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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek
Weer volop nieuwe vacatures!

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.

Elektromonteur 
gezocht 

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

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

TOE AAN EEN 
NIEUWE KOETS?

TOT €2000,- EXTRA INRUILKORTING

€500,- GRATIS BRANDSTOF
3,9% RENTE

EN

EN

VAN 15 T/M 18 SEPTEMBER 
OP IEDERE NIEUWE AUTO

WWW.FRANKVANEMAN.NL

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Het was weer een geweldig spektakel op het water

Team Uniek wint ‘Onze 
Verjaardag’ pramenrace
Aalsmeer - Een wethouder als 
eend verkleed, Yuri aan de ringen 
en Max in een raceboot. Het kan 
allemaal in Aalsmeer op de twee-
de zaterdag van september tijdens 
de Pramenrace. Eén keer per jaar 
veranderen Aalsmeerders in feest-
beesten en presenteren zij in een 
lange stoet met pramen en bokken 
carnaval op het water. De Pramen-
race bestaat dertig jaar en thema 
was daarom dit jaar ‘Onze Verjaar-
dag’ en dat heeft organisator SPIE 
geweten. Heel veel cadeautjes heb-
ben de dames en heren gekregen, 
vooraf (wellicht als steekpennin-
gen) en tijdens de race met feeste-
lijk aangeklede boten met taartjes, 
ballonnen en veel confetti. Iets meer 
dan 150 deelnemers kende de 31ste 
Pramenrace en de deelnemers aan 
deze kleurige sliert vermaakten het 
vele publiek afgelopen zaterdag 10 
september prima. Allerlei acts wer-
den uitgevoerd, terwijl de prach-
tig aangeklede bokken en pramen 
en grappig verklede deelnemers al 
grote bewondering oogsten. Wat 
is er veel gedaan om de verjaar-
dag van de Pramenrace te vieren. 
Sommige teams werken enkele we-
ken aan hun presentatie en genie-
ten van deze voorpret. Anderen kie-
zen voor een snellere (opblaasfi gu-
ren en -vormen), maar juist de com-
binatie van deze twee zorgen voor 
een bonte stoet.

Slinger van Meerbode knippen
Onderweg moeten de deelnemers 
allerlei opdrachten uitvoeren en de-
ze zijn veelal hilarisch. Een beet-
je gewinterde Pramenrace-kijker 
weet inmiddels wel dat plaatsne-
men bij een post een ‘potje lachen’ 
wordt. Enkele weken van tevoren 
worden af en toe opdrachten be-
kend gemaakt, evenals bij het uit-
delen van de startzakken tijdens het 

palaver (de avond voor de race) en 
het ontbijt. Dit smakelijke treffen in 
de vroege ochtend van Praam-za-
terdag wordt gebruikt om de gehei-
me opdracht bekend te maken. Dit 
jaar moest, hoe kan het anders, een 
verjaardagsslinger geknipt worden. 
Hopelijk was de Nieuwe Meerbode 
of de Praambode ingeladen, want 
de slinger moest geknipt worden 
van de krant waarbij het logo goed 
zichtbaar moest zijn.

Applaus voor jezelf
Het weer werkte mee, het was een 
zonnige verjaardag en warm, zeker 
voor de deelnemers die zich fees-
telijk uitgedost hadden in driedelig 
paars, blauw en roze, beren- en vo-
gelpakken, veiligheids outfi ts, fan-
fare kostuums, taartjurkjes, race-
overalls en veelal pruiken en hoed-
jes. Geweldig allemaal, echt applaus 
voor jezelf. Jullie hebben het SPIE-
bestuur en Aalsmeer een prachtig 
cadeau gegeven. 

SPIE verdient een compliment. Er 
moest dit jaar veel extra’s gere-
geld worden vanwege de strenge-
re veiligheidseisen, maar het resul-
taat was honderd procent: Niets ge-
beurd. En na afl oop alles keurig op-
geruimd. Vroeg in de morgen de 
volgende dag (zondag) heeft het 
bestuur de route langs gevaren en 
alle pramenrace-resten uit het wa-
ter en de bosjes verwijderd!

Einde voor ‘Tot dat ‘t zinkt’
Commotie wel bij het Praamplein 
aan het einde van de race. De praam 
van het team Tot dat ‘t Zinkt hield 
het voor gezien. De praam liep vol 
water en zonk. Met man en macht is 
gewerkt om alle spullen uit de boot 
te krijgen. Het team is blij met de 
hulp van andere teams en omstan-
ders en wil iedereen die heeft ge-

holpen bedanken. De praam is de-
zelfde avond weggehaald en in de 
takels gehesen. Over en uit voor het 
team dat zich dit jaar presenteerde 
als café SPIE.

‘Uniek’ en ‘Rentapraam’
De Pramenrace is in de categorie 
snellen gewonnen door ‘Uniek’, in de 
categorie bokken is de grootste be-
ker uitgereikt aan ‘Rentapraam’, de 
juf Alberdien trofee (eerste prijs bij 
de damesteams) is gewonnen door 
’50 het nieuwe 30� en in de groot-
ste categorie, de recreanten, mocht 
‘Als ‘t maar drijft’ de eerste prijs in 
ontvangst nemen. Ieder jaar zijn er 
ook speciale prijzen, zoals voor het 
leukste team volgens de jury en vol-
gens de ouderen en bewoners van 
Ons Tweede Thuis bij zorgcentrum 
Aelsmeer, de pechprijs (meer ge-
luk trofee), het team dat als laatste 
binnenkomt krijgt een prijs en ge-
wild is de prijs voor het team dat een 
bijdrage levert aan het in ere hou-
den van de Pramenrace. Deze ha-
gelnieuwe penta is dit jaar gewon-
nen door de ‘Poddeworsten’ (Max in 
racepraam) en wat waren deze jon-
gens blij. Ze bleven juichen en el-
kaar omarmen. Geweldig om te zien. 
De prijs ‘het roer om’ had dit team 
ook wel kunnen winnen. Deze prijs 
is voor het team dat het dit keer heel 
anders doet en dat hebben de ‘Pod-
deworsten’ ook gedaan. Vorig jaar 
gingen ze nog voor de snelste eer… 
Elders in de krant de volledige uit-
slag en natuurlijk veel foto’s. Nog 
even nagenieten!

Door Jacqueline Kristelijn

6 Boetes voor 
teveel alcohol

Aalsmeer - Tussen donderdag 8 
en zondag 11 september is de poli-
tie extra alert geweest op rijden on-
der invloed van alcohol. Er zijn zes 
bestuurders wegens teveel drank 
op bekeurd. Om negen uur don-
derdagavond is op de Oosteinder-
weg een automobilist tot stoppen 
gemaand. De 35 jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats moest 
blazen en is meegenomen voor 
een ademanalysetest. Het apparaat 
stokte bij 185 Ugl. De man heeft een 
rijverbod van twee uur gekregen en 
een boete van 125 euro. Om één 
uur in de nacht is ook op de Oos-
teinderweg een 25 jarige bestuur-
der uit Amsterdam betrapt op rijden 
onder invloed. Hij blies 370 Ugl. De 
man kan een dagvaarding verwach-
ten. Ook voor de rechter verschij-
nen moet een 31 jarige bestuur-
der uit Uithoorn. Hij werd tot stop-
pen gemaand op de Stommeerweg 
om half drie ’s nachts vrijdag 9 sep-
tember en had behoorlijk diep in het 
glaasje gekeken, 560 Ugl. Op zater-
dagavond 10 september even voor 
half tien zagen agenten een brom-
fi ets rijden in de Zijdstraat. De be-
stuurder had geen helm op. De man 
werd hierop aangesproken en om-
dat alcohol werd geroken is de 45 

Beveiliger krijgt 
kopstoot

Aalsmeer - Op zaterdag 10 
september om tien voor één 
in de nacht heeft een vecht-
partijtje plaatsgevonden in de 
feesttent. Een 22 jarige man 
uit Kudelstaart lokte een ru-
zie uit en is door een beveili-
ger uit de tent gezet. De be-
zoeker was het hier helemaal 
niet mee eens en is de bevei-
liger buiten te lijf gegaan. Hij 
heeft hem een kopstoot gege-
ven. De 22 jarige is aangehou-
den en gehoord door de poli-
tie en zondag om drie uur in de 
middag heen gezonden. Hij zal 
zich moeten verantwoorden bij 
justitie.

Gewond na val van paard
Aalsmeer - Op zondag 11 septem-
ber om kwart over vier in de mid-
dag heeft een ongeval plaatsge-
vonden bij een manege aan de Jac. 
Takkade. Het paard van een 20 ja-
rige vrouw uit Amstelveen sloeg op 
hol en maakte plots diverse spron-
gen. Hier had de amazone niet op 
gerekend en zij viel van het paard. 
Het paard liep daarop over het been 
van de Amstelveense. De ambulan-

cedienst en de politie waren snel 
ter plaatse en hebben direct eer-
ste hulp verleend. Toen de 20 jari-
ge weer wat kleur kreeg, is zij met 
spoed overgebracht naar het VU 
ziekenhuis. De Amstelveense heeft 
een breuk in haar bovenbeen, twee 
licht ingeklapte longen en bloedin-
gen in haar hoofd aan de val over-
gehouden. Ze maakt het naar om-
standigheden redelijk.

jarige inwoner gevraagd te blazen, 
liefst 810 Ugl. Het rijbewijs van de 
man is ingevorderd en er volgt een 
dagvaarding. Om tien voor half elf 
dezelfde avond werd op de Oost-
einderweg een slingerende snor-
fi etser gezien. De 24 jarige man uit 
De Kwakel bleek ook gedronken te 
hebben, 555 Ugl. Er is een rijver-

bod van zes uur gegeven en een 
dagvaarding is onderweg. Om half 
vier ‘s nachts zondag 11 september 
had een 18 jarige inwoner beter niet 
kunnen gaan rijden vanaf de Pun-
terstraat. Hij moest blazen, 685 Ugl. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd en hem 
wacht eveneens verantwoording bij 
justitie. 

gratis en onafhankelijk advies over energie 
besparen eigen woning in Boekhuis, Zijdstraat 
12, Aalsmeer op woensdagen 15 – 18 uur

gratis en onafhankelijk advies over energie 
besparen eigen woning in Boekhuis, Zijdstraat 
12, Aalsmeer op woensdagen 15 – 18 uur

ENERGIELOKET

Er is weer subsidie!!!



Sexting: puberaal experimenteer-
gedrag of kinderporno? 
We horen jongeren er vaak over 
praten: dat ene meisje uit de klas 
dat met haar smartphone een 
seksueel getinte foto maakt, die 
stuurt naar haar ‘vriendje’, waar-
na de jongen de foto via What-
sapp naar de hele school stuurt. 
Dramatisch voor dat meisje na-
tuurlijk: niet alleen bleek de jon-
gen foute boel te zijn, ook staat 
het meisje publiekelijk voor schut. 
Iets wat bedoeld was als een ma-
nier om te flirten, aandacht te 
krijgen of te experimenteren, 
kan behoorlijk mis gaan - en het 
slachtoffer nog lang achtervolgen. 
De dader trouwens ook: het delen 
van zulke foto’s van een minderja-
rige kan leiden tot strafrechtelijke 
vervolging. 

Sexting is het uitwisselen van sek-
sueel getinte afbeeldingen via so-
ciale media of internet. Dat is de 
laatste tijd niet ongebruikelijk en 
gebeurt in alle leeftijdsgroepen, 
dus ook tussen minderjarigen 
onderling of tussen meerder- en 
minderjarigen met een klein leef-
tijdsverschil. Meestal gebeurt dit 
vrijwillig, en ondervinden de ver-
zender of ontvanger geen scha-
de. Hoewel sexting tussen min-
derjarigen - als we strikt naar de 
wet kijken - onder kinderporno-
grafie valt, vinden we dat de over-
heid zich daar in zulke gevallen 
niet mee moet bemoeien. Som-
mige jongeren zijn er nu eenmaal 
‘vroeg bij’. 

De situatie is anders als het beeld-

materiaal wordt gebruikt om te 
pesten, te intimideren of te chan-
teren, of als er sprake is van een 
groot leeftijdsverschil tussen da-
der en slachtoffer. Ook op ande-
re manieren kan sexting schade-
lijk zijn voor een slachtoffer. Zodra 
een seksueel getinte afbeelding 
van iemand op internet of socia-
le media staat, is het moeilijk om 
dat weer ongedaan te maken. Dat 
kan nare gevolgen hebben, zoals 
problemen bij het vinden van een 
baan of stageplek, schooluitval en 
psychische problemen. 

Of het OM dan overgaat tot ver-
volging, hangt af van de vraag 
hoe groot de schade is en of het 
in het belang van het slachtoffer 
is om strafrechtelijk in te grijpen. 
Soms kan een stevig gesprek met 
de verdachte en zijn ouders al vol-
doende zijn om de schade te be-
perken of te herstellen. Wanneer 
sprake is van kwade bedoelingen, 
dwang of drang, óf betrokken-
heid van een volwassene, dan lijkt 
strafrechtelijk optreden wel aan-
gewezen. 

We maken minderjarigen liever 
vooraf bewust van de risico’s van 
sexting dan dat we achteraf de 
schade herstellen. Als OM doen 
we dat door voorlichting te ge-
ven op scholen, en ouders aan te 
moedigen er met hun kind over te 
praten. Want al voelen en gedra-
gen pubers zich soms zo volwas-
sen: juist dat kan ze extra kwets-
baar maken.

Column 16

DaarOM
Door Willem Nijkerk

Fo
to

: L
oe

s 
va

n 
de

r M
ee

r

In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.
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uitgever!
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
 Zondag om 10u. dienst met dhr. 

A. van Heusden, Driebergen. Or-
ganist: M. Noordam

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. A.F. Troost, Ermelo. Organist: 
Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Gor Khatchiky-
an. Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. F. Krü-
ger uit Zaandam en 16.30u. met 
ds. A.H. Reitsema uit Lienden.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. woordcommu-

nieviering in Kloosterhof met N. 
Kuiper. Zondag 9.30u. Oecume-
nische vredesviering in Karmel-
kerk m.m.v. Gelegenheidskoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. Donderdag 15 septem-
ber 9.30u. Eucharistieviering 
in Karmelmerk met Samuel en 
m.m.v. diverse koren.

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

Zondag 10u. dienst dhr. M.A. 
Boelen, Rijsenhout.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Eucharistieviering 

m.m.v. kinderkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 van september tot 
en met april. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag van sep-
tember tot en met mei. Op 26 
september 20u. drs. Steve van 
Deventer.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat.
 Zondag dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Baby-

oppas en kinderwerk aanwezig. 
Spreker Tom van Hoogstraten.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 9.30u. Oecumenische 

vredesdienst in Karmelkerk. 
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 9.30u. Oecumenische 
vredesdienst in Karmelkerk. Ook 
C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.

Zondag 
18 sepember

De viering zondag in de Karmelkerk wordt opgeluisterd door een 40-koppig 
Oecumenisch gelegenheidskoor. Links: dirigente Lous Zandvliet. 

Diverse activiteiten van 17 t/m 25 september

Vredesweek met thema 
‘Vrede verbindt’
Aalsmeer - September is altijd een 
drukke maand met veel verschillen-
de activiteiten. In de derde week van 
deze maand vindt ook altijd landelijk 
de Vredesweek plaats, dit jaar van 
zaterdag 17 tot en met zondag 27 
september. In Aalsmeer organise-
ren de Doopgezinde Gemeente, de 
Open Hof Kerk en de Karmelparo-
chie onder de naam Oecumenische 
Ambassade van Vrede Aalsmeer di-
verse activiteiten. Net als vorig jaar 
is het thema ‘Vrede verbindt’ en is 
de week gevuld met een program-
ma over bruggenbouwers: Mensen 
die verbindingen leggen tussen ver-
schillende groepen en culturen met 
als doel dat vrede verbindt. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit:

Zondag 18 september 09.30 uur:
Oecumenische Vredesdienst ver-
zorgd door de Raad van Kerken 
Aalsmeer in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. De voorganger is 
dominee Liesbet Geijlvoet. Thema: 
‘Vrede verbindt’. Medewerking zal 
worden verleend door een gelegen-
heidskoor, gevormd door leden van 
verschillende Aalsmeerse kerken 
onder leiding van Lous Zandvliet 
en aan de piano begeleid door Le-
on Doeswijk en Moniek Eigenhuis-
Zandvliet op dwarsfluit. De collecte 
is voor de Stichting Ondersteuning 
Vluchtelingen Amstelland. Een ieder 
is van harte welkom!

Maandag 19 september 20.00 uur:
Lezing Bram Grandia. Bram Gran-
dia is omroeppastor bij de IKON ge-
weest. Grandia spreekt over het the-
ma ‘bruggenbouwers’ met een na-
druk op Palestina en Israël in de 
Open Hof Kerk, ingang van ‘t Baken 
in de Sportlaan 86.

Dinsdag 20 september 20.00 uur:
Film ‘Mary en Max’ (2009) - 93 mi-
nuten - 12 jaar. De film vertelt het 
verhaal van de achtjarige Mary Din-

kle die besluit een brief te schrijven 
aan een willekeurig persoon uit het 
telefoonboek: De 44-jarige Max Ho-
rowitz uit New York die aan het syn-
droom van Asperger lijdt. Mary is 
een eenzaam, mollig meisje dat in 
de achterbuurten van Melbourne 
leeft. Ondanks hun enorme verschil 
in leeftijd, hun levensstijl en de grote 
zee tussen hen in, weten ze, dankzij 
het schrijven van brieven, een hech-
te vriendschap op te bouwen en zo 
een brug te bouwen. De film wordt 
vertoond in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat 6.

Donderdag 22 september 18.00 uur
Vredesmaaltijd voor leden van de 
kerken en vluchtelingen bij de 
Doopsgezinde Gemeente in de Zijd-
straat 55. Er worden vluchtelingen 
en leden van de kerken uitgeno-
digd voor een maaltijd die bestaat 
uit Syrische gerechten. Deze maal-
tijd biedt de mogelijkheid vluchte-
lingen te ontmoeten, met hen in ge-
sprek te gaan en om verbindingen 
te maken. Voor de onkosten wordt 
een inzameling gehouden. De net-
to-opbrengst van deze Vredesmaal-
tijd gaat naar een Syrië-project.

Vrijdag 23 september 20.00 uur: 
Jongerenactiviteit ‘College Tour’. De-
ze avond is iedereen van 15 tot 35 
jaar van harte welkom om in ge-
sprek te gaan met jonge vluchtelin-
gen, die onlangs in Nederland zijn 
komen wonen, en met Pim Gerritsen 
van Pax, die zich heeft gespeciali-
seerd in nieuwe vormen van activis-
me, vredesactivisme in het Midden-
Oosten. De gespreksvorm is net als 
in het televisieprogramma ‘Colle-
ge Tour’. De sprekers introduceren 
zichzelf, waarna er veel ruimte is om 
vragen te stellen door het publiek.
Locatie: Doopsgezinde Gemeente in 
de Zijdstraat 55. Inloop vanaf 19.30 
uur.

Lunch en crea 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 21 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting onder het genot van koffie 
en/of thee. Van 12.00 tot 13.00 uur is 
er lunch. Schuif maar aan: Gezellig 
samen van een uitgebreide maal-
tijd genieten. ’s Avonds van 19.30 
tot 21.30 uur wordt een creatieve 
avond gehouden met een verras-
send thema. Hartelijk welkom bij de 
activiteiten van Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-321636 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffieochtend in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op dinsdag 20 sep-
tember zijn belangstellenden harte-
lijk welkom voor een gezellige kof-
fieochtend in de Ontmoetingskerk 
aan de Werf. De gezamenlijke ker-
ken bieden deze morgen aan. De 
koffie staat om 10.00 uur klaar. Ker-
kelijk gebonden of niet, iedereen is 
hartelijk welkom. Rond half twaalf 
gaat een ieder weer naar huis. Ver-
dere informatie bij: Klaas Kersloot 
via 0297-323774 of bij Gre Tuinstra 
via 0297- 331545.

Dikke 10 voor 
vuurwerkshow!

Aalsmeer - In Loosdrecht zijn het 
vuurwerk en de botentocht in ver-
band met geldgebrek dit jaar afge-
blazen. Ron Kerkhof uit Loosdrecht 
kwam daarom graag naar Aalsmeer 
voor ‘Vuur en Licht op het Water’. Hij 
heeft genoten en schreef hierover:

De activiteiten worden in dorpen en 
steden, wegens bezuinigingen ver-
meden. Maar gelukkig hebben we 
in Aalsmeer prachtig vuurwerk elk 
jaar weer. Tot ons aller geluk, is het 
elk jaar nog erg druk. Dan hoor je 
steeds de oh’s en ah’s om de kleu-
ren en knallen van pijlen en het ge-
raas. Met dank aan de mensen die 
het afsteken, want die zijn er druk 
mee, soms al weken. Het was ook 
dit jaar weer mooi om te zien, dus 
van ons allen een dikke tien. Hopelijk 
hebben sponsors en gemeenten nog 
voldoende poen om dit nog jaren te 
blijven doen.

Jongeren beleven Nacht zonder Dak

Ruim 1.100 euro voor 
straatkinderen in Bolivia
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
hebben zeven jongeren van de Sa-
men op Weg gemeente Kudelstaart 
een Nacht zonder Dak beleefd. Met 
een presentatie van Paul Smits van 
organisatie Tear begon de onverge-
telijke ervaring. Hij vertelde een in-
drukwekkend verhaal over Nahum 

en Nicole, die in de krottenwijk van 
Santa Cruz (Bolivia) leven. Vervol-
gens kwam Koos Koelewijn en hij 
nam de jongeren mee naar nacht-
opvanghuis De Haven in hartje Am-
sterdam. Het Leger des Heils vangt 
daar maximaal 56 dak- en thuislo-
zen op. Terug in Kudelstaart gin-

gen de jongeren aan de slag om 
hun eigen krot te bouwen. Met do-
zen, pallet en zeil ontstonden ste-
vige bouwwerken. Gelukkig hielp 
het weer ook nog een beetje mee, 
want in de loop van de nacht wer-
den de krotten op de proef gesteld 
door een aantal buien. Na een re-
delijk luxe ontbijt werd het bijzon-
dere weekend afgesloten met een 
kerkdienst in de Spil. De teller staat 
nu op 1140 euro en dit is genoeg 
om een kind 220 dagen lang van le-
vensonderhoud te voorzien. Harte-
lijk dank aan alle sponsors. Er kan 
nog steeds geld gesponsord wor-
den op www.nachtzonderdak/doe-
mee/kudelstaart-10-09-2016/. Wie 
weet halen de jongeren de 1500 eu-
ro nog!

2 Nostalgische avonden
Stichting De Kwakel Toen 
& Nu tien jaar
De Kwakel - Het eerste lustrum 
van 10 jaar is een feit. Op 7 septem-
ber 2006 zag Stichting De Kwakel 
Toen & Nu het daglicht. De stich-
ting wordt breed gedragen binnen 
de Kwakelse gemeenschap. Hier-
van getuigen niet alleen de zeer po-
pulaire nostalgische avonden in het 
dorpshuis, óók de vele bijdragen in 
vorm van foto’s, filmpjes en verhalen 
vanuit de bevolking geven de grote 
betrokkenheid aan van vele Kwake-
laars. Tijdens de nostalgische avon-

den dit jaar zal ook een eigen fees-
telijke terugblik plaatsvinden op de 
verrichtingen van de stichting in het 
afgelopen decennium. Naast uiter-
aard een aantal nieuwe items op de 
site. De nostalgische avonden zijn 
op de vrijdagen 23 september en 7 
oktober vanaf 19.30 uur in dorps-
huis De Quakel. Wees er snel bij, 
vol is vol! Kaarten zijn te bestellen 
bij Dirk Plasmeijer via 0297-563335 
(tussen 18.00 en19.00 uur) of via de 
mail: dp@de-kwakel.com 



Muziek
Zaterdag 17 september:
* Band Blues2 in Bacchus, Gerbe-
rastraat van 15 tot 17u.
* Band Valium live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21u.
Zondag 18 september:
* Livemuziek van Guy Verlinde & 
Mighty Gator in The Shack, Schip-
holdijk in Oude Meer vanaf 16u.
* Lounge Factory in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 16.45u.
Vrijdag 23 september:
* ZZ Top Undercover in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.

Films
15, 16 en 17 september:
* Komedie Bridget Jones’s Baby in 
Bioscoop Aalsmeer. Donderdag en 
zaterdag om 16.15u. Donderdag, 
vrijdag en zaterdag om 18.45u. en 
om 21.30u.
Vrijdag 16 september:
* Filmmiddag OVAK over rampenoe-
feningen in Aalsmeer in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 14u.
Vrijdag 23 september:
* Filmdocumentaire Havana Moon 
met The Rolling Stones in Bioscoop 
Aalsmeer vanaf 20.45u.

Exposities
Zaterdag 17 september:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
17 en 18 september:
* Kunstroute Aalsmeer op 23 loca-
ties in gemeente. Zaterdag en zon-
dag open 12 tot 17u.
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
vanaf 10.00 uur. Ook dinsdag tot en 
met vrijdag open vanaf 10u. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 
Tot en met oktober:
* Foto-expositie over renovatie Se-
ringenpark in het gemeentehuis. 
Tot en met 16 oktober:
* Expositie vier jonge talenten in het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den 
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.

Diversen
Donderdag 15 september:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Open avond duikteam Thamen in 
De Waterlelie, Dreef vanaf 20u.
Vrijdag 16 september:
* Klaverjassen bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 17 september:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Tweede avondrit Aalsmeers Brom-
fiets Genootschap. Verzamelen om 
19.30 uur bij café Joppe, Wetering-
straat. Vertrek 20u. Terug rond 23u.
17 en 18 september:
* Gedichtentuin op Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg open. Zater-
dag en zondag van 12 tot 17u. 
Dinsdag 20 september:
* Koffieochtend in Ontmoetingskerk, 
Rijsenhout vanaf 10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 21 september:
* Inloop Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30u. Lunch 12 tot 13u. Creatieve 
avond 19.30 tot 21.30u.
* Ouderensoos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Bijeenkomst ZABO over nieuwe 
zaalvoetbalseizoen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20.30u.
Donderdag 22 september:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaarten bij DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.

Vergaderingen/bijeenkomsten
Donderdag 15 september:
* Presentatie kandidaten Verkie-
zing Ondernemer en Starter van het 
jaar en kick-off project Zaai in The 
Beach, Oosteinderweg 248a vanaf 
19.30u.
Woensdag 21 september:
* Symposium ‘Sport en cultuur smel-
ten samen’ in Studio’s Aalsmeer, 
Van Cleeffkade vanaf 20u.
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 22 september:
* Bijeenkomst voor nieuwe vrijwilli-
gers Aalsmeervoorelkaar in Serin-
genhorst, Parklaan, van 13 tot 14u. 
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Schilderij van Bob winnen?
Aalsmeer - Bob van den Heuvel 
exposeert tijdens KCA Kunstroute 
in de overwintering kas in de His-
torische Tuin (locatie 6). Naast zijn 
bloemige schilderijen toont hij ook 
zijn nieuwste werk ‘Café bezoek’, 
een serie schilderijen die hij speci-
aal voor dit kunstweekend heeft ge-
maakt. Het heeft onder andere Wil-
bert Streng geïnspireerd om een 
tekst bij enkele van deze schilde-
rijen te maken. U wordt op zater-
dag 17 en zondag 18 september van 
12.00 tot 17.00 uur van harte uitge-
nodigd om ook uw visie weer te ge-
ven. Nestel u voor het schilderij dat 
u het meeste aanspreekt en schrijf 
wat het schilderij bij u oproept. De-
gene met leukste, ontroerendste, 
grappigste, gekste verhaal wordt 
door Bob beloond. De winnaar krijgt 
uit handen van de schilder een bos 
prachtige - geschilderde - tulpen. 
Maak dat mee en misschien wordt 
u dan wel de gelukkige winnaar van 
het kunstwerk.     Janna van Zon 

Gevarieerd filmaanbod
‘Bridget Jones’s Baby’ in 
Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - ‘En ze leefden nog lang 
en gelukkig‘ blijkt niet weggelegd 
voor Bridget Jones (Zellweger). Na 
haar break-up met Mark Darcy (Fir-
th) is ze in de veertig en opnieuw 
single. Bridget besluit zich te focus-
sen op haar baan als producent van 
een nieuwsprogramma en brengt 
veel tijd door met haar vrienden. Het 
lijkt alsof ze nu eindelijk alles onder 
controle heeft en dat er niets meer 
mis kan gaan, maar dan ontmoet ze 
een onweerstaanbare Amerikaan: 
Jack (Dempsey) en haar liefdesle-
ven staat weer op z’n kop. Deze man 

heeft alles wat de Britse Darcy mist. 
Geheel ongepland, blijkt Bridget in 
verwachting te zijn en weet ze niet 
zeker wie van de twee mannen de 
vader is. Lachen om en met de ko-
medie ‘Bridget Jones’s Baby’ in de 
bioscoop aan de Van Cleeffkade kan 
donderdag en zaterdag om 16.15 
uur, donderdag, vrijdag en zaterdag 
om 18.45 uur en om 21.30 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via 0297-753700 
en via bioscoop@studiosaalsmeer.
nl en zijn te koop in de biosbar. Kijk 
voor het volledige filmaanbod op de 
wedsite van de bioscoop.

Joppe start het liveseizoen 
met optreden ‘Valium’
Aalsmeer - Ook aankomend sei-
zoen gaat café Joppe om de week 
op zaterdagavond een live band 
programmeren. Aanvang van deze 
optredens is altijd tussen 21.00 en 
21.30 uur en de bands zullen in het 
algemeen tot 00.00 à 00.30 uur door 
spelen. 
Het seizoen start aanstaande za-
terdag 17 september met een band 
die al vele keren in Joppe heeft ge-
speeld en er altijd weer een gewel-
dige avond van weet te maken: Va-
lium! Valium probeert het repertoi-
re zo breed mogelijk te houden, zo-
dat op iedere gelegenheid het pu-
bliek gegeven kan worden waar zij 

om vraagt. Ongeveer de helft van 
het repertoire bestaat uit covers van 
de afgelopen jaren, de andere helft 
zijn covers uit de jaren zestig, ze-
ventig en tachtig, verdeeld in funk, 
soul, rock & roll en uiteraard pop en 
swing. 
Benieuwd naar de rest van de bands 
die de komende tijd in Joppe komen 
spelen? Kijk dan even op de Fa-
cebook pagina en hou deze krant 
goed in de gaten. Reken weer op 
een aantal goede acts, waaronder 
Bob Color en Hein Meijer. Tot za-
terdag! De toegang tot Joppe in de 
Weteringstraat is ook tijdens optre-
dens gratis. 

“Effe de deur uit, almaar dat gezeur 
aan mijn hoofd. Ach het is een bes-
te brave vrouw daar niet van, maar 
soms zijn haar praatjes mij gewoon 
te veel. Dan mot ik effe weg hé? En 
hier in het café voel ik mij op mijn 
gemak. 
Kan ik lekker in mijzelf zitten te mij-
meren, waar ik dan aan denk? Tja, 
daar vraag je me wat, eigenlijk aan 
niks bijzonders, ach het leven trekt 
aan mij voorbij. 
Dan zie ik weer hoe ik samen met 
mijn maten zwierf over het Prinsen-
eiland, daar rook het zo heerlijk naar 
teer. Maar dat is nu allemaal verdwe-
nen. Nou wonen er allemaal van die 
yuppen. Ik heb niks tegen die men-
sen hoor maar de sfeer van vroeger? 
Neen, die is er niet meer. 
Nou Proost! Ik neem er nog maar 
één, om af te leren.” 

