 Undateables K. Vermeulen
73 Oversharing M. Dol
74 De Meiden van Staal Y. ten Hoeve
75 De Witte Wieven K. van Leeuwen
 
REcREAtIE
77 De Drijvende Diva’s M. de Wilde
78 La Banana Noir T. Eveleens
79 Dattifloat-team R. Mäkel
80 Beachbikkels R. Vismans

81 De Rode Schoentjes R.J. Winters
82 Aprameja A. Leegwater
83 Sweetish Penta Mafia J. Engel
84 ‘t Kacheltje D. v.d. Polder
85 De Tur-bootjes P. Dijkstra
86 De Lente Meisjes E. Maarse
87 De Natte Snorretjes L. Peetoom
88 Tik ‘m aan D. Alderden
89 Buijte Durrup A. Maarse
90 Tied Zat I. Blauwhoff
91 Bledje M. Groenveld
92 Black Pearl M. Braakman
93 Von Penta B. van Baal
94 Weijekoppen J. Weij
95 De Harde Bezems P. de Vries
96 Zeeuws Meisje J. Weij
97 Team Waterpas D. Bouman
98 De Optimale Achterblijvers P.H. Buskermolen
99 Ons Praem W. de Vries
100 Hart & Lust S. Springintveld
101 The Beachlady’s J. Turk
102 Wonderful Life R. Winters
103 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens
104 Evaluonpra W. Fokker
105 De Nachtwacht E. Verbeek
106 Bubbels A. Fijn
107 ‘t Witje W. van Tol
108 Heerenmetijd J. Molema
109 Op de Valreep A. van Bostelen
110 Piet Keuregies Preem R. Peters
111 De Kornuiten T. van Wijk
112 De Vlijtbuiters T.H. de Vries
113 Import Praam P. Slavenburg
114 De Utilisten K. Moenis
115 Ast maar drijft K. Janssens
116 De Aizerhardes M. Kramer
117 De Drifters A. v.d. Drift 
118 The last minute A. Weening
119 De Farregatters B. de Vries
120 Het D(r)onkere End E. van den Beitel

121 Team 188 R. Tas
122 De Zwarte Ruiter P. Stokman
123 Puntjetaartleven B. Eveleens
124 De Linkeballers T. Boomhouwer
125 Alu Otto T. Otto
126 Dirrekies Gaatje J. Arendse
127 De Luie Donders M. Dol
128 Spraam B. Sparnaaij
129 Pitspoezen B. Visser
130 De Barreltjes F. de Vries
131 ‘t Schip K. van ‘t Schip
132 Vol Gas R. Schreurs
133 De Dekzwabbers A. Kramer
134 De Gouwe Rokken F. Zwetsloot
135 De Bovenlanden G.C. Nooter
136 After Dorst H. Spaargaren
137 Pacific Princess J. Dikkeboom
138 De Prutpraam M. van Vuren
139 De Dubbele Bojum R. Vermeulen
140 Rode Lantaarn II M. Konst
141 De Kale Zak F. Rinkel
142 The Good Life M. Wiesener
143 De Barrel K. Bus
144 De Hoge Dijk M. Ceelen
145 Grote Pino T. van Veen
146 Hermamixers P. Buijs
147 Het Eerste Deuntje P. Loogman
148 Het Witte Hek A. Ceelen
149 Historische Tuin II J.W. Wegman
150 Kees K en de Gotmajoor W. Groen
151 Ketelbinkies A. van Gool
152 Mixed team van ‘t End K. Kramer
153 Mozes M. Alderden
154 Prins Albert R. Verkerk
155 SPOT B. Hoogervorst
156 Steur P. Steur
157 ‘t Vooroordeel L. van Nimwegen
158 Wauw! J. v.d. Velde
159 Ome Dirk V. Jongkind
160 Rondje Omweg M. Harting

Zendingswerk 
bij PCOB

Aalsmeer - Op donderdag 17 sep-
tember houdt de PCOB haar eer-
ste ledenmiddag van het seizoen. 
Op deze middag komt Astrid Klomp 
vertellen over haar zendingswerk. 
Zij is twee jaar lang door Zuid-Oost 
Azië getrokken - van Maleisië via 
Laos naar Thailand - en heeft daar 
veel indrukken opgedaan. Deze er-
varing wil zij graag delen. Belang-
stellenden worden uitgenodigd om 
deze middag bij te komen wonen. 
De middag begint om 14.30 uur en 
is in de grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad 2.
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‘Zangmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer’
Met een zekere regelmaat worden er zangmiddagen georganiseerd, 
waar bij u kunt meezingen, ongeacht of u nu wel of niet zo heel goed 
bij stem bent. Het is een gezellige melodieuze samenkomst die onder 
leiding staat van onze activiteiten begeleidster Ingrid van Zijverden 
met muzikale begeleiding van Ally Maarse. De eerstvolgende zangmid-
dag is op dinsdag 22 september om 14.30 uur in de grote zaal van het 
zorgcentrum, u bent van harte welkom.

Prinsjesdag menu
Op dinsdag 15 september hebben we een speciaal Prinsjesdagmenu 
s’middags tussen 12.00 - 14.00 uur in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’in 
Kudelstaart. Het is een low-budgetmenu voor een speciale prijs, name-
lijk maar 6 euro! Een menu dat bestaat uit: prinsjesdagsoep, kip, patat 
en appelmoes, bietensalade, vlaflip met lange vinger en slagroom. U 
kunt voor informatie of reserveringen terecht bij een van de gastvrou-
wen of bellen met: 0297 82 09 79.

3-daagse cursus Creatief tekenen
Donderdag 17, 24 september en op 1oktober is er een 3-daagse cursus 
in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ van 15.00- 16.00 uur. o.l. van mevr. H. Kniep. 
Creatief tekenen ook wel genoemd Zintagle tekenen is goed voor ont-
spanning, creatieve expressie en is leuk om cadeau te doen. De cursus 
is voor maximaal 8 personen en geschikt voor iedereen. Dit is inclusief 
papier, koffie en thee. De kosten bedragen 25 euro, fijnlijners 0,2mm en 
0,3mm moet u zelf aanschaffen. U kunt voor informatie of reserverin-
gen terecht bij een van de gastvrouwen of bellen met: 0297 82 09 79. 

‘Ruwe, groene parel trots van Aalsmeer’

Compliment burgemeester 
voor Centrum Zonnewijzer
Aalsmeer - Afgelopen weekein-
de is het nieuwe seizoen voor Cen-
trum Zonnewijzer (Centrum voor 
Bewust,- Gezond en Wel Zijn) op 
een wel erg bijzondere wijze manier 
van start gegaan! Tijdens de zeer 
geslaagde en unieke Gezond & Wel 
Zijn weekendbeurs (die nu maan-
delijks wordt georganiseerd, de 
volgende editie van deze ‘GeZon-
dag’ is 27 september) kwam bur-
gemeester Jeroen Nobel speciaal 
even langs om een gezond en duur-
zaam hart onder de riem steken 
voor de prachtige natuurlijk, gezon-
de, duurzame en verbindende initia-
tieven die Centrum Zonnewijzer zo-
al ontplooit en gaat ontwikkelen. Tij-
dens de officiële opening merkte hij 
prachtig op dat waar ooit dit prach-
tige Proefstation op de Linnaeus-
laan dienst had gedaan op het ge-
bied van planten kweken en onder-
zoek, nu de tijd is aangebroken dat 
juist tijd en energie gestoken wordt 
in het onderzoeken en stimuleren 
van de eigen persoonlijke en collec-
tieve groei en ontwikkeling, en dat 
dit nu juist is waar Centrum Zonne-
wijzer voor staat!
Afgelopen weekend waren er niet 
alleen diverse standhouders op het 
gebied van gezondheid, welzijn, 
persoonlijke ontwikkeling en duur-
zaamheid, maar werden er ook di-
verse bewustmakende en informa-
tieve lezingen verzorgd door autori-
teiten op hun gebied. Centrum Zon-
newijzer organiseert met regelmaat 
kleinschalige maar ook grote infor-
matieve en inspirerende lezingen, 
workshops, trainingen, seminars, 

symposia en congressen. Maar ook 
kunt u zich vergapen aan het prach-
tige aanbod van verbindende live 
muziek, zang en dans, Pilates, Yo-
ga en dans lessen, workshops De-
toxen, Kung Fu, Tai Chi en Qigong, 
maar ook Ayurveda, Shiatsu, diver-
se vormen van healingen en mas-
sages, gezonde drankjes, smoot-
hies en hapjes, Superfoods en Raw 
Foods. Centrum Zonnewijzer ver-
zorgt ook speciaal kinderprogram-
ma’s, die zorgvuldig verzorgd wor-
den door Zon en Wijs Kids in sa-
menwerking met WorldPeaceChild.
Het GezondZijnsHuis dient uitein-
delijk een ontmoetingsplek te wor-
den, een trefpunt waar je wilt ver-
toeven en verbinden, een ‘ervarings-
park’ waar je naar terug wilt ko-
men. Een plek waar diverse initiatie-
ven, projecten en activiteiten elkaar 
bekrachtigen vanwege de unieke 
combinatie. “Deze ruwe, maar zeer 
groene parel van Aalsmeer mag en 
kan wat ons betreft de trots gaan 
worden van de gemeente Aalsmeer! 
De locatie heeft als grote voordelen 
dat rondom het gebouw veel groen-
voorziening aanwezig is, er veel di-
rect beschikbare praktijkruimtes 
aanwezig zijn, het goed centraal ge-
legen en bereikbaar is, maar onder-
tussen toch ook prachtig opzichzelf-
staand en vrij gelegen is en rust uit-
straalt, en enorm veel mogelijkhe-
den biedt op het gebied van duur-
zaamheid, gezondheid en welzijn”, 
aldus burgemeester Nobel.
Kijk voor meer informatie, het volle-
dige programma en alle mogelijkhe-
den op: www.centrumzonnewijzer.nl

Nog enkele plaatsen vrij
Yoga, backstretching en 
ademtherapie bij Zazen
Aalsmeerderbrug - Een prachtige 
combinatie van de Oosterse filoso-
fie en Westerse wetenschap is wat 
voelbaar is in de lessen Yoga. In de 
lessen van Zazen wordt u begeleid 
bij het doen van oefeningen waar-
bij alle bewegingsmogelijkheden 
van de wervelkolom en gewrichten 
aan bod komen. Bij alle oefeningen 
vormt de adem de verbinding. Door 
de adem gericht in te zetten gaat u 
zich vitaler voelen. U leert uw eigen 
vitaliteitsmanagement te voeren. Er 
is nog plek in de ‘hatha’ yogales op 
de woensdagochtend of in de ‘och-
tendgloren’ yogales op maandag-
morgen. Wilt u de dag beginnen met 
aandacht voor lichaam en bewust-
zijn, dan is het Fort, te midden van 
het groen, een fijne plek om ont-
spannen de dag te beginnen. Yoga 
en backstretching helpt om de rug 
te versterken en versoepelen en bo-
vendien de adem te verruimen en 
verdiepen. Met de combinatie van 
yoga en backstretching neemt u 

deel aan sessies van een uur in een 
groep van maximaal 7 deelnemers. 
Meedoen kan nog. Op de maandag-
avonden zijn er nog plaatsen vrij. In-
formeer gerust naar de mogelijkhe-
den voor yoga en meditatie, Yoga en 
buikadem of naar de workshops die 
ingepland staan.
Ademtherapie leert u via aandacht, 
houding, beweging en ademhaling 
of een probleem samenhangt met 
een verhoogde spanning en hoe dat 
verminderd kan worden. Tijdens de 
behandelingen wordt onderzocht 
wat mogelijk de verhoogde span-
ning veroorzaakt. De oefeningen 
en instructies kunnen zowel lig-
gend, zittend of staand zijn. Ze zijn 
in principe voor iedereen uitvoer-
baar en sluiten aan bij houdingen 
in het dagelijks leven. Wees welkom 
in de lessen in het Fort op het we-
relderfgoed, Aalsmeerderweg 460 
in Aalsmeerderbrug. Voor aanmel-
den of contact: www.zazenyoga.nl 
of bel: 06-24767468.

