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Winnaar Speedfish vaart race in net geen twee uur

32ste Pramenrace ‘Zoek het
uit’: Applaus voor jezelf!
Aalsmeer - Ze waren er allemaal
weer hoor: Indianen, bruiden (om
uit te zoeken), kippen, pauwen,
cowboys, captains, discogangers,
aliens en noem maar op. De 32ste
Pramenrace stond zaterdag 9 september op het programma en wat
was het weer gezellig en leuk. Geweldig om te zien hoeveel tijd alle
deelnemers hadden gestoken in het
versieren van de praam en zichzelf
uit te dossen in het ontwerp op de
praam of de bok.
Dit jaar was het thema ‘Zoek het uit’
en hier is heel creatief gehoor aan
gegeven. Er wordt veelal ingehaakt
op actueel nieuws en dit onderwerp
wordt dan naar z’n Aalsmeers vertaald. Buurgemeente Amstelveen
is sinds de ambtelijke samenwerking regelmatig de klos. Zo ook deze keer: Aalsmeer kijkt uit naar de
brexit en een muur bouwen op kosten van Amstelveen… Maar, bovenal is het de lol, het feest vieren en
lekker gek doen.
Record aantal deelnemers
Liefst 161 teams namen deel aan
de Pramenrace, een record. Tijdens
de start viel een regenbuitje, maar
daarna konden de jassen uit. Het

zonnetje brak door en heeft zich de
hele dag laten zien. Er zijn hiervoor
vast veel duimen blauw gedraaid, de
voorspellingen waren niet best en
de vrijdag ervoor was nog een dag
vol regen.
De Pramenrace wordt georganiseerd door de Stichting Pramenrace
In Ere (SPIE) en in de tent lieten de
heren en dames van het bestuur
weten een geweldige dag te hebben gehad. Prachtig om alle versierde pramen met feestende mensen
te zien. “Applaus voor jezelf”, complimenteerden Wim Tas en Joost de
Vries alle deelnemers.
Prijsuitreiking
De hoogste prijs in de juryprijzen
(de echte Penta) is gewonnen door
team nummer 18, de Sweetisch Penta Mafia. In de kast rond de Zweedse motor staat overigens een ordner,
het winnende team wordt gevraagd
hier iets in te schrijven en een foto
bij te voegen. De Mafia heeft overigens ook de derde prijs gewonnen in de categorie bokken. Ook
team De Vlijtbuiters ging met twee
prijzen naar huis. De omkoopprijs
(voor 3D geprinte mini-praampjes)
en plek drie in de categorie recre-

anten. In de categorie Dames is de
32ste Pramenrace gewonnen door
de discogangers van ‘Herinnert u
zich deze nog’. De tocht der tochten
werd volbracht in 2 uur, 28 minuten
en 6 seconden. In de categorie Bokken is de eerste prijs uitgereikt aan
‘Gang is Alles’. De mannelijke bruiden vaarden er 2 uur, 48 minuten
en 22 seconden over. In de categorie recreanten een winnaar met een
randje van eerbetoon. ‘Team Joppe’,
voorheen Aquaprama van de dit jaar
overleden Penta-dokter en pramenracer Willem van de Polder, mocht
de grootste trofee in ontvangst nemen. De tocht werd gevaren in 2
uur, 21 minuten en 9 seconden. In
de categorie snellen hebben de
winnaars bijna ‘gevlogen’. De finish
werd bereikt binnen twee uur, om
precies te zijn in 1 uur, 51 minuten
en 23 seconden. Het leverde team
‘Speedfish’ de zilveren praam op!
Alle prijswinnaars gefeliciteerd
en niets gewonnen? Ach, het was
toch een geweldige dag. Een echt
Aalsmeers feestje weer. Elders in
deze krant de volledige uitslag en
natuurlijk veel foto’s om nog even
na te genieten!
Foto: www.kicksfotos.nl

zaterdag 16 en zondag 17 september 2017
25 locaties - openingstijden: 12-17 uur
kunstrouteaalsmeer.nl

Zonnepanelen?
Ontvang nu de
BTW retour!
Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Praat mee over een duurzame
toekomst van Aalsmeer!

Miele specialist

Eigen technische dienst

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

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

ADVERTEREN?
IN DE

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

20 september -19.30 uur - Wellantcollege

Meld je aan via www.aalsmeerinzicht.nl

Primeur: Bussen rechtdoor over de rotondes

Herinrichting Kasteleinweg
metamorfose voor Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maandag 11
september was de presentatie door
de Provincie van de herinrichting en
de aanleg van de vrije busbaan op
de Burgemeester Kasteleinweg. Ondanks het slechte weer kende de
bijeenkomst in het gemeentehuis
een grote opkomst. Om goed inzicht
te krijgen lagen er duidelijke tekeningen, werd een filmpje vertoond
en lieten medewerkers met computerbeelden de oude en nieuwe situatie zien. De herinrichting wordt een
complete metamorfose, van doorgaande weg naar dorpsverbinding
met in het midden de vrije busbaan.
Voor het autoverkeer wordt 4,5 kilo-

meter weg heringericht met zes rotondes en twee aan te passen kruisingen. De bussen gaan rechtdoor
over de rotondes rijden. Volgens de
Provincie gebeurt dat nog nergens
in Nederland, dus een primeur voor
Aalsmeer.
Busstation en ‘te gast’
Het openbaar vervoer houdt de aanleg van een 4,6 kilometer lange busbaan in met twee knooppunten
(busstations) bij Schiphol-Zuid en
bij de Zwarteweg (aan de kant van
het industrieterrein, ongeveer naast
het kantoorgebouw voor Centrum
N201). Van de rotonde bij de Zwar-

teweg zal de bus wel gebruik gaan
maken (niet midden over) om aan te
sluiten op de HOV-verbinding richting Uithoorn. Dit heeft met de veiligheid te maken in verband met de
komst van de Triadeschool op het
voormalige VVA-terrein en het nieuwe busstation hier. Op de rotondes gaat een voorrangsregeling gelden. Ook fietsers moeten stoppen
voor de bus. Het is tot slot de HOVlijn (hoge snelheidsverbinding). Dit
gaat overigens met signalen aangegeven worden.
Met de auto even snel van Hoofddorp naar Uithoorn zal er overigens niet meer bij zijn. Bij de Men-

De toekomstverkenning is een initiatief van de gemeente Aalsmeer.

Geen krant?

0251-674433

singlaan wijkt de nieuwe weg naar
links en worden automobilisten tot
de Zwarteweg ‘gasten’ van fietsers
op de Witteweg. De Burgemeester Kasteleinweg oversteken via de
Stommeerkade zal niet meer mogelijk zijn, beide kanten blijven wel bereikbaar via de nieuwe weg, en winkelstraat Ophelialaan krijgt aansluiting op de nieuwe weg.
Fietstunnel bij Legmeerdijk
Met fietsers wordt in het plan heel
goed rekening gehouden. Er komt
een nieuw fietspad met een totaallengte van 1,4 kilometer, verbreding van paden met 2,2 kilometer,
een fietstunnel onder de Legmeerdijk door, een fietsonderdoorgang
ter hoogte van de Ringvaart (bij de

Geen
krant?
Aalsmeerderbrug)
en er worden to-

0251-674433

taal 800 parkeerplekken voor fietsen gecreëerd.
Alle geluidsschermen gaan verdwijnen, maar op diverse punten komen natuurlijke schermen met beplanting terug. Beginnen maar met
dit prachtige plan wat Aalsmeer
groots zal doen veranderen. Geduld nog even, de Provincie hoopt
dat de aannemer in het tweede of
derde kwartaal van 2018 gaat starten. Aangevangen wordt bij de Legmeerdijk, mede vanwege de drukke
Noord-Zuid route, gevolgd door de
rotonde bij de Zwarteweg. De herinrichting gaat in blokken van wegdelen uitgevoerd worden. Nog vragen, meer weten? Kijk dan op www.
hovasz.nl.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de 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.