Topband uit België zondagmiddag
Guy Verlinde & Mighty 
Gators in The Shack
Oude Meer - Als je op dezelfde po-
dia staat waar grote namen als John 
Fogerty, Steve Winwood, Joe Bona-
massa en Dr. Feelgood staan, dan 
mag je jezelf een top-muzikant noe-
men! The Shack is dan ook enorm 
trots dat deze Guy Verlinde toch 
weer een plek heeft kunnen vin-
den in zijn drukbezette agenda om 
te komen knallen in Oude Meer. Hij 
stond dan ook al heel lang vet ge-
drukt in de agenda, maar zondag 
18 september is het eindelijk zo-
ver! Guy Verlinde & the Mighty Ga-
tors zijn momenteel Belgisch trots 
en staan bekend om hun energie-
ke optredens met high energy foot 
stompin’ blues & roots music. Guy 
is niet alleen een wáánzinnig goeie 
zanger en muzikant maar ook nog 
eens een all-round entertainer! Hij 
slaagt er met zijn band altijd weer 
in het publiek te laten dansen en 
meezingen op hun onweerstaanba-
re grooves en vette riffs. In 2011 kre-
gen ze al de titel van beste Belgi-
sche Bluesband en in 2012 behaal-
de ze een vierde plaats in de Euro-

pean Blues Awards. Guy Verlinde & 
his Mighty Gators is een echte, hete 
live sensatie en blijft de harten ver-
overen van het Belgisch en Neder-
landse publiek en bestaat uit Guy 
Verlinde op zanger, slide-gitaar en 
mondharmonica, Toon Vlerick op 
gitaar, Karl Zosel op bas en Thier-
ry Stiévenart op drums. Zondagmid-
dag 18 september open vanaf 15.00 
uur en Guy Verlinde & The Mighty 
Gators begint om 16.00 uur De en-
tree is 10 euro per persoon.

ZZ Top Undercover en Sjako!
Vrijdag 23 september: ZZ Top un-
dercover. Fantastische band The 
Pheromomes gaan undercover in 
een dampende ZZ TOP tribute. Een 
vette Southern Boogie Rock-Show! 
Zondag 25 september staat Sjako! 
op het Shack-podium. Deze band 
geldt als een van de meest invloed-
rijke bands uit de Nederlandse Pop-
Rock scene. Ook weer een regel-
rechte aanrader! Voor alle info www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Foto’s en muziek tijdens 
Kunstroute in Bacchus
Aalsmeer - Birgit Matschullat is 
een jaarlijks terugkerende expo-
sant in Bacchus. Haar fotografisch 
werk is door de jaren heen sterk ge-
evolueerd waardoor het elk jaar op-
nieuw spannend is om nieuw werk 
van haar te zien. Ze exposeert met 
haar partner Matt de Groot, docent 
aan de foto academie, en hebben 
vorig jaar samen in het gemeente-
huis van Aalsmeer geëxposeerd. Bij 
de expositie tijdens de kunstroute 
focussen Birgit en Matt zich op een 
vertaling van onze geest door mid-
del van een beeldend dialoog. Beide 
maken gebruik van gemengde beel-
den en gelaagdheid waarbij het ver-
hullen, beschermen en verbergen 
van onze naakte gevoelens centraal 
staat. Vaak vormt schoonheid en ro-
mantiek de basis van de beelden af-
gewisseld door een donkere kantte-
kening.

Countryblues en swing
Op zaterdag 17 september van 15.00 
tot 17.00 uur spelen de mannen van
Blues2 in Bacchus. Blues2 bestaat 
uit Wil Straathof op zang, mond har-
monica, accordeon, toetsen en voet 
percussie en Guido van den Boorn 
op akoestische gitaar, slide, resona-
tor, cigar box guitar, elektrische gi-
taar en banjo. De twee ‘oudere jon-
geren’ en fervente liefhebbers van 
de blues besloten een tijdje gele-
den terug te gaan naar de ‘roots’ 
van de countryblues. Geen blues-
rock meer. Nee, terug naar de ma-
nier waarop de blues eigenlijk hoort 
te worden gespeeld: kleine setting, 
dichtbij het publiek, weinig elektro-
nica en veel plezier! Zondagmid-
dag 18 september wordt vanaf 16.45 

uur de KCA Kunstroute muzikaal af-
gesloten in het culturele café in de 
Gerberastraat door de band Lounge 
Factory. De KCA Kunstroute wordt 
traditiegetrouw afgesloten met een 
swingend concert in Bacchus ge-
organiseerd door Robbert Tuinhof. 
Dit jaar zal de band Lounge Fac-
tory waar Robbert sinds kort deel 
van uitmaakt de Kunstroute afslui-
ten. Lounge Factory is een swingen-
de band met jazzy, poppy en funky 
nummers. Front vrouw is zangeres 
Grada Otten die haar weg weet in 
pop en jazz. Zij zingt met een verlei-
delijke, relaxte timing passioneel en 
met veel dynamiek. Zij wordt bege-
leid door Robbert Tuinhof op saxo-
foon, Guido vaan der Sluis op gitaar, 
Edwin van Huik op bas, JW op toet-
sen en Bil Honing op drums. 
Bacchus gaat zowel zaterdag 17 
als zondag 18 september open om 
12.00 uur.

Komedie TOBO: Amateurs
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO 
speelt ‘Amateurs’ van Wannie de 
Wijn. De spelers van TOBO kruipen 
in de huid van de acteurs van To-
neelgroep Zand, die eindelijk mo-
gen spelen in de grote zaal van de 
Schouwburg. Om daar goed voor 
de dag te komen, is voor deze voor-
stelling een professionele regisseur 
aangetrokken. De première nadert 
en de sfeer wordt nerveuzer. De 
kostuums zijn niet af, er is nog geen 
decor en wie doet nou ook alweer 
wat? De regisseur wordt ongedul-
dig en naarmate de spanning stijgt, 
komen steeds meer intriges aan het 
licht. ‘Amateurs’ is een hilarisch kijk-
je in de keuken van het amateur-
toneel. ‘Amateurs’ is de 200e se-
rie voorstellingen van TOBO. De to-
neelgroep werd vrijwel direct na de 
Tweede Wereldoorlog opgericht, in 
augustus van 1945. Regie: Rick Ver-
straten. Met: Yolanda Nunez, Tom 
van Doorn, Manita Koot, Karin Koch, 
Nicky Bijl, Thomas Herrewijn en Si-
mon Strijbos. 
Te zien van donderdag 22 tot en met 

zondag 25 september in het Noord-
damcentrum aan de Noorddammer-
weg 1 in Bovenkerk. Aanvang: 20.15 
uur. Toegang 12 euro. Kaarten ver-
krijgbaar bij het Noorddamcentrum 
tel. 020-6416744 en via kaartver-
koop@toneelgroeptobo.nl  of bel 
Manuela Ruhe: 020-8230591. Kijk 
voor meer informatie op www.to-
neelgroeptobo.nl.

Kunstroute dit weekend
Een Historische Tuin vol 
eigentijdse kunst
Aalsmeer - Iedere kunstenaar die 
langs kwam  op de Historische Tuin 
om te kijken waar en hoe zijn kunst 
het best tot zijn recht zou kunnen 
komen, maakte dezelfde opmerking: 
prachtige locatie. Marc Volger en 
Willem Moeselaar waren het meest 
uitgesproken: “Mooi die menselij-
ke maat van die kasjes, de huidige 
kassen hebben een maat waar wel 
een vliegtuig door heen kan vliegen. 
Prachtig die gebakken waterbak-
jes onder die tafels, ook dat maakt 
het zo menselijk, net als die opge-
stapelde bloempotten bij de boten-
helling en het gereedschap, je ziet 
direct waar het voor bedoeld is”. De 
locatie voor hun aan Onkruid ge-
relateerde kunst hadden ze gauw 
bepaald: één  van de rozenkassen. 
Mooier dan op die plek kan de te-
genstelling niet zijn: Wat is ge-
wenst, wat niet? Op de Historische 
Tuin zullen zij een opstelling maken 
waarbij keramiek en onkruid elkaar 
zullen versterken. Fotograaf Dennis 
A-Tjak haalt zijn inspiratie niet al-
leen uit de natuur, maar ook uit de 
schilderkunst. Tijdens de kunstrou-
te 2016 zal hij zijn nieuwe project 
‘Rozen van voor 1850’ tonen. Lida 
Malvina Snoek is de jongste deel-
nemer en heeft tijdens haar oplei-
ding tot docent Beeldende Kunst & 
Vormgeving de natuur jarenlang op 
vele manieren onderzocht en ver-
beeld. Graag wil zij haar liefde voor 
de natuur, met name de Finse ge-
zien haar achtergrond, met anderen 
delen. Ontkieming, groei en zaad-
verspreiding. Deze cyclus van een 
plant, de kring van gebeurtenissen 
in een vaste volgorde, zijn terug te 
vinden in de onderwerpen van Im-
ke Beek. De verschillende fases 
van de plantencyclus worden uit-
vergroot in beelden en installaties. 
Spraken de bloemenarrangemen-
ten van Bob van den Heuvel al niet 
tot de verbeelding, in de overwin-

teringkas, ingericht met Janna van 
Zon, zal hij laten zien dat hij ook op 
het doek de verbeelding van de toe-
schouwer weet te raken. Hij zal met 
name een ode brengen aan de se-
ring. Karin Wijnand is actief op het 
gebied van keramiek en glaskunst. 
Met haar glazen bladeren wil ze de 
kwetsbaarheid van de natuur tonen.
Sarai van de Boel doet mee omdat 
ze de historische tuin zo’n bijzon-
dere en mooie locatie vindt waarin 
haar werk een contrast vormt met 
de esthetiek van bloemen en his-
torische gebouwen. Arthur Meijer 
voelt zich het meest beeldhouwer. 
Zijn huizen van klei zijn ontstaan tij-
dens zijn reizen naar mediterrane en 
Arabische streken met een oud en 
tastbaar verleden. De favoriete ma-
terialen van Eric Don zijn ijzer en 
hout. Zeker te midden van de ‘oer-
beelden’ van de tuin zullen zijn beel-
den opvallen door hun ogenschijn-
lijke onopvallendheid. Jan Groten-
breg verbeeldt tijdens de Kunst-
route op een ondergrond van grijs 
cement, zijn dierenstudies. Dor-
rit Klomp wil haar voorstudies voor 
een wandschildering tonen. In één 
van de kassen zullen haar meters-
hoge draperieën het kleurrijke ho-
rizontale veld van leeuwenbekken 
hoog de ruimte in trekken. De His-
torische Tuin, ingang Praamplein, is 
tijdens de Kunstroute geopend op 
zaterdag 17 en zondag 18 septem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Klassieke gitaar
‘Valencia’ €95,-

Dé kabelgigantKindergitaren
3/4 en 1/2 v/a €69,-

Westerngitaar
‘Tanglewood’ €399,-

AGENDA

Zaterdag en zondag laatste keer
Gedichten lezen op het 
Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Het is dit weekend de 
laatste mogelijkheid om de Gedich-
tentuin in het Boomkwekerskerkhof 
aan de Stommeerweg, hoek Gerbe-
rastraat, te bezoeken. In het ‘park’ 
met graven van bekende inwoners 
zijn 29 gedichten te lezen. De in-
zendingen zijn zeer divers van stijl 
en inhoud. KCA organiseert de Ge-
dichtentuin. Zaterdag 17 en zondag 
18 september kunnen van 12.00 tot 

17.00 uur nog de gedichten gelezen 
worden. Wie de gedichten rustig na 
wil lezen: Van alle inzendingen is 
een bundel gemaakt, deze is voor 5 
euro te koop bij Het Boekhuis en tij-
dens de Kunstroute bij Otto en het 
pop-up winkeltje aan de Uiterweg. 
De Gedichtentuin is gratis toegan-
kelijk. Bij de entree ligt een boekje 
met potlood, waarin een reactie ge-
schreven kan worden.

 
15 september 2016  •  Nieuwe Meerbode    03



 
04   Nieuwe Meerbode  •  15 september 2016

Leef!
Aalsmeer - Zo, aankomend week-
end maar eens he-le-maal niets.. 
Lekker thuis, eventueel in de tuin, 
beetje bankhangen, wellicht de boel 
aan kant maken, maar verder niks, 
nada, noppes. De feestweek hakte 
er wel weer aardig in! De eerste za-
terdag natuurlijk dat machtige vuur-
werk dat ik heb mogen aanschou-
wen vanaf de kant bij de Kunstga-
lerie aan de poel, toen een avondje 
feesttent. Dit keer de woensdag ge-
kozen met fijne Aalsmeerse band-
jes. Het was niet al te druk, maar 
voor mij lekker overzichtelijk. ‘Nog ff 
mee naar Joppe?’ vroeg een vrien-
din na afloop om een uur of 1. ‘Ja, 
ik kom eraan!’ riep ik vol enthousi-
asme. Mijn hubbie dacht daar ech-
ter anders over. We belandden nog 
voor half 2 in bedje. Volgende mor-
gen weer vroeg op. Donderdag be-
gon ik toch zwaar te twijfelen. Er 
gingen zoveel gezellige mensen de 
tent in, maar toch gekozen om thuis 
te blijven. Vrijdag heb ik de vrijdag-
middagborrel genoten bij mijn ou-
ders in de tuin, rustig aan, omdat 
ik zaterdag natuurlijk topfit aan de 
Pramenrace wilde ‘meedoen’. Nog 
nooit op een praam meegedaan 
hoor, maar het spektakel ervaren 
we al jaren met een groep heerlij-
ke meiden op een boot met luide 
muziek. Soulmuziek wel te verstaan. 
Het is onze ‘Sas-Soulboot’, omdat 
vriendin Saskia dat ieder jaar regelt. 
Hapjes en drankjes mee en dansen 
maar. Dat is het motto. Dit jaar was 
voor het eerst vriendin Kaatje niet 
mee. Karin is ons namelijk in augus-
tus ontvallen op vijftigjarige leeftijd. 
Wat een drama. De lieverd.. wat mis-
sen we haar. In onze harten was ze 
er echter wel bij. We hebben diverse 

Dag van je Leven feest 
in tropische sferen
Aalsmeer - Dat de feesttent ‘the 
place to be’ was voor iedereen die 
van feesten houdt bleek maar weer 
eens tijdens het Dag van je Le-
ven feest op donderdag 8 septem-
ber. Zo’n vijfhonderd mensen met 
een verstandelijke beperking geno-
ten van het Topstars-feest dat Stich-
ting Dag van je Leven in overleg 
met Stichting Ons Tweede Thuis ie-
der jaar weer voor ze organiseert en 
waarbij ze zelf ook het podium mo-
gen beklimmen. Dat op deze tropi-
sche nazomerdag de temperaturen 
behoorlijk stegen in de feesttent, 
mocht de pret niet drukken. 

Knuffelen met clown
Voor velen was de reis naar de tent 
toe al een feestje, want bussen van 
onder andere Stichting Veteraan 
Autobussen reden de feestgangers 
van en naar hun woon- of werk-
voorziening. Voor de tent werden ze 
enthousiast ontvangen door Clown 
Hoky Poky die alweer heel wat jaren 
de gasten vermaakt tijdens de feest-
dag in september. Er werd dan ook 
heel wat geknuffeld met de vrolij-
ke clown, die alle gasten verblijdde 
met mooie ballonnencreaties. Ook 
dit jaar waren zangers Dennis Wijn-
hout en René Eshuijs weer van de 
partij en ze brachten gezellige num-
mers ten gehore. Nieuw was zange-
res Kimberley Hennipman, die sa-
men met de heren alle gasten pri-
ma vermaakte. Het drietal begeleid-
de iedereen enthousiast bij al hun 
optredens. 
De hoofdacts waren echter de gas-
ten zelf, want zij mochten het podi-
um betreden met vooraf ingestuur-
de acts. En dat deden ze dan ook 
met veel enthousiasme en overga-
ve. Vaak was het karaoke, maar ook 
werd er live uit volle borst meege-
zongen met verschillende meezin-
gers of tranentrekkers. Iedereen 
ging naar huis met een welverdien-
de medaille van ‘de beste zanger’. 

Supervrienden
Ieder jaar wil het bestuur van Dag 
van je Leven mensen in het zon-
netje zetten die veel voor de stich-
ting betekenen. Daarvoor hebben 
ze een ‘Supervriend Award’ ontwor-

pen. Burgemeester Jeroen Nobel 
was naar de feesttent gekomen om 
deze awards uit te reiken. Allereerst 
kwamen Richard en Ilse Zethof aan 
de beurt. Zij zijn vanaf de beginjaren 
van de stichting al bij alle activitei-
ten betrokken en regelen onder an-
dere de communicatie, website en 
zijn steeds achter de fotocamera te 
vinden. Daardoor kwam het ook dat 
alleen Richard het podium kon be-
klimmen, omdat Ilse de foto’s moest 
maken. Ook zanger René Eshuijs en 
zijn vrouw Esther werden beloond 
met een award. De zanger van het 
Nederlandstalige levenslied komt al 
jaren naar de feesttent waarbij Es-
ther assisteert met de muziek. Vol-
gens het bestuur is niks ze te gek en 
kunnen zij de gasten als geen ander 
vermaken. 
De Supervriend Award ging voor-
gaande jaren naar Jolanda Vis-
ser, oud-voorzitter Jos van Rijn, El-
lis Groothoff van Ons Tweede Thuis, 
Ad Koens van het Partyschip, Henk 
Sietsema van Feestweek Aalsmeer, 
Clown Berry Merlin, Dutch Flower 
Foundation, De Osdorper en Van 
Muyden Bakkerij. 

Club van 100
Ieder jaar kijkt het bestuur van 
Stichting Dag van je Leven weer te-
gen de uitdaging aan van het finan-
cieren van de evenementen, zoals 
de feestdag. Daarom is de ‘Dag van 
je Leven Club van 100’ opgericht. 
Bedrijven en particulieren sponso-
ren de stichting met honderd eu-
ro of een veelvoud hiervan en la-
ten hiermee zien dat ze achter het 
werk van Dag van je Leven staan. 
Het bestuur is dankbaar dat ook dit 
jaar de Dutch Flower Foundation 
het feest mede heeft gesponsord 
en met hen nog veel andere orga-
nisaties die zich aangesloten heb-
ben bij de ‘Club van 100’. Interes-
se om ook de stichting te steunen 
en bij de Club van 100 te komen? 
Mail dan naar info@dagvanjeleven.
org en het bestuur zorgt ervoor dat 
het bedrijfslogo op het sponsorbord 
wordt geplaatst. De borden staan bij 
Albert Heijn Praamplein, Total Copy 
Service en bij alle evenementen van 
Dag van je Leven. 

M iranda’s
omentenm

Heel jammer, aggregraat gestolen!
Jammer! Zaterdag 10 september, het 
belooft weer een mooie pramenrace 
te worden op de Westeinderplas-
sen. Een dag op het water met an-
dere pramenbroeders en -zusters, 
heerlijk weer, goede gemoedelijke 
sfeer, een goede organisatie, kort-
om gezelligheid ten top! Na de no-
dige investeringen, hard werken en 
knutselen aan de Praam breekt ein-
delijk de dag aan met de vrienden-
groep om samen varen, te lachen en 
muziek te maken met een hapje en 
drankje. Na een geslaagde middag 
werd het na afloop van de race tijd 
om een hapje te eten om met ons 
Duifvis-team de dag gezamenlijk 
af te sluiten. En waar kan dat beter 
dan bij restaurant De Walrus, gele-
gen aan de Ringvaart. Er lagen wel 
meer bootjes en pramen gebroeder-
lijk naast elkaar, want zo voelt dat 
toch een beetje na zo’n dag, moet 
toch kunnen zou je zeggen.
Na het eten zijn we weer in de 
praam gestapt, in de veronderstel-
ling dat alles gewoon in de praam 
aanwezig was. Wel was de praam 
verlegd, maar dat is natuurlijk geen 
probleem, er lagen tenslotte nog 
meer boten naast elkaar. Maar toen 
we beter keken bleek dat zeer vak-
kundig de sjorband was losgemaakt 
waarmee wij de gehuurde aggre-
gaat veilig en strak hadden vast-
gezet achterop de Praam. Het hing 
netjes om de paal, dat dan weer wel. 
De aggregaat, een gele Kipor IG 
2600 (zie foto) met een sticker van 
sponsor Marcel Treur Aggregaten 
Verhuur, had iemand er alvast afge-
haald en opgeruimd. Alleen weten 
we niet waarom, waarheen en heeft 
niemand ons iets gevraagd?! Jam-

mer, teleurgesteld, boos, balen, hier 
zijn geen woorden voor. Spijtig dat 
deze sfeer verpesters altijd en overal 
weer opduiken bij leuke en gezellige 
evenementen, aan je spullen zitten, 
het mee naar huis nemen en dat het 
voor ons zo afloopt. 
Misschien voel je je aangesproken 
en dacht je dat de aggregaat op de 
verkeerde Praam stond? Dat kan 
natuurlijk. Geen probleem, dan kun 
je de aggregaat ook gewoon weer 
terugbrengen, desnoods inleveren 
bij De Walrus. Zij hebben onze ge-
gevens inmiddels ook en balen net 
zo als wij van dit incident. De aggre-
gaat is niet eens van ons, maar van 
onze goede vriend en zwager Mar-
cel Treur, die aggregaten verhuurd 
voor zijn broodwinning. Hij heeft 
ons de aggregaat in bruikleen ge-
geven, zodat onze dag helemaal niet 
meer op kon. Nu is hij de dupe en 
een aggregaat lichter. Letterlijk lich-
ter, want deze jongen is niet te tillen 
en moet dus ergens in een boot of 
auto zijn ingeladen.
Maar goed, het is een kleine wereld. 
Misschien duikt de aggregaat weer 
ergens op, of wordt deze te koop 
of te huur aangeboden, dan verne-
men wij dat natuurlijk graag. Dus 
heeft u zaterdagavond iets gezien, 
heeft u de aggregaat onderweg er-
gens gespot, of wordt deze te koop 
of te huur aangeboden? Meld het 
ons. Wij danken u zeer voor de tip. 
Wellicht kunnen wij dan weer rus-
tig slapen en alvast bedenken hoe 
wij de Praam kunnen optuigen voor 
de Pramenrace 2017 met aggregaat 
natuurlijk!
Groet, Team Prins Albert-Duifvis
Pramenrace 2016

ingezonden

Genieten van Pramenrace 
met jongeren Rode Kruis
Aalsmeer - Zaterdag 10 septem-
ber genoot een grote groep mensen 
met een beperking en hun begelei-
ders van de Pramenrace. Het Jon-
geren Rode Kruis afdeling Aalsmeer 
en Uithoorn had hen uitgenodigd 
om in de achtertuin van zorgcen-
trum Aelsmeer naar de voorbijva-
rende boten te kijken. De vrijwilli-
gers van het Rode Kruis trakteer-
den de gasten op een lunch met 
drinken. De mensen met een be-
perking en hun begeleiders hadden 
het zeer naar hun zin op deze ge-
slaagde dag. In de Pramenrace va-
ren versierde boten rond, en dit jaar 
was het thema ‘Onze verjaardag’. 
De tuin van Zorgcentrum Aelsmeer 
grenst aan de Ringvaart en zittend 
op stoeltjes in de tuin bewonderden 
de gasten de mooi versierde pra-

men. Meerdere keren voeren de bo-
ten langs en de OTT bewoners en de 
mensen in de pramen zwaaiden en-
thousiast naar elkaar. Stichting SPIE 
had vlaggetjes en zonnehoedjes be-
schikbaar gesteld en deze vonden 
gretig aftrek onder de bewoners van 
OTT. De gasten gingen na afloop te-
vreden naar huis na deze geslaag-
de dag. 
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten om mensen te 
helpen. Wil jij het Jongeren Rode 
Kruis helpen bij activiteiten voor ou-
deren of mensen met een beperking 
of wil je meer informatie over wat 
deze groep doet? Mail naar jonge-
renrodekruis@hotmail.nl, of kijk op 
facebook of twitter.
Jeroen Heimeriks

malen het glas geheven en het lied-
je ‘Leef’ van Hazes junior hard voor 
haar gezongen met tranen in onze 
ogen, dat wel.. Maar het leven gaat 
door. Hoe hard en hoe gemeen ook. 
Hoe vaak ik wel niet roep dat we de 
dagen moeten plukken.. Ik doe dat 
met heel mijn hart. Ik ‘Carpe-diem’ 
me suf. Maar dit weekend gelukkig 
even niets. Wat kun je daar een zin 
in hebben. Waarschijnlijk zal hub-
bie wel weer aankomen met een 
of ander gezellig iets; ‘Hapje eten 
schatje?’, of ‘even naar het terras?’ 
Hij houdt er ook zo van. Ik kan zeg-
gen dat ik best met een gezellige 
vent ben getrouwd. Hij heeft de Pra-
menrace overigens gezien vanaf de 
kant. De start aan de Pontweg, ver-
volgens Walrus (uiteraard naar el-
kaar gezwaaid), toen naar de feest-
tent, waar we elkaar weer in de ar-
men konden sluiten en daarna ge-
zamenlijk naar Vleghaar voor een 
laatste versnapering. 
Toen we daar vandaan fietsten wa-
ren we net ‘Rupsjes Nooitgenoeg’, 
want we zijn nog even in de Praam 
beland voor een biefstukje. Er za-
ten nog wat bekenden waar we bij 
zijn aangeschoven, maar ik weet 
niet meer precies waar die gesprek-
ken over gegaan zijn. Het belang-
rijkste; We hebben gelachen! Dat 
wel! Toen ik aansluitend tegen man-
lief riep dat we nog even ‘de tent’ 
in moesten, was ie opnieuw de wijs-
te en zijn we lekker naar huis ge-
fietst. Zondag een dagje gerevali-
deerd en vervolgens een werkweek 
gehad met niet al teveel afspraken. 
Altijd weer fijn om zelf je tijd in te 
delen. Donderdagmiddag, de dag 
dat deze krant uitkomt en mijn co-
lumn wordt gepubliceerd, zit ik weer 
op een volgend feestje; de opening 
van Café Op de Hoek in Kudelstaart. 
Zal mij benieuwen of ik dit etablis-
sement op mijn favoriete uitgaans-
gelegenheden-lijstje bij mag schrij-
ven, maar ik ben bang dat die ook 
wel weer gezellig van. Tja, ik hou d’r 
zo van. Dus ik zeg: Leef! Alsof het je 
laatste dag is! 
Miranda Gommans 

Arie Koningen (die voorheen Rabo korendagen organiseerde) en huidig orga-
nisator Jan Kwak nemen de details door met de eventmanager van het The-
ater Aalsmeer. 

22 Koren, 40 optredens en grote finale

KWF Korenmarathon voor 
speciaal kankeronderzoek
Aalsmeer - “Als de voortekenen ons 
niet bedriegen wordt het op zondag 
2 oktober van 11.00 tot 17.00 uur een 
spektakel van jewelste in het Crown 
Theater en de Studio’s”, meldt voor-
zitter Jan Kwak van KWF Afdeling 
Aalsmeer. In vier verschillende zalen 
(het grote Crown Theater, de Piano-
bar, The Club en zaal Downtown) 
zullen 22 koren hun beste songs ten 
gehore brengen in een wervelen-
de opeenvolging van totaal 40 op-
tredens. Koren uit Aalsmeer, Am-
stelveen, Uithoorn en nog zes plaat-
sen in Noord-Holland komen naar 
Aalsmeer om dit evenement luister 
bij te zetten. Om 16.30 uur zal er als 
afsluiting van de dag een grootse 
meezing-finale plaatsvinden. Zeven 
koren, met een totaal van 260 koor-
leden, zullen hieraan mee doen sa-
men met de aanwezige bezoekers, 
dus dat belooft een geweldige fina-
le te worden. “We hebben voor de 
opbrengst van deze dag een KWF-
onderzoeksproject geadopteerd, zo-
dat we weten waar het geld naar 
toe gaat”, vertelt Penningmeester 
Marlien Smit. “Dit onderzoekspro-
ject gaat bijdragen aan de betrouw-
baarheid van de darmkankertest die 
wordt gebruikt in het nationale be-
volkingsonderzoek dat wordt uitge-
voerd onder de bevolking in de leef-

tijdsklasse 55 tot 75 jaar. Met het 
huidige bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker wordt 25% van de tu-
moren nog gemist en zelfs 70% 
van de voorloperstadia van darm-
kanker. Er valt dus nog heel wat 
winst te behalen en we zijn er dan 
ook trots op dat onze KWF Koren-
marathon een steentje kan bijdra-
gen aan dit onderzoek!” Jan Kwak 
vult nog aan: “Ja, en onderzoekslei-
der dokter Fijneman van het NKI zal 
tijdens de afsluitende meezingfina-
le een korte toelichting komen ge-
ven op zijn project en de opbrengst 
in ontvangst nemen. Hoe bijzonder 
is dat!” De verkoop van toegangs-
kaarten is inmiddels gestart bij de 
voorverkoopadressen: het Boekhuis 
in de Zijdstraat, Gall&Gall in winkel-
centrum Kudelstaart en Primera op 
het Poldermeesterplein. Ook zijn al 
veel kaarten verkocht via de web-
site www.kwfaalsmeer.nl/korenma-
rathon. De prijs van kaarten in de 
voorverkoop is 10 euro voor volwas-
senen. Voor kinderen onder 12 jaar 
is de toegang gratis, aan de zaal zijn 
de kaarten voor kinderen van 12 tot 
18 jaar te koop voor 5 euro. Op de 
dag zelf, kunnen - indien nog voor-
radig - kaarten aan de kassa ge-
kocht worden voor 12,50 euro per 
stuk. 

Aalsmeer - Afgelopen weken bent 
u Radio Aalsmeer waarschijnlijk wel 
ergens tegengekomen op de brade-
rie, in de feesttent, bij de Pramen-
race, de verlichte botenshow of op 
het Fort Kudelstaart bijvoorbeeld. En 
dan is de koek nog niet op, want ook 
komende weekeinde kunt u de lo-
kale omroep van Aalsmeer tegen-
komen bij de Kunstroute. Dat bete-
kent ook dat de zender veelvuldig 
verslag doet van de evenementen in 
Aalsmeer. Daarnaast zijn er natuur-
lijk vele leuke programma’s te horen.

Let’s Go over faalangst
Mieke de Beer en Ilse van Toor– 
van Mourik komen vrijdag langs bij 
‘Let’s Go’. Zij gaan alle vragen be-
antwoorden over faalangst. Ook 
vertellen ze alles over de trainingen 
die ze geven waarin je leert om ste-
vig in je schoenen te staan. Ron van 
Raaphorst is judoleraar en komt sa-
men met vier leerlingen langs. Ook 
bij hem leer je stevig op je benen 
te staan. Natuurlijk hoor je alles 
over judo en hoe je de beste judo-
ka van Nederland kan worden. Ver-
der mag je het eerste liedje van de 
show zelf uitkiezen. En dan nog dit: 
heb jij de leukste opa en/of oma van 
Aalsmeer en Kudelstaart? Op 5 ok-
tober start de Kinderboekenweek 
met dit jaar als thema ‘Voor altijd 
jong’. Voor de uitzending op 30 sep-
tember is ‘Let’s Go’ op zoek naar de 
allerleukste opa’s en oma’s. Heb jij 
die en vind je het leuk om samen 
met hen langs te komen? Geef je 
dan op via letsgo@radioaalsmeer.nl 
en laat weten wat jouw opa en/oma 
de leukste maakt! 

September Seventies
Het programma ‘Aalsmeer by Night’, 
elke donderdagavond van 22.00 tot 
24.00 uur, keert op 15 en 29 sep-
tember terug naar de muziek uit de 
jaren zeventig. Onder de noemer 
‘September Seventies’ presenteert 
Meindert van der Zwaard de leuk-
ste en opmerkelijkste muziek uit het 
tijdperk 1970 tot 1979. Hij zal het 
hebben over de disco uit ‘Saturday 
Night Fever’, maar ook bekijken wel-
ke artiesten en groepen de grootste 
hits scoorden. De vaste onderdelen 
zoals de ‘De Reclameplaat’, ‘De Ne-
derlandse Top 10’ en ‘Oud & Nieuw’, 
gaan buiten dit thema om, maar 
de ‘Tandenpoetsplaat’ en het laat-
ste half uur ‘Aalsmeer Easy’ staan 
juist extra in het teken van deze ze-
ventiger jaren. Suggesties en ver-
zoeknummers uit de jaren zeven-
tig zijn altijd van harte welkom. Bel 
gerust tijdens de uitzending: 0297-
325858, of via de facebookpagina 
van ‘Aalsmeer by Night’.