Ria en Dirk: “Iedereen bedankt”
Gezellig jubileumfeest 
bij Total Copy Service
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag tij-
dens de jaarlijkse braderie in het 
centrum werd door Total Copy Ser-
vice haar 25-jarige jubileum ge-
vierd. Het was met recht een feest 
met vele Aalsmeerders, maar ook 
publiek en klanten van ver daar-
buiten brachten een bezoek aan 
de vernieuwde winkel, die nu over-
zichtelijk en ruim van opzet is. To-
tal Copy Service is al 25 jaar een be-
grip in Aalsmeer, maar ook ver in de 
regio. De naam Total Copy Service 
is niet zo maar gekozen, want vele 
diensten en producten worden daar 
aangeboden. Ze zijn een totaalleve-
rancier op het gebied van printen, 
ook grootformaat, kopiëren, druk-
ken en relatiegeschenken. En zo is 
in de nieuwe opzet nog meer ruim-
te en aandacht gekomen voor de 
kantoorvakhandel en naast de ve-
le artikelen zijn er op schrijf- en te-
kengebied leuke gimmicks bijgeko-
men. Ook is er door de nieuwe op-
zet ruimte ontstaan voor de presen-
tatie van cadeauartikelen en textiel 
bedrukken en borduren. Er is een 
ruime collectie te zien op het gebied 
van textiel. De cadeauartikelen zijn 
uniek omdat deze in ‘huis’ worden 
gemaakt na inbreng van het idee 
van de klant. 
De trotse eigenaren Ria Bouwman 
en Dirk Box hadden met hun team 
alles uit de kast gehaald om hun 
klanten te verwennen. Zo werd ie-
dereen de gelegenheid geboden om 
over de rode loper de als nieuw ge-
maakte winkel in de Dorpstraat te 
betreden. Naast koffie en een hapje 
en een drankje kreeg ook iedereen 
een presentje aangeboden. Voor de 
kinderen was een grote springkus-
sen neergezet en DJ Dennis presen-
teerde niet alleen gezellige muziek, 
maar ook voor jong en oud was er 
het Rad van Avontuur waar ieder-
een gratis aan mee kon doen en 
het was altijd prijs! Al jaren staat To-

tal Copy Service tijdens de braderie 
met oude Aalsmeer foto’s, dus ook 
dit jaar was er door Wim Rooden-
burg weer een prachtige collectie 
samengesteld die buiten op de fo-
to’s en binnen op DVD te zien wa-
ren. Vele Aalsmeerders herkenden 
wel iets van deze prachtige foto’s. 
Natuurlijk kan iedereen deze foto’s 
ook na de braderie komen bekijken 
en laten afprinten: en mogelijk klaar 
terwijl u wacht! En naast deze nieu-
we DVD van oud Aalsmeer, die wel 
meer dan 45 minuten beeld bevat, 
bestaat ook de mogelijkheid om de 
eerste DVD. die vorig jaar is samen-
gesteld, nog te kopen. Een mooi ca-
deau om te geven en zeker om te 
krijgen.

Nieuwe huisstijl en website
Nu Total Copy Service 25 jaar be-
staat vonden Ria en Dirk het ook tijd 
worden om de huisstijl en logo in 
een nieuw jasje te steken. Natuur-
lijk zijn de eigenaren supertrots op 
de nieuwe website die zaterdag tij-
dens de ‘receptie’ online is gegaan, 
alwaar al vele producten zijn te be-
stellen en waar meer mogelijkheden 
tot bestellen nog bij gaan komen zo-
dat u vanuit uw ‘luie stoel’ produc-
ten kunt bestellen. Maar naast dat 
de klanten via de website drukwerk 
en ander producten kunnen kopen, 
zal Total Copy Service de persoon-
lijke touch blijven geven en zullen 
de aangeleverde bestanden in huis 
worden gecontroleerd. Service en 
klantvriendelijkheid blijft bij Total 
Copy Service hoog in het vaandel 
staan! Op de vraag wie zouden jullie 
willen bedanken antwoorden Ria en 
Dirk: “Eigenlijk iedereen, de mensen 
met de grote opdrachten zijn be-
langrijk voor ons, maar ook de men-
sen die voor 1 of 2 kopietjes bij ons 
komen, want daar zijn we de eerste 
jaren afhankelijk van geweest om zo 
groot te worden als we nu zijn.”

Braderie met Bloemenzegels

Aalsmeer - Ondanks dat het wel 
wat fris en winderig was, waren er 
toch heel wat mensen op de been 
afgelopen zaterdag tijdens de bra-
derie in het centrum. Het was gezel-
lig druk. Zo ook bij de kraam van de 
Bloemenzegelwinkeliers. Er waren 
weer heel wat spaarders die weer 
op de speciale aanbiedingen af-
kwamen, dat bleek wel uit het aan-
tal boekjes dat werd ingeleverd. En 
ook de winkeliers hadden hun best 
gedaan om de kraam zo aantrekke-
lijk mogelijk te maken. Er waren al-
lerlei leuke aanbiedingen te vinden. 

Natuurlijk ontbrak het traditionele 
doosje met bonbons van Chocolatier 
Martinez niet en de gegrilde kip van 
Kruyswijk ook niet. Er waren plant-
jes van Angelique, een bon voor het 
maken van een pasfoto van Ringfo-
to De Boer, en wat te denken van de 
gevulde koeken van Bertram of de 
bodylotions van Etos Wind en dro-
gisterij De Horn. Het loont zeker de 
moeite om Bloemenzegels te spa-
ren. Niet alleen om tijdens de bra-
derie een leuke aanbieding te be-
machtigen, er kan ook ‘gewoon’ be-
taald worden met een volle spaar-
kaart (waarde 2 euro) bij de leden 
van de Vereniging van Aalsmeerse 
Bloemenzegelwinkeliers. Bovendien 
maken alle ingeleverde spaarkaar-
ten kans om aan het einde van het 
jaar mee te dingen naar de hoofd-
prijs en naar diverse andere mooie 
prijzen die de Bloemenzegelwinke-
liers weer beschikbaar stellen. De 
hoofdprijs is een Opel Karl (in sa-
menwerking met Van Kouwen) is 
natuurlijk prachtig, maar ook een 
geheel verzorgd weekend naar 
Texel of waardebonnen van 500 eu-
ro te besteden bij slagerij Kruyswijk 
zijn niet te versmaden. Aangevuld 
met prijzen van de leden van de ver-
eniging een ware prijzenregen. Dus, 
vraag om Bloemenzegels. U heeft er 
recht op! 

Ladies Night Espago met 
Melano Moments 
Aalsmeer - Vanaf het moment dat 
Espago het sieradenmerk Melano 
Moments introduceerde zijn klan-
ten uit Aalsmeer, maar ook van ver 
daarbuiten fan geworden. Jaarlijks 
breidt de collectie uit. Dat dit Me-
lano niet onopgemerkt is gebleven 
is duidelijk. Gonny de Koter: “Van-
af eind augustus is de shop-in-shop 
van Melano bij ons te vinden. Een 
compleet nieuwe styling met wit 
meubilair waar de gehele collectie 
van Melano beter dan ooit te zien is. 
Natuurlijk zijn wij enorm trots, Espa-
go biedt nu nagenoeg de grootste 
collectie van Melano in Nederland. 
Maar dat kan natuurlijk alleen maar 
dankzij onze loyale klanten.” 
Sales manager Francis Kramer Van 
Melano: “Wij zijn inderdaad blij ver-
rast wat Espago in Aalsmeer bereikt 
heeft. Melano is een relatief jong 
merk dat bijzonder goed aanslaat 

in Aalsmeer en omgeving. Het feit 
dat een van de etalages van Espa-
go altijd geheel aan Melano gewijd 
is, bewijst dat hier een ondernemer 
met visie zit.”
Dit feit is reden om de Ladies Night 
traditie voort te zetten. Elke La-
dies Night werd aangevuld met een 
gast-ondernemer uit het Aalsmeer-
se, onder andere collega’s van Mooi 
parfumerie, beautysalon Tineke van 
de Stam maar ook Bob met een live 
schildersessie waren te gast. Op 
woensdag 23 september neemt An-
dré de Ridder van de Ridder & Co. 
de ladies mee in de wereld van kof-
fie! Ruik, proef en geniet van diver-
se blends. En dat alles dan vanzelf-
sprekend geserveerd in een unie-
ke mok van Melano! Van 18.00 tot 
22.00 staan op 23 september de 
deuren weer wijd open bij Espago in 
de Ophelialaan.

Aalsmeerse taaljuf actief 
in week van alfabetisering
Aalsmeer - Eén op de negen Ne-
derlanders tussen de 16 en 65 jaar 
is laaggeletterd. Dat zijn 1,3 mil-
joen mensen! Een deel hiervan krijgt 
hulp van vrijwilligers om Neder-
lands te leren. Digitale taaljuf Blom 
uit Aalsmeer deelt in samenwerking 
met educatieve uitgeverij Muiswerk 
Educatief speciaal voor deze groep, 
tijdens de Week van de Alfabetise-
ring, honderd taalaccounts uit die 
toegang geven tot meer dan 6.000 
online taalopgaven, met uitleg en 
feedback. Stichting Lezen & Schrij-
ven roept iedereen op om tijdens 
de Week van de Alfabetisering aan-
dacht te vestigen op het probleem 
van laaggeletterdheid. 
Linette Eveleens, directeur Muis-
werk Educatief: ”Toen wij de op-
roep zagen hebben we een brain-
storm gehouden om te bepalen hoe 
wij ons steentje kunnen bijdragen. 

Na allerlei wilde ideeën kwamen we 
uiteindelijk toch uit op dat waar wij 
goed in zijn: slimme taalprogram-
ma’s leveren waar deze mensen 
echt mee geholpen zijn. Voor de be-
geleiding hebben we de hulp inge-
roepen van taaljuf Blom en zij was 
direct enthousiast om mee te wer-
ken.” 
Coby Blom, directeur van Juffrouw 
Blom: “Nadat ik mij in het onder-
werp had verdiept en de website 
van de Stichting Lezen & Schrijven 
goed had bekeken, wist ik al snel 
dat wij mee wilden werken. Uit on-
derzoeken blijkt steeds weer dat je 
de kans op een gezond en gelukkig 
leven vergroot door beter te leren 
lezen en schrijven. Daarom is het zo 
belangrijk dat iedereen dit kan.” Ga 
naar www.muiswerk.nl/tijdvoortaal 
voor alle informatie over de gratis 
taalaccounts.