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

De bus van het sociaal centrum is duidelijk aan vervanging toe.

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

Inzameling voor nieuwe bus

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
sinds 1888

COLOFON
Zondag

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Aalsmeerse
Cama Gemeente
Tel. 0297-341900
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Bijeenkomst voor naasten van
jonge mensen met dementie
Amstelveen - De projectgroep ‘jonge mensen met dementie’ organiseert op 19 september in ontmoetingscentrum ‘De Meent’ een bijeenkomst voor naasten van jonge mensen met dementie. Het thema van
de bijeenkomst is: juridische aspecten bij jong dementie. Gastspreker is
notaris Kienhuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00
uur. Vaker en eerder dan bij oudere
mensen met dementie is het bij jongere mensen na de diagnose van belang dat de familie zich buigt over de
juridische en fiscale gevolgen van de
ziekte. Wanneer de naaste met dementie niet goed meer in staat is om
zijn/haar belangen te behartigen zal
de familie de zorg en het financiële
beheer moeten overnemen. De familie kan worden geconfronteerd met
vragen als: ‘Wat gebeurt er als mij
iets overkomt?’, ‘Kan ik mijn huis la-

Diabetes café in bibliotheek

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl

ter verkopen?’, ‘Moet de langstlevende alles erven?’,’Is mijn partner met
dementie verzekerd als hij een ongeluk krijgt?’ Ook kan het voorkomen dat iemand met dementie anders omgaat met geld. Bijvoorbeeld
door grote bedragen weg te geven
aan vreemden of (veel) impulsaankopen te doen. Om het vermogen te beschermen is het dan nodig (een deel
van) het vermogen van de partner/
naaste met dementie onder bewind
te stellen. Notaris Kienhuis zal op de
bijeenkomst uitleg geven over alle juridische zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Iedereen die (mede) zorg heeft voor een iemand die
jong dement is wordt uitgenodigd
om bij deze bijeenkomst te zijn. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Jeantien Brugma, dementiejong@gmail.com. Via datzelfde mailadres is ook informatie op te vragen.

Aalsmeer - Bij de diagnose Diabetes krijgt u, behalve de bevestiging van uw eigen vermoeden van
een gezondheidsprobleem, ook een
hele waslijst aan regels, voorschriften, aanbevelingen en beperkingen
te horen. En vervolgens wordt van
u verwacht dat u daar onmiddellijk
zelf mee aan de slag gaat. De arts of
diabetesverpleegkundige vertelt je
dat je moet werken aan een gezonde leefstijl en dat diabetes een ‘zelfmanagementziekte’ is. Dat klinkt ingewikkeld en wat betekent dat voor
je? Diabetes kan tot complicaties
leiden. Die wil je natuurlijk het liefst
voorkomen! De uitdaging is een zo

goed mogelijke regulatie van jouw
bloedglucose waarden, dat voorkomt complicaties. Maar welke
complicaties zijn er eigenlijk?
Kom naar het diabetes cafés. Een
trefpunt voor onderling contact en
kennisuitwisseling.
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 19 september en het als thema
onderwerp is ‘diabetes type 2, complicaties, en het belang van zelfmanagement’. Alie van Liere, zal als
gastspreker aanwezig zijn. Locatie is
de bibliotheek in de Marktstraat 19a
en aanvang is 19.00 uur. Graag aanmelden via janbol.cz@outlook.com
of bij Carry Kaan via 06-50994919.

Aalsmeer - Een aantal weken geleden is in het Odensehuis (voorheen het Inloophuis) naar beelden
uit Amsterdam gekeken. Er kwamen
veel herinneringen naar boven en er
werden goede gesprekken gevoerd.
Omdat de afgelopen keren zo’n succes waren, wordt vrijdag 15 september het onderwerp vervolgt.
De koffie en thee staat klaar om
14.30 uur en het Odensehuis is te
vinden in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Wist u trouwens dat er

iedere vrijdag een leuke themamiddag is. Van Tom Manders, oud
Aalsmeer en muziek van vroeger.
Het komt allemaal aan bod. ’s Ochtends kunt u geholpen worden bij
het gebruik van uw tablet of computer en er is zelfs ruimte om te schilderen, kleuren of breien met aansluitend een lunch.
Voor vragen is het Inloopcentrum
voor ouderen bereikbaar via 0622468574 of Emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Oecumenische
vredesviering

tember in de Doopsgezinde Kerk in
de Zijdstraat 55. Voorganger is dominee Teus Prins in samenwerking
met de liturgische werkgroep van
de Raad van kerken Aalsmeer Het
thema is: De kracht van de verbeelding. Medewerking zal worden verleend door het Bindingkoor onder
leiding van Henk Trommel. Organist
is de heer Ruud Kooning. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden
voor de Landelijke Raad van Kerken
en voor Pax. Er is oppasdienst voor
de kleinsten. Aanvang: 10.00 uur.
Een ieder is van harte welkom!

Handreiking over Oceanen
helpt Helsloot in Brazilië
Amsterdam van vroeger
vrijdag in Odensehuis

Aalsmeer - Op woensdag 11 oktober (aanvang 20.00 uur) houdt
de stichting OSA (Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer) in de
raadskelder van het gemeentehuis
van Aalsmeer een informatieavond
waarop projecten worden gepresenteerd waarvoor bij OSA subsidie
is aangevraagd. In één van die projecten staat een oud-Aalsmeerder
centraal: Henk Helsloot. Hij heeft
een grote wens: vervanging van de
bus die voor duizend-en-één doelen
wordt gebruikt.
Voor veel inwoners van Aalsmeer zal
de naam Henk Helsloot niet onbekend zijn. Opgegroeid in een familie
van rozenkwekers, bewandelde Helsloot de weg waartoe hij zich geroepen wist: via een opleiding aan het
seminarie priester worden. En dat
niet alleen; hij wilde een praktische
invulling geven aan geloof, hoop en
liefde. Hij maakte deze ambitie waar
door, na enkele jaren in diverse parochies in Nederland werkzaam
te zijn geweest, zich te vestigen in
Brazilië, om precies te zijn in Capão
Bonito, een provincieplaats op een
paar uur rijden van São Paulo.
Henk Helsloot begon daar met niets,
behalve de overtuiging dat hij met
– zoals hij altijd is blijven zeggen
– “de steun van boven” mooie dingen kon bereiken. Met dat vurige
geloof en vertrouwen en een bijna
onuitputtelijk doorzettingsvermogen wist Helsloot veel te bereiken.
Zowel in de vorm van het oprichten
en leiden van een aantal parochies
als in het opbouwen van het Centro
de Assistência Social Capão Bonito
(CASCB). Letterlijk steen voor steen
bouwde hij vele jaren een centrum
op dat opvang, voeding en oplei-

ding biedt aan kinderen uit (kans)
arme gezinnen. Inmiddels al tientallen jaren geeft Henk, met de steun
van een lokaal team leiding aan het
centrum, dat veel kinderen mogelijkheden heeft gegeven die zij anders niet hadden gehad: kansen
op gezondheid, onderwijs en toekomstperspectief.
Enkele jaren geleden besloot Henk
het parochiewerk over te dragen en
zich volledig te richten op het sociaal centrum. Hoewel het centrum
niet meer groeit in omvang, is en
blijft er genoeg te doen en te wensen. Onder veel andere projecten
zoals beroepsonderwijs en renovatie, is één ervan het vervangen van
een busje dat voor tal van zaken op
en rond het centrum wordt gebruikt.
Denk daarbij aan vervoer van kinderen, personeel en gasten. Maar ook
aan het transport van goederen: bestellingen, maar ook producten die
op het centrum worden gemaakt
en in de stad verkocht. De Volkswagen-bus waarover het centrum
nu nog beschikt, is tot op de draad
versleten en dus nodig aan vervanging toe.
De stichting Handreiking over Oceanen ondersteunt, met de financiële
steun van haar donateurs, het werk
van Helsloot in Brazilië. De stichting
wil dan ook bijdragen aan de vervanging van de bus en hoopt op een
bijdrage van OSA. Als u als particulier een bijdrage wilt leveren aan het
project, bent u natuurlijk van harte welkom. Maak uw bijdrage dan
over op NL11INGB0002465271, onder vermelding van: bus. Meer informatie over OSA en de informatieavond op 11 oktober: www.osaaalsmeer.nl.