Vrijdagavondcafé
Na een hele zomer lang ‘Ron’s Vrij-
dagavond Zomer Muziekcafé’, is het 
aanstaande vrijdag om 21.00 uur 
weer tijd voor het reguliere ‘Vrij-
dagavondcafé’. Samen met Caro-
line, Deborah en Kirsten ontvangt 
Ron weer leuke en boeiende gas-
ten in de studio. Daarnaast zijn na-
tuurlijk de vaste rubrieken weer te 
horen. Zo is eens per maand wijk-
agent Aalsmeer Centrum Erik van 
de Brun te horen met preventie-
ve tips en politienieuws en is ra-
diokok Marc Eveleens er eens per 
maand met zijn culinaire kookwek-
ker. Ook heeft Deborah haar eigen 
social media rubriek over alles wat 
haar online opviel in Aalsmeer en 
Kudelstaart en is periodiek ook het 
mini-magazine van Kirsten te horen 
met uitgaantips in de regio en life-
style. Nieuw is de maandelijkse mu-
ziekrubriek van radiocollega Mein-
dert, waarin op een luchtige manier 
ingegaan wordt op een bepaalde hit 
of artiest. Daarnaast het radiospel-
letje Soundmemory, de Twitterhit, de 
Soulshow-classic, Ron’s Top 40 Hi-
tarchief en de gezellige meezinger. 
Reden genoeg dus om op vrijdag-
avond van 21.00 tot 23.00 uur af te 
stemmen op Radio Aalsmeer voor 
Vrijdagavondcafé.

‘Door de Mangel’ 
Zoals iedere week werd ook afgelo-
pen maandag weer een interessan-
te gast gemangeld in het interview-
programma ‘Door de Mangel’. De-
ze keer was het Silvia van de Aard-
weg. Zij woont sinds kort weer in 
Kudelstaart na een periode in Rot-
terdam gewoond te hebben. “Daar 
heen verhuisd voor de liefde, maar 
nu weer terug in Kudelstaart”, aldus 
de mediator van beroep, die in haar 
vrije tijd bij Kika werkt. Ook Van de 
Aardweg trok enkele ballen uit de 
ballenbak en kreeg daardoor enkele 
verrassende vragen voorgeschoteld. 
Silvia heeft natuurlijk ook een nieu-
we gast uitgenodigd voor de we-
kelijkse talkshow. Zij heeft Belin-
da Buskermolen gevraagd als 138e 
gast. Zij is directeur particulieren 
bij de Rabobank. Daarnaast doet zij 
veel vrijwilligerswerk en heeft een 
paar jaar geleden borstkanker ge-
kregen. Silvia heeft bewondering 
voor haar hoe ze zich hier doorheen 
heeft geslagen als alleenstaande 
moeder. ‘Door de Mangel’ is iede-
re maandag te beluisteren van 19.00 
tot 20.00 uur. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Volg de 
omroep ook op Twitter en Facebook.

Radio Aalsmeer zoekt de 
leukste opa en oma





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

* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
15 september 2016

  hamerstUKKen

20.05 R-2 Benoeming van een vijfde lid van de Raad 
  van Toezicht van Stichting AURO voor 
  Openbaar Primair Onderwijs

  behanDelstUKKen

20.10 R-3 Notitie Alternatieve woonvormen
21.00 R-4 Verordening Gemeentelijke ereblijken 
  Aalsmeer 2016
21.10 R-5 Begrotingswijziging 2016-1 en Begroting 
  2017 AM Match
21.20 R-6 Invoeren algemene klachtenregeling in 
  plaats van de huidige klachtenregeling 
  specifiek voor het sociaal domein
21.30 R-7 Nota parkeernormen Aalsmeer 2016
21.45 R-8 Verordening kwaliteit vergunning-
  verlening, toezicht en handhaving 
  omgevingsrecht gemeente Aalsmeer 2016
22.00 R-9 Benoemen plaatsvervangend lid 
  Auditcommissie 
22.05  Vragenkwartier

  slUiting

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie 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. 
- Machineweg 167, 1432 ER (Z-2016/048456), het aanleg-

gen van een in- en uitrit
- T.h.v. Mr. Jac. Takkade 11, 1432 CA (Z-2016/048731), het 

aanleggen van in- en uitrit d.m.v. het bouwen van een 
brug. Toelichting: bij perceel 6053 en 6054.

- Uiterweg 318, 1431 AW (Z-2016/049105), het slopen van 
de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe wo-
ning.

ingetrokken vergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2016/024212), het tij-

delijk dempen van een sloot. Vergunning bekend onder 
Z-2016/015924 is ingetrokken. Verzonden: 01-09-2016.

- Jan Lunenburg Oever 8, 9 en 13, (Z-2015/027325), het 
oprichten van 3 woningen. De intrekking betreft alleen 
nummer 13. Vergunning bekend onder Z-2015/027325 is 
gedeeltelijk gedeeltelijk ingetrokken. Verzonden: 13-11-
2015. 

- Jan Lunenburg Oever 5, (Z-2015/022650), het bouwen 
van een woning en een botenhuis. Vergunning bekend 
onder Z-2015/022650 is ingetrokken. Verzonden: 13-11-
2015.

verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen is met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Stommeerweg 129, 1431 EV (Z-2016/042332), het ver-

nieuwen van de gevelbekleding op de begane grond en 
pui hoofdentree en vervangen van het balkon. Verzon-
den:29 -07-2016. De beslistermijn is verlengd met 6 we-
ken.

- Raadhuisplein 1, 1431 EH (Z-2016/040666), het hande-
len met gevolgen voor beschermde monumenten t.b.v. 
het renoveren van de raadzaal. Verzonden: 21-7-2016. De 
beslistermijn is verlengd met 6 weken.

- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z-2016/043517), het plaat-
sen van een blokhut en een overkapping botenopslag. 
Verzonden: 05-08-2016. De beslistermijn is verlengd met 
6 weken.

geweigerde omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie
- Hornweg 252, 1432 GT (Z-2016/045664), het aanleggen 

van een telecommunicatienetwerk. Toelichting: aanvraag 
is vergunningsvrij. Verzonden: 08-09-2016. 

buiten behandeling gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag voor omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Aalsmeerderweg 376, 1432 EE (Z-2016/036588), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 
twee onder een kapwoning. Verzonden: 08-09-2016. 

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 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:
- Uiterweg 302 A, 1431 AW (Z-2016/042645), het plaatsen 

van twee boothuizen op de jachthaven. Verzonden: 06-
09-2016.

- Mijnsherenweg 20 kwek., 1433 AS (Z-2016/036116), 
het herbouwen van een tuinbouwkas. Verzonden: 07-09-
2016.

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/043207), het plaat-
sen en wijzigen van de reclame-uitingen en bewegwijze-
ring op en aan het pand. Verzonden: 07-09-2016.

- Kerkweg 62, 1432 EJ (Z-2016/031072), het plaatsen van 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijDen balie bUrgerZaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

inspreKen in 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

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

overige loKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. Bereik-
baar 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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

een dakkapel aan de zuidoost-zijde. Verzonden: 07-09-
2016.

- Oosteinderweg 114A, 1432 AN (Z-2016/003356), het op-
richten van een woonhuis.

ontvangen melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen  
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk.
- Uiterweg 139, 1431 AD (Z-2016/048747), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit de woning en de 
loods

- Vlinderweg 11, 1432 MZ (Z-2016/049279), het aanleggen 
van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtin-
gen

- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL (Z-2016/049166), het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen

- Zwarteweg 143, 1431 VL (Z-2016/049606), het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning 

- Edisonstraat 22, 1433 KB (Z-2016/049515), het verwij-
deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

ontvangen melding(en), activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen  
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk.
- Stationweg 8-10, 1431 EG (Z-2016/048925), t.b.v. het 

opstarten van een inrichting.

geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Het college van 
burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
melding(en) is/zijn geaccepteerd:
- Stationsweg 8, 1431 EG (Z-2016/047440), het slopen 

van een bankgebouw
- Anjerlaan 4, 1431 TR (Z-2016/048364), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

niet geaccepteerde melding(en), activiteitenbesluit
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Het col-
lege van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende melding(en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Molenvlietweg 8, 1432 GW (Z-2016/047214), het starten 

van het bedrijf Decowraps Europe BV

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.

geaccepteerDe melDing(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Speelpleintje naast ketelhuis 56 (Z-2016/050135), Buurt 

BBQ Burendag op 24 september 2016 
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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.

ter inZage
t/m 29 september 2016:
Ontwerpbeschikking voor het in werking hebben van een 
inrichting voor het bouwen van aluminium scheepsrompen 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

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

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

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

verhUiZen? geef het Door! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

voornemen opschorten bijhoUDing 
persoonslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land On-
bekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) 
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer 
staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum  voornemen

Fąs S.J. 20-10-1980 06-09-2016
Strzelec H.W. 23-12-1941 07-09-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

ambtshalve opnemen aDresgegevens onbeKenD 
in De basisregistratie personen (brp)

besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum  beschikking

Mohammad T. 17-12-1993 06-09-2016

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

raaDsvergaDering DonDerDag 22 september
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 22 september 2016, in de raadzaal van het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

  raaD 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, de heer 
   J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergaderingen van 1 september 
   2016
  4. Vaststellen van de Lijst Ingekomen 
   stukken





 
08   Nieuwe Meerbode  •  15 september 2016

Vrijdag 26 september; partnergroep dementie
Elke laatste vrijdagochtend van de maand is er partnergroep.
De coördinator van het ontmoetingscentrum begeleidt samen met de 
ouderenadviseur van Vita deze groep. Partners kunnen aanschuiven 
vanaf 10.15 uur in de grote zaal in gebouw Irene, Kanaalstraat 12. 
De bijeenkomst is laagdrempelig, het gaat om het ontmoeten van 
lotgenoten en eens kunnen praten, het duurt tot 11.45 uur. 

Burendag in wijkpunt Voor Elkaer
Doe mee met BURENDAG…!! Op zaterdag 24 
september aanstaande is het landelijke burendag. 
Ook in het wijkpunt willen we daar aandacht aan 
besteden. Een mooie dag om samen met je 
buurvrouw/ man in ons restaurant een kopje koffie 
te komen drinken, evt. met een heerlijk gebakje. 
Even de tijd nemen om met Elkaer bij te praten. 
Speciale aanbieding voor deze ochtend is de koffie met gebak voor 
€2.50 ! Een goeie buur is beter dan een verre vriend!
Vanaf 10.00 –11.30 uur is het restaurant open en bent u van harte 
welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor informatie kunt u 
bellen met het wijkpunt ´Voor Elkaer´, tel. 0297-820979

Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar.
Zie hieronder het menu voor aankomende woensdag en vrijdagavond.
Op woensdag 21 september bestaat het menu uit een ossenstaartsoep 
met madeira, cordon bleu+ rode wijnsaus met daarbij Parijse worteltjes 
+ doperwten aardappel kroketjes en witlof salade en als dessert ijs 
met vruchten met naar keuze slagroom. De kosten van dit menu zijn 
€ 9,- p.p. Op vrijdag 23 september bestaat het menu uit een heldere 

kippensoep met dille, saté + Indonesische satésaus met daarbij aardap-
pelsalade, atjar, kroepoek, boerenfriet en Indonesische koolsalade. 

En als dessert ananascompote met naar keuze 
slagroom. De kosten van dit menu zijn 

€ 9 p.p. Voor vragen of 
reserveringen 0297 - 82 09 79.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Vreeken Bouvardia BV wint 
VGB Award zomerbloemen
Rijsenhout - Vreeken Bouvardia BV 
uit Rijsenhout heeft de VGB Award 
Zomerbloemen 2016 gewonnen met 
de variëteit Royal Sweet Roza. Die 
werd donderdag tijdens het zomer-
bloemenevent, voor de gehele ke-
ten, uitgereikt. Een jury bestaande 
uit vier zomerbloemendeskundigen 
van handelsbedrijven lette speciaal 
op de handelswaarde van de cul-
tivars. De bijeenkomst vond plaats 
bij de start van de jaarlijkse (gratis) 
Nationale Zomerbloemen Tentoon-
stelling in de Oude Kerk te Naald-

wijk. De brancheorganisatie voor de 
groothandel in bloemen en planten 
VGB vestigt met deze onderschei-
ding de aandacht op (nieuwe) veel-
belovende en kansrijke variëteiten 
die een welkome aanvulling zijn en 
optimaal geschikt voor de markt.
De jury was unaniem van mening 
dat ‘Royal Sweet Roza’ de award 
voor de meest veelbelovende zo-
merbloem van 2016 verdient. “De 
mooie zacht roze kleur van deze 
Bouvardia is perfect en maakt het 
een interessant product voor afne-

Ger: “We hebben een goed team”

Loogman Tanken & Wassen 
blijft innoveren
Aalsmeer - “In 1964 begonnen 
mijn ouders een pompstation op de 
Oosteinderweg. Ik was toen vier jaar 
oud.” Aan het woord is Ger Loog-
man, de volgende generatie in het 
concern Loogman dat inmiddels 
fl ink is uitgegroeid. “Dat was hier 
parellel achter, op nummer 535. Ik 
ben als het ware in het vak gerold, 
want groeide daar gewoon mee 
op. Ik zie het aan mijn zoon, die nu 
tweeëntwintig is en ook in de zaak 
werkt. Mijn dochter is zesentwintig, 
heeft hier wel gewerkt, maar doet 
nu totaal iets anders. Dat kan ook.” 
In 1972 is ‘De Witte Pompen’, zoals 
het bedrijf vroeger heette verhuisd 
naar de huidige stek. “Dat was in 
de tijd dat de VBA van de Oostein-
derweg en Van Cleeffkade verhuis-
de naar de Legmeerdijk, daar kwam 
natuurlijk steeds meer volk langs. 
Kwekers, vrachtwagens, veel Am-
stelveense klanten. Ik ben op mijn 
zeventiende als pompbediende offi -
cieel begonnen, heb mijn Havo af-
gemaakt, heb vervolgens meege-
holpen op de administratie en heb 
naast diverse benodigde diploma’s 
ook mijn groot rijbewijs behaald. Ik 
ben zogezegd het hele bedrijf door-
gewandeld. In 1983 zijn we begon-
nen met auto’s wassen, toen had ik 
inmiddels de leiding. Dat was echt 
mijn afdeling.” Voordat het bedrijf 
auto’s gingen wassen bestond het 
personeelsbestand uit twaalf man. 
Nu zijn dat er driehonderd, ver-
deeld over de fi lialen Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht, Hoofddorp, Al-
mere, Nieuw Vennep, Lelystad en 
Aalsmeer. “De overige vestigingen 
doen uitsluitend wassen. We heb-
ben een goed team. Weinig verloop 
in personeel. Het voelt als een fa-
miliebedrijf. Één grote familie. Heeft 
ook wel met een stukje mentaliteit 
te maken. Mijn vader zei altijd ‘doe 
maar gewoon, dan doe je al gek ge-
noeg’. Daar sta ik nog steeds ach-
ter en probeer dat mee te geven 
aan onze mensen. Of je nu directeur 
bent van een bank of dat je achter-
op een vuilniswagen staat. Je kunt 
beide dingen met passie doen. Ik 
ben voor iedereen gewoon Ger en 
we werken gezamenlijk aan hetzelf-
de doel; Het behouden van een ge-
zond bedrijf en een goede toekomst 
voor iedereen.”

Comfort Lane
Regelmatig bedenkt Ger Loogman 
nieuwe dingen om het bedrijf te 
blijven onderscheiden. “We richten 
ons al jaren op het buiten- en bin-
nenreinigen van auto’s en hebben 
sinds augustus een gebouw ontwik-
keld waarin alles samenkomt. Zowel 
tanken en reiniging op een lopen-
de band als een vernieuwde shop 
en een snackcorner van FEBO. We 
zijn 11 maanden aan het bouwen 
geweest. Ruim een half jaar was dat 
vooral onder de grond en de laat-
ste vier maanden zichtbaar voor de 
klant. Op 2 september was de offi ci-
ele opening voor vierhonderd geno-

digden. Het was een zeer geslaagd 
feest.” Ger neemt me mee om het 
nieuwe gebouw te aanschouwen. 
Vooral de Comfort Lane, met als 
motto ‘Just sit back & relax!’ is zeer 
bijzonder. Loogman heeft hier pa-
tent op aangevraagd en heeft het 
concept geheel zelf bedacht. Hoe 
het werkt? Bij aankomst in de tank-
straat betaalt u met uw betaalpas, 
u zet uw auto in ‘zijn vrij’, geeft de 
sleutels aan de medewerker en er 
wordt voor u getankt. Daarna rijdt 
u de lopende band weer af. Hoe 
simpel kan het zijn. Ger Loogman 
is zichtbaar trots op zijn uitvinding. 
“Het is de enige in de wereld!” De 
openingstijden van de tankstraat 
zijn van maandag tot en met za-
terdag van 7:00 tot 19:00 uur en op 
zondag van 09:00 tot 18:00 Ook de 
binnenreiniging vindt plaats op een 
lopende band. Na acht minuten is 
uw auto klaar. Net genoeg tijd om 

een versnapering te nuttigen in de 
gezellige shop. Een paar keer per 
maand verschijnt er een blog van 
Ger Loogman op www.loogman.nl 
Aalsmeerderweg 497.

Door Miranda Gommans

Aalsmeer - De Feestweek is prima ver-
lopen. Van zondag 4 tot en met zater-
dag 10 september is het feest geweest 
met een hoofdletter in Aalsmeer. Voor 
alle inwoners zijn er activiteiten gehou-
den, jong en oud heeft genoten van 
het gevarieerde programma. Donder-
dag-, vrijdag- en zaterdagavond kwa-
men de bezoekers in groten getale naar 
de tent op het Praamplein. Gemiddeld 
zo’n 2.400 bezoekers per avond luister-
den, dansten en deden mee met de acts 
van diverse bekende artiesten. Zondag 
11 september, in de vroege ochtend, is 
een aanvang gemaakt met het afbreken 
van de tent en inmiddels is niet meer te 
zien dat de Feestweek heeft plaatsge-
vonden. Het bestuur van de Feestweek 
is tevreden en trots op het goede ver-
loop en haar vele vrijwilligers, die hon-
derd procent inzet hebben getoond. De 
politie kijkt eveneens terug op een goed 
georganiseerde feestweek. Er zijn en-
kele schermutselingen geweest, maar 
niet echt heftig, en er zijn enkele aan-
houdingen verricht wegens rijden onder 
invloed van alcohol. Trots is ook de ge-
meente op de Feestweek. Het bestuur 
en de vrijwilligers zijn op een taart ge-
trakteerd door burgemeester Jeroen 
Nobel als dank voor deze mooie week 
voor alle inwoners.

Tentdienst en bandjes
De feestweek startte de eerste zondag 
van september met een kerkdienst, die 
veel publiek trok. Ook de SPIE sport-
avond op maandag kan een groot suc-
ces genoemd worden. Dinsdag twee 
keer een volle tent voor het nostalgisch 
fi lmfestival en wat hebben kinderen, on-
danks de warmte, woensdag genoten 
van Buurman en Buurman. En woens-
dagavond 7 september was de feest-
tent op het Praamplein voor Aalsmeerse 
bandjes. Liefst zes groepen lieten zich 
horen en zien. Het spits werd afgebeten 
door de Rietveld Band. Tijdens het op-
treden druppulden de eerste bezoekers 
binnen en werd er direct (voorzichtig) 
gedanst. Daarna was het podium voor 
Judith Glasbeek met haar dwarsfl uit-
ensemble. Anders dan de tentbezoe-
kers gewend zijn, was ook het volgen-
de optreden licht klassiek getint. Maar 
swingen was het wel met Pete Bog’s 
Bigband. Inmiddels werd het voller in 
de tent en raakten de bezoekers steeds 
meer in feeststemming. Verfrissend was 
het optreden van Beyond the Joke, de 
jongste band van de avond. En toen van 

rapnummers naar bekende hits en hier-
voor was de waardering groot. De band 
Van Alles en Nog Wat bracht de aan-
wezigen aan het dansen en meezingen. 
Super gezellig. Als laatste was het podi-
um voor de Coolcast Band en dit vier-
tal zette met gastmuzikanten de tent op 
z’n kop. Er werd zelfs polonaise gelo-
pen! Veel te snel was de avond voorbij. 
Een leuke kennismaking met Aalsmeer-
se bands. 

Aalsmeers treffen
Jamai (Loman), Jeroen (van der Boom) 
en Jan (Leliveld) in de feesttent donder-
dagavond 8 september. Drie J’s die van 
elk optreden een (meezing) feest we-
ten te maken, zo ook in Aalsmeer. De 
feesttent met liefst 2.400 bezoekers is 
op z’n kop gezet. Begeleid door de Mar-
cel Fisser Band lieten ook Glennis Grace 
en Tino Martin van zich horen. Succes 
eveneens voor dj Joost, die de aanwe-
zigen aan het swingen kreeg. Een ge-
weldige avond, aldus de bezoekers. Bij-
na jaarlijks is de donderdagavond een 
echt Aalsmeers treffen. “Hé, jij ook 
hier?”, is een veel gehoorde opmerking. 
Niet voor niets dat de organisatie de ‘ei-
gen’ Aalsmeerse zanger Jan Leliveld de 
avond liet afsluiten. En hij verraste de 
bezoekers met een solo op saxofoon. 
Druk, warm, maar het was helemaal top!

Ouderen en Feestteam
Vrijdag 9 september kregen alle oude-
ren in de gemeente een gezellige mid-
dag aangeboden. Er was koffi e en thee 
met iets lekkers en genoten is van de 
optredens van Ronnie Tober  en de 
Frontaliny’s. Daarna wachtte een boor-
devol avondprogramma met Crazy Pia-
no’s on Tour, Brace, The Partysquad, Mr. 
Polska en dj Joost. Een prima sfeer de-
ze avond.

2 Unlimited
Zaterdag 10 september was alweer de 
laatste feestweek-avond, met opnieuw 
een gevarieerd programma. Tijdens 
het ‘Back to the après ski’-feest kwa-
men Two Brothers on The Fourth Floor 
en 2 Unlimited optreden. Ook gingen de 
spots aan voor Het Feestteam, Het Mee-
zingteam, Moped Techno en de Lawine 
Boys. Met name de Feest- en Meezing-
teams hadden succes. Er werd spon-
taan meegedaan. Superdruk was het 
zaterdagavond. Een geweldige afslui-
ting van een geweldige feestweek. Op 
naar 2017!

Taart van burgemeester voor organisatie   Feestweek prima verlopen

mers in diverse landen. De sterke 
houdbaarheid draagt een positief 
steentje bij aan het imago en daar-
mee de afzet en afzetgroei van de 
Bouvardia”, zei Cock van den Hoek 
van Flamingo Flowers bij het uit-
reiken van de prijs. Winnaars op 
de tweede en derde plaats werden 
Jaap Fokker uit Kudelstaart en Bibra 
Green uit Maasdijk, met respectie-
velijk de grasvariëteit ‘Calamagros-
tis brachytricha’ en de Trachelium 
caeruleum ‘Briba Green’. Volgens de 
handelsjury is gras momenteel een 
zeer veelbelovende productgroep. 
Deze Calamagrostis is mooi com-
pact en de mooie grijze tint maakt 
dat het product perfect past in het 

modern interieur. De mooie groe-
ne Trachelium is met de frisse kleur 
en mooie kwaliteit absoluut een on-
derscheidend product volgens de 
handelsjury. Met dank aan de VGB 
handelsjury die bestond uit Ro-
nald Rauxloh van Hamifl eurs, Jan 
de Boer van Barendsen, Martin van 
Doorne van WK Heyl jr en Cock van 
den Hoek van Flamingo Flowers. De 
VGB (Vereniging van Groothandela-
ren in Bloemkwekerijprodukten) is 
de brancheorganisatie voor de bin-
nenlandse, exporterende en impor-
terende groothandel in bloemen en 
planten. Haar leden vertegenwoor-
digen 3,5 miljard van de omzet in 
die bedrijfstak.

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Wisselprijzen 
Pramenrace

-  Hagelnieuwe Penta voor het 
team welke het meest heeft 
bijdragen om de Pramenrace 
in ere te houden: 

 De Poddeworsten 
 (racewagen Max).
-  De Boezemschop voor het 

meest ‘spraakwater‘ makende 
team: Tot dat ‘t zinkt 

 (SPIE café).
- Meer Geluk toegewenst 

(pechprijs): Van Penta 
 (veel rookvloeistof).
- Joppe Trofee voor het meest 

gezellige team: Praam 
Angels* 

 * In verband met wangedrag van 
een team, heeft SPIE besloten dit 
team te diskwalifi ceren. Dit houdt 
ook in dat de Joppe Trofee nu aan 
de Praam Angels wordt uitgereikt

-  Eerbied voor je grijze 
haren voor het team welke 
het beste het publiek kan 
vermaken: Buijte Durrup 
(vogels, Happy Birdday).

-  Watertorenprijs voor het 
team welke het beste het 
thema uitbeeldt: ’t Witje.

-  Kappie Silvius prijs voor het 
team met het mooiste (is 
ieder jaar anders): Bij mekaar 
geraapt zooitje.

-  Het roer om voor het team 
wat de grootste omschakeling 
heeft gemaakt: Prutpraam 
(Yuri aan de ringen).

-  Westeindergate (meest 
foutieve omkoping): 
Puntjetaartleven.

Wisselprijzen race:
*  Paul Hogervorst trofee: 

Snelste bok
*  Jan Stokkenland trofee: 

Snelste praam
*  Juf Alberdien trofee: Snelste 

damesteam
*  Foto van praam richting: 

Snelste recreantenteam
*  Rode lantaarn: Laatste 

binnenkomer

Blijvende prijs: 
* De zilveren praam: 
 Snelste team

-  Hagelnieuwe Penta voor het 

 De Poddeworsten 
 (racewagen Max).
-  De Boezemschop voor het 

 (SPIE café).
- Meer Geluk toegewenst 

 (veel rookvloeistof). (veel rookvloeistof).
- Joppe Trofee voor het meest 

-  Eerbied voor je grijze 

-  Watertorenprijs voor het 

-  Kappie Silvius prijs voor het 

 (veel rookvloeistof).
- Joppe Trofee voor het meest 

-  Het roer om voor het team 

-  Westeindergate (meest 

Wisselprijzen race:
*  Paul Hogervorst trofee: 

*  Jan Stokkenland trofee: 

*  Juf Alberdien trofee: Snelste 

*  Foto van praam richting: 

*  Rode lantaarn: Laatste 

 Snelste team

50 het nieuwe 30 zet ‘racetijd’ neer

Supertijd voor damesteam tijdens 
31e Pramenrace
Wat een geweldige Pramenrace 
was het afgelopen zaterdag 10 
september. De eenendertigste 
editie en al dertig jaar vindt 
de tocht der tochten plaats. 
Een feestelijk tintje is aan 
het jubileum gegeven door te 
kiezen voor het thema ‘Onze 
Verjaardag’. Het feest is groots 
gevierd met taart, taartpuntjes 
en allerlei acts waarmee iets te 
vieren uitgebeeld werd. Menig 
team had zelf ook een feestje of 
jubileum te vieren en dat paste 
natuurlijk prima bij het thema. 
Bij de start op de Pontweg was 
het superdruk en ook bij de 
diverse kijkpunten stond het 
rijen dik. Er is volop genoten 

door deelnemers en kijkers, 
van de race en natuurlijk van 
de prachtige zonnige dag. Wat 
een cadeautje! Het grootste 
deel van de deelnemers doen 
mee voor de gezelligheid, een 
vijftiental teams gaat juist 
voor de snelheid. Zij mogen als 
eerste starten en ’vliegen’ weg 
bij het horen van het startsein. 
En ze zijn snel, de winnaar team 
‘Uniek’ heeft een wereldtijd 
neergezet. Na 1 uur, 45 minuten 
en 6 seconde werd gevlagd 
voor de fi nish. Ter vergelijking: 
Team ‘Union Junior’ is op twee 
geëindigd en zette de klok 
stop na 2 uur, 20 minuten en 
10 seconde. Een half uur later! 

Verwondering en bewondering 
was er bij het bestuur bij het zien 
van de racetijd van het winnende 
damesteam. Team ‘50 is het 
nieuwe 30’ volbracht de race in 
2 uur, 12 minuten en 7 seconde, 
nog sneller dan de nummer 
twee in de categorie snellen. 
Chapeau! Misschien hadden de 
dames haast, er was een jarige 
aan boord, dus nog een feestje 
te vieren! De beste recreant ‘Als 
‘t maar drijft’ fi nishte na 2 uur, 
33 minuten en 58 seconde, de 
snelste bok ‘Rentapraam’ na 2 
uur, 46 minuten en 27 seconde.

Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Yvonne van Doorn

 Snelheid Captain
 
1 Uniek B. Baardse 1:45:06 
2 Union Junior R. van Leeuwen 2:20:10 
3 ‘t Molmmegoedje C. de Moor 2:26:31 
4 Witte van Leeuwens H. van Leeuwen 2:30:22 
5 Allegaertje  C. Piet 2:37:40 
6 DIP H. v.d. Meer 3:02:45 
7 De Poddeworsten D. Keessen 3:10:45 
8 Kees Bonkezak M. Maarse 3:21:29 
9 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser 3:50:54 
10 De Eerebaje Plokkers C. v/d Schilden 2:21:27 A
11 De Barrel K. Bus 2:41:58 A
12 Aquaprama W. v.d. Polder 2:00:44 Kruisje
13 Stenhuismaatjes J. Brouwer 0:00:00 GF
14 De Kleine Brug W. Heeren 0:00:00 GF
15 Legale Beppies M. v.d. Schilden 0:00:00 GF
16 Speedfi sh S. Baardse 0:00:00 GF

 Bokken Captain  

1 Rentapraam M. Kesting 2:46:27 
2 De Lillike Draeck A. Rijkmans 2:50:43 
3 Gang is Allus J. Knobbout 2:53:04 
4 Epoksi Praam van Piet van Pa J. Bos 3:01:24 
5 Aaltje Bagger H. Jansen 3:01:39 
6 Sweetisch Penta Mafi a J. Engel 3:04:25 
7 Het Seringenland A. Buis 3:31:36 
8 De Bierbaron W. van Leeuwen 3:34:21 A
9 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken 2:58:43 MP
10 De Buertskippers R.J. Pannekoek 3:03:34 MP
11 De Vreemdgaanders P. Moolhuysen 3:07:36 MP
12 Tuuteblik H. Strampel 3:28:59 MP
13 De Poelbandits A. v.d. Hoorn 3:48:48 MP
14 New Kids on the Bok R. Volkers 3:51:46 MP
15 Turftrekkers B. Been 3:30:41 MP
16 ABRACAHADIBA H. Boer 3:13:43 AMP
17 DPB’s J. Brussee 3:04:51 BM
18 Bledje 015 M. Groenveld 2:41:53 Kruisje
19 X-Qlusive Holland N. Koster 3:24:44 Kruisje
20 Wrakhout N. Bruine de Bruin 3:25:32 Kruisje
21 Het Vaar-tuig D. Geleijn 3:23:17 Kruisje
22 De Raketjes S. Tromp 3:28:27 Kruisje
23 PolderPower T. Visser 0:00:00 GF
24 Titanic J. v.d. Jagt 0:00:00 GF
25 De Achterste Zaal H. Freling 0:00:00 GF
26 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse 0:00:00 GF
27 Bij mekaar geraapt zooitje J. v.d. Polder 0:00:00 GF
28 Kees K en de Gotmajoor W. Groen 0:00:00 GF
29 De Meubeltjes J. van der Schilden 0:00:00 GF
30 Rode Lantaarns II J. van Vliet 0:00:00 GF
31 Blick Black & Bjoetifoel M. Off erman 0:00:00 GF
32 Pr-ôôst J. van der Ban 0:00:00 GF

33 Vitanic S. Koster 0:00:00 GF
34 De Gemiste Kans R. Onclin 0:00:00 GF
35 Frau Schöderbuck A. Verduyn 0:00:00 GF
36 No Stress B. Wels 0:00:00 GS

 Dames Captain  

1 50 is het nieuwe 30 C. Bruines 2:12:07 
2 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij 2:31:15 
3 Eén pot nat I. van Arkel 2:57:23 
4 Praamangels F. Molema 2:57:26 
5 Bad Girls (have more fun) W. Hoogenboom 2:58:48 
6 Witte Wieven K. van Leeuwen 3:03:08 
7 Tam Tam I. van Zijverden 3:03:23 
8 Bubbels C. Fijn 3:21:27 
9 Meiden van Staal Y. ten Hoeve 3:08:23 A
10 Kurkdroog S. Penne 3:26:09 BM
11 De Meides Van… N. v.d. Meer 3:41:36 ABM
12 De Tollemetuiten S. Kramer 0:00:00 GF
13 10 PK M. Pauw 0:00:00 GF
14 Oversharing M. Dol 0:00:00 GF
15 Undateables K. Vermeulen 0:00:00 GF
16 ‘t Tietenblik I. Dijt 0:00:00 GF
17 Over tijd T. Westerhof 0:00:00 GF

 2016 Captain  

1 Ast maar drijft K. Janssens 2:33:58 
2 Dirrekies Gaatje J. Arendse 2:40:55 
3 De Farregatters B. de Vries 2:42:08 
4 Spraam B. Sparnaaij 2:47:50 
5 De Prutpraam M. van Vuren 2:48:19 
6 La Banane Marron T. Eveleens 2:50:48 
7 Bejaardenclub de Anjers O. Houtkamp 2:54:27 
8 Pitspoezen B. Visser 2:57:31 
9 Het Witte Hek A. Ceelen 2:58:20 
10 Historische Tuin 2 J.W. Wegman 2:59:15 
11 Ome Dirk V. Jongkind 3:00:29 
12 Alle Bochten Rechtdoor P. Lenzen 3:03:37 
13 Puntjetaartleven B. Eveleens 3:09:12 
14 Mixed team van ‘t End K. Kramer 3:11:27 
15 De Tur-bootjes P. Dijkstra 3:15:39 
16 De Harde Bezems P. de Vries 3:17:30 
17 The Beachlady’s J. Turk 3:19:27 
18 Beachbikkels R. Vismans 3:20:08 
19 Heerenmetijd B. Heeren 3:20:52 
20 De Optimale Achterblijvers S. Kooij 3:26:28 
21 Team 188 R. Tas 3:26:36 
22 Het D(r)onkere End E. van den Beitel 3:27:21 
23 De DekZwabbers M. Koopmans 3:29:55 
24 Team Hatsefl ats R. Winters 3:30:05 
25 De Kale Zak F. Rinkel 3:33:40 
26 Aprameja A. Leegwater 3:34:59 
27 De Rode Schoentjes R.J. Winters 3:35:05 

28 De Drijvende Diva’s M. de Wilde 3:40:07 
29 Mozes K. Alderden 2:46:12 A
30 The last minute A. Weening 3:06:47 A
31 De Gouwe Rokken M. te Riele 3:13:24 A
32 Team After Dorst H. Spaargaren 3:17:16 A
33 De Dubbele Bojum R. Vermeulen 3:18:52 A
34 Datifl oteam B. Bunnik 3:20:20 A
35 Nee, jij vaart lekker! E. Janssens 3:38:47 ABM
36 De Luie Donders M. Dol 2:42:54 BM
37 Simpel Zat P. Vreeken 3:05:03 BM
38 Ons Praem M. de Vries 3:05:44 BM
39 De Nachtwacht E. Verbeek 3:26:05 BM
40 De Hoge Dijk M. Ceelen 2:58:42 Kruisje
41 Pino M.L. Verbruggen 3:14:04 Kruisje
42 Import Praam P. Slavenburg 3:09:20 Kruisje
43 De Zwarte Ruiter P. Stokman 3:14:37 Kruisje
44 Tik ‘m aan D. Alderden 3:27:06 Kruisje
45 Het Eerste Deuntje A. Pauw 0:00:00 GF
46 Hermamixers P. Buijs 0:00:00 GF
47 Rondje Omweg M. Harting 0:00:00 GF
48 Zeeuws Meisje J. Weij 0:00:00 GF
49 Buijte Durrup A. Maarse 0:00:00 GF
50 Op de Valreep A. van Bostelen 0:00:00 GF
51 Beun & Kleun B.V. E. Kramer 0:00:00 GF
52 Net op Tijd M. de Jong 0:00:00 GF
53 ‘t Kacheltje R. Endhoven 0:00:00 GF
54 De Natte Snorretjes L. Boerlage 0:00:00 GF
55 Aalsmeer Import R. Noordman 0:00:00 GF
56 ‘t Witje W. van Tol 0:00:00 GF
57 De Vlijtbuiters R. de Vries 0:00:00 GF
58 Weijekoppen J. Weij 0:00:00 GF
59 Team Turbana J. Tukker 0:00:00 GF
60 Team Waterpas D. Bouman 0:00:00 GF
61 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens 0:00:00 GF
62 Team Constant I. van den Hoek 0:00:00 GF
63 ‘t Schip K. van ‘t Schip 0:00:00 GF
64 Jong Geleerd J. Jongkind 0:00:00 GF
65 Wouw J. v.d. Velde 0:00:00 GF
66 Tied Zat I. Blauwhoff  0:00:00 GF
67 De Kapitein & de 7 moppies D. Been 0:00:00 GF
68 De Kloothommels J. van den Beitel 0:00:00 GF
69 Von Penta B. van Baal 0:00:00 GF
70 Team Good Life M. Wiesener 0:00:00 GF
71 De Drifters A. v.d. Drift 0:00:00 GF
72 Pacifi c Princess J. Dikkeboom 0:00:00 GF
73 De Linkeballers T. Boomhouwer 0:00:00 GF
74 Team Vol Gas R. Schreurs 0:00:00 GF
75 Piet Keuregies Preem J. van Ackooy 0:00:00 GF
76 #Teamvoog I. Muller 0:00:00 GF
77 Prins Albert R. Verkerk 0:00:00 GF
78 Team Steur P. Steur 0:00:00 GF
79 Black Pearl M. Braakman 0:00:00 GF
80 De Kornuiten J. Engel 0:00:00 GF
81 De Barreltjes F. de Vries 0:00:00 GF
82 Voor de Gein R. Zitvast 0:00:00 GF
83 Evaluonpra W. Fokker 0:00:00 GS

Uitslag 31ste pramenrace





 
12   Nieuwe Meerbode  •  15 september 2016

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

‘Vilten’ bij De Werkschuit
Aalsmeer - Donderavond 22 sep-
tember start De Werkschuit weer 
met een korte cursus Vilten voor be-
ginners. Vilten is een oeroude tech-
niek om van ongesponnen wol, 
weefsel (vilt) te maken. Hiervoor zijn 
drie dingen nodig: wol, warm wa-
ter en zeep. De wol wordt in pluk-
jes op een speciale manier in ver-
schillende lagen neergelegd, waar-
na men de wol met warm water en 
zeep tot vilt wrijft. Door deze hande-
lingen ontstaat er vilt. In vier avon-
den leren cursisten de basistechnie-
ken van vilt maken. Lapjes vilten, in 
allerlei diktes en kleuren gaan ge-
maakt worden, met en zonder toe-
voeging van andere materialen en/
of vezels. Ook worden allerlei vil-
ten kralen, balletjes en koorden ge-
maakt. Verder leren de deelnemers 
om met eenvoudige mallen te wer-
ken, zodat men later bijvoorbeeld 
tassen, sloffen of kleding naadloos 
tot een geheel kan vilten. 
De vervolg cursus start op donder-
dag 3 november. Na de beginners-
cursus kan de zoektocht met vilt 
maken voortgezet worden in een 
gevorderdencursus van vier avon-
den. Ook als in een eerder stadi-
um al een beginnerscursus is ge-
volgd, biedt deze vervolgcursus de 
mogelijkheid om verder in het vilten 
te verdiepen. Tijdens de vervolgcur-
sus wordt werk naar keuze gemaakt 
met gebruikmaking van de in de be-
ginnerscursus geleerde technie-
ken, hierbij begeleid door de docen-
te. Ook komen er desgewenst weer 
andere, nieuwe technieken aan bod.

Zondagsschilders
Zondag 2 oktober van 14.00 tot 
16.30 uur start de Werkschuit met 
een nieuwe cursus Zondagsschil-
ders. Het ruime en lichte atelier 
van de Werkschuit gaat nu ook op 

zondag open! Annefie van Itter-
zon geeft les in tekenen en schil-
deren en heeft iedere zondag een 
inspirerende, leerzame opdracht. 
Compositieleer, kleurgebruik, stij-
len en technieken worden aange-
reikt en helpen de amateurkunste-
naar verder in hun creatieve zoek-
tocht. Wonderlijk mooie maskers uit 
Venetië worden opgesteld en repro-
ducties uit kunstboeken worden be-
sproken. Door de oogharen wordt 
gekeken naar licht en schaduw en 
zo ontstaat verdieping. Elke eerste 
zondag van de maand is een be-
kende Aalsmeerder te gast als mo-
del. En omdat het zondag is wordt 
tijdens het werk naar klassieke mu-
ziek geluisterd. 

Diverse cursussen
De Werkschuit biedt diverse crea-
tieve cursussen voor kinderen en 
volwassenen. Folders met het cur-
susaanbod liggen bij de boekwin-
kels, Albert Heijn, de Jumbo en het 
gemeentehuis in Aalsmeer. Geke-
ken kan ook worden op www.werk-
schuitaalsmeer.nl. 
Voor telefonische inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met: 
Margot Tepas via 0297-340150 of 
Marion Bucket via 06-11864861. 
Voor aanmelding: margot.tepas@
printex-int.com

Jubileum voor jeugdfondsen
Symposium ‘Sport en 
Cultuur smelten samen’
Aalsmeer - In het kader van het 10 
jarig bestaan van het Jeugdsport-
fonds Aalsmeer en het 5 jarig be-
staan van het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer organiseren de fondsen 
gezamenlijk een symposium met als 
thema: Sport en Cultuur smelten sa-
men op woensdag 21 september 
vanaf 20.00 uur in Studio’s Aalsmeer
Het symposium is met name be-
langrijk voor besturen, docenten, 
teamleiders, trainers, artsen, fysio-
therapeuten, hulpverleners en an-
dere geïnteresseerde die in hun 
werkgebied kinderen tegen komen 
die passen onder het uitgangspunt 
van de beide fondsen; alle kinderen 
moeten kunnen sporten of aan cul-
tuur kunnen doen. Inloop met kof-

fie en thee begint om 19.30 uur, het 
symposium start vanaf 20.00 uur. De 
volgende personen spreken: Wet-
houder Gertjan van der Hoeven over 
het ‘Minimabeleid van de gemeen-
te Aalsmeer’; Johan Wakkie (Natio-
nale Stuurgroep Cultuur en Sport) 
over ‘Sport en cultuur smelten sa-
men’, Marco da Souza (Leerorkest) 
over ‘Impact van cultuur op sociale 
ontwikkeling van het kind’ en Mari-
elle Splinter (JOGG) over ‘Jeugd op 
gezond gewicht’. Sportvereniging 
Omnia zal tussendoor een werve-
lend optreden verzorgen. Om 21.30 
uur wordt met een borrel in de Pia-
nobar afgesloten. Opgeven kan via: 
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl en 
aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl

Inschrijving geopend voor 
Groot Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer 
organiseert vrijdag 28 oktober 
de zevende editie van het Groot 
Aalsmeers Dictee. Inschrijven is 
vanaf heden mogelijk in de cate-
gorieën liefhebbers, specialisten en 
teams. Het dictee wordt net als in 
voorgaande jaren gehouden in res-
taurant ’t Wapen van Aalsmeer en 
speelt zich in grote lijnen af volgens 
het bekende recept. Het dictee be-
staat uit tien zinnen van in totaal on-
geveer driehonderd woorden, waar-
bij het Groene Boekje de leidraad 
vormt. 
Voor de zogenaamde dicteetijgers in 
de categorie specialisten is er nog 
een extra moeilijke elfde zin. Na het 
dictee is er voor de deelnemers een 
buffet. Aansluitend wordt de uitslag 
bekendgemaakt.
Het dictee wordt evenals vorig jaar 
geschreven door Ronald Ganze-
boom, in 2014 winnaar in de cate-
gorie liefhebbers. Er is plaats voor 
maximaal vijftig deelnemers. Het 
credo ‘meedoen is belangrijker dan 
winnen’ is zonder meer van toepas-
sing, wat niet wegneemt dat ieder-
een zijn uiterste best doet om zo 
min mogelijk fouten te maken in de 
doorgaans niet eenvoudige zinnen. 

Naast de liefhebbers uit Aalsmeer 
en omgeving doen er bij de speci-
alisten dicteemakers uit het hele 
land mee. Deze ervaren taalvirtuo-
zen maken vaak slechts een hand-
vol fouten, waar het gemiddelde bij 
de liefhebbers meestal tussen de 25 
en 30 fout ligt. De categorie teams 
(alleen voor liefhebbers) maakt ook 
weer deel uit van de taalstrijd. Een 
team dient te bestaan uit drie per-
sonen. Voor het berekenen van de 
uitslag wordt het aantal fouten van 
de drie leden bij elkaar opgeteld. De 
winnaars van het Groot Aalsmeers 
Dictee in 2015 waren Koen Been-
tjes (liefhebbers, 18 fout), Pieter 
van Diepen (specialisten, 2 fout) en 
Team Van der Wal en Joosten (to-
taal 64 fout).
Inschrijven voor het Groot Aalsmeers 
Dictee 2016 is vanaf heden mogelijk. 
Dit kan via boekhuis@boekenhof.nl 
of telefonisch via 0297-324454. De 
kosten zijn 25 euro per persoon, het 
buffet is hierbij inbegrepen. De ont-
vangst is vrijdag 28 oktober van-
af 18.00 uur, aanvang van het dic-
tee is 18.30 uur. Na het buffet wordt 
de tekst met toelichting gepresen-
teerd en omstreeks 21.30 uur wordt 
de uitslag verwacht.

Jozefschool groep 8

Kunstploeg presenteert 250 maaltijden

Wethouder opent ‘Aan Tafel’

Aalsmeer - Dit aankomend week-
end van de Kunstroute neemt de 
Kunstploeg deel met een commu-
nity kunstwerk waarvoor 250 lieve-
lingsmaaltijden zijn gekleid en ge-
schilderd door de deelnemers. Om 
deze borden zo goed mogelijk te ex-
poseren wordt er een tafel geplaatst 
van maar liefst zestig meter lang. 
Net als vorige jaren is de romanti-
sche oude boomgaard bij het ate-
lier van beeldend kunstenaar Ka-
rin Borgman de plek van hande-
ling. Het kunstwerk wordt zater-
dag om 14.00 uur officieel tot com-
munity kunstwerk verklaard door 

Internationale keuken

Bonbons om op te eten

Vriendengroep

het Zorgcentrum. De Kunstploeg 
was zeer vereerd met de deelname 
van 25 vluchtelingjongeren waar-
door de diversiteit in cultuur en 
smaak alleen maar toenam. Er is 
heel wat fraais gemaakt zo. Een van 
de belangrijkste doelstellingen van 
De Kunstploeg om mensen dwars 
door de generaties heen met elkaar 
te verbinden is dan ook meer dan 
geslaagd.

Gewoon Doen
Het is de enige bestelling die De 
Kunstploeg zelf heeft gemaakt. Het 
is het lievelingseten van de wet-
houder een bord spaghetti. Met het 
plaatsen van het bord zal hij de ope-
ning verrichten. De koffie, thee en 
de appeltaart wordt dit jaar voor 

het eerste verzorgd door Gewoon 
Doen van Ons Tweede Thuis. Ge-
woon Doen staat voor kunst, vak-
manschap en zorg en staat garant 
voor prachtige producten en sma-
kelijke lekkernijen. Gewoon Doen 
heeft een horeca-afdeling en een 
timmerwerkplaats. Het terras van 
De Kunstploeg staat deze keer dan 
ook vol met meubels gemaakt door 
de mensen van Gewoon Doen. Het 
project is mogelijk gemaakt door 
KCA, de gemeente Aalsmeer en 
door de firma Levarht. Hierbij bent 
u van harte uitgenodigd om ge-
woon even te komen kijken. Ge-
woon doen! Locatie 4 van de Kuns-
troute, Uiterweg 185 zaterdag 17 en 
zondag 18 september tussen 12.00 
en 17.00 uur.

wethouder Gertjan van der Hoe-
ven van kunst en cultuur. Met het 
bij elkaar brengen van al deze ver-
schillende lievelingsmaaltijden laat 
De Kunstploeg zien wat op dit mo-
ment de smaak van Aalsmeer is. En 
dat ie heel divers is, is wel duidelijk. 
Het gaat van haute cuisine of een 
simpel stukje pizza naar oerdegelij-
ke Hollandse pot tot en met prach-
tige toetjes om in te bijten en scha-
len met bonbons die zo realistisch 
zijn dat je er gewoon een wil pak-
ken. De tafels worden bekleed met 
chique linnen om de borden met lie-
velingseten zo goed mogelijk te la-
ten uitkomen

Diversiteit in smaak en cultuur
Net zo divers als al dat lievelings-
eten is het deelnemersveld. Natuur-
lijk zijn er de Vrije Kleiers die ge-
woon op zichzelf iets fraais hebben 
gebakken, maar er hebben vrien-
dinnengroepen meegedaan, men-
sen van Ons Tweede Thuis, kinde-
ren van de basisscholen De Graan-
korrel, De Jozefschool en De Hoek-
steen. De oudste deelnemers is ne-
gentig en de jongste is vijf jaar. 
Deelnemers komen bijvoorbeeld 
ook uit de creativiteitsgroepen van 

Kaartverkoop start deze vrijdag
Crown Theater krijgt 6 keer 
goud en 6 maal zilver
Aalsmeer - Crowntheaterteam.nl 
is er in geslaagd om twaalf unie-
ke voorstellingen naar Aalsmeer 
te halen. Vanaf vrijdag 16 septem-
ber start de kaartverkoop voor de-
ze voorstellingen in het aankomen-
de theaterseizoen 2016-2017. Nadat 
in mei bekend werd dat het theater 
zou gaan stoppen hebben bijna al-
le sponsoren aangegeven te blijven 
steunen. Er zijn zelfs drie nieuwe bij-
gekomen! Ook de gemeente wil met 
name de educatieve schoolvoor-
stellingen en de zondagmiddag-
voorstellingen ondersteunen. Wel-
ke voorstellingen dit zijn kunt u zien 
op de vernieuwde website. Bob van 
der Laarse en Peter Sparnaaij heb-
ben hard gewerkt om de website 
een nieuwe uitstraling te geven en 
een nieuwe indeling, zodat u in een 
blik ziet welke shows er in het thea-
ter van Aalsmeer zullen komen; Zes 
gouden voor in de grote theaterzaal 
en zes zilveren in de Club ‘Exclusief 
bij Bob & Gon’. Peter van Eick is trots 
op de exclusieve shows die zijn ge-
vonden: “Een première of een voor-
stelling die maar een paar keer in 
Nederland te zien is. We hebbe er 
voor gekozen om shows te nemen, 
die een landelijke uitstraling heb-
ben, zodat we meer zekerheid heb-
ben dat de zaal vol komt. Zo begin-
nen we op 3 november met ‘Thun-
der from Down Under’. Zes gespier-
de show-boys uit Australië, die een 
fantastische spektakel hebben ge-
maakt van hun show voor dames. In 
februari staan Cor Bakker en Danny 
Malando op de planken met ‘Gou-

den Jaren’, waarin wordt terugge-
blikt op de gouden beginjaren van 
de televisie en de radio”, aldus de di-
recteur van het theater.

Kaarten winnen
Ook zijn de zondagmiddag voorstel-
lingen ‘Exclusief bij Bob & Gon’ weer 
terug. Van Eick vervolgt: “We begin-
nen op 16 oktober in Braziliaanse 
Olympische sfeer met Lilian Vieira 
Grupo. Zij is bekend van Zuco 103. 
Zoals gezegd, ga op vrijdagavond 
16 september achter de computer 
zitten en boek de eerste kaartjes. De 
eerste vier die twee kaarten hebben 
gekocht, krijgen van ons twee kaar-
ten gratis voor iedere andere wille-
keurige voorstelling. Kijk voor de ac-
tievoorwaarden op de website www.
crowntheateraalsmeer.nl Ook wordt 
er in de loop van deze maand nog 
een mooie Facebookactie op touw 
gezet door het marketingteam. Het 
loont de moeite om vast de pagina 
te liken!”

Onderbreking diner voor huldiging
Jaap Eikelenboom veertig 
koorlid bij Con Amore
Aalsmeer - Tijdens het uitstapje 
van mannenkoor Con Amore naar 
Breda, waar op vijf verschillend lo-
caties kleine concertjes werden ge-
geven in het kader van Open Monu-
mentendag, werd tijdens het diner 
tijd vrij gemaakt voor de huldiging 
van een koorlid. Jaap Eikelenboom 
en zijn vrouw Gerda werden in het 
zonnetje gezet. De voorzitter vertel-
de enkele wapenfeiten van de jubi-
laris, die alweer veertig jaar lid is van 
Con Amore. Zoals het meeroeien in 
de ijsberentocht en koorleden mee 
laten doen als figuranten bij corso-
wagens. Als er een beroep op Jaap 
werd gedaan voor het podium of bij 

het ophalen van oud papier dan was 
hij er, als hij tijd had tenminste.
Gerda heeft als coupeuse nog een 
poging ondernomen om Con Amore 
in witte jasjes te laten optreden en 
was er altijd om iets voor Con Amo-
re te doen. Jaap, een goede en trou-
we zanger, kreeg de gouden Con 
Amore speld, een oorkonde en een 
cadeaubon en Gerda een mooi boe-
ket bloemen. Na deze huldiging was 
er het toetje van het diner en daarna 
gingen de leden op weg naar huis, 
nog een klein stukje met de bus 
naar Aalsmeer. De mooie en zon-
overgoten Open Monumentendag 
zat er op.

Tijdens Kunstroute dit weekend
Bromelia groeiwedstrijd
Aalsmeer - Het al weer een jaar 
geleden dat enthousiast publiek tij-
dens de Kunstroute een bromelia 
meenamen om er een jaar voor te 
zorgen. Dit met de bedoeling om de 
plant met de Kunstroute van 2016 
weer terug te brengen. Team Klim-
produkties gaat dan kijken wie de 
mooiste plant heeft gekweekt. Dus 

als je mee wilt doen aan deze wed-
strijd, breng dan tijdens de Kunst-
route je plant terug. Een vakjury 
zal je plant beoordelen en je kunt 
er een leuke prijs (verrassing) mee 
winnen. Dus op zaterdag 17 en zon-
dag 18 september tussen 12.00 en 
17.00 uur ben je welkom met je bro-
melia op Uiterweg 90a.

Zaterdag en zondag Kunstroute
Jantien exposeert in eigen 
Studio de Kogel

Aalsmeer - Het is nu mogelijk om 
Jantien’s eigen vroegere en re-
centere werk te komen bewonde-
ren. Voor velen nu al bekend is Stu-
dio de Kogel. Deze Studio is geves-
tigd in de Uranusstraat op num-
mer 9, tussen de twee woonhuizen 
op de nummers 7 en 11 in, bereik-
baar via het pleintje. De Kunstrou-
te is opnieuw haar leidraad. Studio 
de Kogel is dan ook op dezelfde tij-
den geopend. Dit weekeinde op za-
terdag 17 en op zondag 18 septem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur. Bezoe-
kers kunnen er onder het genot van 

een hapje en een drankje genieten 
van het bijzondere werk van Jantien. 
Op gezellige en ongedwongen wij-
ze worden kunstkenners en -vrien-
den in de Studio ontvangen. De Stu-
dio wordt nu ook als schilders- en 
beeldhouwatelier gebruikt. De in-
spirerende werksfeer is voelbaar 
aanwezig in het atelier.

Stemmen
Jantien zou u ook heel dankbaar 
zijn als u uw stem op haar schilde-
rij ‘toneelspelen’ wilt uitbrengen op 
www.schilderijvanhetjaar.com voor 
de publieksprijs van deze schilder-
wedstrijd. Dit is mogelijk van 1 okto-
ber tot en met 30 november.
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Meer dan 100 kunstenaars, dichters en musici

Kunstroute dit weekend!
Aalsmeer - De KCA Kunstroute 
2016 vindt zaterdag 17 en zondag 
18 september plaats. Meer dan hon-
derd toonaangevende kunstenaars, 
dichters en musici op 23 bijzonde-
re locaties in Aalsmeer. Een spon-
tane greep. 

Reint en Monic bij Loods Otto 
(locatie 1). De schoonheid van 
vergane glorie
Reint Baarda en Monic Persoon la-
chen wat af met z’n tweeën wan-
neer zij poseren voor de door hen 
bedachte foto’s. De taferelen zijn 
komisch, soms hilarisch maar altijd 
wonderschoon. Met hun techniek, 
vindingrijkheid, vaardigheid en ge-
duld weten zij een resultaat te be-
reiken dat veel succes oogst bij de 
kijker. Reint heeft zich gespeciali-
seerd in het fotograferen van on-
der andere Aalsmeerse huizen, die 
zo worden bewerkt dat slechts de 
contouren overblijven maar nog al-
tijd herkenbaar zijn. Monic koestert 
ondermeer vergane glorie, met haar 
interpretatie wordt imperfectie van 
een ongekende schoonheid. Bezoek 
en ervaar de stilte van hun stand.

Doodgewoon bijzonder (locatie 5)
Al vijf weken is keramiste Anne-
ke Harting bezig om de loods op de 
werf van de Jachthaven tentoonstel-
ling klaar te maken voor haar pro-
ject ‘Doodgewoon bijzonder’. Zij no-

digde acht kunstenaars uit, waaron-
der Hans Denijs die werkelijk prach-
tige doodskisten maakt, en ook 
Mark van Kuppevelt, zijn grafbeel-
den tonen verstilling. Verder zijn er 
urnen en sieraden. Anneke heeft als 
vrijwilliger bij het hospice Thamer 
Thuis veel met de dood te maken. 
Zij ervaart dat er naast het verdriet 
van het afscheid ook berusting kan 
zijn en dat de kunst en toegepas-
te kunst daarbij tot troost kunnen 
dienen. Met veel respect wordt de 
loods omgebouwd tot een indruk-
wekkend stiltecentrum. Schroom 
niet en stap binnen in een wereld 
die doodgewoon bijzonder is. 

Nieuwe beelden van 
Annelien Dekker (locatie 7)
Er zijn mensen die begiftigd zijn met 
een tomeloze energie en verbeel-
dingskracht. Zo iemand is beeld-
houwster Annelien Dekker! In het 
Tuinhuis - grenzend aan de Histori-
sche Tuin waar curator Joop Kok dit 
jaar de scepter zwaait en met veel 
nieuwe namen komt - wordt u ver-
leidt door de dansende bronzen fi-
guren en ontluikende bloemen. U 
kunt er niet om heen, zij vragen om 
uw aandacht.

Nu ook op zondag open! 
(locaties 9 en 10)
Dit KCA Kunstweekend even geen 
vrije zondag voor makelaar Ka-
rin Eveleens en fotograaf Patrick 
Spaander. Karin nodigde Michaël 
Glanz uit en Patrick toont het werk 
van Willem Heijting. 

Een Aalsmeers monument: 
De Oude Veiling (locatie 12)
Inmiddels een multifunctionele be-
stemming en door de gemeente ge-
lukkig behouden voor de Aalsmeer-
ders. Het Aalsmeers Schilders Ge-
nootschap (ASG) laat zien hoeveel 
schilders talent deze gemeente rijk 
is. Loop ook even naar de danszaal 
die ooit zoveel geliefden samen-

de te maken door de klaslokalen en 
de kunst te bewonderen van meer-
dere kunstenaars. 

Familie talent (locatie 17)
Ria en Ada Bruine de Bruin (zij zijn 
nichtjes van elkaar) zijn begiftigd 
met het familietalent. Beiden hou-
den van de natuur en dieren en dat 
is terug te vinden in hun werk. Be-
wonder hun realistische stijl van 
schilderen en geniet van schoon-
heid van de natuur, raak vertederd 
bij het zien van de zwanen en de 
zeehondjes. Niet voor niets won Ada 
twee jaren achtereen de publieks-
prijs bij de tentoonstelling Amazing 
Amateurs. Een paar maanden gele-
den te zien in het Oude Raadhuis. 
Nu volgt er een niet te missen her-
kansing tijdens de Kunstroute.

De twee verste punten 
Wie de Kunstroute goed wil bekij-
ken en beluisteren moet daar eigen-
lijk het gehele weekend voor uit-
trekken en waarom ook niet? Het is 
toch heerlijk om in deze woelige tijd 
te kunnen genieten van de vele cre-
aties die de kunstenaars en musi-
ci te bieden hebben! De twee verste 
punten - ach met de fiets een kip-
peneindje - zijn het foto-atelier van 
Judith Keessen (locatie 2). Bekijk 
haar visie op de fotografie en mocht 
u het boekje ‘De Buurters’ nog niet 
hebben, vraagt u Judith daar dan 
om, geheid dat er een mooi gesprek 
ontstaat. Aan de andere kant van 
Aalsmeer (locatie 23) is het atelier 
te vinden van Sunny Neeter. Voor 
haar is de zondag een spannende 
dag want dan wordt haar nieuwe 
onderkomen aan de Hornweg 196d 
om 16.00 uur officieel geopend. 
Op alle locaties liggen voor be-
zoekers de KCA Kunstroute flyers 
voor nog veel meer nieuws en lo-
caties. Informatie: www.kunstroute-
aalsmeer.nl.
Janna van Zon 

Alternatieve woonvormen en parkeernormen

Volgende week weer raad
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 22 september komen bur-
gemeester, wethouders en fracties 
bijeen voor de maandelijkse raads-
vergadering. Om 20.00 uur wordt 
gestart in de raadzaal van het ge-
meentehuis. 
Op de agenda staan alternatie-
ve woonvormen, verordening ge-
meentelijke ereblijken, begroting 
2017 AM Match, invoeren alge-
mene klachtenregeling, nota par-
keernormen en verordening kwa-

liteit vergunningverlening toezicht 
en handhaving omgevingsrecht. De 
raad wordt besloten met het vra-
genkwartier. Belangstellenden zijn 
welkom. 
De commissies komen deze maand 
september niet meer bij elkaar. De 
eerstvolgende vergadering van de 
commissie ruimte en economie is 
op dinsdag 11 oktober en die van de 
commissie maatschappij en bestuur 
op donderdag 13 oktober. Ook deze 
vergaderingen zijn openbaar. 

Gestolen motor 
aangetroffen

Aalsmeer - Op zondag 12 sep-
tember om vijf uur in de ochtend 
is op de Middenweg een mo-
tor aangetroffen. De witte Suzu-
ki bleek op 19 augustus gestolen 
te zijn in Amsterdam. De motor is 
inmiddels weer bij de rechtmati-
ge eigenaar.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - In de nacht of avond 
van vrijdag 9 op zaterdag 10 
september zijn rond de feest-
tent twee fietsen gestolen. Uit 
de Punterstraat is tussen ne-
gen uur in de avond en één uur 
‘s nachts een blauwe Cortina 
Transport U4je ongevraagd van 
eigenaar gewisseld. Registratie-
nummer van de fiets is 993. Vanaf 
het Praamplein is tussen de zelf-
de tijdstippen een Giant Motion 
damesfiets ontvreemd. De fiets is 
meerkleurig en registratienum-
mer is 070. 