Appartementen te koop/te huur
Wooncomplex Centrum 
heet Molenstaete
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
september is tijdens de open dag 
van Van Berkel Aannemers op fees-
telijke wijze de naam onthuld van 
het nieuwe woonblok met binnen-
tuin in de Zijdstraat, Dorpsstraat en 
het Molenpad. Molenstaete is de 
naam en aan Jan Scheltens, een van 
de bewoners van het luxe apparte-
mentencomplex, de eer om samen 
met Frans van Berkel het doek te 
verwijderen. Scheltens: “De grond-
legger van de letterkundige con-
structie AE is kousenhandelaar 
Joost van den Vondel uit Amster-
dam. Hij vond dat er na de A een 
lichte A-klank te horen was. Ver-
der was hij van mening dat hij de E 
na de A kon zetten om redenen van 
voornaamheid. Hij probeerde zijn 

denkbeeld ingang te doen vinden 
in de Muiderkring. Daar kwam een 
belangrijke groep van letterkundi-
gen en geleerden bijeen, waaron-
der P.C. Hooft, Constantijn Huygens 
en Bredero. We zijn dus in goed ge-
zelschap. De naam Molenstaete 
heeft, wat de A en E betreft, een ou-
de voorgeschiedenis, die nu door-
loopt naar vandaag en daarna nog 
een mooie toekomst tegemoet gaat. 
Om in de taal Latijn van de leden 
der Muiderkring te eindigen: Ac-
ceptabilis Habitare, het is er heerlijk 
wonen.” Er zijn overigens nog enke-
le luxe appartementen te koop of te 
huur. De nieuwe bewoners kunnen, 
indien gewenst, gebruik maken van 
de voorzieningen van Zorgcentrum 
Aelsmeer. 

Project ‘Jij en Social Media’ 
Aalsmeer - Ook dit jaar organi-
seert De Binding in samenwerking 
met React partner in Sociale Veilig-
heid en de Groenstrook het project 
‘Jij en Social Media’. Op 28 augustus 
hebben 175 leerlingen uit de eer-
ste klassen van het Voortgezet On-
derwijs deel genomen aan dit pro-
ject. Tijdens de training werd dieper 
ingegaan op de kansen en bedrei-
gingen van Social Media. Hoe kun 
je hier het beste mee omgaan? Wat 
zijn de Do’s en wat zijn de Don’ts? 
Om aan alle betrokkenen een zo 

compleet mogelijk programma aan 
te bieden, is op 7 september een in-
formatiebijeenkomst gehouden voor 
de ouders. Maar liefst 200 ouders 
hebben gehoor gegeven aan de uit-
nodiging. Ook zullen de docenten 
van de Groenstrook nog een trai-
ning krijgen. Op deze manier kan 
gewaarborgd worden dat alle be-
trokkenen op de hoogte zijn van 
het gebruik en de impact van So-
cial Media. 
Het was een goed programma voor 
jeugd, docenten en ouders.



Een icoon staat niet stil. Het gaat met de tijd mee. Maar kun je een icoon nog verbeteren? Ja dus. 
Profiteer nu van een aantrekkelijk introductieaanbod:
3 JAAR GARANTIE* I 3 JAAR GRATIS ONDERHOUD** I 3 JAAR RENTEVRIJE FINANCIERING***

ALLE OGEN OP MIJ
Fiat with

DE NIEUWE 500. MASTERPIECE RELOADED.

 Model Contante
waarde

Contante 
aanbetaling

Totaal
kredietbedrag

Looptijd
in maanden

Vaste debetrente-
voet op jaarbasis

Jaarlijkse Kosten
Percentage (JKP)

Termijnbedrag
per maand

Totaal te
betalen bedrag

500 v 14.495,- v 7.331,- v 7.164 ,- 36 0,0% 0,0% v 199,- v 7.164 ,-

Prijs incl. btw/bpm, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde auto kan afwijken van de daadwerkelijke 
 uitvoering. *De 3 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en 1 jaar Extra Garantie. U vindt de voorwaarden en uitsluitingen van 
Extra Garantie op www.fi atextragarantie.nl. **3 jaar gratis onderhoud omvat het standaard voorgeschreven onderhoud (exclusief schade, 
reparatie, slijtage delen en banden) zoals vermeld in het instructieboekje met een maximum van 45.000 kilometer. ***Het fi nancierings-

aanbod betreft een niet-doorlopend krediet via Fiat Financial Services, handelsnaam van FCA Netherlands B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Maximaal kredietbedrag op deze rentevrije fi nanciering van drie jaar bedraagt v 10.000. De 
actie is geldig t/m t/m 30 september 2015. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren het nieuwe rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,7 l/100km (1 op 21,3 – 26,3). CO2: 88 – 111 g/km.

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B.V.
AALSMEER, WITTEWEG 6, TEL. 0297 - 32 52 30

www.fiataalsmeer.nl

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp      Tel. 023 - 554 29 29

Natte, maar heel gezellige 
braderie in het Centrum

Aalsmeer - Het was best sneu 
voor de deelnemers aan de brade-
rie afgelopen zaterdag 5 septem-
ber. De kraam moest gevuld wor-
den in de regen, maar gelukkig 
kwam het spreekwoord, na regen 
komt zonneschijn, uit en is het toch 
een heel gezellige en druk bezoch-
te braderie geworden in de Zijd-, 
Dorps- en Schoolstraat. De brade-
rie was wel iets kleiner dan andere 
jaren, maar het aanbod was bijzon-
der gevarieerd. De combinatie van 
professionele kraamhouders, eigen 
ondernemers en verenigingen was 
hier waarschijnlijk debet aan. Kle-
ding, tassen, boeken, puzzels, sie-
raden, etenswaren (de aardbeien-
kraam was al vroeg los), woonac-
cessoires, schoenen, muziekinstru-
menten en onder andere oude fo-
to’s werden te koop aangeboden. 
Er waren ook diverse optredens, van 
een clown, Aalsmeers Harmonie en 

de dansgroep van Mariëlle Busker-
molen van SV Omnia verzorgde een 
leuke show op het Molenplein. Een 
feestje is gevierd door het 25 jari-
ge Total Copy Service in de Dorps-
straat, de hersens konden gekraakt 
worden bij de Schaakclub en veel 
animo was er voor de kraam van 
SPIE. De pramenkoorts is los gebar-
sten en menig deelnemer kwam de 
inschrijvingspapieren en instructies 
ophalen. Niet vergeten: de captain 
mag geen alcohol drinken en mu-
ziek uit bij de fi nish. Hier gaat op 
gecontroleerd worden. De braderie 
heeft overigens diverse buien moe-
ten trotseren, maar gelukkig lieten 
de bezoekers zich hierdoor niet uit 
het veld slaan. Van begin tot het ein-
de liepen mensen op straat en was 
er veel interesse voor het aanbod. 
Ondanks het herfstachtige weer, 
prima verlopen!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Natte, maar heel gezellige 
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 september:

F.C. AALSMEER
F.C.A.  1 – Renswoude 1 14.30 u
F.C.A. 2 - WV-HEDW  2 12.00 u
Swift  9 - F.C.A.  5 13.00 u
F.C.A.45+1 – TABA 45+2 14.30 u
Vrouwen
De Meer  VR.5 - F.C.A. VR.1 12.30 u
Junioren
F.C.A. A1 – Wasmeer A1 12.00 u
F.C.A. A2 – Legm.vogels A2 14.30 u
F.C.A. B1 – Zandvoort B1 12.00 u
Legm.vogels B2 - F.C.A. B2 15.00 u
Breukelen B3 - F.C.A. B3 12.45 u                                    
MSV’69  C1 - F.C.A. C1 14.45 u
F.C.A. C2 – Zandvoort  C1 10.15 u
Amstelveen C1 - F.C.A. C3  9.00 u
NFC C1 - F.C.A.  C4 12.00 u
F.C.A. C5 – RKAVIC C2 8.45 u                                         
Altius C5 - F.C.A. C6 16.30 u
Pupillen
RKDES D1 - F.C.A. D1 11.00 u
Sp.Martinus D2 - F.C.A. D2 13.15 u
F.C.A. D3 – CSW  D2  8.45 u
F.C.A. D4 – KDO  D2 10.15 u
F.C.A. D5 – KDO D3 10.15 u
F.C.A. D7 – HSV’69  D2  8.45 u
Fortius  E2 - F.C.A. E1 9.30 u
F.C.A. E2 – CSW  E1  8.45 u
NFC  E1 - F.C.A. E3 10.30 u
Hillegom E3 - F.C.A. E4  8.45 u
F.C.A. E5 – Badh.dorp E4 10.15 u
F.C.A. E6 – DIOS E9  8.45 u
Legm.vogels E4 - F.C.A. E7     9.00 u
Overbos E11 - F.C.A. E8 9.45 u
Kon.HFC  E17 - F.C.A. E9 12.15 u
HBC  F1 - F.C.A. F1 9.50 u
F.C.A. F2  - Sp.Martinus  F4 10.15 u
F.C.A. F3 – NFC F3   8.45 u
F.C.A. F4 – CSW  F2 10.15 u
F.C.A. F5 – Abcoude F6 10.15 u
HBC  F7 - F.C.A. F6G  8.30 u
Badh.dorp F3 - F.C.A. F7G       10.45 u
F.C.A. F8 – Overbos F9  8.45 u
F.C.A. F9 – Amstelveen F5    8.45 u
F.C.A. F 10–Buitenveldert F8  8.45 u
RKAVIC  F8 - F.C.A.  F 11  9.00 u
F.C.A. F12–Buitenveldert F13 10.15 u
Meisjes
F.C.A. MA1–Purmerend A1   14.30 u
DSS  MB.2 - F.C.A. MB.1  9.45 u
Sporting MD1 - F.C.A. MD.1   8.45 u
F.C.A. MD.2 – KDO  MD.1      8.45 u
Wherevogels E1-F.C.A. E1       8.45 u 
Volendam ME.4 - F.C.A. ME.2  9.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES D1 – F.C.A.  D1 11.00 u
DIOS  D7 - RKDES D2 11.45 u
Legm.Vogels D8-RKDES D3 11.00 u
RKDES E1 – UNO  E2 9.30 u
RKDES E3–Sp.Martinus E5 13.00 u
RKDES E5 – CSW E4 11.00 u
RKDES E6 – Hoofddorp E 11 9.30 u
RKDES E7 – Hillegom E 12 9.30 u