Activiteiten van 16 t/m 24 september

Vredesweek met thema
‘De kracht van verbeelding’
Aalsmeer - De Vredesweek wordt
gehouden van zaterdag 16 tot en
met zondag 24 september. Als Oecumenische Ambassade van Vrede
Aalsmeer organiseren de Karmelparochie, Open Hof Kerk en de Doopgezinde Gemeente tijdens de Vredesweek diverse activiteiten met als
thema De kracht van verbeelding.
Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken
en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen,
Daardoor krijgen nieuwe beelden en
ideeën de ruimte.
Zondag 17 september:
Oecumenische Vredesdienst van de
Raad van Kerken Aalsmeer, 10:00
uur, Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55. Verzorgd door de liturgiewerkgroep van de Raad van Kerken. Voorganger Teus Prins en medewerking van het Bindingkoor. Met
de prijsuitreiking winnaars fotowedstrijd.
Maandag 18 september:
Film ‘Deux jours, une nuit’, 20:00 uur,
Parochiehuis, Gerberastraat 6. De
film vertelt het verhaal van Sandra,
die ontslagen wordt na een stemming onder haar collega’s. Men kan
kiezen tussen een bonus van 1.000
euro of het blijven van Sandra in het
bedrijf. De meesten kiezen voor de
bonus. Sandra gaat bij haar collega’s thuis langs om hen te overtuigen hun bonus af te staan, zodat zij
kan blijven werken. De film zet op
veel manieren aan tot nadenken en
tot verbeeldingskracht. Bijdrage 5
euro, inclusief koffie of thee.
Woensdag 20 september:
Vredeslezing. Ben Schoenmaker
over ‘Geloven in mediation’, 20:00
uur, Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55. Mediation is de kunst van
het bemiddelen; door gesprek en
wederzijdse aandacht problemen
oplossen.
Donderdag 21 september:
Vredesmaaltijd, 18:00 uur, Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55. Een
gezellige bijeenkomst in potluckstijl. De deelnemers nemen voor 5
personen een gerecht mee of bereiden een gerecht voor. Waar je samen deelt, is er genoeg. Ook kunt u

helpen met het klaarzetten van tafels
of met opruimen na afloop. Zo levert
iedere deelnemer een bijdrage aan
de maaltijd. Opgeven bij Frank van
Itterzon via fitterzon581@gmail.com.
Vrijdag 22 september:
Jongerenactiviteit, 20:00 uur, Open
Hof Kerk, Ophelialaan 247. Voor jongeren van 12 tot 30 jaar. Er wordt
een speurtocht doorlopen die een
voorstelling geeft van de problemen die vluchtelingen tegenkomen.
Wat neem je mee, hoe kom je over
de grens, wie vertrouw je, en waar
kom je terecht? Meer informatie bij
Tessa Westerhof (tessa@debinding.
nl) en Franka Riesmeijer (franka@
dgaalsmeer.nl). De activiteit is gratis,
voor een drankje achteraf betaal je
een klein bedrag.
Zaterdag 23 september:
Burendag en kliederkerk, 13:00 uur,
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. De
Open Hof Kerk organiseert al enige
jaren de burendag. Dit jaar wordt de
burendag met de Vredesweek gecombineerd. Er gaat een aantal leuke kliederkerkactiviteiten neergezet worden. Kom dus zeker langs om
actief bezig te gaan met vrede!
Zaterdag 23 september:
Wandeling door de Joodse wijk van
Amsterdam, 15:00 uur, in Amsterdam. Professor Wout Ultee geeft een
rondleiding en vertelt over de Joodse geschiedenis van Amsterdam. Informatie en opgeven bij Aad Hofland (aadhofland@caiway.nl). Tijdens de Vredesweek wordt bij de diverse activiteiten een inzameling gehouden voor de onkosten. De nettoopbrengst gaat naar goede doelen.
Iedereen is welkom om aan de activiteiten deel te nemen!

Aalsmeer - De Raad van Kerken in
Aalsmeer nodigt u uit voor de oecumenische viering in het kader van
de Vredesweek op zondag 17 sep-

Oost-Inn:
Lunch en creatief
Aalsmeer - Woensdag 20 september van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting met koffie en
thee. Aansluitend wordt van 12.00
tot 13.00 uur de maandelijkse lunch
verzorgd. U kunt daar aan meedoen,
zonder aan te melden. ’s Avonds is
er de creatieve avond van 19.30
tot 21.30 uur. Het thema van deze
avond is: Wat een gezellig knaapje.
Alle belangstellenden zijn hartelijk
welkom in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Trainingen Vita
Amstelland
Aalsmeer - Vita Amstelland gaat
starten met een aantal trainingen.
Deze worden elk voor-en najaar gegeven. Omgaan met geld: Start dinsdag 3 oktober van 13.30 tot 15.30
uur, acht keer. Je leert budgetteren,
ordenen van je administratie en het
maken van een jaarbegroting. Assertiviteit: Voor het leren herkennen
en aangeven van je grenzen. Waardoor je werkt aan meer zelfvertrouwen. Lichter leven: Voor mensen die
vast zitten in hun situatie. In de training leer je grenzen verleggen en in
beweging te komen. Empowerment:
Voor mensen die een slechte of geweldservaring hebben gehad in hun
relatie. Je leert kijken naar je behoeften in een relatie en hiernaar
te handelen. Voor meer informatie www.vita-amstelland.nl en voor
aanmelding 020- 5430430 of team.
aalsmeer@vita-amstelland.nl.

Presentatie OSA
in raadskelder

Koffieochtend in
het Lichtbaken

Aalsmeer - De OSA presentatieavond wordt gehouden op woensdag 11 oktober in de raadskelder van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein. De avond begint om
20.00 uur, inloop met koffie en thee
vanaf 19.30 uur. Het thema is ‘Samenwerken en kennis delen’. Naast
een kort interview met de deelnemende organisaties over hun projecten is een spreker van Vereniging Partin uitgenodigd. Dit is een
laagdrempelige brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven. Iedereen is welkom! Stuur voor meer
informatie een mail naar: info@osaaalsmeer.nl of bel 0297-321509.