Sieraden weg na 
woninginbraak

Kudelstaart - Op zaterdag 10 
september om half één in de 
nacht troffen bewoners van de 
Kamerling Onnesweg bij terug-
komst de voordeur van hun wo-
ning open aan. Er bleek ingebro-
ken te zijn. Het hele huis is door-
zocht. De dieven zijn er van-
door gegaan met een behoor-
lijke hoeveelheid gouden siera-
den. Op donderdag 8 september 
rond vier uur in de middag was 
door een onbekende man aan-
gebeld bij de woning. De doch-
ter was thuis, heeft niet open ge-
daan, maar wel naar buiten ge-
keken. Een voor haar onbeken-
de man van ongeveer 40 jaar met 
een getinte huidskleur had aan-
gebeld. Mogelijk heeft deze per-
soon iets met de inbraak te ma-
ken. Wellicht zijn er meer bewo-
ners die een voor hen onbekend 
persoon hebben zien lopen die 
donderdag. De politie hoort het 
graag via 0900-8844. 

Geen licht en 
geen rijbewijs

Aalsmeer - Op donderdag 8 sep-
tember om negen uur in de avond 
zagen agenten in de Dorpsstraat 
een motor rijden zonder licht. De 
bestuurder werd hierop aange-
sproken door de agenten. Ook 
werd om het rijbewijs gevraagd. 
De 24 jarige man uit Uithoorn 
bleek niet in het bezit te zijn van 
het juiste rijbewijs. Het voertuig 
bleek geschorst te staan. Wie 
langere tijd zijn voertuig niet ge-
bruikt, kan deze laten schorsen, 
waardoor geen wegenbelasting 
betaald hoeft te worden. De au-
to of motor is dan niet verzekerd. 
Er is proces-verbaal opgemaakt. 
De motor heeft de 24 jarige ach-
ter moeten laten. 

Armletsel na 
ongeval

Aalsmeer - Op vrijdag 9 septem-
ber om kwart over tien in de och-
tend heeft een eenzijdig onge-
val plaatsgevonden op de Bur-
gemeester Brouwerweg. Een 
32 jarige man uit Uithoorn reed 
vanaf zijn woonplaats richting 
Aalsmeer. Door nog onbekende 
oorzaak heeft hij in een bocht de 
macht over het stuur verloren en 
is tegen de vangrail van de mid-
denberm tot stilstand gekomen. 
Er was geen alcohol in het spel. 
De bestuurder is met armletsel 
naar het ziekenhuis vervoerd. De 
auto is door een berger wegge-
sleept.

Opstootje in 
de Zijdstraat

Aalsmeer - Even over één uur 
in de nacht van zaterdag 10 op 
zondag 11 september heeft een 
opstootje plaatsgevonden in de 
Zijdstraat. Twee mannen kregen 
ruzie, een derde persoon sprong 
er tussen om te sussen. Deze 17 
jarige man uit Amstelveen kreeg 
daarop enkele klappen van een 
25 jarige man uit Amsterdam. De-
ze vechtersbaas is aangehouden 
en meegenomen om af te koelen. 
Zondagavond om negen uur is hij 
heen gezonden. 

Paarse fiets bij 
politiebureau

Aalsmeer - Al zeker twee weken 
staat in de stalling voor het poli-
tiebureau een paarse damesfiets. 
Het rijwiel is van het merk High-
lander en heeft een opvallende 
paars met witte kettingkast. De 
fiets stond niet op slot. Agenten 
hebben dit gedaan en de sleu-
tel mee het bureau ingenomen. 
Van wie is deze fiets? Er is geen 
aangifte van gedaan. De eigenaar 
kan haar vervoermiddel op ko-
men halen. 

Dagvaarding 
drankrijder

Aalsmeer - Om kwart over 
twaalf in de nacht van zondag 11 
op maandag 12 september is een 
drankrijder beboet op de Burge-
meester Kasteleinweg. Een 23 ja-
rige automobilist uit Den Haag 
werd ter controle gesommeerd 
de auto aan de kant te zetten. 
Agenten roken alcohol en heb-
ben de bestuurder laten blazen. 
Hij blies 430 Ugl. De Hagenaar 
heeft een rijverbod gekregen en 
een dagvaarding ter verantwoor-
ding bij justitie. 

Nieuwe brandweercollega’s welkom

Opknapbeurt voor kazerne
Aalsmeer - De brandweerkazer-
ne heeft een opknapbeurt gekre-
gen. De gevel is gereinigd en er is 
geverfd. Ook in het pand zijn allerlei 
klusjes gedaan. De brandweer krijgt 
nieuwe buren, want in het kantoor-
gedeelte van de voormalige ge-
meentewerf krijgt de ambulance-
dienst een nieuwe onderkomen. Een 
verhuizing van zo’n tien tot vijftien 
meter. De post is nu nog gehuisvest 
aan de andere kant van de kazerne 
aan de Zwarteweg.

Aan deze zijde heeft de brandweer 
dus straks geen buren meer, maar 
die komen er wel, veel meer dan 1 
zelfs. Er gaan op het terrein van de 
werf er achter woningen gebouwd 
worden en het is de bedoeling dat 
aan de overkant, aan de rand van 

het oude VVA-terrein ook huizen 
gaan verrijzen.

In opleiding
Een hele verandering voor de brand-
weerlieden, die al jarenlang op veel 
groen uitkijken. En er is nog een ver-
andering of liever een aanvulling. Vo-
rige week zijn drie nieuwe collega’s 
gestart met de opleiding tot brand-
weerman. Een aantal maanden gele-
den hebben ze gesolliciteerd en zijn 
nu begonnen aan het echte werk. 
Hopelijk worden nog meer (jeugdi-
ge) inwoners enthousiast voor dit 
beroep, want het korps Aalsmeer 
kan namelijk nog best meer vrijwil-
ligers (mannen en vrouwen) gebrui-
ken! Kijk voor meer informatie op de 
website of loop maandag tijdens de 
wekelijkse oefenavond eens binnen.

2 Gewonden na keukenbrand
Aalsmeer - Op maandag 12 sep-
tember rond het middaguur is brand 
uitgebroken in de keuken van een 
woning aan de Aalsmeerderweg. 
Een 79 jarige bewoonster was gaan 
koken en had een pan op het vuur 
gezet. Ze was daarna de kamer in-
gelopen om de telefoon op te ne-
men. De pan met vet is gaan bran-
den. De bewoonster heeft gepro-
beerd het vuur te stoppen met doe-
ken, maar dit hielp weinig. Daarna 
heeft ze een poging gedaan om de 
pan van het fornuis te halen. Inmid-
dels had ook de afzuigkap vlam ge-
vat. Een buurvrouw zag gelukkig de 

vlammen en heeft direct de politie 
en de brandweer gealarmeerd. Een 
andere bewoner was de vlammen 
te lijf gegaan met een poederblus-
ser en met succes. De brandweer 
heeft alleen na hoeven blussen. In 
het huis zijn alle ramen open ge-
zet ter ventilatie. Er was een hevige 
rookontwikkeling. De bewoonster is 
met brandwonden aan haar handen 
per ambulance naar het Amstelland 
ziekenhuis vervoerd. Zij en een an-
dere bewoner hadden veel rook in-
geademd. Deze persoon is ook naar 
het ziekenhuis gebracht.
Foto: Yvonne van Doorn

Werkzaamheden aan N207

tussen de westelijke aansluiting van 
de A4 tot aan de Valutaweg afgeslo-
ten en wordt het verkeer vanuit de 
richting Leimuiden en de A4 omge-
leid via de A44 en de N208. De om-
leidingsroutes zijn aangegeven met 
gele borden langs de weg. Ook zul-
len er op de noordbaan minder rij-
stroken ter beschikking zijn tussen 
de Weteringweg en de aansluiting 
met de A4 en op de zuidbaan tus-
sen de Valutaweg en de aanslui-

ting met de A4. Openbaar vervoer 
en de nood- en hulpdiensten wor-
den over de Leimuiderweg (N207) 
langs de werkzaamheden geleid. 
Het verkeer moet rekening houden 
met vertraging. Voor vragen over de 
werkzaamheden kunnen wegge-
bruikers en omwonenden contact 
opnemen met het provinciale Ser-
vicepunt 0800-0200600 (gratis) of 
een e-mail sturen naar reconstruc-
tieN207@noord-holland.nl.

Haarlemmermeer - Aan het as-
falt op de Leimuiderweg (N207) 
vinden in het weekend van vrijdag 
16 september 20.00 uur tot maan-

dag 19 september 05.00 uur her-
stelwerkzaamheden aan het asfalt 
plaats. In deze periode is de noord-
baan van de Leimuiderweg (N207) 

‘Uniek ondernemerschap’
Nationale Onderneming 
Award voor DFG
Aalsmeer - Ondernemer Mar-
co van Zijverden van Dutch Flower 
Group, de marktleider in de bloe-
men- en plantenhandel, heeft af-
gelopen donderdag op het Plein in 
Den Haag de Nationale Onderne-
mer van Jaar 2016-award in ont-
vangst genomen. De ondernemers-
prijs, ingesteld door UPS en onder-
nemersorganisatie ONL voor On-
dernemers, is toegekend aan Van 
Zijverden van Dutch Flower Group 
vanwege het ‘unieke ondernemer-
schap van het familiebedrijf en de 
stormachtige groei sinds 1999’. De 
award werd onder toeziend oog van 
minister-president Mark Rutte uit-
gereikt door juryvoorzitter Tim Hel-
sen van UPS Nederland en ONL-
voorman Hans Biesheuvel tijdens 
de Nationale Ondernemersdag in 
Den Haag. Het is de tweede keer 
dat de Ondernemer van het Jaar-
award wordt uitgereikt. In 2015 ont-
ving Wim van der Leegte, topman 
van VDL, de prijs.
Het familiebedrijf Dutch Flower 
Group kenmerkt zich door voortdu-

rende innovatie. De onderneming is 
in staat om een vers product onder 
optimale condities naar alle delen 
van de wereld te exporteren. Dankzij 
de sterke focus op kwaliteit is Mar-
co van Zijverden in staat geweest 
om ook in de economisch moeilij-
kere jaren, 2008-2013, zijn onderne-
ming sterk te laten groeien. Het be-
drijf is momenteel wereldleider in de 
bloemen- en plantenhandel.
Meer dan 600 ondernemers namen 
deel aan de Nationale Onderne-
mersdag, die werd afgesloten met 
de prijsuitreiking. Op de dag werd 
bovendien ook de begroting van het 
Schaduwkabinet gepresenteerd.
 Hans Biesheuvel, initiatiefnemer 
van ONL voor Ondernemers: “Mar-
co van Zijverden heeft bewezen 
kansen te zien en te grijpen in een 
rap veranderende economie. De fo-
cus op innovatie en de drive te ex-
porteren zitten in het DNA van Mar-
co en zijn team. Dutch Flower Group 
bewijst dat globalisering juist kan-
sen biedt voor Nederlandse onder-
nemers.”

bracht. Het zou mooi zijn wanneer 
deze zaal weer in ere wordt hersteld 
voor de oudere dans minnende 
Aalsmeerders, kunnen zij hier weer 
net als vroeger een zwierig walsje 
maken. 

Het Stokkenland a place to be 
(locatie 13)
Keramiste Carla Huson zint ieder 
jaar weer op een verrassing, altijd 
daagt zij zich zelf uit met een nieuw 
thema, dit maal is dat de Waterto-
ren. Haar liefde voor dit rijksmo-
nument toont zij met een zeer ge-
slaagde creatie. Wie Carla zegt, zegt 
ook gezelligheid en daarom mag en 
kan muziek niet ontbreken, want 
een dag zonder kunst en muziek is 
een dag niet geleefd.

Gedichten Boomkwekers Kerkhof 
(locatie 15) 
Inmiddels een traditie. Vooraf aan 
de kunstroute is het Boomkwekers 
Kerkhof in het weekend vrij toegan-
kelijk en kunnen liefhebbers van 
poëzie zich laven aan gedichten. 
Onder de oude bomen - waar het 
goed toeven is - kan men de kunst 
van de poëzie beleven. Steeds meer 
nieuwe poëzie liefhebbers laten 
zien hoe je met woorden een emo-
tie kan uitdrukken.

Met het pontje over (locatie 16)
Lekker Aalsmeers, even met een 
pontje over om het werk te bekijken 
van Elsbeth Gorter. Zij illustreerde 
een enig kinderboekje geschreven 
door de inmiddels overleden, maar 
niet vergeten, Theodore van Hou-
ten.
De sieraden van Annet Bartels zijn 
ook echt een sieraad en de nauti-
sche tekeningen van Henry Neeter 
konden nergens beter hangen dan 
bij Watersport Vereniging De Nieu-
we Meer. 

Afscheid Roerdomplaan 3 
(locatie 20)
De in Frankrijk wonende Aalsmeer-
der Michel Sehstedt vindt dit jaar 
een onderkomen in het atelier van 
Christa Logman. Helaas voor haar 
moet zij deze plek eind van het jaar 
verlaten. Daarom is er nu een laat-
ste kans om nog één keer een ron-
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

STERK STAALTJE OPEL.

DE INRUILSENSATIE VAN EUROPA

€ 2.000

NU BIJ VAN KOUWEN
€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE 
+ € 500 GRATIS BRANDSTOF
+ € 250 GRATIS ACCESSOIRES     

AALSMEER - AMSTERDAM
HOOFDDORP

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20
Aalsmeer, Oosteinderweg 110, (0297) 329 911

“Wij regelen het”
Volwaardig cateringbedrijf: 
Around the Clock
Aalsmeer - Bij Linda van Es is het 
Horeca-vak haar met de paple-
pel ingegoten en haar partner Ar-
jan Bosman boogt ook al op meer 
dan twintig jaren ervaring en ken-
nis in de branche. Samen zijn ze 
eigenaren van The Peanut Bar in 
Mijdrecht en bezitten zij mede het 
bedrijf ‘Around the Clock’, geves-
tigd op het terrein van Royal Flo-
ra Holland in Aalsmeer. Zij verzor-
gen hier de koffie en broodjes op de 
tribunes, hebben diverse snack- en 
fresh corners en hebben er een Bar 
& Brasserie. “Wat veel mensen bui-
ten het terrein wellicht nog niet we-
ten is dat we een volwaardig cate-
ringbedrijf zijn.” Begint Linda. “Wij 
verzorgen catering in de breedste 
zin van het woord. Of je nu lunches 
wilt bestellen, een bedrijfsfeest wilt 
geven of een verjaardag wilt vieren, 
het kan allemaal.” 
Arjan vult aan: “We zijn hier heel 
flexibel in. Wij hebben veel bestel-
lingen op het laatste moment waar-
in wij bijvoorbeeld tweehonderd 
broodjes leveren  binnen een uur, 
je kunt zalen huren, we verzorgen 
het complete feest inclusief aankle-
ding van A tot Z. Omdat wij mee-
denken, komen we er altijd uit. Ar-
tiesten laten komen? Wij regelen 
het! Licht, geluid, aggregaten, een 
DJ, hostesses? Ook daar zorgen wij 
voor. Een party van twintig perso-
nen of duizend, daar draaien wij on-
ze hand niet voor om.” Het stel is nu 
vijf jaar mede-eigenaar van Around 
The Clock, een bedrijf dat dit jaar 
95 jaar bestaat. En ze hebben me-
nig geslaagd feest verzorgd. Zelfs 

evenementen waar tienduizenden 
mensen op af kwamen. “Persoonlij-
ke aandacht en meedenken met de 
klant, daar gaan we heel ver in. Bij 
ons ben je geen nummer. Er is al-
tijd een vast aanspreekpunt.” Ver-
volgt Arjan. “Wij kunnen zorgen 
voor een satébuffet, maar als je oes-
ters en champagne prefereert kan 
dat natuurlijk ook. Of tapas, stamp-
potten, Indisch, Italiaans, een kreef-
ten- of een vijfgangen keuzemenu. 
We bieden catering op elk gewenst 
niveau.”

Personeel
Around the Clock heeft ongeveer 
vijfentwintig personeelsleden die 
voor u klaarstaan. Van maandag 
tot en met vrijdag is het bedrijf te-
lefonisch bereikbaar van ’s morgens 
zes tot ’s avonds elf uur. De Bras-
serie biedt plaats aan zo’n honderd-
veertig gasten (staand) en heeft een 
ruim buitenterras. Ook casco pan-
den kunnen worden aangekleed 
en omgetoverd tot feestlocatie voor 
een goede receptie of ander feest. 
En er zijn andere uitwijkmogelijkhe-
den. Momenteel zoekt het bedrijf di-
verse Horeca toppers, om maar aan 
te geven dat het een gezonde orga-
nisatie betreft met potentie. Neem 
eens een kijkje op de Facebookpa-
gina voor up-to-date acties en eve-
nementen of benader Linda of Ar-
jan als u met plannen loopt voor 
een geslaagde fuif. Het enthousias-
te stel denkt van harte met u mee en 
geeft verrassende adviezen. www.
aroundtheclock.nl  
Door Miranda Gommans  

De CDA-delegatie krijgt uitleg van Lennart van der Weijden (uiterst rechts) 
van GreenBalanz over het duurzaam kweken van orchideeën.

“Nieuwe regels bedreigen Aalsmeer”

Zorgen wethouders over 
ruimtelijk beleid provincie
Aalsmeer - De wethouders Gert-
Jan van der Hoeven en Robbert-Jan 
van Duijn van Aalsmeer hebben tij-
dens een bezoek van de fractie van 
het CDA Noord-Holland hun zorg 
overgebracht over het nieuwe pro-
vinciale ruimtelijke beleid. Zij deden 
dat bij orchideeënkwekerij Green-
Balanz in Kudelstaart, waar de frac-
tie ook werd bijgepraat over met na-
me duurzaamheid in de glastuin-
bouw. “Het is indrukwekkend hoe 
dit Aalsmeerse bedrijf wereldwijd 
koploper is op het gebied van duur-
zaamheid”, aldus fractievoorzitter 
Heleen Keur en Statenlid Hermen 
de Graaf uit Aalsmeer. 
“Werkbezoeken aan de regio’s in 
Noord-Holland zijn een vast on-
derdeel van onze activiteiten”, al-
dus fractievoorzitter Heleen Keur. 
“De provincie moet dienstbaar zijn 
en waar mogelijk maatwerk leveren, 
ook als het gaat om regelgeving. 
Daarom gaan wij vaak ter plekke 
kijken wat de regio nodig heeft van-
uit de provincie.”

Geen Openluchtmuseum
De provincie komt later dit jaar met 
een ontwerpwijziging van de Pro-
vinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV), waarin staat beschreven wel-
ke ruimtelijke ontwikkelingen mo-
gen plaatsvinden. De Aalsmeerse 
wethouders uitten hun zorgen over 
dit beleid. “De nieuwe regels over 
het bouwen van huizen en bedrij-
ven zijn niet altijd duidelijk en vaak 
te stringent. Ze belemmeren be-

woners en bedrijven in onze regio. 
Zo dreigt Aalsmeer stil te komen te 
staan en een soort Openluchtmuse-
um te worden”, betoogden Van der 
Hoeven en Van Duijn. Jitske Haag-
sma, CDA-woordvoerder ruimte in 
de provincie: “Het is nuttig om van-
uit de praktijk te horen hoe nieuwe 
regels gaan uitpakken, daarom rei-
zen wij de provincie door om te ho-
ren wat de drempels zijn van deze 
ontwerp PRV. Het CDA vindt dat de 
provincie duidelijke en afgewogen 
kaders moet stellen, die dienen ter 
ondersteuning van het gemeentelijk 
beleid. Het belangrijkste doel hier-
bij is dat inwoners van dorpen als 
Aalsmeer op een gezonde manier 
kunnen blijven leven en werken.” 
Van Duijn en Van der Hoeven be-
pleiten meer planologische duide-
lijkheid vanuit de provincie. “Het is 
ook van provinciaal belang om in 
onze regio woningen te kunnen blij-
ven realiseren”, waarschuwen zij.

Indrukwekkend
Hoe orchideeënkwekerij GreenBa-
lanz in Kudelstaart internationaal 
voorop loopt bij de productie van 
duurzame planten werd tijdens het 
werkbezoek uiteengezet door direc-
teur Lennard van der Weijden. Van-
uit de ‘kas zonder gas’ wordt voor 
100% groen geteeld, met zelfs een 
gedeelte biologische phaelenopsis-
planten. „Wereldwijd een voorbeeld-
bedrijf en een parel in de Greenport 
Aalsmeer”, aldus CDA-statenlid De 
Graaf.

Opening Jeugd Theater School
Mariska van Kolck komt 
Masterclass geven
Uithoorn - Met de opening voor de 
deur komt de Jeugd Theater School 
nog met nieuws: Musicalster Maris-
ka van Kolck zal op zondag 26 maart 
een Musical Masterclass verzorgen 
voor alle leerlingen van de Jeugd 
Theater School Uithoorn in Dans en 
Partycentrum Colijn. Mariska van 
Kolck werd vier keer genomineerd 
voor een John Kraaijkamp Musical 
Award. Deze won ze voor haar rol 
van Tante Jans in Ciske de Rat en 
voor haar vertolking van Roxy in de 
musical Chicago, beide voor bes-
te vrouwelijke hoofdrol in een gro-

te musical. Aanstaande zondag 18 
september zal de Jeugd Theater 
School Uithoorn spectaculair wor-
den geopend door niemand minder 
dan Marc Forno! Om 13.00 uur zal 
Marc de officiële opening verrich-
ten. Aansluitend zullen de (gratis) 
workshops beginnen in zang, dans 
en spel. Gestart wordt met een ge-
zamenlijke warming up. De middag 
is toegankelijk voor iedereen die be-
langstelling heeft, jong en oud dus! 
Dus kom allemaal aanstaande zon-
dag om 13.00 uur naar Dans- en 
Partycentrum Colijn. De Jeugd The-
ater School Uithoorn is een samen-
werkingsverband tussen Danny 
Nooy en Robbert Besselaar en Axel 
en Heleen Colijn van Dans- en Par-
tycentrum Colijn. Samen bundelen 
zij hun talenten en krachten om een 
goede opleiding te bieden aan al-
le kinderen uit Uithoorn en omstre-
ken die van zingen, dansen en acte-
ren houden. Dat alles in een veilige, 
pestvrije, omgeving waarin het ple-
zier en de (verborgen) talenten van 
de kinderen centraal staan. Voor 
meer informatie over lestijden, tarie-
ven en inschrijfmogelijkheden kom 
naar de opening of kijk op www.
jtsu.nl.

Lessen muziek, theater, dans en dj
Nieuwe cursussen van start 
bij Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 3 okto-
ber starten de nieuwe cursussen 
voor basisschoolleerlingen, georga-
niseerd door Cultuurpunt Aalsmeer. 
In deze korte oriënterende cursus-
sen kunnen kinderen kennismaken 
met de beginselen van muziek, the-
ater, dans en DJ. Nieuw in het aan-
bod is de Gitaar groepsles, The Voi-
ce of Aalsmeer, Streetdance, Mu-
ziek en Beweging en Fantasiethea-
ter. Ook start de succesvolle cursus 
Ontdek je talent op een instrument, 
weer op de zolder van Cultuurpunt 
Aalsmeer maar nu in twee leeftijds-
groepen. De cursussen bestaan uit 
9 lessen van 45 minuten en kosten 
58 euro. De DJ cursus zijn 9 lessen 

van 45 minuten en kosten 70 euro. 
De lessen vinden plaats op diverse 
locaties in Aalsmeer en Kudelstaart 
op maandag-, dinsdag- en woens-
dagmiddag in de naschoolse tijd. 
Het cursusaanbod is bedoeld voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Voor de kinderen die op maandag 
gebruik maken de BSO van Partou 
Catharina Amalialaan is er de mo-
gelijkheid om door de docent opge-
haald te worden voor de muziekles.
Wil jij jouw talent ontdekken? Kom, 
durf en schrijf je in! Meer informatie 
over de lessen en de leslocaties is te 
vinden op de website www.cultuur-
puntaalsmeer.nl. Inschrijven kan tot 
25 september aanstaande.

Uitslag Tour de France spel: 
Eigenlijk geen winnaars...
Aalsmeer -  De Olympische spe-
len zijn afgerond, de Paralympics 
zijn in volle gang en de Meerbode 
presenteert de uitslag van het Tour 
de France spel. Zo laat? Ja, want er-
varing heeft geleerd dat bekendma-
king tijdens de zomervakantie nog-
al eens over het hoofd werd gezien. 
Bijna wekelijks er na telefoontjes en 
mailtjes met de vraag of de uitslag 
al in de krant heeft gestaan. Vuur 
en Licht op het Water, de Feestweek 
en de Pramenrace zijn evenementen 
om terug naar het ‘eigen’ Aalsmeer 
te komen, dus nu trakteren lijkt 
een prima moment. Alle winnaars 
zijn afgelopen weekend al gefelici-
teerd en natuurlijk zijn de gulle ge-
vers, een zestal ondernemers, op de 
hoogte gebracht van hun aanko-
mende bezoek. 
Drie vragen moesten de deelnemers 
beantwoorden en letters puzzelen, 
die uiteindelijk een zin vormde. Wie 
wint de gele trui, bleek een makke-
lijke vraag. Stapels goede antwoor-
den met de naam Chris Froome. 
Wie wordt de beste Nederlander, 
deed de grote stapel inzendingen 
al slinken. Toch bleken vele deelne-
mers een groot vertrouwen te heb-
ben in Bauke Mollema. Een struikel-
blok bleek de vraag: Wie is de bes-
te Nederlander in het bolletjesklas-
sement? Het deed het aantal goe-
de inzendingen dalen tot nul, hele-
maal niemand. Het goede antwoord 
was Stef Clement. Duidelijk een on-
bekende voor alle deelnemers aan 
het Tour de France spel. 
Wat nu, geen winnaars? Daarom 
maar besloten om te kiezen voor 
het meest gegeven antwoord: Bau-
ke Mollema. Het zou tot slot zonde 

zijn om de mooie beschikbaar ge-
stelde prijzen niet uit te kunnen rei-
ken. De oplossing van de letterpuz-
zel bracht hierin ook geen verande-
ring, de zin bleek ‘appeltje eitje’, al-
lemaal goed: Van Bretagne naar Pa-
rijs wie gaat het winnen?
- De hoofdprijs, de fiets van Bert 

de Vries Fietsen op de Oostein-
derweg 155,  is gewonnen door 
Marianne Noord, Kamerling On-
nesweg 81 in Kudelstaart. 

- Een heerlijk Tempur reiskussen 
van Goemans Tapijt en slaap-
comfort mag L. van der Meer, 
Mendelstraat 78 in Aalsmeer op-
halen in de winkel in de Zijd-
straat. 

- De Bourgini Multi Plate barbe-
cue van Marskramer Van Berkel 
in Winkelcentrum Kudelstaart is 
voor Romy Omtzigt, Grundelweg 
29 in Aalsmeer.

- De cheque van 100 euro van 
Sparnaaij Juweliers mag Linda 
Willemsen uit de Roerdomplaan 
110 in Aalsmeer gaan besteden 
in de winkel in de Zijdstraat.

- De nieuwe eigenaar van de BBB 
fietsbril van Waning Tweewielers 
uit de Zijdstraat is Ingrid Langel-
aan uit het Fonteinkruidhof 19 in 
Kudelstaart.

- Ook Edwin Zethof van de Uiter-
weg 305b mag naar Waning in 
de Zijdstraat om een BBB fiets-
helm op te halen. 

- Een gezellige avond organiseren 
kan C. Terpstra uit de Dr. J. Was-
scherstraat 10 in Aalsmeer dank-
zij het gewonnen doosje zomer-
wijn van Wittebol Wijnen in de 
Ophelialaan. Allemaal gefelici-
teerd!

Gratis advies van Sienergie
Nieuwe subsidie voor 
woningisolatie
Aalsmeer - Er is weer subsidie voor 
energiebesparende maatregelen in 
de eigen woning. Met deze nieuwe 
subsidieregeling van de overheid 
wordt het extra interessant voor wo-
ningeigenaren om te investeren in 
woningisolatie. Ongeveer 20 pro-
cent van de kosten zijn terug te krij-
gen van het Rijk en wie zijn huis of 
gebouw voorziet van een zeer ener-
giezuinig pakket aan maatregelen, 
krijgt een bonus van 4.000 euro bo-
venop de subsidie. 
Bij het Energieloket van Sienergie 
in het Boekhuis komt u alles erover 
te weten. Ook als je in een apparte-
ment woont kun je, met de Vereni-
ging van Eigenaren, subsidie krij-
gen voor isolatie van het gedeel-
de pand of complex. Voorwaarde is 
dat men minimaal 2 isolatiemaatre-
gelen laat uitvoeren waaronder iso-
latie van je dak, gevel, vloer/bodem 
of spouwmuur en hoogrendements-
glas. Dan is ook geld terug te vra-
gen voor aanvullende maatrege-
len zoals isolerende deuren, ener-

giezuinige kozijnen met driedubbel 
glas, een douche met warmteterug-
winning of een CO2-gestuurd ven-
tilatiesysteem. Wie zijn hele huis of 
gebouw voorziet van een zeer ener-
giezuinig pakket aan maatregelen, 
krijgt een bonus van 4.000 euro bo-
venop de subsidie. De subsidiere-
geling geldt ook voor Verenigingen 
van Eigenaren (VvE’s) en de bonus 
is per appartement. Ook bestaat er 
voor VvE’s subsidie voor energiead-
vies, het maken van een duurzaam 
meerjarig onderhoudsplan en bege-
leiding. Subsidie aanvragen is van-
af 15 september 2016 mogelijk via 
internet bij de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland. De nieuwe 
subsidie mag je combineren met 
een energiebespaarlening. Nieuws-
gierig geworden? Iedere woensdag 
van 15.00 tot 18.00 uur kunt u zich 
gratis en onafhankelijk laten voor-
lichten en adviseren bij het Energie-
loket van Sienergie. Het Energielo-
ket iis gehuisvest in Het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12, Centrum.

Startsein voor AM match 
met inspiratiecongres
Amstelland - De nieuwe participa-
tiewet is voor tenminste 40 procent 
van de bedrijven in de regio Am-
stelland en Meerlanden nog onbe-
kend terrein. Dit blijkt uit een markt-
verkenning van AM match. Maar 
als het aan AM match ligt gaat dat 
snel veranderen. AM match, opge-
richt door de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ou-
der-Amstel en Uithoorn, wil onder-
nemers en managers helpen men-
sen die een kans verdienen, succes-
vol in te zetten in hun bedrijf. Vrijdag 
30 september geeft Jetta Klijnsma 
(staatssecretaris Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) het startschot 
voor AM match. 
Directeur AM match Anton van den 
Hoed: “Uit onze marktverkenning 
blijkt dat het succes van de partici-
patiewet staat of valt met de mate 
waarin bedrijven maatwerk ontvan-
gen. De bereidheid is er, dat is na-
tuurlijk een eerste goede stap. Te-
gelijkertijd verschilt de situatie per 
bedrijf enorm en dat is een span-
nende uitdaging. Zo spraken we 
een ondernemer die seizoenswerk 
heeft dat uitstekend geschikt is voor 
mensen die onder de participatie-

wet vallen. Mooi om daar werk van 
te maken, maar lastig om dit vanuit 
de participatiewet te doen. Want het 
doel van de wet is om mensen die 
nu nog in de bijstand zitten of een 
Wajong-uitkering hebben een vast 
dienstverband te bezorgen. Bij AM 
match gaan we de komende tijd in-
zetten op het vinden van de juiste 
match tussen werknemer en bedrijf. 
Als het klikt tussen de kandidaat en 
type werk is er al zoveel gewonnen.”