RKDES E8 – Roda’23 E 13 11.00 u
UNO F1 - RKDES F1              8.30 u
CSW  F1 - RKDES F2 10.10 u
Legm.vogels  F3 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – Geuzen F3  9.30 u
RKDES F6 – HBC  F10 13.00 u
Overbos  F11 - RKDES F7 8.30 u
Kon.HFC  F19 - RKDES F8 11.30 u
RKDES F9 – CSW F5   9.30 u
RKDES 012-1 – Buitenboys   9.30 u
Vrouwen
DSS VR.4 - RKDES VR.1 15.00 u
Meisjes
RKDES MB.1 – Actief MB.2 13.00 u
RKDES MC.1 – DSS  MC.2 11.00 u
DSS  MC.3 - RKDES MC.2 9.50 u
Roda MD.1 - RKDES MD.2 12.45 u
Roda ME.1 - RKDES ME.1 12.45 u
S.C.W.
SCW 1 – Zandvoort 1 14.30 u
SCW 2 – Argon 6 12.00 u
VVC 3 - SCW 3 12.00 u
UNO 2 - SCW 4 13.00 u
SCW 5 – HBC 2 12.45 u
SCW 35+ – Pancratius 35+ 15.00 u
SCW 45+ – VVZ’49 45+ 15.45 u
Junioren
SCW A1 – BSM  A1 12.45 u
HBC B3 - SCW B1 13.00 u
SCW C1 – DIOS  C4 10.15 u
Hoofddorp C 11 - SCW C2 11.30 u
Pupillen
SCW D1 – Kon.HFC D3 8.45 u
Pancratius D6 - SCW D2 13.15 u
SCW E1 – Badh.dorp  E1 10.00 u
SCW E2 – Hillegom E5  8.45 u
SCW F1 – UNO  F3  8.45 u
SCW F2 – RCH F3  8.45 u
Meisjes
SCW MB.1 – HFC  MB.1 10.00 u
Alliance ME.1 - SCW ME.1 11.30 u

Zondag 13 september.
F.C. AALSMEER
De Germaan 1 - F.C.A. 1 14.00 u
HBC  4 - F.C.A. 2 11.00 u
Overamstel 2 - F.C.A. 3 11.30 u
F.C.A. 4 – Vogelenzang  2 11.30 u 
F.C.A. 5 – Argon 2 11.30 u
F.C.A. 6 – Sp.Martinus  3 14.00 u
F.C.A. 7 – HBC 7 11.30 u

R.K.D.E.S.
Nautilus 1 - RKDES 1 14.00 u
Zeeburgia 2 - RKDES 2 12.30 u
RKDES 3 – Schoten  2 12.00 u
RKDES 4 – Eendracht 2  12.00 u 
Alliance’22  4 – RKDES  5 14.00 u
Junioren
DIOS  A1 - RKDES A1 12.00 u
Martinus A4 - RKDES A2 14.00 u
Waterwijk B2 - RKDES B1 11.00 u
RKDES C1 – Spartaan C2 10.00 u
Roda’23 C4 - RKDES C2 10.00 u
RKDES C3 – Kon.HFC  C5 10,00 u
RKDES C4 – Roda’23  C7 12.00 u

Seizoen Oosterbad zit er op
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heeft 
Het Oosterbad haar deuren geslo-
ten. Het weer hield niet over, dus 
is er geen verlenging van de ope-
ningsdagen. Aan het einde van dit 
seizoen was er nog veel te doen in 
het natuurzwembad aan de Mr. Jac 
Takkade. Zo zwommen maar liefst 
tien kanjers af voor hun zwemdiplo-
ma en op zaterdag 29 augustus was 
de toegang gratis in verband met 
Sportpassie Aalsmeer. Ook werd 

op deze dag de Oosterbad Zwem-
loop in samenwerking met Oceanus 
Triatlon gehouden. Dit resulteerde 
in een super mooie en succesvolle 
dag. Afgelopen weekend werd af-
gesloten met een mooie zondag: de 
laatste van seizoen van dit 87ste sei-
zoen. Nu wordt het zwembad weer 
winterklaar gemaakt en kunnen alle 
enthousiastelingen zich weer mel-
den voor de traditionele nieuwjaars-
duik op 1 januari 2016 om 14.00 uur.

Basketbal Vereniging wil 
naar hoger niveau
Aalsmeer - Basketbal Vereniging 
Aalsmeer prijst zich zeer gelukkig 
met de sponsorovereenkomst met 
Heemhorst Watersport. Na het jubi-
leumjaar – vorig jaar bestond BVA 
50 jaar – is er binnen de vereniging 
van alles op gang gekomen en daar-
uit is ook deze verbintenis met de-
ze sponsor, waarvan één van de ei-
genaren zelf een verwoed basketbal-
ler is en die ook zijn zonen al heeft 

warm gekregen voor het spel, ont-
staan. In de afgelopen maanden zijn 
er een flink aantal jeugdleden bijge-
komen en zelfs ook een aantal meis-
jes rond de 13 tot 14 jaar, waardoor 
er weer nieuwe teams gevormd kun-
nen worden. Maar ook leden in de 
andere leeftijdscategorieën hebben 
zich gemeld, zodat de vereniging ook 
in de breedte gegroeid is. De ambi-
tie van het Bestuur en de Technische 

Nederlandse sjoelers op 
winst tegen Duitsland
Aalsmeer - De eerste competitie-
avond van Sjoelclub Aalsmeer op 
donderdag 3 september leverde nog 
geen persoonlijke records op. Ieder-
een moest duidelijk weer even in het 
sjoelritme komen. De eerste punten 
zijn al wel gescoord in de strijd om 
het kampioenschap per klasse. In de 
Hoofdklasse eindigde Tiny Amsing 
op één, gevolgd door Cock Tukker 
en Petra Houweling. In de A-Klas-
se was de hoogste eer voor Mariët-
te van der Vlugt, op twee Karin Ge-
leijn en drie Cock van der Vlugt. In 
de B-Klasse was Klaas van Leeu-
wen onverslaanbaar, gevolgd door 
Henk Brozius enMargriet de Vries 
In de C-Klasse ging de winst naar 
Jan Geleijn Dzn, op twee Klaas de 

Vries en op drie Maria Baggen. Af-
gelopen zaterdag 5 september werd 
in Ter Apel de interland Nederland-
Duitsland gesjoeld. Namens Sjoel-
club Aalsmeer deden Petra Houwe-
ling (gemiddeld 129,55) en Patrick 
Haring (gemiddeld 139,13) mee. Ne-
derland won de interland met grote 
overmacht van de oosterburen. 

Clubcompetitie
De volgende clubavond is op don-
derdag 17 september vanaf 20.00 
uur in Dorpshuis Kudelstaart. Ieder-
een is vrij om een keer mee te doen 
en te zien hoe leuk sjoelen is. Voor 
informatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met Mir-
jam van den Berg via 0297-347439.

Handbal 
Seizoen begint voor FIQAS
Aalsmeer - Na een uitgebreide 
voorbereiding, stages en de nodige 
oefenwedstrijden gaat het seizoen 
dan eindelijk écht beginnen voor de 
mannen van FIQAS Aalsmeer. Net 
als vorig seizoen komt de ploeg van 
René Romeijn en Djordje Stevanovic 
het eerste deel van het handbaljaar 
uit in de BeNe-League, een compe-
titie van de vier sterkste Nederland-
se en Belgische ploegen van vorig 
jaar. Er wordt een volledige compe-
titie van 14 wedstrijden gespeeld, 
waarna de twee hoogst geëindig-
de ploegen in een Final Four week-
end gaan uitmaken wie zich Be-
Ne-League kampioen mag noemen 
(en volgend seizoen sowieso mag 
deelnemen aan het toernooi om de 
Challenge Cup). Voor de Aalsmeer-
ders begint de BeNe-League met 
een Nederlands onderonsje. De eer-
ste tegenstander is echter wel met-
een een zeer sterke en lastige: re-
gerend landskampioen OCI/Lions. 
Vorig seizoen speelden de ploegen 
vier keer tegen elkaar en kwamen 
de Limburgers vier keer als win-
naar uit de bus. De verschillen wa-
ren echter klein: drie keer werd met 
slechts één punt verschil verloren. 
Het belooft dus zeker ook nu weer 
bijzonder spannend te worden. FI-
QAS Aalsmeer moet wel naar Lim-
burg, want er wordt gespeeld in Sit-
tard (sporthal Fitland XL). De wed-
strijd begint zaterdag 12 septem-
ber om 19.30 uur. Zaterdag 19 sep-
tember spelen de mannen thuis in 
de Bloemhof vanaf 19.15 uur tegen 
KV Sasja. 

Twee keer oefenwinst dames
Afgelopen zaterdag 5 september 
speelde dames 1 een trial bij VELO in 
Wateringen, een team dat de dames 
ook gaan tegenkomen in de Eerste 
Divisie competitie. Naast VELO was 
ook tweede divisionist MHV uit Mill 

aanwezig. De eerste wedstrijd was 
tegen MHV en deze dames traden 
aan met vijf A-junioren. Ze waren 
niet gewend om met hars te spe-
len en hadden net de wedstrijd te-
gen VELO gespeeld. De Aalsmeerse 
dames waren gretig, speelden mak-
kelijk en dat betekende dat er geen 
sprake was van een gelijk op gaan-
de wedstrijd. Na een ruststand van 
18-3 werd de eindstand 31-11. Di-
rect aansluitend maakten de FIQAS-
dames zich klaar voor de wedstrijd 
tegen VELO. De VELO-dames had-
den een uurtje kunnen uitrusten en 
dat was in het begin wel te merken: 
VELO liep snel uit naar een verschil 
van 4 à 5 goals, mede omdat FIQAS 
even moest wennen aan het hogere 
tempo en de weerstand ten opzich-
te van de wedstrijd ervoor. Na de 
lastige beginfase herpakte FIQAS 
zich knap en na 18 minuten stond 
er een knappe 9-9 tussenstand op 
het bord. Hierna ontspon er zich een 
mooie wedstrijd en dat resulteerde 
in een 14-13 achterstand bij rust. FI-
QAS kwam beter uit de rust dan VE-
LO, maakte minder fouten en na 11 
minuten stond Aalsmeer voor met 
19-17. Afstandsschoten werden af-
gewisseld door cirkelspel en breaks, 
dus alle varianten kwamen aan bod. 
Aalsmeer bleef de rest van de wed-
strijd aan de goede kant van de sco-
re, maar op het laatst werd het toch 
nog spannend. Gelukkig was er ge-
noeg marge, dus uiteindelijk werd 
de stand 23-22 in het voordeel van 
FIQAS Aalsmeer. Vooral de tweede 
wedstrijd was een prima testcase 
voor de competitiestart van ko-
mende zaterdag 12 september te-
gen PSV in Eindhoven vanaf 20.00 
uur. Op zaterdag 19 september spe-
len de dames net als heren thuis in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Om 20.45 uur start de wed-
strijd tegen Veneco/VELO.

Postduivenvereniging De Telegraaf
Cees wint voor vierde keer 
Aalsmeer - Zaterdag 5 september 
stond er een vlucht op het program-
ma, een Natour vlucht vanuit het 
Belgische St. Job in ’t Goor. Vanwe-
ge de slechte weersomstandighe-
den werd de vlucht van ruim 100 ki-
lometer ingekort, met de hoop dat 
er zaterdagmiddag een gaatje was 
om te lossen. Die hoop werd beant-
woord, want om 15.00 uur konden 
de duiven in vrijheid worden gesteld 
met een NW wind tegen. 