Rijsenhout - Op dinsdag 19 september zijn inwoners weer hartelijk welkom inHet Lichtbaken in Rijsenhout.
De gezamenlijke kerken bieden een
gezellige morgen aan. De koffie staat
om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebon-

den of niet iedereen mag langs komen. Rond half twaalf gaat een ieder
weer naar huis. Verdere informatie bij
Klaas Kersloot via 0297-323774 of bij
Gre Tuinstra via 0297-331545.
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Jubileumfeest op zondagmiddag

AGENDA

Ruben Hoeke in The Shack
Oude Meer - Ruben Hoeke ’25
Years on Tour’! En dat viert hij onder
andere in The Shack met zijn huidige Ruben Hoeke Band én zijn allereerste band ‘Blues On The Road’.
Gitarist Ruben Hoeke kun je plaatsen in het rijtje muzikanten die de
Nederblues en Rock naar een hoger niveau hebben getild. Sinds
zijn eerste optreden in 1992 tourt
hij onafgebroken door Nederland
en speelde hij op festivals in Denemarken, Duitsland, België, Estland,
USA, Ierland, Luxemburg en Curaçao en deelde het podium met talloze nationale en internationale artiesten. Diverse media omschrijven
Ruben als een ‘stergitarist van wereldklasse’ en ‘een van de grootste
eigentijdse Nederlandse gitaristen’.
Vanaf deze maand viert Ruben zijn
25-jarig jubileum middels een uitgebreide tournee door Nederland,
én The Shack is enorm trots dat ook
zij op de tourlijst staan. Op zondag
17 september speelt Ruben met zijn
Ruben Hoeke Band én met zijn allereerste band ’Blues on the Road’
in The Shack. Zin in een onvervalste
middag vette Rock, Soul, Pop, zompige Boogie en stampende Rhythm
& Blues van een van Nederlands
beste gitaristen? Kom dan dit jubileum meevieren in The Shack! De
Ruben Hoeke Band bestaat uit: Ruben Hoeke op gitaar, Eric Hoeke op
drums, Lucas Pruim op zang en Paul
Brandsen op basgitaar.

Ruben’s eerste band ‘Blues on the
Road’ werd in september 1992 door
Niek Grandiek geformeerd tijdens
de popschool in het Zaanse Drieluik. Met een gemiddelde leeftijd
van 14 jaar waren ze Nederlands
jongste bluesband. Op 10 december 1992 deden zij hun eerste optreden in een volgepakt Drieluik. Ze
doen nu samen met de Ruben Hoeke Band slechts een select aantal
optredens; in Paradiso, het Zaantheater en The Shack!
‘Blues on the Road’ is Ruben Hoeke op gitaar, Kim Arzbach op drums,
Ard Dijkman op basgitaar en Jeroen
en Pyke Pos op zang. The Shack is
geopend op zondag 17 september
vanaf 15.00 uur en aanvang van Ruben Hoeke bands is om 16.00 Entree 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.
Dilana Smith
Dilana Smith (USA/SA) is naast een
onvervalste rockster, een gewéldige zangeres en ook als entertainer is ze een topper! Een optreden
van deze rockchick en haar fantastische band, is een waar spektakel! Ze deed ze het voorprogramma
voor wereldberoemde acts als Aerosmith, Motorhead, Joe Cocker en
Beth Hart. En op vrijdag 22 september staat ze mét band op het podium van The Shack. Voor info stuur
een mail naar info@the-shack.info

Start KCA cabaretseizoen

Nathalie Baartman met
‘Voest’ in Bacchus
Aalsmeer - Met haar programma
‘Voest’ is cabaretière Nathalie Baartman zaterdag 23 september te zien
in cultureel café Bacchus.
‘Voest’ is Twents voor vuist en is
het autobiografische avontuur van
‘Baartman back to Borne’. Met haar
onderkoelde, absurde en droge humor grijpt Nathalie de huidige tijd
bij de kladden. Was iedereen maar
zoals tante Truus. ‘Voest’ is een hilarische voorstelling van een vurige vrouw op vredesmissie. Een ode
aan de menselijke maat, een verhaal
over mensen met omstandigheden,
van genotsknolletjes tot knooppunt
Azelo. Geestige anekdotes en bespiegelingen die doen verlangen
naar een vriendelijker Nederland.
Nathalie Baartman (1973) komt op
achtjarige leeftijd voor het eerst in
aanraking met een orgel. Ze is op
slag verliefd op dit instrument met
de indrukwekkende knopjes. Ook al
in diezelfde tijd begint ze verhaaltjes
te schrijven, met stuk voor stuk een
tragische afloop. Op haar zeventiende verhuist ze naar Nijmegen om
psychologie, filosofie en ontwikkelingsstudies te studeren en ze volgt
een opleiding tot dramatherapeute.

Ondertussen schrijft, (buik)danst,
zingt en speelt ze. Ze volgt lessen
op de amateurtheaterschool in Nijmegen en doorloopt het eerste jaar
docent drama op de HKU te Utrecht.
Al deze ervaringen leiden er uiteindelijk toe dat Nathalie kleinkunst
wil en moét maken. Voor haar eerste programma ‘Sta krijgt ze de persoonlijkheidsprijs tijdens het cabaretfestival Cameretten 2004 en de
‘Voor de Leeuwen-trofee’ 2005: een
onderscheiding voor eindejaarstheatermakers van alle hogescholen
voor de kunsten. Daarna werkt ze
‘Stam’ uit tot een avondvullend programma, waarmee ze tussen 2006
en 2008 langs de theaters trekt;
waaronder ook cultureel café Bacchus. In april 2008 start ze de tryouts van ‘Los’, en speelt deze voorstelling tot in 2010. In maart 2008
speelt nog mee in Girls Comedy
Night. Sinds vorig jaar toert ze met
haar programma ‘Voest’ langs de
Nederlandse kleinkunstpodia. De
voorstelling is te zien op 23 september in Bacchus in de Gerberastraat.
Aanvang: 21.00 uur. Kaarten à 12
euro zijn te verkrijgen via www.cafebacchus.nl.

CD-presentatie Old School
Band zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - De Old School Band
presenteert aanstaande zaterdag 16
september haar debuut-CD in cultureel café Bacchus. Initiators van
de band, Marnix Busstra en Norbert
Sollewijn Gelpke, kozen voor deze
intieme, sfeervolle lokatie vanwege
hun gedeelde Aalsmeerse roots.
De Old School Band speelt instrumentale jazz/funk van het hoogste
niveau, maar op een speelse en toegankelijke manier. Drummer Mark
Stoop wordt deze avond vervangen door Chris Strik. De van oorsprong Aalsmeerse gitarist en componist Marnix Busstra heeft al vele
malen opgetreden in de KCA Jazz
Serie in Bacchus. Dit deed hij met
zijn eigen bands, zoals het Marnix
Busstra 4-tet, Marnix Busstra’s Second Vision of de Buzz Bros Band,
bands die stuk voor stuk zijn composities speelden. In 1997 nam hij
hier een live cd op: ‘Visionary Live at
Bacchus’. Met zijn Old School Band
keert Marnix terug naar een van zijn
grote inspiratiebronnen, meestergitarist John Scofield, beroemd geworden door onder meer zijn samenwerking met Miles Davis. Onder zijn eigen naam maakte Scofield
meer dan honderd cd’s, waarin veel
van zijn composities te horen zijn.
Fusion en funk, in een groovy stijl,
dat is de jazz van John Scofield
die Marnix Busstra met zijn kwartet gaat vertolken. Hij wordt bijgestaan door de briljant swingende
toetsenist Eric van de Bovenkamp,
de wonderbaarlijke basgitarist Norbert Sollewijn Gelpke – die Marnix
al kent vanaf zijn kindertijd – en de
niet minder virtuoze drummer Chris
Strik. Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdag 16 september om 21.30 uur. Toegang: uw
gift. Inlichtingen: Reinoud Staps, tel.
0297-325304 en Pierre Tuning, tel.
0297-360355.

de Kudelstaartse kunstenares en
tevens psychologe Christa Logman
te zien in Bacchus. Zij exposeert
met snelle impressies van personen, voornamelijk in inkt of houtskool. Een kijkje nemen kan zaterdag
en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.
Ook na de kunstroute is haar werk
nog in het culturele café in de Gerberastraat te zien tot 12 oktober.
Muzikale afsluiting
Zondag 17 september wordt de KCA
Kunstroute afgesloten in Bacchus
met een gelegenheidsband onder
leiding van de Aalsmeerse muzikant
Robbert Tuinhof. Een traditie is het
inmiddels dat het kunstweekend afgesloten wordt in het culturele café
met een borrel en een muzikale Jam
van een gelegenheidsband. De samenstelling van deze gelegenheidsband komt al jaren voor rekening
van de Aalsmeerse saxofonist Robbert Tuinhof. Ook dit jaar heeft Robbert weer een leuk gezelschap bij
elkaar gebracht met James Ludlum
op piano (Crazy Pianos), Dan Simon
op bas, Danny de Louw op drums
(Alexander Brousard) en op zang
Heidi Crooymans. Het repertoire zal
een mengeling zijn van Jazz en pop
standards. De band zal om 17.00 uur
beginnen met spelen.