Inspiratiecongres
Onbekend maakt onbemind. En 
onduidelijkheid mag nieuwe kan-
sen niet in de weg staan vindt AM 
match. Daarom organiseert AM 
match een inspiratiecongres op vrij-
dag 30 september in Hoofddorp, 
voorafgaand aan de officiële ope-
ning van haar deuren. 

Onder het motto ‘Wat een baas’ leidt 
presentator Frénk van der Linden de 
deelnemers door de nieuwe ontwik-
kelingen rond de participatiewet. 
Ondernemers en managers die al 
werken met mensen die onder de 
participatiewet vallen, komen aan 
het woord en delen hun ervaringen.

Zaai Kick-off en 
Verkiezing

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
15 september, vindt het kick-off 
event van Zaai Aalsmeer plaats, be-
doeld voor startende én gevestig-
de ondernemers in Aalsmeer, in-
vesteerders en overige geïnteres-
seerden. Vele ondernemers hebben 
al ingeschreven! De kick-off vormt 
de aftrap van Zaai Aalsmeer 2016, 
een programma om lokale starten-
de ondernemers 0 tot 3 jaar te on-
dersteunen door netwerk-events, 
coaching en masterclasses. En dat 

Zerken worden opnieuw gelakt
Onderhoud begraafplaats
Aalsmeer - Er wordt op dit moment 
onderhoud gepleegd aan de graven 
op de begraafplaats in de Ophelia-
laan. Als extra service wordt vanaf 
nu ook begonnen met het opnieuw 
lakken van sterk vervaagde graftek-
sten. Jaarlijks worden alle grafste-
nen behandeld tegen algen en na 
het afspoelen wordt de kwaliteit van 
het lakwerk beoordeeld. De zerken 
met veel afgebladderde of loszit-
tende lak in de teksten worden op-
nieuw gelakt. Dit kan alleen als het 
gedurende langere tijd droog weer 
is, daarom is dit lakken moeilijk in 
te plannen. 
Tijdens het lakken wordt de lak ruim 
in en om de letters aangebracht om 
zo uiteindelijk mooie scherpe ran-
den te krijgen. De lak blijft dan eni-
ge tijd zo zitten om er zeker van te 
zijn dat de lak goed gedroogd is. 

Na enkele dagen wordt het surplus 
van de lak weggehaald en worden 
het weer mooie scherpe letters. De 
grafzerken zien er dan weer fris en 
netjes uit. Het lakken geldt niet voor 
vergulde letters.

Ophogen van graven
Een ander onderdeel van het on-
derhoud is het ophogen van ver-
zakte graven. Dit najaar wordt be-
gonnen met het ophogen van som-
mige graven. Door het inklinken 
van de grond komen sommige gra-
ven namelijk te laag te liggen. Zo-
dra dit is vastgesteld wordt het graf, 
met zo min mogelijk schade voor de 
beplanting, opgehoogd. Deze werk-
zaamheden vinden gedurende het 
hele jaar plaats. Kijk voor meer in-
formatie op begraafplaats Aalsmeer 
of bel met 020-5404927.

alles die avond gecombineerd met 
de voorrondes van de Ondernemer 
en Starter van het Jaar Verkiezing. 
De avond begint om 19.30 uur en 
wordt gehouden in The Beach aan 
de Oosteinderweg 248a.
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Ontmoetingscentrum en Mantelzorg

Gespreksgroep ‘Als je 
ouder aan dementie lijdt’
Aalsmeer - Ontmoetingscentrum 
Aalsmeer biedt in samenwerking 
met Mantelzorg en meer op dins-
dag 20 september een gespreks-
groep aan voor kinderen met een 
ouder met dementie. Rond de tafel 
kunnen ervaringen gedeeld worden, 
luisteren naar elkaar en vragen stel-
len. Ook als je het allemaal niet ze-
ker weet, maar je zorgen maakt over 
je ouder wordende ouders en hun 
vergeetachtigheid kan deze samen-
komst verhelderend zijn. 
Ouders worden soms afhankelijker. 
Je hebt een druk leven en in je ach-

terhoofd is soms of voortdurend een 
stemmetje actief dat zich zorgen 
maakt. Gaat pa dementeren? Gaat 
dat wel goed, alleen thuis? Kan ma 
het allemaal wel aan? Hoe moet dat 
als het erger wordt? Moet ik niet 
achter extra zorg aan? Wil je erva-
ringen delen met anderen in een 
soortgelijke situatie? Je bent wel-
kom op dinsdag 20 september van 
19.30 tot 21.00 uur in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat 12. Aanmelden 
bij het ontmoetingscentrum via 06 
22468574 of via emillenaar@zorg-
centrumaelsmeer.nl.

Help mee, Keep 
it Clean Day

Kudelstaart - Vrijdag 23 september 
organiseert Dorpsraad Kudelstaart 
de jaarlijkse Keep It Clean Day Ku-
delstaart. Bewoners worden uitge-
nodigd om samen met de kinderen 
van groep 7 van de Antoniusschool 

Honden kunnen heel erg 
slecht tegen warmte!
Aalsmeer - Wellicht ten overvloe-
de en gelukkig weet menigeen het 
allang, honden kunnen niet te-
gen warmte. Toch nog eens aan-
dacht hiervoor, omdat er ook dit jaar 
weer honden zijn overleden aan de 
warmte. Honden kunnen heel erg 
slecht tegen warmte. Veel honden-
bezitters realiseren zich niet vol-
doende hoe gevaarlijk het voor de 
hond is om ‘even’ alleen in de au-
to te zitten of naast de fiets mee te 
lopen als het warmer is dan 20 gra-
den. Ze zijn veel minder bestand te-
gen warmte dan mensen. Honden 
zweten heel weinig (eigenlijk alleen 
via hun voetzolen waar ze ook weer 
warmte door absorberen) en koe-

len vooral af door te hijgen. Daar-
door loopt de lichaamstemperatuur 
snel op. Dit leidt al heel snel tot een 
onomkeerbaar coma met de dood 
als gevolg. Houdt de hond daarom 
lekker thuis met voldoende fris wa-
ter om te drinken. Vermijd wandelin-
gen op de stoep of het asfalt (warm 
zand) waar jij niet met je blote voe-
ten op wilt lopen, wil je hond ook 
niet op lopen! De vroege ochtend 
en late avond zijn prima als alter-
natief om de hond toch lekker aan 
zijn beweging te laten komen. Er zijn 
mooie flyers aan te vragen ‘tienmaal 
wijzer met uw hond bij warm weer’. 
Deze kunnen worden opgevraagd 
via: info@hondenbescherming.nl

Taalklas vindt voorlezen top
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 
september las wethouder Gert-
jan van der Hoeven kindergedich-
ten voor aan de leerlingen van de 
taalklas. Dat de Nederlandse taal 
niet makkelijk is, zeker als het niet 
je moedertaal is, bleek maar weer 
eens. Toch gaven de kinderen na af-
loop aan dat ze het voorlezen en het 
praten over wat al die gekke Neder-
landse uitdrukkingen nu betekenen, 
erg leuk hebben gevonden. Toen de 
wethouder na afloop van het voor-
leesuurtje aangaf dat hij het gedich-
tenbundeltje in de klas achterliet zo-
dat de juffen er ook nog eens uit 
konden voorlezen, reageerden alle 
kinderen met groot enthousiasme.

Het voorleesuurtje voor de kinde-
ren van de taalklas is georganiseerd 
door het Taalpunt Aalsmeer. Dit ge-
beurde in het kader van de week 
van de Alfabetisering (5 tot en met 
11 september). In deze week wer-
den allerlei inspirerende activiteiten 
rondom taal en geletterdheid on-

der de aandacht gebracht van zo-
veel mogelijk mensen. Het Taalpunt 
Aalsmeer is sinds ruim een half jaar 
gevestigd in de bibliotheek aan de 
Marktstraat. Bij het Taalpunt kan ie-
dereen terecht voor informatie over 
het taalaanbod in de buurt. Er kan 
ook een taalmatch gemaakt worden 
tussen een vrijwilliger en iemand die 
de Nederlandse taal beter wil leren 
lezen, spreken en schrijven. Het In-
loopspreekuur van het Taalpunt is 
op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
De Taalklas is gehuisvest bij basis-
school De Hoeksteen aan de Op-
helialaan. Er zijn nu twee Taalklas-
sen voor leerlingen tussen de 6 en 
12 jaar, die nog niet zo lang in Ne-
derland wonen en die weinig tot 
geen Nederlands spreken. De taal-
klasleerlingen krijgen vier dagdelen 
per week de eerste beginselen van 
de Nederlandse taal aangeboden. 
De rest van de week nemen ze deel 
aan het ‘normale’ klassikale onder-
wijs op de verschillende basisscho-
len binnen Aalsmeer en Kudelstaart.

Eerste Immanu(w)elkom!
Rijsenhout - Wat een stralende na-
zomeravond was het voor een ge-
zellige picknick van de Immanu-
elschool op de tweede donderdag 
van september! CBS Immanuel in 
Rijsenhout had deze avond uitge-
kozen voor een Immanu(w)elkoms 
picknick. Een ieder nam zijn eigen 
eten, drinken en kleedje mee en 
tegelijkertijd kon iedereen genie-
ten van de muziek van een gezellig 
bandje op de achtergrond. Brood-

jes, fruit maar ook barbecues waren 
aanwezig. Terwijl de kinderen lekker 
speelden en de ouders gezellig met 
elkaar aan de praat waren, speel-
den de neefjes van Juf Yvonne Kor-
ver oude bekende liedjes. 
Zowel de ouders, kinderen en al-
le aanwezige leraren genoten zicht-
baar. Mede door het weer en de su-
pergezellige sfeer werd deze eerste 
editie een groot succes en voor her-
haling vatbaar!

Startfeest op Graankorrel
Kudelstaart - Vrijdagavond 9 sep-
tember is het nieuwe schooljaar op 
De Graankorrel geopend met een 
gezellig startfeest. Zoals iedereen 
inmiddels gewend is was er voor ie-
dereen een heerlijke barbecue. De 
kinderen konden lekker dansen in 
de disco en springen op het spring-

kussen. Wanneer ze erg moe waren 
geworden kon er uitgerust worden 
in het filmlokaal. Dankzij het mooie 
weer kon er heerlijk buiten gege-
ten en gedronken worden. Weder-
om een geslaagd startfeest, waar-
bij iedereen elkaar weer kon zien en 
spreken.

Zaterdag 2e avondrit van 
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
17 september is de tweede avond-
rit van het Aalsmeers Bromfiets Ge-
nootschap. Nu het nog mogelijk is 
om met een oldtimer bromfiets door 
Amsterdam te rijden gaat het Ge-
nootschap dit ook zeker nog even 

doen! Dit keer zullen er ongeveer 
vijftig bromfietsen rond 19.30 uur 
verzamelen bij café Joppe in de We-
teringstraat. Zeker leuk voor de lief-
hebbers om hier even te komen kij-
ken. Rond 20.00 uur vertrekken de 
deelnemers dan richting Amsterdam 

Crash museum en Keep Them Rolling

15e Historische rondrit 
‘Red Ball Express’
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
‘40-’45 organiseert op zaterdag 24 
september in samenwerking met 
de vereniging Keep Them Rolling 
de jaarlijkse historische rondrit ge-
naamd de ‘Red Ball Express’. Deze 
vijftiende editie staat in het teken 
van een jubileum. Sinds 2002 wordt 
deze rondrit verreden met authen-
tieke legervoertuigen zoals Jeep, 
Dodge, GMC, Ford, Chevrolet, Har-
ley en BSA motoren. De voertui-
gen komen vanaf 9.30 uur naar het 
Crash-museum en vertrekken van-
daar om 11.30 uur voor een rond-
rit door de Haarlemmermeer polder, 
richting de Bollenstreek en Noord-
wijk. Vóór het vertrek zal er door 
de KLU Historische vlucht een vlie-
gend eresaluut worden gebracht 
aan de Red Ball Express met ou-
de WOll vliegtuigen. Deze worden 
rond 11.15 uur boven het museum 
verwacht (onder voorbehoud). Er is 
een tussenstop bij het Museum En-
gelandvaarders en het Atlantikwall-
museum in Noordwijk waar de voer-
tuigen vanaf 12.30 uur worden ver-
wacht en rond 14.30 uur weer zul-
len vertrekken. Ze keren om onge-
veer 15.30 uur terug bij Crash mu-
seum en zijn dan ook weer te be-
zichtigen voor het publiek. Er zullen 

meer dan 50 voertuigen deelnemen. 
Het museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug.
Het is de traditie dat elk jaar wordt 
stilgestaan bij een gebeurtenis uit 
de Tweede Wereldoorlog of een mo-
nument dat daaraan herinnert. Dit 
jaar zal een afvaardiging van Crash 
en KTR, vergezeld van het erepe-
leton Nederlandse Binnenland-
se Strijdenkrachten stilstaan bij het 
Oorlogsmonument In Noordwijk. 
Een delegatie van de Red Ball Ex-
press zal samen met burgemeester 
Jan Rijpstra daar bloemen leggen 
en een moment stilte houden. 

Bevoorradingsroute
De circa 75 kilometer lange rondrit 
zal vele plaatsen van historische be-
tekenis uit de Tweede Wereldoorlog 
passeren. Daarmee worden men-
sen herdacht en geëerd die vochten 
en vielen voor de vrijheid. De naam 
Red Ball Express is een herinnering 
aan de bevoorradingsroute die door 
de geallieerden was opgezet vanaf 
de invasiekusten in Normandië naar 
het front. Dag en nacht reden kon-
vooien naar de linies om alle nodige 
voorraden aan te vullen. Voor meer 
informatie: www.crash40-45.nl of 
www.redballexpress.nl. 

Kinderkleding- en speelgoed- 
beurs in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 8 ok-
tober van 10.30 tot 12.30 uur is er 
een tweedehands kinderkleding- 
en speelgoedbeurs in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Tijdens de 
beurs wordt tweedehands kinder-
kleding in de maten 80 tot en met 
176, speelgoed, babyuitzet en kin-
derbenodigdheden verkocht. Om ie-
dereen zo goed mogelijk te informe-
ren is er de website www.kinderkle-

dingbeurskudelstaart.nl en een Fa-
cebookpagina ‘Kinderkledingbeurs 
Kudelstaart’. Wil jij kleding laten ver-
kopen? Vraag dan een verkoop-
nummer aan via de website. Ver-
koopnummers zijn beperkt, dus doe 
het snel want op is op. Toch nog vra-
gen? Mail ze naar info@kinderkle-
dingbeurskudelstaart.nl en er volgt 
antwoord. De toegang tot de beurs 
is gratis.

Workshops en kindervoorstelling
Snuffelmarkt in Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op zaterdag 24 sep-
tember is er van 10.00 tot 15.00 uur 
een snuffelmarkt in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf. Voorheen 
werd er jaarlijks een rommelmarkt 
gehouden in februari. Deze was in 
wijde omgeving bekend en genoot 
vele bezoekers. 
De opzet is iets anders, maar het 
aanbod zeker niet minder. Daar-
naast zijn er workshops taarten de-
coreren, bloemschikken en kunst-

zinnig tekenen. Om 11.30 uur is er 
voor de kinderen tot 8 jaar Kinder-
theater Zwuf met de voorstelling 
‘Biggetje Bas’. 
Verkoopbare spullen kunnen op 
donderdag 22 en vrijdag 23 septem-
ber tussen 10.00 en 16.00 uur afge-
ven worden in de Ontmoetingskerk 
aan de Werf 2. Echter geen (grote) 
meubels. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Marcel Kaslander via 06-81422557.

Videoclub lanceert nieuwe 
cursus videomontage
Aalsmeer - Om nog meer aan te 
sluiten bij de wensen van cluble-
den en belangstellende filmers van 
buiten de vereniging heeft de pro-
grammacommissie van de Video-
club Aalsmeer de cursus videomon-
tage in een nieuw jasje gestoken. 
Men maakte de afweging: Hoe in-
teressant houden voor de gevorder-
de clubleden die al eerder dergelijke 
avonden hebben gehad? En gesteld 
dat er ook nieuwe mensen van bui-
ten de cursus willen volgen, lijkt het 
een goede formule de cursus op te 
splitsen over vier avonden.” 
De eerste avond op 10 oktober zal 
worden ingegaan op het onder-
deel videomontage, aangevuld met 
meer verdieping op de compu-
ter en het bewaren en terugvinden 
van bestanden middels de verken-
ner. Maar ook filmische onderde-
len worden behandeld als: wat wil 

om een rit van ongeveer 45 kilome-
ter af te leggen. De route is vergelijk-
baar met die van vorig jaar. De brom-
fietsen zullen rond 23.00 uur weer bij 
Joppe terug worden verwacht, waar 
de deelnemers welkom geheten 
worden voor een afsluitend drankje 
en het vertellen van veel sterke ver-
halen. En er kan nog even genoten 
worden van de liveband Valium, die 
zaterdagavond van zich gaat laten 
horen in de bar in het Centrum. 
Foto: www.kicksfotos.nl

de buurt op te schonen. Om 14.00 
uur vertrekken de deelnemers van-
af het schoolplein van de school in 
de Zonnedauwlaan en om 14.45 uur 
verzamelen de ‘schoonmakers’ bij 
het winkelcentrum in Kudelstaart. 
Hier wordt het vuil gewogen. Wie zal 
dit jaar het meest ophalen? 

Als iedereen een beetje meehelpt, 
wordt Kudelstaart een stuk schoner.

je met de film vertellen, cameravoe-
ring, beeldopbouw, etc. Dit aan de 
hand van een kant-en-klaar filmpje 
van een clublid ter enthousiasme-
ring. Deelnemende cursisten ont-
vangen ook eenvoudige huiswerk-
opdrachten die op volgende cur-
susavonden van 7 november, 19 de-
cember en 16 januari worden be-
sproken. Van clubleden en cursisten 
wordt dus wel enige activiteit ver-
wacht. Om in te spelen op de actua-
liteit zal op de eerste avond nog een 
technisch intermezzo aan de orde 
zijn: hoe wapenen tegen (ransom) 
virussen, malware- en hoe maak 
je goede backups? De vervolg-
avonden zullen in eenzelfde stra-
mien verlopen. Er wordt dieper in-
gegaan op de filmmontagesoftware 
als het manipuleren van scèneover-
gangen, toepassen van effecten in 
combinatie met keyframes, gebruik-
maken en toepassen van muziek, 
het maken van filmtitels en teksten 
voor ondertiteling. De mogelijkhe-
den van geluidsmontage voor voi-
ce-over, effecten en geluidsverbete-
ring krijgen ruime aandacht. Afslui-
tend zal aandacht worden besteed 
aan het plaatsen van films op me-
dia als You-tube, facebook, etc. Het 
maken van een DVD of het kopië-
ren van de film naar een USB-stick.
Voorzitter Gerard van Schie: “Van 
nieuwe mensen buiten de video-
club die graag deze cursus willen 
volgen wordt geen cursusgeld ge-
vraagd. Zij betalen een geredu-
ceerd jaar lidmaatschap waarin 
men naast de cursusavonden kan 
deelnemen aan alle andere club-
avonden waar ook veel aan filmken-
nis is op te doen. Op deze manier 
hopen wij hen nieuwsgierig te ma-
ken en te enthousiasmeren om deze 
leuke filmhobby te vervolgen en aan 
te haken.” Belangstellenden kun-
nen nadere informatie opvragen, of 
zich per e-mail direct aanmelden bij 
het secretariaat: Henk Zonneveld, 
tel. 06-18487238, e-mail: hjwzonne-
veld@gmail.com of bij de voorzitter: 
Gerard van Schie, tel. 023-5284564, 
gerard.van.schie@quicknet.nl

Jordi Vlieland eerste bij NK 
handboogschieten outdoor
Aalsmeer - Zondag 4 september 
deed Jordi Vlieland, jeugdlid van 
HBV Target, mee aan het Neder-
lands Kampioenschap Outdoor in 
Almere. Jordi is inmiddels 4 jaar lid 
bij HBV Target, ging ook meedoen 
aan de Regiotrainingen in Amster-
dam en vanaf december 2015 bij 
het RTC, het Regionaal Talenten 
Centrum voor de regio Noord, de 
‘kweekvijver’ voor sporttalenten.
Jordi schiet nu als 15 jarige in de 
klasse Compound, Cadetten (14 tot 
17 jaar). In deze klasse wordt er ge-
schoten op een blazoen op 50 me-
ter afstand. Tijdens twee kwalifica-
tierondes van 36 pijlen kwam hij bo-
venaan te staan in het klassement.
Jordi kwam zowel in de kwartfinale 
als in de halve finale op voorsprong 
en kon deze vervolgens vrij makke-
lijk behouden. In de finale waren 
Jordi en zijn tegenstander Ian Kuy-
per aan elkaar gewaagd. Aan het 
einde van de vierde set stonden ze 
gelijk. De spanning tussen de boog-

schietvrienden was voelbaar. In de 
laatste set van drie pijlen pakte Jor-
di uiteindelijk de winst met 2 pun-
ten voorsprong en werd Nederlands 
Kampioen Handboogschieten Out-
door. Een topprestatie!



STUNTVERKOOP

19 + 20 + 21  SEPT
18.00 - 21.00 UUR       9.30 - 21.00 UUR           9.30 - 16.30 UUR

SPORT
AMSTELHOF
SPORT & HEALTH CLUB

Noorddammerweg 30 
UITHOORN - DE KWAKEL

LOCATIE

o.a. t-shirts • polo’s • shorts 
sweaters • badkleding

running-& fitnesskleding 
zomerjacks • voetbalkleding 
fietskleding • wandelkleding

div. sportartikelen
 MAANDAG       DINSDAG      WOENSDAG

     van Walraven b.v.                  
    
         verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water
                riolering  -  gas  -  dakwerk  -  duurzame energie
                                

                                  Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl 

Het grootste assortiment
tuinplanten in de regio!

www.coenvandijk-tuinplanten.nl
info@coenvandijk-tuinplanten.nl

Nieuwveensjaagpad 7a
2441 EH Nieuwveen

Tel. 0172 537970

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Elke bijdrage, hoe klein ook, 
maakt de wereld van 
nierpatiënten weer groot.
Een dialyseapparaat is groots. Het houdt nierpatiënten in leven. Maar je zal er maar 
aan vastzitten, aan dat enorme apparaat. Dat is loodzwaar en het maakt je wereld heel 
klein. Daarom zijn de ambities van de Nierstichting groot. We maken de kunstnier klein. 
En we krijgen nierziekten klein. Met uw bijdrage, hoe klein ook, maken we de wereld van 
nierpatiënten weer groot. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
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Kaartcompetitie 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 16 
september wordt er bij buurtver-
eniging Hornmeer begonnen met 

Kaartseizoen bij 
DES van start

Rijsenhout - Op donderdag 22 sep-
tember begint het nieuwe kaart- en 
domineerseizoen van Buurtvereni-
ging Door Eendracht Sterk in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 

Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie 
stond begin september op de bra-
derie om de harmonie te promoten 
en geld om te halen voor de vereni-
gingskas. Er waren allerlei heerlij-
ke soorten jam te koop en ook lek-
kere stroopwafels. Verder waren en 
mooie kaarten, hortensiakransen 
en nog veel meer leuke spullen in 
de kraam te vinden. Maar dé trek-
ker was toch wel het raadspel, waar-
bij de hoofdprijs een weekend rij-
den in een elektrische Renault Twizy 
was. Om deze prijs te winnen moest 

Aalsmeers Harmonie reikt 
prijzen aan winnaars uit

Nieuw seizoen van start
Postzegel(ruil) beurs in 
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 17 septem-
ber wordt de eerste postzegel(ruil)
beurs van het nieuwe seizoen ge-
houden. Om 9.30 uur gaan de deu-
ren van Het Parochiehuis in de Ger-
berastraat weer open voor ieder-
een, maar natuurlijk speciaal voor 
alle postzegelverzamelaars en rui-
lers. De entree is gratis. Aan de ver-
enigingstafel kan heerlijk gesnuf-
feld worden in de bijna 80 nieuwe 
stockboeken met daarin duizenden 
zegels voor 5 cent per stuk. Neem 
stockboek(en) met dubbele zegels, 
want ruilen kan ook hier. Van de 
ruiltafels wordt veelal  dankbaar ge-
bruik gemaakt.
Tijdens de beurs is er tevens een 

kleine tentoonstelling te bekijken 
van ruilbeursleider Cor van Meurs, 
over ‘Fruit en Groenten’ op postze-
gels. Verder kan een kijkje genomen 
worden in de kavels die in de sep-
temberveiling niet zijn verkocht en 
die nog te koop zijn op de ruilbeurs. 
Met diverse topstukken en mooie 
zegels. Uiteraard is er ook weer een 
verloting voor hen die geen geld 
aan zegels willen uitgeven. De ruil-
beurs duurt tot 15.00 uur. Voor meer 
informatie over deze dag kan con-
tact opgenomen worden met Cor 
van Meurs via 0297-343885, Ger-
boud Zwetsloot via 0297-345231 of 
kijk op www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl.

Wijkoverleg in/
over Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdagavond 21 
september is er om 20.00 uur wijk-
overleg Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan. In dit over-
leg zullen onder andere die za-
ken besproken worden die in de 
wijk actueel zijn, zoals alternatieve 

de najaarsconcert. Dit concert vindt 
plaats op zaterdag 19 november om 
20.00 uur in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. Noteer deze datum 
vast in uw agenda, het belooft een 
mooi concert te worden met als the-
ma ‘A night at the Oscars’. Meer in-
formatie over de harmonie en haar 
activiteiten: www.aalsmeersharmo-
nie.nl. 

men raden hoeveel borrelnootjes er 
in de glazen vaas zaten. Er werden 
heel wat gokjes gewaagd en de win-
naar zat er uiteindelijk maar 3 noot-
jes naast! Orkestlid Ingrid Hoffschol-
te bleek met 711 het best te hebben 
gegokt (708 was het juiste aantal) en 
won de hoofdprijs. Zij mag nu een 
weekend rijden in de open, elektri-
sche auto, beschikbaar gesteld door 
Renault Nieuwendijk. De tweede 
prijs ging naar Nelleke Spaargaren, 
die gokte op 702 nootjes.  Zij heeft 
een tegoedbon van de Wereldwinkel  
gewonnen, die zij doorgeeft aan de 
Voedselbank. De harmonie heeft een 
mooi bedrag opgehaald op de stand, 
dankzij de goede verkopen. Met het 
geld kunnen weer mooie nieuwe 
muziekstukken worden aangeschaft. 
Diezelfde avond heeft de harmonie 
ook nog gespeeld voorafgaand aan 
de Verlichte Botenshow. De bedoe-
ling was om op een boot te spelen, 
maar de bezetting paste helaas niet 
op de beschikbare boot. Er is toen 
gespeeld vanaf de kant bij Jachtha-
ven Stenhuis aan het einde van de 
Uiterweg. Het was een echt feestje! 
Op dit moment is het orkest volop 
aan het repeteren voor het komen-

de klaverjas competitie, dat is dus 
weer gewoon klaverjassen. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur voor kofie, thee en in-
schrijving. Er wordt gekaart in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Het koppelkaarten op 9 sep-
tember is gewonnen door Siem 

Burgers en Ben Johannessen 
met 5147 punten, op twee Joke 
en Bert Buijs met 5110 punten 
en op drie Dirk Tromp en Paul 
Schouten met 5101 punten. De 
poedelprijs was voor Corry Du-
rieux en Tonny Favie met 3569 
punten.

woonvormen, herinrichting tot re-
creatiegebied van het VVA terrein, 
de kwaliteit van het beheer en on-
derhoud van de buitenruimten  en 
het reconstructieproject van de 
Componistenwijk. Voor enkele on-
derwerpen heeft de gemeente toe-
gezegd dat er ambtelijke voorlich-
ting gegeven zal worden. Voldoen-
de onderwerpen om een zinvol 
wijkoverleg te hebben. Belangstel-
lenden zijn welkom.

14. Aanvang van de speelavond is 
20.00 uur en de zaal is open van-
af 19.30 uur. Er worden drie rondjes 
klaverjassen gespeeld en in de pau-
ze wordt een loterij gehouden waar-
mee leuke prijzen te winnen zijn. De 
opbrengst komt geheel ten goede 
aan de Ouderenreis die één keer 
per jaar wordt georganiseerd voor 
leden en Rijsenhouters. Lid worden 
kost maar 5 euro per jaar! Kom ook 
eens kijken en speel mee. 