Ondanks de NW wind werd het een 
vlot concours, want na 15 minuten 
waren de prijzen verdiend en waren 
de duiven nagenoeg allemaal weer 
thuis. Cees van Vliet werd voor de 
vierde keer de winnaar, nu met de 
11-291 die 1199,231 meter per mi-
nuut maakte. De uitslag van St. Job 
in ’t Goor met 412 duiven en 10 
deelnemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  J.H. van Duren Amstelveen

Voetbal
Dik verdiende overwinning 
FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Door omstandigheden 
kwamen de voetballers van Nieuw 
West veel te laat op het complex van 
FC Aalsmeer aan. Om 14.15 uur was 
de aftrap, het was de thuisploeg 
die direct druk zette op het Nieuw 
West gedeelte en met succes zal la-
ter blijken. Wat de FC Aalsmeer de 
voorgaande jaren vooral miste was 
wel het aanvallend vermogen en het 
vermogen om de tegenstanders hun 
wil op te leggen. Maar daar schijnt 
verandering in te zijn gekomen. Met 
een achterhoede, waarin de op het 
oude nest teruggekeerde Richard 
de Vries een prima partij speelde, 
die stond als een dijk. Met op doel 
Jeremaih Veldman, die de jaren lan-
ge sluitpost Stephan van Halm, op-
volgt. Veel werk was voor hem niet 
weggelegd. Reeds in de achtste mi-
nuut was het raak en kon het erg 
weinige publiek de handen warm 
klappen. 1-0 Werd het door Be-
war Kasim die na een perfecte aan-
val diverse tegenstanders te slim af 

was en uit een moeilijke hoek doel-
man Camilla Yassin wist te verras-
sen. Het was natuurlijk nog niet al-
lemaal zo als het zou moeten ho-
ren, maar ook nu zal blijken dat de-
ze formatie van trainer Erwin Mon-
nich de komende wedstrijden echt 
nog wel steeds beter gaat spelen. 
Als er wat meer rust komt, en men 
de tijd neemt om de vrijstaande me-
de spelers in het spelletje te betrek-
king, komt het echt wel goed. Na-
tuurlijk iedereen kon zien dat het 
spel in het begin teveel op Lennart 
Eberharter georiënteerd was, maar 
dat werd gaandeweg de wedstrijd 
steeds beter. De 2-0 kwam tot stand 
na een overtreding op Dani Calmez. 
FC Aalsmeer kreeg een vrije trap 
toegewezen, Mark Schut passeerde 
slim de opgezette muur, maar doel-
man Camilla Yassin wist in eerste 
instantie het gevaar te keren. Ech-
ter in de rebound wist Jeroen Ezink 
de 2-0 aan te tekenen. De bezoe-
kers, die echt wel konden voetbal-
len, probeerden bij iedere overtre-
ding de scheidsrechter te beïnvloe-
den. Maar de heer P. Helgering was 
een klasse apart, met zijn 20 jaar 
liet hij zien uit het goede hout ge-
sneden te zijn. Na 15 minuten in de 
tweede helft werd Alexander Goes 
vervangen door Elias El Hadji. In de-
ze fase van de wedstrijd werd het 
spel harder, de tegenstander ging 
over tot hardere maatregelen wat 
hun in het verdere verloop van de 
wedstrijd op vier gele kaarten kwam 
te staan. Een kwartier voor tijd was 
het gebeurd met Nieuw West. Het 
was Dani Calmez die op rechts een 
prima aanval op touw zette en zijn 
tegenstander op het verkeerde beet 
zette. Zijn voorzet werd in eerste in-
stantie door de verdediging afgesla-
gen, maar het gevaar was nog niet 
geweken. Het was de meegekomen 
Bewar Kasim die in het bezit van de 
bal kwam en Jeroen Ezink vrij zag 
staan.  Het was een aanval uit het 
bekende boekje, via Ezink kwam de 
bal voor het doel bij Lennart Eber-
harter die totaal geen moeite had 
om voor de 3-0 te zorgen. Al met al 
een dik verdiende overwinning en 
dat geeft een goed gevoel voor de 
wedstrijden die komen gaan. Ko-
mende zondag 13 september tegen 
Germaan/De Eland ASC.
Theo Nagtegaal

Commissie is om de vereniging op 
een hoger niveau te krijgen en daar 
zal in het komende seizoen keihard 
aan gewerkt worden. Het HS 1 team 
speelt al op zeer hoog Rayon niveau 
en dat moet ook impulsen geven aan 
de andere teams en beloftes van de 
vereniging. De sponsor heeft on-
langs het grootste deel van de ver-
eniging – de allerkleinsten hadden 
net 2 jaar geleden al tenues gespon-
sord gekregen door Microplant – in 
nieuwe tenues gestoken en dat het 
er piekfijn uitziet blijkt uit bijgaande 
foto wel.  BVA zal zeker nog vaak van 
zich laten horen in het komende sei-
zoen en de seizoenen daarna.

3.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer

4.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5.  W. Grapendaal Aalsmeer
6.  Gerard & Lies v.d. Bergen  Ku-

delstaart
7.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
8.  M. de Block Aalsmeer
9.  Tim Rewijk De Kwakel
10. Darek Jachowski Mijdrecht

Het podium van vorig seizoen, William (2e), kampioenen Danny en Tim.

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 zul-
len opleveren. Verrassende finalis-
ten, nieuwe winnaars, hoge uitgooi-
en, alles zal weer de revue passeren. 
Achteraf is alles dan weer te lezen 
in deze krant en op de website poel-
seye.nl. Op de website is in de me-
nubalk de keuze mogelijkheid ‘His-
torie’ te vinden. Hieronder staan alle 
bijzondere prestaties van de ‘gehele’ 
geschiedenis (dertien jaar) van de 
Poel’s Eye. Alle winnaars en finalis-
ten op de speelavonden zijn terug te 
vinden, niet alleen van de Winnaar-
ronde, maar van alle vier niveaus. 
Ook alle uitslagen van de overige 
toernooien zijn op de site terug te 
vinden. Natuurlijk van de drie jaar-
lijkse toernooien, te weten het Kop-
pel Toernooien (13 keer), de Open 
Kudelstaart (12) en het Blind Koppel 
Toernooi(5). Maar ook van de ‘oude’ 
toernooien worden de finalisten ge-
noemd; het Viertallen Toernooi (4), 
T53 (2) en de twee eenmalige Toer-
nooien : Punten Toernooi en ‘RKDES 
75 jaar’. Ook zichtbaar op de site zijn 
de wapenfeiten van de toenmalige 
Dames competities. Op een gege-
ven moment gingen de dames op in 
het succesvolle vier niveau systeem. 
Niet de sekse was langer bepa-
lend, maar het dartsniveau bepaal-
de op welk niveau elk individu, man 
of vrouw, uiteindelijk terecht kwam. 
Ondertussen hebben de dames be-
wezen hun mannetje te staan, want 
op alle niveaus wisten zij te winnen. 

Floor van Zanten (5) en Ilona van 
Emden (2) wonnen zelfs het hoog-
ste niveau, de A Winnaarronde. Dit, 
plus alle oude wapenfeiten van de 
toenmalige dames competities, zijn 
dus op de website terug te vinden. 
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 morgen, vrijdag 
11 september. Nieuwelingen zijn 
meer dan welkom. Men kan gedu-
rende het seizoen aan elk willekeu-
rig dartsactiviteit deelnemen. Lid-
maatschap of van te voren opgeven 
is absoluut niet nodig. Thuis blij-
ven is echter pas echt onnodig. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd. Dus 
tot morgen. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden over de 
opzet op de speelavonden zelf (on-
der de kop ‘Informatie’ in de menu-
balk.).
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Gerrit Versteegverschieting 
en barbecue bij HBV Target
Kudelstaart - Zoals het in de tra-
ditie past vond op de laatste zon-
dag van augustus de jaarlijkse Ger-
rit Versteegverschieting plaats bij 
handboogvereniging Target. Deze 
westrijd wordt georganiseerd als in 
memoriam voor een overleden oud 
lid, Gerrit Versteeg. De wedstrijd is 
toegankelijk voor leden van HBV 
Target en is open voor elke discipli-
ne van de handboogsport. Gescho-
ten wordt op de buitenaccommoda-
tie (dit jaar op een prachtige zomer-
dag!) op een afstand van 25 meter. 
Deze wedstrijd heeft een informeel 
karakter, bijna in de vorm van een 
familiedag. 
Partners en kinderen van de schut-
ters zijn welkom om te komen kijken 
en ze zijn zeker welkom op de bar-

becue die na afloop plaatsvind. Het 
bestuur van HBV Target is van me-
ning dat het, zeker bij een wat klei-
nere vereniging, belangrijk is dat 
partners participeren in het clubge-
beuren. Dit versterkt de onderlinge 
band wat weer een positieve uitwer-
king heeft op de vrijwilligersinzet. 
Ondanks de hitte werd er met veel 
animo en inzet geschoten en op een 
enkele verdwaalde pijl in het ach-
terland na verliep de wedstrijd vlek-
keloos. Na de wedstrijd gezellig sa-
men aan de barbecue en een lekker 
koel drankje. Een geweldig gezellige 
dag met sport, plezier en een heer-
lijke maaltijd. Op de foto de prijs-
winnaars van dit jaar. Meer weten 
van de handboogsport? Kijk dan op 
www.hbvtarget.nl.

Wim 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 don-
derdag 3 september is het kaarten 
gewonnen door Wim Buskermolen 
Pzn. met 5648 punten, gevolgd door 
Alie van Weerdenburg met 4911 en 
op drie is Jaap Balk geëindigd met 
4908 punten. Bij het jokeren was 
deze week Gerard de Wit de beste 
met 32 punten. Belangstelling voor 
deze gezellige kaartmiddag? Kom 
gerust eens kijken en meespelen. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297 340776.

Sjoelcompetitie in 
Middelpunt

Aalsmeer - Buurtvereniging Oost-
end heeft zijn eerste speelavond ge-
had. Het was als vanouds weer ge-
zellig en er werd veel gepraat. Er 
waren 20 personen, maar er kunnen 
er altijd nog meer bij. Vier willekeu-
rige spelers gingen met een prijsje 
naar huis. Het sjoelen is gewonnen 
door Lineke van Brakel met 123,3 
punten, op twee John van de Kop-
pel met 116,9 punten en op drie Jan 
Joore met 107,4 punten. De volgen-
de sjoelavond is donderdag 17 sep-
tember vanaf 20.00 uur in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55. 
Inlichtingen bij Wim van de Merbel 
via 0297- 321143.

Koppelkaarten in 
Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 11 
september is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Iedereen is van harte wel-
kom. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Het klaverjassen op 
vrijdag 4 september is gewonnen 
door Miep Bloemen en Krijna Ver-
hoef met 5535 punten, op twee Theo 
Nagtegaal en Floor van Engelen met 
5481 punten en op drie zijn Wil ter 
Horst en Ans Doeswijk geëindigd 
met 5233 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Dirk Tromp en 
Chris van Wijhe met 3508 punten.
Bij het jokeren behaalde Trudy met 
226 punten de hoogste eer. 

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
16 september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 2 september 
is gewonnen door Martin van Stijn 
met 4832 punten, gevolgd door En-
geltje Jongkind met 4819 punten en 
Wim Spring in ‘t Veld met 4806 pun-
ten.