Optreden Sierra Nobel uit
Canada in Oude Veiling
Veiling: Vrijdag 13 oktober: Happy
Traum (country blues zanger en gitarist en Woodstock muziek legende) en zaterdag 21 oktober: Ernst
Jansz Band met nieuw programma.
Reserveren van kaarten kan via
scr@pietergroenveld.com.

Happy Traum en Ernst Jansz
Komende concerten in De Oude

Klassieke klanken van Trio
Sonare op 1 oktober

Gezellig en sportief zeilevenement

Rond en Plat op Westeinder
Aalsmeer - Op zaterdag 16 en zondag 17 september organiseert watersportvereniging Nieuwe Meer in samenwerking met de stichting Westeinder Zeilwedstrijden ‘Rond en Plat
2017’ op de Westeinderplassen. Een
gezellig en sportief zeilevenement
voor eigenaren van rond- en platbodemjachten, zoals Tjalken, Lemsteraken, Tjotters, Boeiers, Boats-

jes, Friese Jachten, open- en kajuitschouwen en Staverse jollen. Ook de
schippers met zeilende Westlanders
zijn uitgenodigd om naar Aalsmeer
te komen. De wedstrijden zijn te zien
vanaf de kanten langs de Poel. Een
groot deel van de boten zijn aan het
einde van de zaterdag te bewonderen in de Kolenhaven.
Foto: Jan Jongkind

Aalsmeer - Vanaf oktober verzorgt
de werkgroep klassieke muziek van
KCA weer de concerten in de Oud
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg. Al ruim 25 jaar zijn deze concertjes een begrip in Aalsmeer en
heeft KCA ook veel uitvoerende musici mogen ontvangen. Het gaat te
ver om te zeggen dat het podium in
Aalsmeer een opstap was naar de
grote podia, maar toch heeft KCA in
de loop van de tijd een aantal solisten, duo’s trio’s en kwartetten zien
doorbreken naar de grotere concertzalen. Ook dit jaar is de werkgroep er in geslaagd een oorstrelend programma samen te stellen.
Het is soms een weerzien, maar ook
nieuwe ensembles zullen het kerkje
aandoen. Gestart wordt op 1 oktober met een oude bekende, trio Sonare. Een familietrio waarbij de jonge Pappilon Bodeke (18 jaar) de viool op virtuoze wijze bespeelt. Niet
alleen zijn vader Andor Bodeke be-

Exposities
Zaterdag 16 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u.
16 en 17 september:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag van
10.00 tot 16.30u.
Tot en met 15 oktober:
* Expositie Amazing Amateurs in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
Iedere donderdag tot en met zondag van 14 tot 17u.
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid
Stoffels en Tjits van der Kooij in het
gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren. Op 22 september lezing met rondleiding v/a 15u.
Diversen
Donderdag 14 september:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelavond in De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 15 september:
* Themamiddag over Amsterdam in
Odensehuis (voorheen inloopcentrum) in Irene, Kanaalstraat, 14.30u.
* Hollandse maaltijd in Open Hof
keuken in ’t Baken, Sportlaan, 18u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis aan de Dreef vanaf 20u.
15 en 16 september:
* Een jaar café Op de Hoek Kudelstaart. Vrijdag plaatjes draaien
en zaterdag foute karaoke met Kees
Markman. Aanvang: 20.30u.
Zaterdag 16 september:
* Postzegelruilbeurs in het Parochiehuis, Gerberastraat van 9.30 tot 15u
16 en 17 september:
* Kunstroute Aalsmeer langs ateliers en kunstlocaties op zaterdag
en zondag van 12 tot 17u.
* Gedichtentuin in Boomkwekers-

Bijeenkomsten
Donderdag 14 september:
* Informatiebijeenkomst over woonvormen voor mensen met dementie
in Inloopcentrum in Irene, Kanaalstraat van 13.30 tot 15u.
* Eerste netwerkbijeenkomst Businessclub bij FC Aalsmeer, Beethovenlaan van 17 tot 22.30u.
Dinsdag 19 september:
* Financieel café in Place2Bieb, Kudelstaart van 12.30 tot 14.30u.
19 en 21 september:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16. Iedere dinsdag en donderdag van
9.30 tot 12u.
Woensdag 20 september:
* Tweede Aalsmeer In zicht over verduurzaming in Wellant College, Jac.
P. Thijsselaan. Start 19.45u.

Vrijdag Bandbrouwerij!

Kunst van Christa Logman
Tijdens de kunstroute is er werk van

Aalsmeer - Op zondag 17 september komt Sierra Nobel uit Canada
met haar band optreden in De Oude
Veiling in de Marktstraat.
Sierra is de Canadese award winner als beste violist, beste singersongwriter en van de act van het
jaar. Zij en haar band hebben voorprogramma’s gedaan voor Paul McCartney, Kid Rock, Bon Jovi en hebben tevens opgetreden voor de Koningin van Engeland. Sierra toert
over de gehele wereld en brengt
naast prachtig pop-Americana muziek ook bijzonder fraai instrumentaal werk. Dit moet je niet missen.
De bassist in de band is de befaamde Marie-Jose Dandenau (Oh My
Darling). Aanvang 15.00 uur, entree
15 euro.

Muziek/Cabaret
Vrijdag 15 september:
* Bandbrouwerij voor en door muzikanten in N201, Zwarteweg v/a 20u.
Zaterdag 16 september:
* Marnix Busstra’s Old School Band
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 17 september:
* Optreden Sierra Nobel in Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
* Ruben Hoeke 25 jaar on tour in
The Shack, Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 23 september:
* Cabaret door Nathalie Baartman met ‘Voest’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

kerkhof open. Zaterdag en zondag
12 tot 17u. Thema: Vluchten.
* Watoren open i.v.m. kunstroute op
zaterdag en zondag 12 tot 17u.
Zondag 17 september:
* Dartclinic in Het Dijkhuis,
Aalsmeerderdijk 27, Aalsmeerderbrug vanaf 14u.
Maandag 18 september:
* Bridgeclub ‘t Rondje in Studio’s
Aalsmeer vanaf 19.30u.
Dinsdag 19 september:
* Koffie-ochtend in Het Lichtbaken,
Aalsmeerderweg, Rijsenhout, 10u.
* Dartcompetitie in ’t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 20 september:
* Inloop Oost Inn van 9.30 tot 11.30u.
Lunch 12 tot 13u. Creatieve avond
19.30 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Open dag Cultuurpunt Aalsmeer
in bibliotheek, Marktstraat, 14-16u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
* ZABO-bijeenkomst over nieuwe
zaalvoetbalseizoen in het Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 22 september:
* Kudelstaart Open bij dartclub
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart.
Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 23 september:
* Burendag in Kudelstaart in en
rond Place2bieb, Gozewijnstraat van
11 tot 17u.
* 16e Red Ball Express. Vertrek
10.30u. bij Crash Museum in fort
Aalsmeer. Vanaf 15u. bezichtiging.
Lezingen om 11 en 14u.
Zondag 24 september:
* Fietstocht Tour de Poel, TeamTimmerman. Start vanaf 8u. bij Westeinder Paviljoen op surfeiland. Afstanden: 10, 40, 70 en 100 kilometer.