Te koop:
Chicco baby wipstoeltje €5,-. 
Bellen na 18.00 uur. 
Tel. 0297-264510
Vermist:
Aggregaat kleur geel,merk 
kipor ig 2600, sticker Marcel 
Treur erop. Weet u waar hij (te 
koop) staat? Bel me. 
Tel. 0297-266144
Te koop:
Trainingspak hummel mt.S met 
hsv logo €25,- z.g.a.n. Airforce 
winterjas parka jongen d.Blauw 
mt.164 €14,-. Tel. 0297-533198
Te koop:
Jaren 60 metalen bord uit wilnis. 
Burgemeester de voogtlaan 70 
x28 cm. Vast prijsje €17,50. 
Tel. 06-22885528
Te koop:
2 Potten bamboe ±1.50 hoog 
heel mooi per stuk €20,- niet 
woekerend. 
Tel. 06-22675517
Te koop:
Autostoeltje €10,- merk Chicco, 
bekleding iets versleten maar 
werkt nog prima. 
Tel. 0297-263017
Te koop:
Zwitserland vignet €10,-. 
Tel. 0297-286297
Gratis:
Op te halen, piano nog i.g.st. 
Tel. 0297-582882
Te koop:
Lieve hollander konijntjes zijn 
geënt het zijn rammetjes in 
de kleuren zwart en bruin van 
fokker €15,-. Tel. 0623-575601
Vermist:
Aggregaat kleur geel, merk 
kipor ig 2600, sticker Marcel 
Treur erop. Weet u waar hij (te 
koop) staat? Bel me. 
Tel. 0297-266144
Te koop:
 4 solide eetkamer stoelen 
€100,-. Tel. 0297-563604
Gevraagd:
Wie spaart de voorraaddozen 
van de AH niet? Ik kom ze graag 
halen. Tel. 0297-540317
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 17 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Nieuwengein 1 14.30 u
F.C.A. 2 - C.S.W. 2 11.45 u
F.C.A. 3 – S.C.W. 5 14.30 u
V.V.C.  6 - F.C.A. 4 15.00 u
Overamstel 6 - F.C.A. 5 14.15 u
F.C.A. 6 – IJmuiden 7 14.30 u
A’damsebos 7 - F.C.A. 7 15.00 u
F.C.A. 45+1 - S.C.W. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – Tos Actief V3 14.30 u
F.C.A. V2 – IJmuiden V1 12.00 u

R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – D.V.V.A. V2 13.00 u

S.C.W.
S.C.W. 1 – VVA/Spartaan 1 14.30 u
S.C.W. 2 – Overbos 2 12.00 u

V.V.C. 3 - S.C.W. 3 12.15 u
V.V.C. 4 - S.C.W. 4 14.30 u
F.C.A. 3 - S.C.W. 5 14.30 u
F.C.A. 45+1 - S.C.W 45+1 14.30 u
S.C.W. 35+1 – V.V.C. 35 +2 14.30 u 

Zondag 18 september:
F.C. AALSMEER  
K.D.O. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
O.S.C. 2 - F.C.A. 2 12.00 u
Onze Gazellen 3 - F.C.A. 3  9.30 u
Sp.Martinus 3 - F.C.A. 4 13.00 u
R.A.P. 6 - F.C.A. 5 12.00 u
K.D.O. 6 - F.C.A. 6 11.30 u

R.K.D.E.S.
S.V.H. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u
Bloemendaal 2 - RKDES 2 11.30 u
R.K.D.E.S 3 – D.I.O.S. 2 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – D.S.O.V. 3 12.00 u
Pancratius 8 - R.K.D.E.S. 5 11.00 u

Zaterdagvoetbal, eerste klasse A
Zure nederlaag FC Aalsmeer
Aalsmeer - In de tweede compe-
titiewedstrijd in en tegen Wouden-
berg heeft FC Aalsmeer opnieuw 
een nederlaag moeten slikken. Net 
als vorige week was één tegentref-
fer van de opponent dodelijk. 1-0. 
De nederlaag kwam hard aan bij de 
ploeg van Cor van Garderen. Temeer 
omdat het verlies totaal onverdiend 
te noemen was. Lange tijd, en zeker 
in de eerste helft had FC Aalsmeer 
het overwicht.
Na een klein half uur zag scheids-
rechter Vriesenga een overduidelij-
ke handsbal van Woudenberg-ver-
dediger Kranendonk in de zestien 
over het hoofd. Kort daarna trof Cal-
vin Koster met een bekeken schot 
de paal. De thuisploeg speelde dui-
delijk in de achteroverleun-houding 
en gokte vooral op geniepige coun-
ters. FC Aalsmeer  wist echter geen 
raad met het overwicht en de ruim-
te. De eerlijkheid gebiedt dat te zeg-
gen. En dus vielen er in de eerste 
helft geen doelpunten te noteren.
De tweede helft toonde de thuis-
ploeg iets meer spirit. Maar tot ech-
te kansen voor het doel van Nick 
van der Wiel leidde dat niet. Bij de 
eersteklasser vloeiden naarmate de 

wedstrijd vorderde ook wel enigs-
zins de krachten weg. Echte kan-
sen kregen de gasten niet meer. Een 
kleine tien minuten voor tijd bracht 
Woudenberg-spits Kevin Bakker de 
300 man publiek in extase door uit 
een vrije trap van Joey Hendriks van 
dichtbij raak te schieten. Zo kwam 
Woudenberg aan een makkelij-
ke 1-0 voorsprong. Kort na de 1-0 
vergat Woudenberg-speler Tom de 
Greef de trekker over te halen door 
van dichtbij knullig over te schieten. 
De resterende tijd probeerde FC 
Aalsmeer het nog wel maar ontbrak 
de slimheid om nog toe te slaan.
Door dit resultaat staat de briga-
de van Cor van Garderen na twee 
speelronden op de laatste plaats 
met nul punten. Maar het is dringen 
onderin, want er zijn nog 3 ploegen 
met een blanco vel. Dus zo’n vaart 
loopt het allemaal nog niet. Het 
veldspel was prima, nu de doelpun-
ten nog.
Komende zaterdag 17 september 
wacht koploper JSV Nieuwegein. 
JSV haalde tot dusver een 100% 
score uit twee duels. De wedstrijd 
begint zoals altijd om half 3.
Arno Maarse

Voetbal zondag
Aanvallend FC Aalsmeer 
speelt gelijk tegen WVC
Aalsmeer - WVC een ploeg die vo-
rige week met 3-0 gewonnen heeft 
bij KDO en geen bekende is voor 
FC Aalsmeer was afgelopen de te-
genstander van de zondag voetbal-
lers van Aalsmeer. De thuisploeg 
ging van het begin af aan direct in 
de aanval. Vooral Karol Mirowski 
viel op door zijn opbouwend vermo-
gen en kan terug kijken op een zeer 
goede wedstrijd. Een wedstrijd die 
zich vooral afspeelde op het mid-
denveld. Met voor beide ploegen di-
verse kleine kansen. Na vijf minuten 
was daar ineens een levens grote 
kans voor Pascal van de Meer, van 
WVC, maar het was doelman Step-
han van Halm die het gevaar wist te 
keren ten koste van een hoekschop. 
Stephan van Halm had al een wed-
strijd gespeeld, in het tweede, maar 
hij groeide uit tot een uitstekende 
sluitpost. Een lastpost voor de ver-
dediging van WVC was vooral Re-
migiusz Pastemak, een van de aan-
winsten bij de FC Aalsmeer, met 
wat meer overzicht kan hij een be-
langrijke functie gaan vervullen. 
In de twintigste minuut was hij het 
die de thuisploeg op voorsprong 
had kunnen zetten, maar zijn inzet 
werd door de doelman van WVC, Ri-
co Drost gekeerd. FC Aalsmeer met 
een niet aflatende inzet van de mid-
denvelders Barry Spring in ‘t Veld 
en Alexander Goes en niet te ver-
geten Jeroen Ezink. Heel veel werk 
werd er door deze mannen verzet. 
Goede opbouwende acties. WVC 
werd terug gezet op eigen helft. FC 
Aalsmeer kon jammer genoeg hier 
geen profijt uit trekken. Het was 
WVC die in de veertigste minuut op 

voorsprong kwam, tegen de verhou-
ding, een mooi afstandsschot was 
voor doelman van Halm niet te hou-
den, ook al doordat zijn zicht werd 
belemmerd: 0-1. Beide teams ko-
zen voor de aanval, en dat leverde 
voor de toeschouwers een aardig 
schouwspel op.
Mede door het zeer goede spel-
inzicht van scheidsrechter Stra-
ver bleef het een wedstrijd die nog 
alle kanten op kon. Jammer was 
het dat hij vlak voor rust een spe-
ler van WVC met rood van het veld 
moest sturen wegens een gevaar-
lijke overtreding in het strafschop-
gebied. Een regel die eigenlijk dub-
bel is, een strafschop, en eruit! Mis-
schien wordt dat nog een keer ver-
anderd. De strafschop werd jammer 
genoeg niet verzilverd door Daimian 
Veldman. De tweede helft was een 
kopie van de eerste, het was Remi-
giusz Pastemak die de mogelijkheid 
kreeg om de stand op 1-1 te tillen, 
maar de bal ging langs de verkeer-
de kant van de paal. FC Aalsmeer 
bleef het proberen. En met succes, 
het was Lennart Eberharter die in de 
vijf en zeventigste minuut de doel-
man van WVC met een perfecte lob 
wist te verschalken; 1-1.
Ook Mark Schut, ingevallen voor Je-
roen Ezink, probeerde het nog met 
een van zijn befaamde afstandscho-
ten, maar de inzet ging rakelings 
over. Eindstand: 1-1.
Al met al een wedstrijd die het aan-
kijken meer dan waard was.
Komende zondag 18 septem-
ber de uitwedstrijd KDO tegen FC 
Aalsmeer zondag.
Theo Nagtegaal

Voetbal zondag
RKDES vergeet tegen DIOS 
te verdedigen en verliest
Kudelstaart - Ook de tweede com-
petitie wedstrijd van RKDES is niet 
in winst omgezet. DIOS uit Nieuw-
Vennep wist verdiend met 2-3 te 
winnen in Kudelstaart. Voor de start 
van de competitie dacht voetbal-
minnend Kudelstaart dat de plaat-
selijke FC wel even in de top van 4A 
zou gaan meedraaien. Realiteit na 
twee wedstrijden is dat er nog geen 
punt gehaald is en dat RKDES on-
der in de ranglijst te vinden is.
Robin van der Steeg kreeg, zoals 
gewoonlijk op kunstgras, de voor-
keur boven Rick Burgers. Jeroen 
Bakker viel vorige week geblesseerd 
uit met een voetblessure en is voor 
weken uitgeschakeld.
De Afas/Nieuwendijk brigade be-
gon best aardig aan de wedstrijd.  
Met fris voetbal werd de aanval ge-
zocht, dat leidde na een klein kwar-
tiertje tot een vlammend schot van 
Mano van Veen maar dat trof geen 
doel. Een hoge voorzet schamp-
te het hoofd van Indy van Koert an-
ders had er zeker meer ingezeten. 
Een steekbal op de snelle spits Ais-
sali, wat schijnbewegingen en de 
0-1 stond op scorebord. De thuis-
ploeg gaf veel te veel ruimte weg en 
daar wisten de DIOS spitsen handig 
op in te spelen. Een geluk voor de 
Kudelstaartse formatie was dat de 
kansen slecht uitgespeeld werden. 
De Kudelstaarters bleven er wel 
hard voor werken daar schort niets 
aan bij RKDES met deze jongens 
met een gemiddelde leeftijd van 
21,3 jaar. Een vlammend schot van 
Daan Duizenstra ging via de vinger-
toppen van de doelman tegen de lat.
Toch kwam de plaatselijke FC nog 
voor rust op de verdiende 1-1. In-
dy van Koert werd tegen de gras-
mat gewerkt en de daarop geno-
men vrije trap van Lennart Kok werd 
op het hoofd van Indy van Koert ge-
legd die mooi binnen kopte.
In de tweede helft gaf RKDES veel 

te veel ruimte weg en Dios wist er 
wel raad mee. Aissali was de la-
chende derde nadat Stan Eveleens 
en Daan Duizenstra elkaar in de 
weg liepen bij wederom een diep-
tebal: 1-2. Ook de 1-3 kwam weer 
omdat de bal met een steekpas de 
diepte ingestuurd werd en nu was 
het DIOS speler Mets die alleen 
voor de keeper Eveleens verscheen 
en simpel kon scoren.
Na een half jaar blessure leed kwam 
Roy Endhoven in het veld. Hij werd 
in het centrum van de verdediging 
gezet waardoor er eigenlijk niet 
veel veranderde bij RKDES. Rutger 
Spaargaren werd terecht gewisseld 
omdat hij na al een gele kaart ge-
incasseerd te hebben solliciteerde 
naar rood door een speler van DIOS 
wederom hard te raken, zodat de-
ze geblesseerd van het veld moest.
Tien minuten voor tijd kwamen de 
Kudelstaarters toch weer terug in 
de wedstrijd. Nadat een speler van 
DIOS hands had gemaakt, ver-
zilverde Ivo Lentjes de toegeken-
de strafschop. Vlak voor tijd kreeg 
Lennart Kok een rode kaart, omdat 
hij een tegenstander bij een dood 
spel moment geduwd zou hebben. 
De scheidsrechter had niets gezien, 
ging na een hoop geschreeuw van 
de DIOS bank verhaal halen bij de 
grensrechter van DIOS, die het al-
lemaal blijkbaar wel gezien had (die 
Pinokkio) en Lennart Kok kon tot 
grote woede vertrekken. Al met al 
bleef het 2-3 voor DIOS en leed RK-
DES zijn tweede nederlaag op rij.
De inzet is prima, maar verdedigend 
moet het echt anders. Acht doel-
punten in twee wedstrijden tegen 
zegt wel genoeg, maar het hadden 
het er ook al veel meer kunnen zijn.
Werk aan de winkel dus voor deze 
jonge formatie om het tij te doen ke-
ren. Komende zondag uit tegen SVH 
in Den Haag 
Eppo

Schaken voor jeugd en volwassenen

30e AAS seizoen nadert
Aalsmeer - Het 30e seizoen van de 
Alternatieve Aalsmeerse Schaak-
club begint vrijdagavond 16 sep-
tember. De lessen worden gege-
ven voor stap 1, 2 en 3 van 19.00 tot 
19.30 uur. Daarna is er jeugdcom-
petitie tot 20.15 uur, gevolgd door 
les in stap 4 en 5 van het Stappen-
plan, de officiële leer methode van 
de KNSB. 
AAS geeft les aan een groep van 
13 kinderen, maar nieuwe leerlin-
gen zijn altijd welkom. Eens komen 
kijken is vrijblijvend, dus wil je le-
ren schaken, kom dan naar AAS. De 
lessen worden weer gegeven door 
Bob Feis, Henk Noodhoek, Henk van 
Leeuwen en Ben de Leur.
Na afloop van de lessen is er gele-
genheid tot schaken voor volwasse-
nen. De AAS-avond wordt gehou-

den in de Doopsgezinde Kerk in de 
Zijdstraat 55 in het centrum.
Het seizoen 2015-2016 werd zater-
dag afgesloten met de algemene le-
denvergadering, een snelschaak-
toernooi en het traditionele bezoek 
aan de Bamboehof, waar het nog 
lang lekker en gezellig was. Het 
snelschaken werd gewonnen door 
Simon Groot voor Henk Noordhoek 
en Ben de Leur, waarmee het be-
stuur al de drie prijzen veilig stelde.
Zaterdag, 17 september wacht voor 
AAS 1 de zware uitwedstrijd tegen 
het sterke Caissa 2 te Amsterdam. 
Vorig seizoen verloren de Azen on-
nodig deze wedstrijd en de he-
ren zijn gebrand op revanche. Voor 
meer informatie over AAS: www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Korfbalcompetitie
VZOD kraait victorie na 
winst op DSO in Brabant
Kudelstaart - Na de sterke over-
winning van vorige week tegen een 
ex-eerste klasser ging het team 
van trainer/coach Cor Loef afgelo-
pen zaterdag op pad naar Klundert 
in West-Brabant. Tegenstander was 
DSO en zij zijn vorig seizoen gepro-
moveerd naar de tweede klasse. Een 
team wat zich wel eens zou kunnen 
ontpoppen als reuzendoder, voor-
al tegen ploegen die nonchalant het 
veld in stappen. Voor de Kudelstaar-
ters dus zaak om gelijk vanaf het be-
gin bij de les te zijn. Maar net zoals 
vorige week was de start van VZOD/
FIQAS niet geweldig. 
De beide teams tasten elkaar in 
de beginfase af en dit resulteerde 
in een 2-2 tussenstand door tref-
fers van Alyssa te Riele en Chiel van 
Leeuwen (geflankeerd door zijn pri-
ma debuterende broer Hein). Wou-
ter Vermeulen en te Riele brachten 
de Kudelstaartse korfballers vervol-
gens aan de leiding: 2-4, maar de-
ze mooie voorsprong werd weer te-
niet gedaan door DSO. Eigenlijk had 
VZOD in de eerste helft al het ver-
schil moeten maken, maar het team 
is nog te afwachtend om door te 
drukken en de tegenstander het ge-
voel te geven dat er niets te halen 
valt. Tegelijkertijd worden er in de 
verdediging regelmatig onnodige 
fouten gemaakt door niet oplettend 
genoeg te zijn. Dit ondanks het feit 
dat het aanvalsspel van DSO tame-
lijk doorzichtig was. Toch liet VZOD 
zien over voldoende kwaliteiten te 
beschikken om vóór rust afstand te 
nemen door doelpunten van weer 

Chiel van Leeuwen, Vermeulen en 
opnieuw te Riele op 6-8. In de rust 
zijn de Kudelstaarters op scherp ge-
zet door trainer/coach Loef, maar 
hier had de tegenstander geen 
boodschap aan. Het was juist DSO 
dat zich weer naast de Kudelstaar-
ters knokte. Vervolgens werd het 8-9 
door Vermeulen maar ook deze tref-
fer werd geëgaliseerd: 9-9. Toch zet-
te VZOD in de tweede helft de juiste 
spelers in positie om in de aanval tot 
succes te leiden waardoor de sco-
ringsmachine ging lopen. En hoe! 
VZOD/FIQAS ging er met verve op 
en er glansrijk over. Chiel van Leeu-
wen, Alyssa te Riele, Hanna Viet, Di-
neke Westerhof, Eric Spaargaren 
en Jessica Zijerveld scoorden met 
mooie goals totaal achtmaal op rij 
en deelden op deze indrukwekken-
de manier een keiharde genadeklap 
uit: 9-17. DSO mocht nog wel hun 
tiende treffer maken, maar verder 
lieten de Kudelstaarters het niet ko-
men. Zij speelden de wedstrijd rustig 
uit. Het slotakkoord was voor Zijer-
veld en Spaargaren die de verdiende 
eindstand van 10-19 op het score-
bord lieten zetten. Trainer/coach Cor 
Loef na afloop: “Na een moeizame 
start vandaag waarin we nog te lief 
zijn, hebben we in de tweede helft 
de wedstrijd naar onze hand gezet. 
Het is een leergierige groep en het 
is mooi om te zien hoe ze zich zo-
wel individueel maar ook als ploeg 
willen verbeteren.” Aanstaande za-
terdag 17 september speelt VZOD/ 
FIQAS weer uit, om 15.30 uur tegen 
Nexus in Schiedam.

De AVA trainingsgroep, zondagochtend voor de laatste duurloop in het Amsterdamse Bos op weg naar de Dam tot Dam.

Atleten AVA Aalsmeer klaar voor Dam tot Damloop
Aalsmeer - Atletiekvereniging 
Aalsmeer is klaar voor de 32e edi-
tie van de Dam tot Damloop, die 
komend  weekeinde wordt gehou-
den. Tientallen AVA-ers lopen al 
op zaterdagavond 5 Engelse mij-
len (8 kilometer) in de Dam tot Dam 
by Night. Zo’n 60 AVA-ers doen op 
zondag 18 september mee aan de 
klassieke loop van Amsterdam naar 
Zaandam over 10 Engelse mijl (16.1 
kilometer). Ook levert AVA dit jaar 
weer een flinke ploeg vrijwilligers 
die zorgen voor een goed en veilig 
verloop van dit grootse evenement 
met maar liefst 65.000 hardlopers. 
De afgelopen 13 weken verzorgde 
AVA op zondagmorgen duurloop-
trainingen in drie tempogroepen. 

De duurlopen in het Amsterdamse 
Bos werden geleidelijk opgebouwd 

naar 1 uur en 40 minuten zodat ie-
dereen voldoende meters in de be-

nen heeft om met vertrouwen aan 
dit hardloopfeest deel te nemen.

Handbal BeNe League
FIQAS had meer verdiend
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer speelden hun tweede 
wedstrijd in de BeNe League zater-
dag 10 september uit in Antwerpen 
bij KV Sasja. De Belgische ploeg 
had de eerste wedstrijd ook gewon-
nen en streed ook nu vanaf het be-
gin voor een goed resultaat. In de 
beginfase ging de strijd volledig ge-
lijk op: 2-2, 3-3 en 5-5, waarbij voor-
al Remco van Dam goed op schot 
was. Daarna nam de Aalsmeerders 
het initiatief in de wedstrijd en sloe-
gen een gaatje: 5-8 en even later 
8-10. De thuisploeg gaf echter niet 
op en wist nog voor rust de achter-
stand om te buigen in een kleine 
voorsprong: 15-13. 
Ook in de tweede helft bleven de 
teams erg aan elkaar gewaagd wa-
ren. KV Sasja wist de leiding te hou-
den tot 17-15, maar in het vervolg 
knokte FIQAS Aalsmeer zich te-
rug in de wedstrijd: 20-19. Opnieuw 
bouwden de Belgen een voorsprong 
op: 23-20 halverwege de twee-
de helft en het kon op dat moment 
nog alle kanten op. Tim Bottinga 

bracht FIQAS Aalsmeer echter te-
rug in de wedstrijd – 26-25 – en de 
ploegen kwamen helemaal in even-
wicht toen goed werd geprofiteerd 
van een overtal situatie: 27-27, één 
minuut voor tijd.  KV Sasja kreeg in 
die slotminuut een strafworp en wist 
die te benutten, waar de Aalsmeer-
ders vervolgens hun laatste kans op 
nog één punt misten. Zo bleven de 
punten in Antwerpen, al had FIQAS 
Aalsmeer, zeker gezien het spel in 
de tweede helft, eigenlijk ook wel 
een puntje verdiend. Doelpunten: 
Tim Bottinga 7, Remco van Dam 4, 
Lars van Wijk, Rob Jansen en Sem-
my Stigter 3, Samir Benghanem 
en Wai Wong 2, Jim Castien, Kevin 
Hooijman en Quinten Ouderland 1. 

Zaterdag tegen Volendam
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
spelen aanstaande zaterdag 17 sep-
tember opnieuw een thuiswedstrijd 
in de BeNe League. De derby te-
gen Kras/Volendam in de Bloemhof, 
die op voorhand al een spannende 
strijd belooft, begint om 19.15 uur. 

Veel sterke dames en heren dit weekend

EK Powerliften in Bloemhof
Aalsmeer - Op 16, 17 en 18 sep-
tember wordt het Europees Kam-
pioenschap Powerliften gehou-
den in de Bloemhof aan de Horn-
weg. Het belooft een groot evene-
ment te worden, mede gesteund 
door een subsidie van de gemeen-
te! Het evenement wordt georga-
niseerd door de bond WDFPF – 
World Drug Free Powerlift Federati-
on; oftewel het dopingvrije verhaal 
staat hoog in het vaandel. Er zul-
len 15 verschillende landen deel-
nemen en vertegenwoordigt wor-
den door een kleine 200 sportatle-
ten, waaronder drie atleten uit Ne-
derland. Eén van deze atleten is de 
Aalsmeerse Froukje Koeckhoven. Zij 
is afgelopen juni Wereldkampioen 

bankdrukken en deadliften gewor-
den en is gevraagd of zij wilde mee-
helpen bij het organiseren van het 
Europees Kampioenschap. Niet te-
gen dovemans oren gezegd, voor 
Froukje een leuke uitdaging om 
de krachtsport en Aalsmeer op de 
kaart te zetten. “Het is mijn missie 
om powerlifting onder de aandacht 
te brengen, vooral onder de dames.” 
Het beoefenen van krachtsport le-
vert voor de vrouw veel voordelen 
op, vooral qua fysiek gestel, maar 
daarnaast wordt het hormoonstelsel 
positief ondersteund. Op de vrijdag 
staat het wedstrijdonderdeel Squat 
op het programma. Groep 8 van ba-
sisschool Samen Een gaan de atle-
ten op deze dag aanmoedigen, tij-
dens hun sportieve middag. Zater-
dag wordt de wedstrijddag bank-
drukken geopend door wethouder 
Robbert-Jan van Duijn van Sport. 
Na de openingsceremonie zullen 
130 atleten hun wedstrijd draaien. 
Zondag wordt afgesloten met de 
wedstrijd deadlift, een dag met veel 
explosieve kracht. Aalsmeer kan re-
kenen op vele sterke dames en he-
ren dit weekend, die gedreven zijn 
om een Europese titel te pakken. In-
woners van Aalsmeer en omstre-
ken worden van harte uitgenodigd 
om dit spektakel bij te komen wo-
nen. Vrijdag zijn bezoekers welkom 
van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag tus-
sen 9.30 en 17.00 uur en zondag van 
9.20 tot 15.30 uur.
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Wedstrijden 17 en 18 september
Rond- en platbodems op 
de Westeinderplassen
Aalsmeer - Op zaterdag 17 en zon-
dag 18 september worden, als van-
ouds, weer de Rond- en Platbo-
dem wedstrijden georganiseerd op 
de Westeinderplassen. Inschrijving 
staat open voor de bekende Tjal-
ken, Lemsteraken, Vissersvaartui-
gen, Friese Jachten, Tjotters, Open 
Schouwen en Boatjes. Daarnaast 
verwacht de organisatie dit jaar ook 
enthousiaste deelnemers in fraai en 
met liefde onderhouden Westlan-
ders. Ook scherpe kajuitjachten, al 
dan niet klassiekers, zijn weer van 
harte welkom. De Rond- en Platbo-
dem wedstrijden vormen een jaar-
lijks terugkerend evenement dat 
al sinds 1949 wordt georganiseerd 
door de Westeinder Zeilwedstrij-
den, in nauwe samenwerking met 
WV Nieuwe Meer. De planning is 
een week na het Rond- en Platbo-
dem evenement op de Kagerplas-
sen. Samen met het evenement op 
De Kaag, dat vorig weekend plaats-
gevonden heeft, vormen deze wed-
strijden een fraai geheel om het zeil-
seizoen in het Hollandse plassenge-
bied af te sluiten. 

Drie wedstrijden
Wat de zeilwedstrijden betreft ziet 
het programma er dit jaar wel iets 
anders uit. Zaterdag twee wedstrij-

den en zondag één, waardoor de 
prijsuitreiking op zondag nu twee 
uur eerder gepland staat. Voor deel-
nemers die nog lang onderweg zijn 
om hun thuishaven te bereiken 
wordt dit als een groot voordeel ge-
zien en de organisatie hoopt dit te-
rug te zien in grotere velden. Wat 
zeker niet veranderd is, zijn de pri-
ma te zeilen wedstrijdbanen op de 
Grote Poel en de ontsnappingsmo-
gelijkheid voor het zgn. kleine hout 
bij harde wind naar de Kleine Poel.    
Tijdens het evenement wordt ge-
streden om bijzondere wisselprijzen, 
waaronder een negentiende-eeuw-
se zilveren blaker uit 1955 en een in 
2012 opnieuw door het Stamboek 
beschikbaar gestelde geborduurde 
wimpel. 

Nieuwe Meer en Kolenhaven
Deelnemers hebben met hun (moe-
der)schepen een ligplaats in de ha-
ven van WV Nieuwe Meer. De gro-
te schepen liggen zij aan zij terwijl 
de Kolenhaven mogelijk vol ligt met 
Westlanders. Goed voor een gezel-
lige sfeer en het zal een machtig 
schouwspel opleveren. Het is een 
weekend van volop genieten. De 
eerste start op zaterdag is om 11.30 
uur. Op zondag zal de eerste start 
om 10.00 uur plaatsvinden. 

Sponsorcontract voor ZSC 
Oceanus weer verlengd
Aalsmeer - Multi Supplies verlengt 
sponsorcontract met ZSC Oceanus
Met de start van het nieuwe zwem-
seizoen heeft Mike (Multi) van der 
Laarse namens Multi Supplies BV 
het sponsorcontract met Zwem-
sportclub Oceanus voor de komen-
de drie jaar verlengd. Multi Sup-
plies sponsort de zwemvereniging 
al sinds 1990 en gaat nu het 27ste 
sponsorseizoen in. 
De sponsoring komt onder ande-
re ten goede aan promotie, mate-
rialen, zwem- en trainingkampen 
en kleding (van bijvoorbeeld offi-
cials, scheidsrechters en de leden) 
die niet uit de lidmaatschapscontri-
butie betaald kunnen worden. Zon-
der deze sponsoring zou het voor 
de zwemmers van ZSC Oceanus 
niet mogelijk zijn om op het niveau 
mee te zwemmen waarop nu ge-
zwommen wordt. De band die Mike 
heeft met ZSC Oceanus dateert al 
vanaf het einde van de tachtiger ja-
ren in de vorige eeuw. Naast spon-
sor was hij actief als triatleet en la-
ter als trainer bij het triathlon team. 
Momenteel is Mike nauw betrokken 
bij het zwemmen met een handicap 
middels de Stichting Meer Armslag 
die (financiële) ondersteuning geeft 
aan zwemmers bij Oceanus met een 
beperking en de Mike Multi Foun-
dation die als doel heeft het moge-

lijk maken en bevorderen van sport 
voor mensen met een lichamelij-
ke en/of verstandelijke beperking. 
Deze foundation ondersteunt onder 
andere het Waterpolo G-team bij 
ZSC Oceanus. ZSC Oceanus biedt 
vele disciplines binnen de zwem-
sport aan op diverse niveaus. Naast 
wedstrijdzwemmen heeft de vereni-
ging, die vorig jaar haar 50-jarig ju-
bileum vierde, een waterpolo afde-
ling, een triathlon team, een recre-
atie afdeling, vinzwemmen en een 
master afdeling.

Mike van der Laarse (rechts) samen 
met Oceanus interim voorzitter Kees 
Reijnders.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Remco wint en gooit 161 uit
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was dan eindelijk de eerste speel-
avond van het vijftiende seizoen van 
de dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Na de lan-
ge zomerstop hadden de aanwezi-
ge darters er weer extra zin in, ook 
Tibor Hogervorst, Pascal Tensen en 
Ronald Baars. Zij maakten elkaar in 
de poule echter het leven zuur. Pas-
cal won knap de eerste wedstrijd 
van Tibor, maar doordat Tibor ver-
volgens van Ronald won, en Ro-
nald op zijn beurt van Pascal, viel 
het kwartje uiteindelijk voor Pas-
cal toch de verkeerde kant op. Pas-
cal moest zijn weg vervolgen op het 
derde niveau, terwijl Tibor en Ro-
nald zelfs het hoogste niveau wis-
ten te bereiken. Alle drie wisten ver-
volgens later op de avond knap de 
halve finale te bereiken. De tegen-
stander van Tibor in de halve fina-
le was Moreno Blom, die de ronde 
ervoor won van de verrassend goed 
presterende Rene van Veen. Zo-
wel Tibor als Moreno hadden nog 
nooit de ‘Grote Finale’ gehaald. Ti-
bor werd uiteindelijk de nieuwe fi-
nalist. Een herzien met Ronald be-
hoorde dus nog tot de mogelijkhe-
den, maar dan moest hij wel zien te 
winnen van Remco Maarse. Remco 
was echter in topvorm. De ronde er-
voor won hij al van de grote favoriet 
(William Hunitetu) en ook tegen Ro-
nald was hij niet te stoppen getuige 
de manier waarmee hij de wedstrijd 
besloot; een 161 finish (triple 20, tri-
ple 17 en Bull’s Eye). Ook in de fi-
nale trok Remco deze lijn door. Ti-
bor daarentegen haalde helaas niet 
meer het niveau van eerder op de 
avond, zodat Remco voor de twee-
de keer ooit de Grote Winnaar werd. 
Hiermee verloste hij zichzelf van een 
‘trauma’, want de vorige winst was 
alweer elf seizoenen geleden, waar-
na in de tussentijd acht finales ver-
loren gingen. Hoewel de finale niet 
op het grote scherm in de zaal te 

zien was, is deze finale wel in zijn 
geheel terug te zien op de website 
van de Poel’s Eye. U kunt dan onder 
andere zien dat Remco bijna zijn ho-
ge uitgooi van 161 had overtroffen 
met 170. Giovanni Raineri bereikte 
bijna het hoogste niveau maar ver-
loor nipt van Rene van Veen. Op het 
tweede niveau bereikte hij vervol-
gens wel knap de halve finale door 
een overwinning op nieuwkomer 
Remco Schoonenwolf. In de halve 
finale wachtte echter de volgende 
Rene, namelijk Rene Kruit. Ook deze 
Rene was deze avond een maatje te 
groot. In de andere halve finale liet 
Arie van Hanswijk zien er weer zin in 
te hebben, maar het was Nick Dek-
ker die de finale wist te bereiken. 
Uiteindelijk won Nick voor de zes-
de keer ooit een finale bij de Poel’s 
Eye, waarvan twee op het hoogste 
niveau.
Hoe het Pascal, en de overige dar-
ters, verging op het derde niveau 
leest u volgende week, evenals de 
gebeurtenissen op het vierde ni-
veau. Volgende week vrijdag, 23 
september, is de volgende speel-
avond. Hopelijk bent u er dan ook. 
Elke darter kan zonder opgave voor-
af meedoen, de Poel’s Eye is laag-
drempelig en is geschikt voor alle 
niveaus; hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Finalist Tibor (links) naast winnaar 
Remco.
 

TeamTimmerman staat te popelen
Aftellen naar Tour de Poel
Aalsmeer - Nog maar 1,5 week te 
gaan en de vierde editie van Tour 
de Poel op zondag 25 september 
gaat van start! Alle teamleden van 
TeamTimmerman staan te pope-
len om jullie allen te verwelkomen 
en verheugen zich op een schitte-
rende fietsdag. De startlocatie is het 
Westeinder Paviljoen op het recrea-
tie-eiland. Hier kunnen deelnemers 
voor ze starten nog een lekker bak-
je koffie nuttigen en na afloop ge-
nieten van een heerlijk verfrissend 
drankje en een spetterend optreden 
van Rick van der Kroon! Ook aan de 
kinderen is gedacht, voor hen staat 
een leuk luchtkussen klaar waar ze 
zich op kunnen vermaken. Alle op-
brengsten van de Tour de Poel 2016 
komen ten goede aan de aanschaf 
van de nieuwe keuken voor Tha-
merThuis.
Er kunnen drie afstanden worden 
gefietst: 10, 40, en 110 kilometer. 
Alle afstanden zijn uitgepijld. Voor 
het geval u een pijl mist, u krijgt een 
routebeschrijving mee en de routes 
kunnen ook gedownload worden.
De 10 kilometer is de familie en kids 
tocht, de 40 kilometer is de ideale 
afstand voor de recreatieve fietsers 
en e-bikers en de 110 kilometer is 
de tocht voor de racefietsers Start-

tijden: vanaf 8.00 tot 12.00 uur, 110 
kilometer tot 10.00 uur.