Kom ook tafeltennissen
Nieuw tenue TTV Rijsenhout 
Rijsenhout - Het tafeltennissei-
zoen gaat deze week weer van start 
en TTV Rijsenhout speelt zijn thuis-
wedstrijden in dorpshuis de Reede 
aan de Schouwstraat. Dit jaar gaat 
dit gebeuren in een fonkelnieuw 
sponsortenue! Afgelopen dinsdag 
overhandigde Leny van Oudenaren 
namens sponsor PVO de shirts aan 
de nestor van de club Jan Joore (zie 
foto). Jan is al vanaf de oprichting 
van de club actief als speler en be-
stuurslid, dat betekent in zijn geval 
al bijna 50 jaar!
Nu ook de problemen met de glad-
de vloer lijken te zijn opgelost, kan 

de club dit jaar met veel enthousi-
asme en hopelijk goede resultaten 
tegemoet zien. Dit seizoen zullen er 
drie teams meespelen in de regio 
Holland Noord. Team 1 en 2 in de 
vierde klasse en team 3 in de zes-
de klasse.
Overigens is er nog voldoende ruim-
te voor nieuwe leden, zowel compe-
titief als recreatief. Kom eens langs 
op dinsdagavond vanaf 20.00 uur 
om een balletje te slaan of gewoon 
eens met eigen ogen te zien dat ta-
feltennis in competitieverband toch 
nét wat anders is dan het welbeken-
de ‘campingspelletje’ pingpong.

Nieuwe leden welkom
Dammers ontwaken weer
De Kwakel - Als de vakantie en de 
kermis voorbij zijn, dan begint het 

verenigingsleven weer in De Kwa-
kel. Eén van de oudste verenigin-

Sjoelen in Reede
Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout 
opent donderdag 17 september 
weer de deuren voor een gezellige 
sjoelavond in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. 
Iedereen die ook wel eens een pot-
je wil sjoelen is van harte welkom 
om mee te spelen. Het sjoelen be-
gint om 19.30 uur.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer wint van Almere
Aalsmeer - Verslag voetbalwed-
strijd op 5 september: FC Almere - 
FC Aalsmeer (zat.). Vooraf was dit 
een wedstrijd die niet als ‘makke-
lijk’ was te bestempelen. Vorig sei-
zoen verloor de FC vijf punten aan 
FC Almere en met de versterkingen 
van Almere werd deze wedstrijd 
toch met enige zorg tegemoet ge-
zien. FC Aalsmeer – met nieuwko-
mers als Maikel Eman op doel, Eder 
Delgado rechtsachter, Keven Ver-
meij voorstopper, Roger Grootfaam 
linkshalf en spits Friderici in de ba-
sis – kwam goed uit de startblokken. 
In de 13e minuut moest keeper Pas-
cal Doest van FC Almere handelend 
optreden op een schot van Calvin 
Koster. FC Aalsmeer was de eerste 
20 minuten de bovenliggende partij 
en achterin bij FC Almere schroom-
de men niet om met kleine over-
tredingen het spel van Aalsmeer te 
ontregelen. Scheidsrechter van Lan-
gen ging in de beginperiode te veel 
af op het regelmatig gevlag van zijn 
grensrechter aan FC Almere-zijde, 
maar gaandeweg de wedstrijd trok 
hij zijn eigen conclusies. Het enige 
hoogtepunt in de eerste helft was 
de dieptepass van Thomas Harte 
op Friderici die Tjeerd Hof uitspeel-
de en via onderkant lat de 0-1 voor 
FC Aalsmeer aantekende. Er werd 
hard gewerkt aan beide zijden, maar 
echte doelkansen kwamen er in de 
eerste 45 minuten niet. FC Almere 
was alleen gevaarlijk met corners 
of vrije trappen met hun boomlan-
ge verdedigers. FC Almere begreep 

dat het in de tweede helft meer druk 
moest zetten om een positief resul-
taat neer te zetten. Het leverde al-
leen maar meer balbezit op. Wis-
sels 63e minuut: Bart de Jong voor 
Eder Delgado en Arnaud van Leeu-
wen voor Thomas Harte. Wissel 64e 
minuut: Michal Kocon voor van Fri-
derici. Het spel golfde op en neer, 
maar zonder directe kansen bleef 
de wedstrijd volkomen open. FC Al-
mere probeerde wanhopig nog een 
punt uit deze wedstrijd te halen. FC 
Aalsmeer gaf achterin niets weg. Al-
leen uit een vrije trap van Mike de 
Blieck in de 85e minuut kopte Burak 
Sitil de bal nog van de doellijn. Eind-
stand 0-1 voor Aalsmeer. 
Met een goed gevoel kan men de 
komende wedstrijden tegemoet 
zien. Komend weekend 12 septem-
ber speelt FC Aalsmeer (zat.) thuis 
aan de Dreef tegen Renswoude. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Koud dagje voor schakers
Aalsmeer - Zaterdag 5 september 
verzamelden Henk, Henk en Ben 
zich op stand 112 in de Zijdstraat 
voor de jaarlijkse braderie. Er werd 
een Noordwester verwacht en die 
was er ook en blies recht de Zijd-
straat in waar AAS een van de eer-
ste stands was. Verder dankzij de 
nieuwbouw ook nauwelijks zon, als 
die er al was. De AJ Keesen arri-
veerde wat later en ging wat eerder 
weg, nadat hij getroffen was door 
een paar liter water omdat Henk N 
even wat water van de stand liet af-
lopen... Zelfs Henk L had het koud 
en erg storm met publiek liep het 

ook niet, na de eerste bezoeker en 
een zeer trouwe laatste bezoekster 
waren er enige jeugdleden van AAS 
met ouders, maar verder was het vrij 
stil aan het einde van de Zijdstraat. 
Om 16.30 uur vonden de Azen het 
wel welletjes en gingen naar de Chi-
nees voor een verwarmende maal-
tijd en werd het toch nog een beet-
je leuk...
Vrijdag 11 september begint AAS 
weer met de jeugdlessen in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. 
Aanvang 19.30 uur. Nieuwe scha-
kers zijn welkom.
Door Ben de Leur

Voetbalwedstrijd tegen Geinburgia
RKDES jong en fris van start
Kudelstaart - Nieuwe ronde, nieu-
we kansen, luidt het spreekwoord en 
dat is voor RKDES zeker van toepas-
sing. Nieuwe kansen, met heel veel 
nieuwe jonge spelers en een nieuwe 
trainer Jesse Donker. Verder bestaat 
de begeleiding uit assistent-trainer 
Gerard van Schaik en leiders Jas-
per Burgers en Jan v/d Maarl. Erwin 
Hogervorst en Natasja van Loon zijn 
wederom weer de verzorgers terwijl 
good-old Sjaak Kok weer de vlagge-
nist van de rood/zwarte brigade is. 
Wat het team betreft zijn alleen Roy 
Endhoven, Lennart Kok en Ivo Len-
tjes spelers, die ook in het elftal van 
vorig seizoen meestal wel te vin-
den waren. Alleen Jordi van Duijn 
is een nieuwkomer bij de plaatselijk 
FC, terwijl Mischa v/d Scheur weer 
fit genoeg is om te spelen. Verder is 
het eerste van RKDES versterkt met 
jeugd-keeper Thijs Kraak, verdedi-
gers Rico Zethof en Kelvin Moenis 
en het aanvalstrio Raymond Baars, 
Rutger Spaargaren en Frank Brug-
man. Een gemiddelde leeftijd van 
21,2 jaar waarvan alleen Mischa v/d 
Scheur de 23 al gepasseerd is, kort-
om een zeer jong team maar wel 
één met potentie. RKDES begon ze-
nuwachtig aan de wedstrijd die op 
het nieuwe kunstgrasveld gespeeld 
werd. De eerste 20 minuten speelde 
de plaatselijke FC wat behoudend 
en liet het initiatief aan de gasten uit 
Driemond. Zij konden echter geen 
kansen creëren, terwijl RKDES pro-

beerde met de rappe buitenspelers 
Rutger Spaargaren en Frank Brug-
man spits Raymond Baars in stelling 
te brengen. Enkele schoten uit de 
tweedelijn vonden alleen het ach-
ternet. Frank Brugman kwam nog 
een teentje tekort om de bal over de 
keeper van Geinburgia te lepelen. 
Maar toch kwam de Afas/Nieuwen-
dijk even later op voorsprong. Een 
vrije trap, die gegeven werd omdat 
een speler Roy Endhoven tegen de 
kunstgrasvezels stopte, werd door 
Ivo Lentjes bekeken langs de muur 
geschoten en daar had de keeper 
van Geinburgia nou net niet op ge-
rekend. Lekker rusten met de 1-0 
was niet verkeerd. Maarten van Put-
ten kwam Raymond Baars vervan-
gen en daarmee kwam er ook wat 
meer pit in het spel. Toch kwam de 
1-1 op het scorebord. De overigens 
goed fluitende scheidsrechter Huur-
man zag een overtreding die wei-
nig andere ook zagen. Een muurtje 
werd neergezegd maar de bal zeilde 
over de muur in de hoek, mooie goal 
maar wel één met een luchtje. Rut-
ger Spaargaren bekroonde zijn uit-
stekende debuut met bijna een as-
sist, nadat hij over rechts doorbrak 
maar zijn voorzet werd door Maarten 
van Putten over geschoten. De beide 
21 jarige Rick Burgers en Lars Win-
ters kwamen in het veld voor Kevin 
Moenis en Rutger Spaargaren. Net 
koud in het veld zorgde Lars Winters 
voor de bevrijdende terechte over-

Nieuw concept
Zesde plaats Oceanus in 
Aflossings Triathlon
Aalsmeer - Het Oceanus Triathlon 
Team heeft met haar opleidingsteam 
een geweldige 6e plaats behaald in 
de finale wedstrijd van de 2e Tria-
thlon Divisie: Aflossings Triathlon in 
Apeldoorn. Het aflossingsconcept 
is een estafette vorm met vier atle-
ten. In estafette wordt er vier keer 
300 meter gezwommen. Aanslui-
tend wordt er vier keer 10 kilome-
ter gefietst met de laatste zwemmer 
als de eerste fietser. Als afsluiting 
wordt er vier keer 2,5 kilometer ge-
lopen. De laatste fietser is de eerste 

loper. Bij de wissel dient de tijdregi-
stratie chip overgedragen te worden 
aan de volgende atleet. Dit nieuwe 
concept in de sport was voor de jon-
ge atleten, Daan Gehlen, Daan Sna-
terse, Dennis Reijnders en Davy He-
ijsteeg een mooie gelegenheid om 
zich te meten met de gevestigde or-
de. Na de teampresentaties van 20 
teams mocht Oceanus starten in 
Baan 1. Davy en Daan S. hadden 
een stabiele race, waarbij zij een po-
sitie hadden bij de top 3. Een mooie 
aflossing volgde, waarbij Dennis 

Reijnders de koppositie nam in de 
strijd. Daan Gehlen nam de laatste 
wissel voor zijn rekening en bouw-
de de koppositie verder uit en met 
een snelle zwem/fiets wissel stapte 
Daan G. als eerste op de fiets met 
een voorsprong van circa 1 minuut. 
Daan S. volgde zijn naamgenoot op 
en wist de koppositie na 20 kilome-
ter fietsen te behouden. Hoewel de 
concurrentie genaderd was tot 30 
seconde was het spannend voor de 
aanwezige toeschouwers. Dennis 
en Davy mochten de laatste 2 ron-
den volle bak gaan. Helaas waren er 
4 teams met te zware mannen op te 
dure fietsen die de junioren op een 
5e plek terug zette. Davy mocht de 
fiets/loop wissel voor zijn rekening 
nemen. Na een strakke 2,5 kilome-
ter lopen droeg Davy de chip over 
aan de sterk lopende Daan Snater-
se. Dennis en Daan Gehlen maak-
ten de klus af waarbij het team met 
een succesvolle 6e plaats over de 
finish kwamen. De coaches, Peter 
van Bunningen, Niels van Bunnin-
gen en John Heijsteeg waren zeer 
tevreden over deze prestatie. In de 
teambesprekingen vooraf was aan-
gegeven dat er mogelijk een top10 
klassering in zat, maar de behaalde 
prestatie was boven verwachting. 