geleidt hem op de piano maar ook
zijn tante, de sopraan Dewi Bodeke.
Een volgend concert wordt verzorgd
door het harpduo Dyade. Twee betoverend mooie instrumenten bespeeld door twee even betoverende dames Colet Nierop en Emilie
Bastens. Bij het traditionele KCAnieuwjaarsconcert klinken pianoklanken van het duo Mephisto,
een Belgisch echtpaar dat graag in
Aalsmeer zijn opwachting maakt. In
februari volgt dan nog het Delta pianotrio, een absolute topper in de
wereld van de kamermuziek. Deze jonge musici hebben al diverse
prijzen in de wacht gesleept in binnen- en buitenland. Dan eindigt het
seizoen met een verrassingsconcert. De concerten zijn op zondagmiddag vanaf half vier, waarbij in de
toegangsprijs van 15 euro een consumptie meegerekend is. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Tini Man vi 0297-329592.

Aalsmeer - Op vrijdag 15 september is alweer Bandbrouwerij nummer drie in N201. Jammen, spelen,
luisteren en nieuwe dingen creëren
op muzikaal gebied samen met alle andere aanwezige muzikanten
in ongedwongen sfeer en met ondersteuning van bandcoaches en
andere ervaren muzikanten; er is
plek voor iedereen; het maakt niet
uit hoeveel ervaring je hebt en welke muziek je graag wilt maken, al-

les kan en alles mag! De Bandbrouwerij is wekelijks op vrijdagavond
van 20.00 tot 00.00 uur. Voor velen
is de Bandbrouwerij inmiddels een
bekend fenomeen. Ben je muzikant,
nog nooit geweest en wil je eerst
even de kat uit de boom kijken? Dat
kan ook, de bar is geopend voor iedereen dus kom gerust eerst even
kijken of het je leuk lijkt, alle andere
publiek is ook welkom. De toegang
tot de Bandbrouwerij is gratis.

Eerste voorstelling op 15 oktober

Nieuw seizoen Bob & Gon
start met ‘La Dietrich’
Aalsmeer - Met ‘La Dietrich’ gaat
de succesvolle zondagmiddag serie
Bob & Gon in The Club van Studio’s
Aalsmeer op 15 oktober van start. Er
kan weer gaan genoten worden van
heerlijke concerten met een glas
wijn en een hapje in The Club. Exclusief bij Bob & Gon wordt georganiseerd door stichting Crown Theater Aalsmeer. Er is een prachtig programma samengesteld door Peter,
Bob en Gon met heel gevarieerde
artiesten. De 70 abonnementen zijn
inmiddels al uitverkocht, maar losse kaarten voor de voorstellingen
zijn vanaf nu te krijgen bij Espago
in de Ophelialaan of te reserveren
via een mailtje aan tickets@crowntheateraalsmeer.nl. Een losse kaart

kost 21,50 euro. De voorstellingen
beginnen om 15.30 uur en de zaal
gaat om 14.45 uur open. ‘In La Dietrich’ op zondag 15 oktober brengen
Wilma Bakker & Friends een muzikale, filmische voorstelling aan Marlène Dietrich. Verder trakteren Bob
& Gon dit seizoen op Opera Familia op zondag 19 november met een
‘Een rondje Vrijthof’, Sven Ratzke op
14 januari met ‘For One Night Only’,
Marcel de Groot op zondag 18 februari met ‘Held’, Beatrice van der
Poel en Erwin van Ligten op zondag
25 maart met ‘Forever 27’ en Cor
Bakker ontvangt op zondag 22 april
de sympathieke zanger Humphrey
Campbell. Kijk voor meer informatie
op www.crowntheateraalsmeer.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Klaar voor een
mooi muzikaal seizoen
met nieuwe westerns, ukelele's en gitaren

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de 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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit 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: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte
datum

van Bakel

R.C.

Datum
beschikking

23-09-1972 05-09-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders 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 besluit, 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.

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

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

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

Geslachtsnaam

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

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

van Veen

K.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.AALSMEER.NL

04-07-1986 04-09-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken 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.
NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 18 juli 2017 besloten hebben de volgende naamgeving openbare ruimte in te trekken en toe te kennen:
- Intrekken naamgeving openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en toekennen naamgeving openbare ruimte
”Burgemeester Hoffscholteweg” aan de toekomstige weg
tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg.
Inzage
de bijbehorende documenten (Z-2017/044848) kunt u inzien
bij de balie van het Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein
1, 1431 Aalsmeer. De actuele openingstijden vind u op www.
aalsmeer.nl . Dit besluit ligt tot 6 weken na deze publicatie
ter inzage.
CMYK / .eps

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Noordpolderweg 17, 1432 JH (Z-2017/044276), het bouwen van 3 uitwendige voorzetdockshelters
- Cactuslaan 11, 1433 GZ (Z-2017/044609, het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een woonhuis
- Rietwijkeroordweg nabij 66 kwek, kadastraal bekend perceel A 3549, 1432 JE (Z-2017/044727), het oprichten van
een tuinbouwkas

- Kudelstaartseweg 165, 1433 GC (Z-2017/044808), het legaliseren van een aangebrachte zoldervloer en dakkapel op
een schuur
- Aalsmeerderweg 237-1, 1432 CM (Z-2017/044888), werk
of werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het aanleggen van een
in- en uitrit
- IJsvogelstraat 11, 1431 VR (Z-2017/044992), het uitbreiden van een woonhuis aan de voorzijde begane grond en
1e verdieping
- Stationsweg 7, 1431 EG (Z-2017/045305), het wijzigen
van kantoor naar 2 appartementen op de 1e verdieping
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Copierstraat 2, 1433 NS (Z-2017/039183), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmigranten. Verzonden: 06-09-2017
- Ophelialaan 137, 1431 HD (Z-2017/030893), het plaatsen
van een luchtafvoerkanaal op een plat dak. Verzonden: 0809-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Hoofdweg 88, 1433 JW (Z-2017/037084), het uitbreiden
van de woning. De beslistermijn is verlengd met zes weken
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2017/038013), het plaatsen van 6 lichtmasten voor sportveldverlichting. De beslistermijn is verlengd met zes weken
- Japanlaan 7, 1432 DK (Z-2017/036055), het aanpassen
van de reeds verleende vergunning Z-2016/067825 voor
wat betreft wijzigingen gevels en vergroten kantoor, het
verplaatsen en verbreden van inrit C. De beslistermijn is
verlengd met zes weken
Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 319 kwek, 1432 AW (Z-2017/039925), het
bouwen van een woonark. Verzonden: 06-09-2017
Kennisgeving ontwerp-beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 132, 1432 GP (Z-2017/009326), het oprichten
van een woonhuis. Verzonden: 15-09-2017. De aanvraag,
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 15 september 2017 gedurende zes weken
ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning ***
Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en
deelgebieden 3, 5 en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5,
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21.
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ en ‘Green Park
Aalsmeer deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’ Ecuadorlaan 21
ten behoeve van het legaliseren van hogere lichtmasten en
het legaliseren van een aantal reeds gerealiseerde parkeerplaatsen te weigeren. De aanvraag is geregistreerd onder
nummer Z-2016/024693. De aanvraag omgevingsvergunning
ziet op het legaliseren van de al gerealiseerde lichtmasten
alsmede het gebruik van de al gerealiseerde parkeerplaatsen
ten behoeve van ‘Schipholparkeren’. In beide vastgestelde
bestemmingsplannen wordt onder verboden gebruik in elk
geval begrepen het gebruik van gronden en bebouwing ten
dienste van het gebruik van gronden en bebouwing als parkeergelegenheid voor reizigers die vliegen vanaf Schiphol. Bovendien is het initiatief in strijd met de op 23 januari 2014
door de gemeenteraad van Aalsmeer vastgestelde ‘Beleidslijn
Schipholparkeren’. Er bestaat geen aanleiding van het recent
vastgestelde bestemmingsplan en van de beleidslijn af te wijken. Voor de lichtmasten geldt dat deze in strijd zijn met de
hoogtebepalingen uit de bestemmingsplannen. Het voorliggende ontwerpbesluit betreft een herziening van het eerdere
ontwerpbesluit, welke van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017
ter inzage heeft gelegen. Wegens de aanpassingen die in het
besluit worden doorgevoerd is besloten om opnieuw een (herzien) ontwerpbesluit ter inzage te leggen. De uitkomst van
het ontwerpbesluit is hetzelfde gebleven en bevat dan ook het
voornemen om de omgevingsvergunning te weigeren.
Inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning liggen van 15 september 2017
t/m 26 oktober 2017 (6 weken) op de volgende wijzen voor
een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is
de balie open van 8.30-20.00 uur.
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.3016.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Händelstraat 37 t/m 75, Haydnstraat 26 t/m 52, Hellen-