La Marmotte
Vier leden van TeamTimmerman 
hebben op zondag 28 augustus de 
La Marmotte gefietst. La Marmotte 
wordt internationaal door veel wiel-
renners gezien als de tocht der toch-
ten. Met ruim 5000 hoogtemeters is 
deze cyclosportive voor veel fieters 
een flinke uitdaging, maar het zijn 
toch vooral de spraakmakende be-
klimmingen die de Marmotte zijn 
heldenstatus geven. De route be-
klimt achtereenvolgens de Col de 
Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col 
du Galibier en eindigt op de top van 
de beruchte Alpe d’Huez. Tijdens de 
tocht was het dan ook flink afzien 
en zweten, maar zeker ook genie-
ten van de beklimmingen en het uit-
zicht. Op elke top stonden suppor-
ters op de vier teamleden te wach-
ten met kleding en eten, maar vooral 
met spirit om weer door te gaan. Na 
ruim 10 uur te hebben gefietst, 5766 
hoogtemeters en meer dan 6.500 
calorieën te hebben verbrand, werd 
de top van de Alpe d’Huez bereikt.
Kijk voor meer informatie  op www.
teamtimmerman.nl of op de face-
book pagina.

Nog 1 team voor competitie gezocht

ZABO-avond in Dorpshuis
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer, opge-
richt in 1976, gaat deze maand van 
start met het 41e 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 21 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 aanwe-
zig te zijn. De eerste speelronde van 
het seizoen 2016/2017 staat gepro-
grammeerd voor zaterdag 24 sep-
tember in de Proosdijhal. De voor-
bereidingen zijn dus in volle gang 
en er wordt op dit moment zelfs nog 
druk gezocht naar een tiende deel-
nemer. Geïnteresseerde teams kun-
nen zich aanmelden via het e-mail 
adres: info@zaboaalsmeer.nl 
De competitie wedstrijden worden 
gespeeld in sporthal de Bloemhof 
of in de Proosdijhal op de zaterdag-
avond tussen 18.30 en 22.15 uur. 
Meer info op de website www.zabo-
aalsmeer.nl

Waterpolo Snippentoernooi
Oceanus C-jeugd kampioen
Aalsmeer - De waterpolo E, D en 
C jeugd van Oceanus heeft afge-
lopen weekeinde meegedaan aan 
het jaarlijkse Snippentoernooi in 
het Amstelbad, georganiseerd door 
zwem en waterpolo vereniging de 
Snippen uit Ouderkerk a/d Amstel.
Het Amstelbad is een buitenbad 
met een aangrenzende speelwei-
de waar dit weekeinde een groot 
tentenkamp was opgezet voor al-
le verenigingen die deelnamen aan 
dit toernooi. Het Snippentoernooi is 
verdeeld over de zaterdag en zon-
dag. Prachtig weer, veel sport en de 
goede zorgen van Joanette, Joyce, 
Tanja en Wilma, Oceanus vrijwilli-
gers die ook bleven slapen, stonden 
garant voor een succesvol week-
einde. De Oceanus E jeugd, meis-
jes en jongens tot 11 jaar, staat on-
der leiding van coach Joyce en start 
het nieuwe seizoen met veel nieu-
we jeugdleden. De spelers moesten 
nog een beetje aan elkaar wennen, 
maar gingen wel met een medaille 
naar huis. De D-jeugd, jongens en 
meisjes tot 13 jaar, met coach Jan 
speelde een prima toernooi tegen 

1e Wedstrijd aangepast 
zwemmen voor Oceanus
Aalsmeer - Op zondag 11 septem-
ber was de eerste wedstrijd aange-
past zwemmen voor de leden van 
Oceanus. De één nog moe van de 
Feestweek van Aalsmeer, de ander 
helemaal in de ban van de Paralym-
pics. De uitslag van deze wedstrijd 
zou wisselende resultaten opleve-
ren. Aangezien ze nog maar twee 
trainingen hebben kunnen zwem-
men, hadden de coaches geen top-
tijden verwacht. Laura Verdegaal 
en Gerda Stokkel gingen mee als 
coach naar de wedstrijd die ge-
zwommen werd in het Veenweide-
bad te Mijdrecht.
Lorenzo kliffen (S14) zwom zijn 200 
meter wissel dan ook niet zoals hij 
had willen doen. Hij mist een snel 
trainingsmaatje tijdens de trainin-
gen waar hij zich aan kan optrek-
ken. Toen hij de series zag ging hij 
ervan uit dat hij wel kon aanklam-
pen, maar dat viel toch tegen. Zijn 
tijd van 4:08,08 lag dan ook boven 
zijn persoonlijk record. Jane Powel 
(S14), die nu begint aan haar twee-
de wedstrijdseizoen, zwom een su-
per tijd op de 50 meter vrij. 1.39,31 
was haar oude tijd en nu zwom ze 
een prachtige tijd van 1.33,32!
Puck Teunissen (S14) had een tijd 
van 2.02,68 op de 100 meter rug-
crawl en wist deze te verbeteren 
naar een mooie 1.56,74. Liza Kem-
pen (S8) zwom een tijd van 1.57,74. 
Geen persoonlijke besttijd maar, zo-
als gezegd, dat was ook niet te ver-
wachten. Lorenzo Kliffen zwom de 
100 meter rug in een tijd van 1.58,89.
Jane, Liza en Puck zwommen ook de 

50 meter vrij nog. Omdat Jane de-
ze afstand eerder in het programma 
ook al had gezwommen koos ze nu 
voor de 50 meter school. Hier kon 
ze haar beste tijd net niet verbeteren 
en zwom ze naar een 1.40,08. Puck 
verbeterde haar 50 meter vrij tijd 
met een dikke seconde en Liza kon 
ook haar 50 meter vrij met 0.00.06 
seconden verbeteren. De laatste af-
stand van deze wedstrijd werd ge-
zwommen door Lorenzo die een pri-
ma tijd van 0.43, 92 op de klok zette.
De wedstrijd is voorbij maar aange-
zien het deze maand, de maand van 
het aangepast sporten is, kunnen 
mensen met een lichamelijke han-
dicap elke donderdag van 17.15 tot 
18.00 uur in zwembad De Waterlelie 
komen zwemmen om te kijken of de 
zwemsport ook een mooie uitdaging 
voor hen kan zijn om aan een bete-
re conditie te werken. 

Paralympische spelen in Rio
Gouden plak voor Jetze Plat
Streek - Jetze Plat heeft met groot 
vertoon van macht de eerste para-
lympische titel op de triatlon (PT1) 
veroverd. Geert Schipper maakte 
het Oranjefeestje compleet door be-
slag te leggen op het zilver. Plat, die 
in juli in Rotterdam ook al wereld-
kampioen werd, had na het zwem-
men anderhalve minuut voorsprong 
op de concurrentie en breidde die 
voorsprong daarna gestaag uit. Uit-
eindelijk legde de 25-jarige handbi-
ker uit Vrouwenakker de 750 meter 
zwemmen, 20 kilometer handbiken 
en 5 kilometer wheelen af in 59.31 

minuten. Bijna twee minuten na Plat 
kwam Geert Schipper - bij de WK 
in Rotterdam goed voor brons - als 
tweede over de finish aan de Copa-
cabana. Het brons was voor de Itali-
aan Giovanni Achenza.
Deze week komt UWTC-lid Jetze 
nogmaals in actie in Rio. Woens-
dag rijdt hij de tijdrit bij het handbi-
ken en donderdag de wegwedstrijd. 
Maar ook Tim de Vries uit Vinkeveen 
zal bij de tijdrit en wegwedstrijd zijn 
uiterste best doen om een medaille 
in de wacht te slepen. UWTC wenst 
Jetze en Tim veel succes.

sterke tegenstanders. Winnen, ge-
lijkspelen en verliezen, dus ook met 
een medaille naar huis.
De Oceanus C-jeugd was aange-
vuld met een aantal oude team-
maatjes van een Oceanus onder 13 
team, welke een aantal jaren ge-
leden twee keer achter elkaar dis-
trict kampioen werd. In een span-
nende finale poule, waar werd ge-
lijk gespeeld tegen Katwijk en er 
gewonnen werd van Noordkop uit 
den Helder, werd dit team doordat 
zij twee doelpunten meer hadden 
gescoord, uiteindelijk kampioen en 
moest de winnende en debuteren-
de coach Marco, volgens traditie 
gekleed het water in.
Een flink aantal Oceanus jeugdle-
den hebben de afgelopen jaren de 
stap kunnen maken naar de hoofd-
klasse verenigingen. Om deze suc-
cesvolle jeugd opleiding te kunnen 
continueren wordt er dit seizoen 
veel aandacht besteed aan de on-
dersteuning van de jeugdtrainers. 
Wil je ook een keer komen waterpo-
loën? Neem gerust eens contact op 
via waterpolo@zsc-oceanus.nl.

Weer darten in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op dinsdag avond 6 
september om 20.15 uur werden de 
dartspijlen weer ter hand genomen 
in het Middelpunt en begonnen de 
spelers weer te proberen een ho-
ge score te krijgen en een uitgooi. 
Maar al snel bleek dat het na zo-
merstop toch weer even wennen 
is. Er werd goed gestreden, de op-
komst was ook al behoorlijk, meer 
dan verwacht, en dat is fijn. Zo kan 
er een spannende competitie ont-
staan. Al snel bleek dat Tibor Ho-
gervorst zijn ritme weer te pak-
ken had, hij is dan ook eerste ge-
worden. De tweede plaats was voor 
Victor van Schie, derde werd Peter 
Bakker, vierde Kees de Lange, vijf-
de Ben van Dam en zesde Franklin 
Dolk. Er kan iedere dinsdagavond 
gedart worden, inschrijven vanaf 
19.45 uur, de competitie begint om 
20.15 uur. De kosten zijn 2,50 euro 
per avond. Iedereen vanaf 16 jaar is 
welkom in ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55.

Trudy wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 uur.
Op donderdag 8 september is het 
klaverjassen gewonnen door Cees 
van der Meer met 5149 punten, op 
twee Huub Bouwmeester met 5062 
en op drie is Marry Akse geëindigd 
met 5036 punten. Bij het jokeren was 
deze week de hoogste eer voor Trudy 
Knol met 104 punten, gevolgd door 
Gerrit van der Geest met 118 punten 
en Gerard de Wit met 138 punten. De 
ouderensoos hoopt nog enkele joke-
raars te mogen begroeten. Belang-
stelling voor deze gezellige kaart-
middag? Kom gerust eens kijken 
en meekaarten. Inlichtingen bij me-
vrouw R. Pothuizen via 0297- 340776



Aalsmeer - Rolstoeltennisser Ru-
ben Spaargaren uit Aalsmeer is 
geselecteerd voor het project Ta-
lents4Tokyo. Op 6 september is dit 
17-jarige talent vertrokken naar 
Rio de Janeiro voor een stage tij-
dens de Paralympische Spelen, die 
momenteel (tot en met 18 septem-
ber) plaatsvinden. Vanuit elke sport-
bond is een talent geselecteerd, 
waarvan de verwachting is dat de-
ze kans maakt op deelname aan de 
spelen van 2020 in Tokio. De reis 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Aalsmeer en de Jo-
han Cruyff Foundation. Sportservice 
Haarlemmermeer ging in gesprek 
met Ruben.   
 
Beperking
Ruben heeft op 10-jarige leeftijd een 
bloeding in zijn rug gehad waardoor 
hij nu in een rolstoel zit. “Door de 
bloeding heb ik een dwarslaesie op-
gelopen. Voor deze gebeurtenis kon 
ik nog gewoon lopen en rennen. 
Voordat ik in een rolstoel belandde, 
speelde ik hockey en vond ik zwem-
men erg leuk. Helaas heb ik hoc-
key moeten opgeven, maar ik heb 
wel opnieuw leren zwemmen en rol-
stoeltennis ontdekt.” In revalidatie-
centrum De Hoogstraat heeft Ruben 
vijf maanden lang hard gewerkt om 
alle standaard vaardigheden weer 
opnieuw te leren vanuit zijn rol-
stoel. Tijdens deze revalidatie heeft 
hij veel verschillende sporten gepro-
beerd, maar kwam hij er achter dat 
hij rolstoeltennis het leukst vond. 
“Na mijn ontslag uit het revalida-
tiecentrum ben ik op zoek gegaan 
naar een tennisclub in de buurt van 
Aalsmeer. Zo ben ik terecht geko-
men bij Stichting Rolstoeltennis 
Badhoevedorp en hier heb ik mijn 
eerste lessen gevolgd.”

Paralympische Spelen
In zijn prille carrière heeft Ruben al 
een paar mooie prestaties neerge-
zet. Zo behaalde hij met de junioren 
op het World Team Cup in Turkije 
de tweede plaats. Afgelopen janua-
ri haalde hij de halve finales van de 
wereldkampioenschappen rolstoel-
tennis voor junioren in Frankrijk. Hij 
is duidelijk over wat hij in de toe-
komst nog wil bereiken. “Ik wil mi-
nimaal één keer deelnemen aan de 
Paralympische Spelen en uiteraard 
ga ik dan voor een gouden medail-
le. Ik train hard om deze droom wer-
kelijkheid te laten worden en hoop 
in 2020 mijn debuut te kunnen ma-

ken tijdens de Spelen in Tokio.” Voor 
mensen die willen beginnen met 
rolstoeltennis heeft Ruben nog wel 
een paar tips. “Begin gewoon lekker 
met rolstoeltennis bij een tennisclub 
in de buurt. Het belangrijkste is om 
gewoon lekker te kunnen sporten 
ondanks je beperking en heel veel 
plezier te hebben in wat je doet. Het 
is prachtig om jezelf steeds weer te 
zien groeien in de sport. Ook leer je 
door het sporten steeds weer nieu-
we mensen kennen.” 
Ruben is mee op stage naar Rio 
de Janeiro waar de Paralympische 
Spelen worden georganiseerd. “In 
Rio wil ik graag ervaren hoe de Pa-
ralympics Spelen in zijn werk gaan 
om mezelf zo beter te kunnen voor-
bereiden op een mogelijke deelna-
me aan de Spelen in Tokio. Ook wil 
ik graag meer te weten komen over 
andere sporten, om zo nieuwe din-
gen te leren en toe te passen in mijn 
eigen sport.”

Maand van aangepast sporten
Naast Stichting Rolstoeltennis Bad-
hoevedorp biedt TV All Out tegen-
woordig ook rolstoeltennis aan 
voor jeugd. In september is het de 
maand van het aangepast sporten. 
Het is in deze maand mogelijk om 
één of meerdere proeflessen te vol-
gen van onder meer rolstoeltennis. 
Kijk voor het complete overzicht op 
www.aangepastsporten.info. Voor 
meer informatie over rolstoelten-
nis of over sport voor mensen met 
een beperking, kunnen belangstel-
lenden contact opnemen met Wout 
Werker, regiomedewerker Aange-
past Sporten Amstel & Meerlanden 
via 023-5575937 of wwerker@sport-
servicehaarlemmermeer.nl.

Rolstoeltennisser Ruben Spaargaren. 
Foto: Frank van Hollebeke

Aalsmeer - Na een goede voorbe-
reiding hadden de dames van FI-
QAS Aalsmeer zin in de start van 
hun competitie in de Eerste Divisie. 
Voort zaterdag 10 september stond 
een thuiswedstrijd op het program-
ma tegen het gepromoveerde ZAP 
uit Breezand. Met een zeer gewij-
zigd team ten opzichte van vorig 
seizoen, met een flink aantal nieuwe 
speelsters in de gelederen én een 
nieuwe trainer/coach, begonnen de 
dames aan de wedstrijd. En of het 
nu de zenuwen waren omdat de 
competitie echt begonnen was, of 
dat het gewoon nog behoorlijk wen-
nen was aan de nieuwe samenstel-
ling, het team kwam maar moeilijk 
in haar spel: na vijf minuten stond 
er al een 0-3 achterstand op het 
bord. Bij vlagen was het Aalsmeer-
se spel wel snel en verzorgd, maar 
het was ook wat onzorgvuldig. ZAP 
had in het eerste deel van de eerste 
helft dan ook een duidelijk het over-
wicht. Na 20 minuten spelen ston-
den zij met 9-4 voor. Gelukkig be-
gon het daarna beter te lopen bij FI-
QAS Aalsmeer én werden er bij ZAP 
wat foutjes gemaakt. De achter-
stand werd verkleind tot 8-9 en 10-
11 twee minuten voor rust. Toch kan 
ook trainer/coach Thomas Obbens 
niet voorkomen dat er gerust wordt 
bij een 10-13 tussenstand. 
In de tweede helft begon FIQAS 

Aalsmeer gretig, maar had vooral 
in de dekking even geen antwoord 
op het spel van ZAP, dat binnen drie 
minuten kon weglopen naar 10-16. 
De Aalsmeerse dames probeerden 
wel aan te haken en dankzij een 
paar prachtige afstandsschoten van 
Kelsey Maarse en een paar mooie 
acties van Samentha de Soet, luk-
te het in ieder geval om het verschil 
in eerste instantie niet groter te la-
ten worden. ZAP bleef echter frank 
en vrij en vooral snel spelen en gaf 
de winst niet meer uit handen. Ster-
ker nog, het jonge team deed er nog 
een schepje bovenop en liep uit via 
17-24 naar 18-26. Vooral aanval-
lend lukte het niet meer bij FIQAS 
Aalsmeer en het gretige ZAP be-
eindigde wedstrijd met een 19-28 
stand.  Niet de start van de compe-
titie die de Aalsmeerse dames graag 
gezien hadden, maar komende za-
terdag 17 september wacht alweer 
de volgende kans: uit bij DSVD van-
af 19.30 uur. Volgende week zater-
dag 24 september spelen de dames 
thuis in De Bloemhof tegen DSS 
vanaf 20.00 uur. Doelpunten:  Kel-
sey Maarse 4, Lisa Endhoven en Sa-
mentha de Soet 3, Melissa Dekkers, 
Anne Visser, Sonja van Wechem en 
Nadie Klaver 2, Naomi Heskes. Met 
dank aan de wederom aanwezige 
dweilmeiden! Zonder hun vele han-
den geen licht werk!

Handbal Eerste Divisie
Dames openen met verlies

Sjoelen gestart 
bij Oostend

Aalsmeer - Op een warme donder-
dagavond zijn de sjoelavonden weer 
gestart bij buurtvereniging Oostend. 
Het was duidelijk even wennen. Tij-
dens de eerste vijf bakken werden 
er minder punten gegooid dan de 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels . Het hele jaar door op 

Postduivenvereniging de Telegraaf
John van Duren wint en 
is algemeen kampioen
Aalsmeer - Zaterdag 10 septem-
ber was de voorlaatste vlucht van 
het seizoen 2016 vanuit het Belgi-
sche Quievrâin. Prachtig vliegweer, 
met een ZW met soms ZO wind, dat 
moest wel snel gaan. De 492 duiven 
van elf liefhebbers werden om half 
tien in de ochtend gelost en snelden 
richting thuishonk. Om 11.37.28 uur 
landde de 16-1382271 bij John van 
Duren op het hok in Amstelveen, en 
deze maakte een gemiddelde snel-
heid van 1737,880 meter per minuut, 
dat is ruim 104 kilometer per uur. 
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp 
werd tweede en Cees van Vliet uit 
Kudelstaart werd derde. Met deze 

overwinning is John niet meer in te 
halen voor het algemeen kampioen-
schap. Bij deze gefeliciteerd. Ook de 
winnaars van het ploegenklasse-
ment zijn zo goed als zeker, ploeg 
Reurings wonen staat nog steeds 
op de eerste plaats, tweede is R&P 
Bliksembeveiliging, derde Bakkerij 
van Leeuwen, vierde AA Sloopwer-
ken en vijfde Van Vliet. De uitslag 
van de vlucht Quievrâin is als volgt:
1.  J.H. van Duren Amstelveen
2.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
3.  C. van Vliet Kudelstaart
4.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5.  Comb. van Leeuwen & van Grie-

ken Aalsmeer

Mooie, snelle prestaties 
bij Molenvlietloop
Aalsmeer - Dinsdagavond 6 sep-
tember is bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer de jaarlijkse Molenvliet-
loop gehouden. Net als voorgaan-
de jaren kon er worden meegedaan 
aan een 10 of een 5 kilometer. Voor 
de jeugd tot en met 12 jaar was er 
de 1 kilometer baanloop. 

Ruim 220 hardlopers kwamen op 
het evenement af. Het was warm 
benauwd weer, dus er moest goed 
gedronken worden. Dat kwam mooi 
uit, want JOGG had een ‘pimp je 
water’ workshop geregeld en ook 
was er vers fruit. Maar liefst 87 jon-
gens en meisjes deden mee aan 

de 1 kilometer baanloop. Er wer-
den twee en een halve ronde gelo-
pen op de atletiekbaan om vervol-
gens een mooie medaille te verdie-
nen. Voor de drie snelste meisjes en 
jongens was er bovendien ook een 
mooie beker. Bij de meisjes van 5 
tot en met 8 jaar was Tessa Yntema 
het snelst met 4:13, gevolgd door 
Carice Heemskerk met 4:20 en Evy 
Cents met 4:23. Bij de meisjes van 
9 tot en met 12 jaar kwam Roanna 
Geleijn als eerste over de finish met 
3:51, tweede werd Gwen Alewijnse 

met 3:58 en derde werd Julie Witte-
veen met 4:03. In de categorie jon-
gens van 5 tot en met 8 jaar werd 
Justin Alewijnse eerste met 3:54. 
Naast hem op het podium stonden 
Mees Eduard met 4:10 en Floris van 
Schaik met 4:13. Bij de jongens 9 
tot en met 12 jaar waren plek één, 
twee en drie voor respectievelijk 
Finn Rademaker 3:24, Daniel Win-
kels 3:34 en Zeger Haspels 3:35.
Daarna kwam de 5 kilometer. Bij de 
dames tot 45 jaar won Erica Belan-
di met 19:28, gevolgd door Marlies 
van Leusen-Groenewold met 19:42 
en Inger van Dok met 20:08.
Bij de dames 45+ was het podium 
voor Yildiz Kurt 22:19, Liesbeth Wit-
peerd 24:21 en Marijke Kroon 24:35.
Bij de heren tot 45 jaar waren posi-
ties één tot en met drie voor Davy 
Heijsteeg 16:37, Corné Timmer 16:46 
en Wessel Heil 17:37 en bij de heren 
45+ voor John van Laar 19:14, Jan 
Pieter Baars 20:09 en Rob van Heer-
den 20:37. Tot slot de 10 kilometer. 
Bij de dames tot 45 jaar won Na-
dine Duursma met 45:15, gevolgd 
door Inge van Akkeren in 51:45 en 
Nynke Koemans in 55:56. Bij de da-
mes 45+ was het podium voor Mar-
jan van Ginkel 49:39, Mirjam Colijn 
50:53 en Sonja van Zeelt 52:32.
Bij de heren tot 45 jaar waren po-
sities één tot en met drie voor Erik 
Tange 38:14, Lars Admiraal 38:32 
en Stefan Wokers 39:33. Bij de he-
ren 45+ voor Erwin Metselaar in 
36:58, Arie Noordsij 40:43 en Wim 
Ton 41:31.
De Molenvlietloop 2016 is weer 
een succesvol evenement geweest. 
De organisatie bedankt de spon-
sors Fit4Run, JOGG en de vele vrij-
willigers. Kijk voor meer informa-
tie, foto’s en de volledige uitslag op  
www.avaalsmeer.nl

Rolstoeltennisser geselecteerd
Ruben Spaargaren voor 
stage op Paralympics

Goud, zilver en brons voor 
twirlsters in Schiedam
Aalsmeer - Op zondag 4 septem-
ber deden negen twirlsters van SV 
Omnia mee aan de twirlwedstrijd 
in Schiedam. Bij het solo onderdeel 
1-baton kwamen alle twirlsters op 
de vloer in zes verschillende catego-
rieën. In een snel tempo passeerden 
alle optredens. Goud was er voor Ri-
anne, Kirsten en Celina. Danique en 
Nikkie  kregen het zilver uitgereikt. 
Mayke, Demi, Eefke en Cynthia vie-
len net buiten een podiumplaats. 
Bij het onderdeel 2-baton deden vijf 
twirlsters mee. Goud kregen May-
ke, Danique en Eefke. Zilver was 
er voor Kirsten. Cynthia haalde net 
het podium niet, ze werd vierde in 
haar categorie. ‘s Middags stond de 
solo dance twirl op het program-
ma. Mayke, Danique en Celina lie-
ten voor de eerste keer hun nieu-
we routine zien. Mayke op de mu-
ziek ‘Speaking France’, Danique op 
muziek met als thema ‘Technolo-
cy’ en Celina op muziek ‘I dreamed 
a dream’. Nieuwe muziek, nieuw 
pakje en een nieuwe routine, bes-
te spannend voor de twirlsters. Alle 
drie waren ze zeer tevreden. Goud 

was er voor Kirsten en Celina, zil-
ver voor Demi en Danique en brons 
voor Mayke. Nikkie en Eefke vie-
len net niet in de prijzen. Als laatste 
mochten Mayke en Rianne hun duo 
dance twirl laten zien. Ze lieten weer 
een vrolijke show zien en behaalden 
hiermee de eerste plaats, dus goud. 
Aan het einde van de wedstrijddag 
gingen de twirlsters en trainsters 
Maaike en Valerie met een tevreden 
gevoel weer huiswaarts.

Twirlwedstrijd in Bloemhof
Komende weken zullen de twirlsters 
aan verschillende wedstrijden deel-
nemen. Op zaterdag 22 oktober or-
ganiseert SV Omnia zelf een twirl-
wedstrijd in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. Hier zullen al-
le Omnia twirlsters optreden. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen wor-
den met de Productgroep Coördina-
tor Valerie Leliveld per e-mail twir-
len@svomnia.nl of met het sport-
punt van SV Omnia via e-mail sport-
punt@svomnia.nl.

tweede en derde keer. Na telling zijn 
prijzen uitgereikt aan Siem Kooy, 
Leo Faassen, Tini van der Merbel en 
Annie Verkerk. 
De volgende sjoelavond is donder-
dag 22 september. Aanvang is 20.00 
uur. Voor de inschrijving worden de 
sjoelers iets eerder verwacht in ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Nieuwe sjoelers zijn van harte wel-
kom. 

Jeugd atletiek, meerkamp 
Veel medailles voor AVA 
pupillen in Castricum
Aalsmeer - Op zondag 11 septem-
ber stonden elf pupillen van AVA 
Aalsmeer aan de start in Castricum 
voor het laatste deel van het baan-
seizoen 2016. Nog een paar weken 
en dan zit het baanseizoen er weer 
op en gaat de atletiek naar binnen 
(indoor) of crossen buiten de baan. 
Dit weekend was het nog zonnig en 
met een temperatuur van 23 graden 
en veel gemotiveerde kinderen be-
loofde het een mooie dag te wor-
den.
Bij de jongens D pupillen stond Ry-
an Waasdorp alleen aan de start, 
zijn vriendje Silvan was helaas ziek. 
Ryan liep een persoonlijk record op 
zowel de 40 meter sprint als de af-
sluitende 600 meter. Voor de meis-
jes C pupillen was het de generale 
repetitie voor de grote regio compe-
titie finale van 17 september. Sophie 
Lucas liet er geen gras over groei-
en. Zij sprong een clubrecord van 
3.38 meter bij de meisjes C pupillen 
en werd mede door een weer he-
le snelle sprint eerste bij de meer-
kamp. Lisa de Vries verbeterde zich 
bij het balwerpen en Jennifer Griek-
spoor sprong een nieuw persoon-
lijk record van 2.80 meter bij het 
verspringen. Sophie liep op de af-
sluitende 600 meter naar een der-
de plaats en Jennifer en Lisa liepen 
een nieuw persoonlijk record. Bij 
de meisjes B pupillen stootte Dju-
na Gersen ver bij het kogelstoten 
en werd uiteindelijk negende bij de 
meerkamp. Op de afsluitende 1000 
meter werd zij vijfde in een nieuwe 
persoonlijk record.
Bij de jongens B pupillen stootte 
Steven Waasdorp een nieuw per-
soonlijk record waarmee hij vierde 
werd op de meerkamp. Justin Ale-
wijnse werd achtste. Op de afslui-
tende 1000 meter liep Justin naar 
een tweede plaats en werd Steven 
derde. Colin Alewijnse verbeter-

de zich op veel onderdelen op de 
meerkamp en werd mede door een 
sprong naar 3.50 meter heel mooi 
zevende bij de jongens A1 pupillen. 
Op de afsluitende 1000 meter liet hij 
het hele veld achter zich en won de 
1000 meter. Bij de meisjes A1 pupil-
len stond Juna van der Waal aan de 
start. In een groot veld werd zijn na 
drie goede onderdelen achtste. Op 
de afsluitende 1000 meter liep Juna 
heel lang op de derde plaats, maar 
na een versnelling werd zij uitein-
delijk met ruime voorsprong op de 
nummer drie tweede. Voor de meis-
jes A2 pupillen, Roanna Geleijn 
en Gwen Alewijnse, was het weer 
even wennen na de zomer. In een 
sterk veld werden zij respectieve-
lijk twaalfde en tiende op de meer-
kamp. Op de afsluitende 1000 meter 
liep Roanna heel mooi naar een der-
de plaats en werd Gwen vijfde.
Komende week doen zes pupillen 
mee aan de grote finale van de re-
gio competitie. De week erop staan 
26 AVA pupillen aan de start bij de 
nationale estafette kampioenschap-
pen in Amstelveen.

Juna van der Waal, tweede op de 
1000 meter.

Aalsmeer - Vrijdag gingen twaalf 
leden van HBV Target op weg naar 
Terschelling om zaterdag en zon-
dag deel te nemen aan de 3D Shoot, 
die jaarlijks georganiseerd wordt 
door de Waddenschutters van het 
Terschellinger Handboog Collec-
tief. Deze 3D Shoot is alleen voor 
de klassen Bowhunter Traditional 
en Longbow en er wordt alleen met 
houten pijlen geschoten op driedi-
mensionale levensechte targets ge-
maakt van een speciale foam. De-
ze targets zijn geplaatst in groot 

gebied op verschillende afstanden 
tussen de 5 en 70 meter. Naast het 
op de proef stellen van de hand-
boogskills gaat het bij een 3D Shoot 
ook om uithoudingsvermogen. Op 
beide dagen werd er een parcours 
afgelegd met 30 targets, door heu-
velachtig terrein in het bos en over 
de heide. Jordi Vlieland werd eerste 
in de categorie Bowhunter recur-
ve jeugd tot en met 15 jaar; Danu-
ta Opheij werd tweede en Ynske de 
Haan eerste in de categorie Bow-
hunter recurve dames.

Handboogschieten
Target in de prijzen op 3D 
Shoot op Terschelling

de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 7 september is het klaverjassen 
gewonnen door Theo Roeleveld met  
5439 punten, op twee Bert Buijs  
met 5229 punten en op drie is Ben 
Bon geëindigd met 5091 punten.  
De poedelprijs was deze week voor 
Loes Versteeg met 3497 punten. 

6.  Gerard & Lies. v.d. Bergen Ku-
delstaart

7.  Tim Rewijk De Kwakel
8.  A.J. van Belzen Kudelstaart
9.  W. Wijfje De Kwakel
10. Darek Jachowski Mijdrecht
11. A. v.d. Wie Aalsmeer

Kaarten op vrijdag
In de wintermaanden (het stille sei-
zoen) gaan de leden van de Tele-
graaf een keer per maand klaver-
jassen op een vrijdagavond. Als er 
mensen zijn die dat leuk vinden en 

ook willen komen kaarten, kan con-
tact opgenomen worden met W. 
Wijfje via 06-23338645.
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