Met deze uitslag in de Apeldoorn-
se bossen kwam ook een eind aan 
de Schuitema 2e Divisie. Het Ocea-
nus Triathlon Team behaalde in het 
eindklassement een stabiele 14e 
plaats. Dit betekent dat ook in 2016 
het teaminvullingen de 2e divisie 
mag blijven uitkomen.

gen is daar damclub Kunst en Ge-
noegen, zij start maandagavond 14 
september in hun denkbunker ’t 
Fort De Kwakel. Voor de 89e jaar-
gang gaan de hoofden weer tus-
sen de handen om het mooie spel-
letje te spelen. De leden bekam-
pen elkaar om de onderlinge titel, 
in beker- en bondswedstrijden en 
in vluggertjes bij het sneldammen. 
Dit gaat allemaal in een gemoede-
lijke en gezellige sfeer in het knus-
se ‘t Fort, elke maandagavond van-
af 19.30 uur. Met twee teams ma-
ken zij nog verschillende uitjes naar 
andere damclubs. Uniek is de do-
nateur dammiddag die in decem-
ber georganiseerd wordt. Vele dam-
liefhebbers steunen K&G, daar doet 
de damclub op deze middag graag 
wat voor terug. Om de gezelligheid 
nog meer te verhogen zijn nieuwe 
leden van harte welkom. Elke maan-
dagavond mag iedereen aan komen 
schuiven en komen proeven van dit 
zo mooie denkspel. Inlichtingen bij 
Adrie Voorn, 0297 568472.

winning, want zijn inzet werd wel-
iswaar nog beroerd door een spe-
ler van Geinburgia, maar toch vind 
ik dat deze goal op zijn naam komt 
te staan, 2-1. Tien minuten voor tijd 
toch nog een vervelend moment. De 
keeper van Geinburgia kwam on-
gelukkig ten val en moest naar het 
aanzien zwaar geblesseerd aan zijn 
schouder het veld verlaten. Gein-
burgia had al drie maal gewisseld, 
dus een veldspeler nam in het doel 
plaats. Maarten van Putten had in 
blessure tijd de wedstrijd op slot 
moeten schieten. Alleen afgaand op 
deze noodkeeper schoot hij de bal 
knullig naast. Al met al heeft de de-
fensie van de Afas/Nieuwendijk bri-
gade onder leiding van de uitste-
kende Jordi van Duijn bijna geen 
kansen weggegeven en met ver-
zorgd spel is er geprobeerd de aan-
val te zoeken. Hoewel het natuur-
lijk altijd beter kan is RKDES daar 
aardig in geslaagd. Het beloofd wat 
voor de toekomst. Aanstaande zon-
dag 13 september speelt RKDES te-
gen Nautilus in Amstelveen.
Eppo

Aalsmeer - Het was een gezelli-
ge middag, de ouderensoos afgelo-
pen donderdag in het Middelpunt. 
De leden hadden er weer zin in na 
de toch wel lange zomerstop. Bij het 
klaverjassen is R. de Jong eerste 
geworden met 5010 punten, twee-
de M. Bax met 5009 punten en op 
drie is J. Bakker geëindigd met 4919 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 

R. de Jong wint bij ouderensoos
aan R. Koot met 3529 punten. Er 
werd ook rummicup gespeeld. J. de 
Vries was hier het beste in en won 
met 60 punten. Tweede werd L. Va-
lentijn met 383 punten. De volgen-
de ouderensoos is op donderdag 
17 september in ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat en begint om 
14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur 
open.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Kom shuttletje slaan bij Volant’90
Week van de badminton
Kudelstaart - Volant ‘90 organi-
seert op dinsdag 15 september 
een open dag in de Week van het 
Badminton. Iedereen die eens gra-
tis en geheel vrijblijvend een shut-
tle wil slaan, is van harte welkom in 
de Proosdijhal in de Edisonstraat. 
Van 18.30 tot 19. 30uur is het open 
huis en training voor jeugd tot en 
met 12 jaar, van 19.30 tot 20.30 uur 
open huis en training jeugd voor 13 
tot en met 17 jaar en voor 65+ers en 
van 20.30 tot 22.00 uur open huis en 
training voor seniorleden. Op initia-
tief van Badminton Nederland wor-
den er in het kader van de Week van 
het Badminton in de periode van 14 
september tot en met 20 september 

door heel het land badmintonactivi-
teiten georganiseerd. De Week van 
het Badminton is bedoeld om voor-
al niet-badmintonners op een leuke 
manier kennis te laten maken met 
de badmintonsport. Volant ’90 wil 
door mee te doen met de Week van 
het Badminton, de badmintonsport 
op de kaart zetten. “Wij nodigen ie-
dereen graag uit kennis te komen 
maken met deze fantastische sport, 
die geen leeftijdsgrens kent, die de 
conditie ondersteunt, die de geest 
scherp houdt en waarmee je vrien-
den voor het leven maakt. Kortom 
een stoere en flitsende sport!” Kijk 
voor meer informatie en activiteiten 
van Volant ’90 op www.volant90.nl

Zondagmiddag in Proosdijhal
Basketbal op hoog niveau 
van de beloftes van BVA
Kudelstaart - Zondag 13 septem-
ber spelen de beloftes van Basket-
bal Vereniging Aalsmeer een aantal 
wedstrijden tegen hoger geplaatste 
of gelijkwaardige teams van ande-
re verenigingen. De wedstrijden be-
ginnen om 14.15 uur in de Proos-
dijhal en zullen rond 17.00 uur ein-
digen. Dit belofte team is gevormd 
uit jonge spelers die de aansluiting 
moeten gaan maken naar het eer-
ste heren team (HS1) van BVA. Dit 
heren team heeft een grote voor-
uitgang geboekt vorig seizoen en 
speelt dit jaar in de eerste klasse 
van het rayon, één klasse onder het 
landelijk niveau. 
BV Aalsmeer heeft er voor geko-
zen dat het belofte team gaat spelen 
in de eerste klasse van Noord Hol-
land, omdat dit een sterke compe-
titie is met teams die al ruime erva-
ring hebben op dit niveau. Voor BV 
Aalsmeer zal het hard werken wor-
den, maar mede door de positie-
ve ontwikkelingen die BV Aalsmeer 

doormaakt is het mogelijk om op 
dit niveau te gaan spelen. Het afge-
lopen jaar hebben twee leden een 
basketbal trainers cursus gevolgd 
en beiden hun licentie gehaald. Dit 
jaar zijn er zelfs vier enthousiaste le-
den begonnen met hun trainers-op-
leiding.
Voor aanstaande zondag zijn twee 
teams van Basketbal Vereniging 
Apollo uit Amsterdam uitgenodigd. 
Deze vereniging heeft al vele jaren 
ervaring met spelen op het hoogste 
niveau. De teams die Apollo naar 
Aalsmeer stuurt komen uit in de 
eredivisie jongens onder 16 en uit 
de tweede divisie landelijk onder 18 
jaar. Een aantal spelers uit het onder 
16 team is het afgelopen jaar Ne-
derlands kampioen geworden met 
het onder 14 team van Apollo. Met 
deze teams en de jongens van BV 
Aalsmeer zal het een mooie basket-
bal middag worden met wedstrijden 
op hoog niveau. Publiek is van harte 
welkom, de toegang is gratis.

Bloemen voor Erica Belandi. Foto: Raymond Witteveen

Atletiekvereniging Aalsmeer
Clubrecords Corné en Erica
Aalsmeer - Voor B-junior Corné 
Timmer zit het baanseizoen erop. 
Dat is geen reden om geen wedstrij-
den te lopen voordat het crosssei-
zoen begint. Op zondag 6 septem-
ber liep Corné zijn eerste officiële 
10 Engelse Mijl tijdens de Tilburg 10 
Miles. Na 18.20 minuten op de 5 ki-
lometer, 36.50 minuten op de 10 ki-
lometer en 55.14 minuten op de 15 
kilometer finishte Corné uiteindelijk 
in 59.34 minuten. Hij verbeterde met 
deze tijd het oude clubrecord van 
Haico Koopstra bij de A-junioren 
met ruim 4.30 minuten. Erica Belan-
di, uitkomend bij de vrouwen mas-
ters 40, nam op zondag 6 septem-
ber deel aan de Haarlemmermeer-
run in Hoofddorp. Zij liep een 10 ki-
lometer en had door de harde wind 

een zwaar eerste deel. Het plan was 
om onder de 40 minuten te eindi-
gen en dat zou met deze wind niet 
lukken. Na het keerpunt had Erica 
nog 4,5 kilometer om onder de 40 
minuten te duiken. De weg terug 
was beschut, dus veel voordeel van 
meewind had Erica niet. Uiteindelijk 
kwam ze na 39.32 minuten over de 
streep en die tijd leverde behalve de 
winst en de bloemen ook een mooi 
clubrecord op.

Dansen in De Graankorrel disco
Schooljaar start met feest
Kudelstaart - Vrijdag 28 augustus 
was het startfeest op basisschool 
De Graankorrel. Het nieuwe school-
jaar werd geopend met een heer-
lijke barbecue. De hal van de bo-
venbouw was omgebouwd tot ‘De 
Graankorrel discotheek’. Een ie-
der, jong en oud, kon dansen op 
de muziek van de dj. Verder kon-
den de kinderen lekker springen op 

het springkussen of even rustig bij-
komen in het filmlokaal. Er was een 
grote opkomst, waarbij ouders, kin-
deren en leerkrachten heerlijk ge-
noten hebben van het mooie weer, 
het lekkere eten en veel gezellig-
heid. 
Fijn dat er zoveel ouders hebben ge-
holpen om dit feestelijke moment te 
laten slagen.

Groep wil niet stoppen!
Volleybal voor kinderen 
op woensdag met Frits
Aalsmeer - Op de woensdag is ge-
start met een nieuwe trainingsgroep 
volleybal voor kinderen en jeugd. 
Jeugdtrainer Frits geeft iedere week 
geduldig les, op een leuke en speel-
se manier! Frits heeft al heel wat ja-
ren ervaring en kan de kneepjes van 
het dynamische spel op een goede 
manier uitleggen. Dit gebeurt in een 
ongedwongen sfeer. Zowel de ou-
ders als de kinderen ervaren dit als 
zeer prettig en zij zouden het heel 
jammer vinden als de trainingen in 
de Bloemhof niet meer door zouden 
gaan door te weinig aanmeldingen.
Een ouder: “Mijn zoon Jesse is heel 
enthousiast over de trainingen en 
wil dit graag blijven doen.” Jesse: “Ik 

vind de trainingen hartstikke leuk, 
Frits geeft leuk les. Ik vind het heel 
jammer als de lessen zouden stop-
pen! De trainingen doen we nu met 
ons tweeën, het is alsnog gezellig, 
maar gezelliger met meer kinderen 
erbij. En dan gaat het ook door!”
Kinderen die een keer mee willen 
doen om te ervaren hoe leuk volley-
bal is, zijn van harte welkom. Laat 
het weten via volleybal@svomnia.nl 
De trainingen vinden plaats op 
woensdag in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg van 14.00 tot 
15.00 uur voor jongens en meisjes 
van ongeveer 7/8 jaar en van 15.00 
tot 16.15 uur voor jongens en meis-
jes van ongeveer 10/11 jaar.Dartcompetitie 

in Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 1 
september is er darts gespeeld in 
het Middelpunt. Het was nog rus-
tig wat het aantal spelers betreft, 
maar niet minder gezellig en span-
nend. Het is Franklin Dolk gelukt om 
eerste te worden, de tweede plaats 
was voor z’n vader Hans Dolk, der-
de werd Ben van Dam en vierde Ted 
van Galen. Er was geen verliezers 
ronde deze keer. Het darten is iede-
re dinsdag en begint om 20.00 uur 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55. De zaal is vanaf 19.30 
uur open.