daalstraat 8 t/m 30 en 31 t/m 37, Monteverdilaantje 1 t/m
24, Mozartlaan 20 t/m 60, (Z-2017/043584), het amoveren van dakpannen, panlatten en tengels van 92 woningen
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Witteweg 3 (Z-2017/039624) Jubileum festival Alfa Accountants & Adviseurs op 14 september 2017, verzonden 7
september 2017
- Beethovenlaan 120 (Z-2017/037292) Step-by-Step op 7
oktober 2017, verzonden 7 september 2017
- In het gebouw van Royal FloraHolland, Legmeerdijk 313
(Z-2017/041209) plantenbeurs, periode geldigheid vergunning: 1 november 2017 tot 1 november 2022, datum
gebruikmaking vergunning: 7 t/m 10 november 2017. Verzonden 8 september 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Galiteistraat (Z-2017/045332), Burendag Galiteistraat op
23 september 2017, melding akkoord 12 september 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 14-09-17 Het voorontwerp bestemmingsplan “Herziening GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en
7, hotel De Zwerm”met de daarop betrekking
hebbende stukken
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten B&W (met bijbehorende
stukken) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten burgemeester (met bijbehorende stukken) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening
t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brandveilig gebruik ten behoeve van het Blue Mansion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z2017/025047)
t/m 05-10-17 Voorontwerp van het bestemmingsplan “Herziening Kudelstaart op onderdelen - Kudelstaartseweg 67-73”
t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden met de daarop betrekking hebbende stukken
t/m 19-10-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken –
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het
ontwerpbestemmingsplan ‘5e herziening bestemmingsplan Woonarken – Uiterweg 93’, dat
in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid
t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en toekennen naamgeving openbare
ruimte ”Burgemeester Hoffscholteweg” aan
de toekomstige weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg. (Z2017/044848)
t/m 27-10-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z2017/009326), het oprichten van een woonhuis. Verzonden: 15-09-2017. liggen met ingang van 15 september 2017 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het
gemeentehuis.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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‘Blues2’ live bij illegale
deelnemer Kunstroute

Zaterdag en zondag bij galerie Sous Terre

Kunstbeurs aan Westeinder
Aalsmeer - Zoekt u een mooi object voor in huis, tuin of bedrijf, of
wilt u gewoon genieten van kunst?
Kom dan naar de zesde editie van
de Kunstbeurs aan de Westeinderplassen op zaterdag 16 en zondag
17 september. Deze beurs was voorgaande jaren een groot succes. Bezoekers toonden zich verrast door
het aanbod. De deelnemende galeries en kunstenaars zijn met zorg
geselecteerd en staan garant voor
een hoge kwaliteit. Alle disciplines
zijn vertegenwoordigd. Schilderijen, bronzen en keramische beelden,
maar ook glaskunst, foto’s en sieraden kunnen in de mooi uitgelichte
stands bewonderd worden.
National Flower-Art Museum
Vanaf eind maart - gelijktijdig met
de opening van De Keukenhof wordt het eerste Flower-Art Museum van Nederland geopend! Het
is eigenlijk wonderlijk dat er niet al
veel eerder een museum is geopend
dat speciale aandacht besteed aan
de schoonheid van de Bloem. Aan
het tot stand komen van de te tonen
collectie werken meerdere musea in
Nederland mee.

Om u een idee te geven van wat u in
maart volgend jaar te wachten staat,
is een grote stand ingericht met een
aantal ‘ Flower Art ‘ topwerken van
onder andere Bert Wouters, Van
der Vegt, Toon de Haas en Zhou Le
Sheng.
Voorstelling ‘Jazz and Wine’
Beleef de voorstelling voor levensgenieters ‘Jazz and Wine‘ met Joyce
Stevens op zaterdagavond 17 september. Tussen 20.30 en 00.00 uur
is de beurs the place to be voor de
echte levensgenieters. Op die avond
zal Joyce haar ‘Jazz and Wine‘ voorstelling spelen en kunt u samen met
haar een aantal excellente wijnen
proeven. Verder zal ze samen met
haar pianist Jazz stukken uit ‘The
American songbook‘ zingen. Kunst
in combinatie met het proeven van
zalige wijnen omlijst door easy Jazz
muziek, wat wil een mens nog meer.
VIP Arrangement
Wilt u tijdens het optreden van Joyce
Stevens op de eerste rang zitten en
als u wilt leren wat u proeft, genieten van wat u hoort en verwonderen
over wat u ziet? Reserveer dan via

info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl een VIP plaats. De kosten bedragen 25 euro per plaats. U
wordt ontvangen met een glas prosecco en vervolgens door een gastvrouw naar het VIP bordes gebracht.
Tijdens de voorstelling proeft u vijf
excellente wijnen, wordt de etagère
om de 20 minuten gevuld met diverse lekkere hapjes.
Kunstcheque van 1000 euro
Onder de bezoekers die bij binnenkomst op de beurs hun gegevens en
e-mailadres achterlaten, wordt een
kunstcheque van 1000 euro verloot.
Deze cheque kan besteed worden
bij galerie Sous-Terre. De winnaar
krijgt persoonlijk bericht. De Kunstbeurs wordt georganiseerd door
Sous Terre en vindt plaats in de galerie aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren). De kunstbeurs is zaterdag open van 11.00 tot
00.00 uur en zondag zijn bezoekers
welkom tussen 11.00 en 18.00 uur.
De toegang bedraagt 10 euro per
persoon (dagkaart) en 5 euro voor
65+kaarthouders en CJP. Kinderen
tot 14 jaar gratis (mits onder begeleiding).