Aalsmeer - De hele maand septem-
ber is het mogelijk om geheel vrijblij-
vend kennis te maken met de bad-
mintonsport bij Flower Shuttle. Bad-
minton is één van de leukste en snel-
ste racketsporten die beoefend kan 
worden. Vanaf elk niveau en elke 
leeftijd kan begonnen worden aan 
deze sport. Omdat de wedstrijden 
kort en intensief zijn, is al heel snel 
verbetering te zien in het spel. Single, 
dubbel of mix er zijn altijd medespe-
lers van jouw niveau en achteraf is 
er een lekker bakje koffie. De jeugd 
is welkom op maandag van 19.00 tot 

20.00 uur. De volwassenen kunnen 
vanaf 20.00 uur terecht op maandag 
en woensdag. Als u op maandag om 
20.00 uur aanwezig bent kunt u mee-
trainen om zo de basistechniek en - 
tactiek onder de knie krijgen. Trainen 
is geen verplichting. Er kan ook al-
leen vrij gespeeld worden, dan kunt 
u ook later komen. Rackets en shut-
tles liggen klaar. Zelf voor sportkle-
ding zorgen. Kom gratis drie keer 
meedoen. Badmintonvereniging 
Flower Shuttle traint in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg 187. Meer 
info: www.flowershuttle.nl.

Woensdag zaalvoetballers bijeen
ZABO zoekt nog 1 team
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer, opge-
richt in 1976, gaat deze maand van 
start met het 40e seizoen. Vooraf-
gaand aan de nieuwe seizoenstart 
wordt er een ZABO bijeenkomst 
gehouden. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in het Dorpshuis van Ku-
delstaart aan de Kudelstaartseweg 
en wel op woensdagavond 16 sep-
tember. Het ZABO bestuur zal alle 
deelnemers presenteren, de nieu-
we ploegen verwelkomen, het wed-
strijdschema bekendmaken en de 
doelstelling van de competitie c.q. 
vereniging nader toelichten. Alle 

sportliefhebbers zijn vanaf 20.30 uur 
van harte welkom hierbij aanwezig 
te zijn. De eerste speelronde van 
het seizoen 2015/2016 staat gepro-
grammeerd voor zaterdag 19 sep-
tember. De voorbereidingen zijn dus 
in volle gang en er wordt op dit mo-
ment zelfs nog druk gezocht naar 
een tiende deelnemer. Geïnteres-
seerde teams kunnen contact opne-
men met de secretaris van de ZA-
BO, Richard Piller via 06-37346909. 
De wedstrijden worden gespeeld 
in sporthal de Bloemhof of in de 
Proosdijsporthal op zaterdagavond 
tussen 18.30 en 22.15 uur.

Zenuwachtige pupillen showen nieuwe shirts aan het publiek.

Veldkorfbalcompetitie
Moeilijke seizoenstart VZOD
Kudelstaart - Op het toch altijd al 
voor de wind vatbare complex aan 
de Wim Kan Dreef was het afgelo-
pen zaterdag op z’n zachtst gezegd 
onstuimig te noemen. De harde 
wind zou het beide ploegen dus las-
tig gaan maken om afstandsscho-
ten te gaan afronden. VZOD/FIQAS 
1 werd aan het publiek voorgesteld, 
vergezeld van een groot aantal pu-
pillen. Zij droegen trots het splin-
ternieuwe shirt wat door kersverse 
sponsor Klasmann & Deilmann ter 
beschikking is gesteld voor liefst 6 
teams! Het tweede team wist vlak 
voor de wedstrijd van het vlaggen-
schip nog zeer overtuigend van At-
lantis 2 te winnen. Dat VZOD/FI-
QAS 1 het niet zo makkelijk zou 
gaan krijgen was snel duidelijk. At-
lantis maakte het, onder leiding van 
de nieuwe coach Aad Witteman, 
VZOD scorend niet gemakkelijk. 
Pas na 10 minuten wordt de eerste 
score van de wedstrijd genoteerd en 
staat VZOD met 0-1 achter. Het gaat 
moeizaam en mondjesmaat wordt er 
om en om gescoord. In de laatste 10 
minuten van de eerste helft valt de 
score bij VZOD stil en weet Atlan-

tis ondanks de harde wind toch van 
relatief grote afstand nog twee keer 
te scoren. Hierdoor zal Frits Visser in 
de rust plan moeten trekken om de 
achterstand van 3 punten te gaan 
ombuigen. Ruststand 4-7. Direct na 
rust scoort Thomas van der Zwaard 
5-7 en door een strafworp te verzil-
veren staat het in de 37e minuut 6-7. 
Hierna scoort de tegenstander twee 
keer op rij en is het gat weer drie 
punten. Dit is gelijk het spelbeeld 
van de gehele tweede helft. Tot 12-
14 wordt er om en om gescoord 
waarbij VZOD voldoende kansen 
weet te creëren maar, mede door de 
aanhoudende wind, wil de gelijkma-
ker maar niet vallen. Er wordt door 
geknokt op karakter en in de laatste 
drie speelminuten lukt het via Mar-
tijn Vervark met een doorloopbal en, 
in de 69e minuut, met een matig 
aangegeven vrije bal op de valreep 
toch het eerste wedstrijdpunt te be-
halen, 14-14. 
VZOD/FIQAS 1 heeft nu 1 punt uit 
twee wedstrijden. Deze zaterdag 
wordt ook thuis gespeeld, dan, het 
nog ongeslagen Velocitas komt op 
bezoek.

Open avond badminton

NK jeugd tennis
Carmen Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Maar liefst 64 meisjes 
streden in augustus op het Neder-
lands Jeugd Kampioenschap (NJK) 
om de titel van Nationaal Kampioen 
tot en met 14 jaar. Deze bijzonde-
re titel is behaald door Carmen van 
Poelgeest, die zelf als vijfde was ge-
plaatst. Zij speelde een schitterend 
toernooi. De eerste twee rondes le-
verde overtuigende overwinningen 
op. In de derde ronde speelde Car-
men tegen de nummer 9 een span-
nende partij, die met 7-5 in de derde 
set werd gewonnen. 
In de kwartfinale tegen nummer 1 
verloor Carmen de eerste set met 
1-6, maar daarna vocht zij zich naar 
een 7-5 6-1 overwinning. In de halve 
finale werd nummer 3 van het toer-
nooi opzij gezet. 
In de finale tegen nummer 2 won 
Carmen de eerste spannende set in 
een tiebreak en daarna stoomde zij 
overtuigend met 6-1 naar de toer-
nooiwinst. De overwinning is voor 
Carmen extra knap, omdat zij als 13 
jarige voor het eerst meedoet bij de 
meisjes tot en met 14 jaar. Tijdens 
de NJK wist Carmen nummer 2, 3 
en 4 van de nationale jeugdranglijst 
(allemaal 14 jarige) te verslaan. 
Carmen van Poelgeest woont in 

Aalsmeer. Zij is een leerling van de 
derde klas VWO Technasium bij de 
KKC in Amstelveen en een ex-leer-
ling van de Oosteinderschool. Car-
men traint bij LTC Startbaan in Am-
stelveen en neemt deel aan het Ta-
lentontwikkelingsplan van trai-
ners Manuel Bouwman en Wim Go-
mersbach. Het succes van de 13 ja-
rige Carmen komt mede door sa-
menwerking met de trainers en de 
school gesteund door topsport be-
geleiding van Sportbedrijf Amstel-
veen. 

Let’s Dance start seizoen 
met nieuwe dansgroep
Aalsmeer - Let´s Dance Aalsmeer 
organiseert al twaalf jaar dansen 
voor beginners tot gevorderden. 
Jong en oud kunnen hier terecht 
voor een dansles. Dit seizoen start 
Let’s Dance met een nieuwe groep. 
Er wordt gedanst op leuke, swin-
gende top 40 muziek en de populai-
re country dansen. Line Dance staat 
voor goede beweging, verbetering 
van de conditie, maar vooral gezel-
lig dansen. Je hebt geen partner no-
dig. Er zijn geen kledingvoorschrif-
ten, trek een lekker zittende broek 
aan, een shirt en schoenen met een 
gladde zool. 
Op de dinsdag om 19.30 uur start 
de nieuwe groep en om 20.45 uur 
wordt verder gedanst met de gevor-
derde groep. Het dansseizoen start 
op 15 september en is afgelopen in 

mei 2016. In totaal zijn er 28 lessen.
Let’s Dance geeft drie vrijdansavon-
den en aan het einde van het sei-
zoen een slotfeest. Een vrijdans-
avond start voor beide groepen om 
19.30 uur. De prijs voor een dans-
seizoen is 115 euro. Dit is voor 28 
lessen, wat neerkomt op onge-
veer 4,10 euro per les. De eerste les 
is een proefles en hierna beslist u 
of u lid wordt. U kunt ook later het 
seizoen instromen, de prijs wordt 
dan berekend. Het bedrag kan in 
één of twee keer worden overge-
maakt of u betaalt tijdens de les. Er 
wordt wekelijks gedanst in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Opgeven voor de nieuwe 
of gevorderden groep? Mail dan 
naar sas7kia@yahoo.com of kijk op  
www.letsdanceaalsmeer.com.

Samen aanpak 
van zwerfvuil

Aalsmeer - Vrijdag 18 september is 
de landelijke Keep-it-Clean day en 
om deze reden roept Garby Aalsmeer 
iedereen in en om Aalsmeer op om 
één of meer stuks zwerfafval op te 
rapen en in een afvalbak te gooien. 
Waarom moeilijk doen als het mak-
kelijk kan? De kracht van de wereld-
wijde beweging van de World Clean 
Up zit in de simpelheid. Als iedereen 

een beetje doet, hebben we samen 
een heleboel! Opruimen kan overal: 
in of rond je eigen tuin, onderweg 
naar of bij het bedrijf waar je werkt, 
op de school waar je les geeft of 
volgt, bij organisaties, op of rond 
de Feestweek festiviteiten, overal 
in de gemeente. Vooral ook langs 
fietspaden. Hoe het gaat? Gewoon, 
op de meest simpele manier: Op 
18 september wandel je naar bui-
ten. Je pakt wat zwerfafval op en 
stopt het in de prullenbak. Klaar of 
je gaat nog even door. Succes en 
namens alle inwoners alvast harte-
lijk dank. 
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