Een sculptuur van Marianne Houtkamp.
Parkeren en informatie
De parkeerplaats op de beurslocatie is uitsluitend bestemd voor minder-validen en bezoekers die op de
fiets komen. Er is in de directe omgeving van de beurslocatie voldoende gratis parkeergelegenheid. Voor
contact: Bel 0412-482159 of mail
naar info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl.
Een overzicht van de deelnemende
galerieën en kunstenaars plus overige informatie is te vinden op de site www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl.
Muziek zaterdag
Op meerdere locaties is ook muziek
te beluisteren zaterdag. Bij Jachthaven Otto treden op: Om 14.00 uur
Aalsmeers Saxofoonkwartet, om
15.00 uur SAS Singer and Songwriter en dorpsdichter Bram Landsaat en om 16.00 uur SAS Singer
and Songwriter en gastdichters.
Bij de Historische Tuin: Om 14.00
uur Bandbrouwerij en Aalsmeerse
muzikanten in samenwerking met
N201. In cultureel café Bacchus:
Om 21.00 uur KCA jazz concert met
Marnix Busstra’s Old School Band.

Monic Persoon en Reint Baarda tonen werk in de grote loods van Otto.

Opening zaterdag bij Jachthaven Otto

KCA Kunstroute wordt een
kwestie van keuzes maken
Aalsmeer - Komende zaterdag
16 september en zondag 17 september van 12.00 tot 17.00 uur zullen er weer door duizenden belangOok de Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof is open zaterdag en
zondag tijdens de Kunstroute. Thema
dit jaar is: Vlucht.

stellenden keuzes gemaakt moeten
worden. Want alleen degenen die
twee dagen uittrekken voor de KCA
Kunstroute kunnen de kunst en muziek op alle 25 (!) locaties bekijken
en beluisteren.
De Nieuwe Meerbode besteedde de
laatste weken veel aandacht aan de
Kunstroute en bewaarde voor het
laatst locatie nummer 1 bij Jachthaven Otto op de Uiterweg 94. Een
grote loods die vanwege de ruimte veel kunstenaars van buiten of
zonder geschikte expositieruimte een onderkomen biedt. Gijs van
de Haak is verantwoordelijk voor de
variatie, de verschillende disciplines en kunststromingen. Zijn zoektocht noemt hij geslaagd. Maak de
opening om 11.00 uur mee, drink
een kop koffie met een gesponsorde lekkernij en bezoek de achttien
stands. Verleden jaar was de meest
bezochte stand die van fotografe
Monic Persoon en fotograaf Reint
Baarda. Eerdere jaren zochten zij

speciale Aalsmeerse sfeervolle locaties, maar de overweldigende belangstelling bij Otto zorgde voor een
omslag. Verder is er papierkunst
van Ingrid Siliakus, een vertrouwd
gezicht is Michel Sehstedt, wonend
in Frankrijk, maar altijd weer terug
naar Aalsmeer voor de kunstroute. Van de Haak is zeer blij met de
kunstenaars Lotte Bronsgeest, Marina Wortel.

Zondag optredens
Ook zondag kan kunst kijken gecombineerd worden met muziek
luisteren. Bij Jachthaven Otto: Om
14.00 uur: Dwarsfluit Ensemble Judith Glasbeek, om 15.00 en 16.00
uur Kaaijk & Co Het Stel. Bij de Historische Tuin: vanaf 14.00 uur Bandbrouwerij en Aalsmeerse muzikanten in samenwerking met N201. In
cultureel café Bacchus KCA afsluitingsborrol met Jazz Quintet onder
leiding van Robbert Tuinhof. Ook
zijn er zaterdag en zondagmiddag
live optredens met harpiste Mariellea Peters in het atelier van Afke
Borgman, locatie 22, Aalsmeerderweg 255. De Gedichtentuin maakt
ook deel uit van de kunstroute. Het
Boomkwekerskerhof is zaterdag en
zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
het thema dit jaar is: Vlucht.
Janna van Zon

Christa Logman exposeert haar schilderijen in cultureel café Bacchus.

Wandelen langs kunstkasten (11)

Wilde bloemen inspiratiebron
voor Engelien v/d Weijden
Zaterdag en zondag Kunstroute!

KCA trakteert op kunst,
muziek en workshops
Aalsmeer - Liefst 25 locaties zijn
te bezoeken tijdens alweer de twintigste editie van de Kunstroute
Aalsmeer. Op zaterdag 16 en zondag
17 september vindt dit leuke evenement weer plaats en net als alle andere jaren is er van alles te beleven,
voor jong en oud. Een prikkeling van
zintuigen door kunst, muziek, workshops en hapjes en drankjes.
De Kunstroute Aalsmeer is ter inspiratie, maar veel kunst is ook te
koop. De Kunstroute vindt voornamelijk plaats op de Uiterweg, maar
ook zijn de andere locaties in het
Centrum, op het Stokkeland, in de
Gerberastraat, aan de Stommeerweg en Kudelstaartseweg, aan de
Oude Spoordijk, de Aalsmeerderweg en de Hornweg een bezoek

zeker waard. De totaal 25 locaties
hebben elk iets bijzonders en vragen om ontdekt te worden. Op elke willekeurige locatie kunnen bezoekers starten. Alle deelnemende plekken zijn herkenbaar aan de
vlag van de organisatie, de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA).
De opening van het weekendevenement is op zaterdag om 11.00 uur bij
jachthaven Otto aan de Uiterweg 94.
Kom lopend of op de fiets, er is nauwelijks tot geen parkeergelegenheid hier. Kunstroute Aalsmeer is
gratis te bezoeken op 16 en 17 september, beide dagen tussen 12.00
en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.kunstrouteaalsmeer.
nl. In diverse winkels en bij de bibiotheek zijn folders met de route, alle
locaties en deelnemers verkrijgbaar.

Aalsmeer - Voor de wandelaars
van het Pelgrimspad zijn de kunstkasten een ware verrassing. Zij komen er een aantal tegen, zoals bijvoorbeeld deze van Engelien van
der Weijden. Het is de elfde kast
waaraan De Nieuwe Meerbode
aandacht besteed.
De kast van Engelien is te vinden
aan het einde van de Bachlaan.
Voor haar heeft deze plek bijzondere herinneringen. “Het is mooi dat
er door de kunstkasten ook meer
aandacht komt voor het Pelgrimspad. Eigenlijk wist ik niet eens van
het bestaan.”

Engelien van der Weijden koos voor
een plek waar twee kunstkasten op
nog geen twee meter van elkaar
verwijderd zijn. De berm met de wilde bloemen werd de inspiratiebron
voor de afbeelding op de kunstkast. Geschilderde klaprozen, met
hun eeuwige stralende rode kleur
en nooit de tijd krijgend om te verleppen. Het is een blij makende kast
die men kan associëren met lange
zwoele zomerdagen.
De Pauwenhoek
“Ik heb bijzondere herinneringen
aan deze plek. Gedurende mijn middelbare school jaren fietste ik dagelijks langs het Witte huis ‘De Pauwenhoek’, het huis dat nu uitzicht
heeft op mijn kunstkast. Ik herinner mij nog wel die lange Legmeerdijk - toen nog een onverharde weg
en heel smal - voor ons Kudelstaarters was Amstelveen heel ver weg.
Mijn schoolvriendinnetje en ik namen voor onderweg altijd brood en
drinken mee. In onze ogen kwam er
geen eind aan deze weg.”
Het plezier in het schilderen in de
openlucht ervoer Engelien als heel
plezierig. “Last van het voorbij razende verkeer? Neen joh, wij waren veel te hard bezig.” Na gedane

Aalsmeer - Na één keer mee gedaan te hebben met Plaspop en
twee keer in Bacchus gespeeld te
hebben vonden de mannen van
’Blues2’ dat het tijd werd om nu
eens wat anders te gaan doen. Ze
zochten eigenlijk iets wat een beetje
tegen de normale regels in gaat. En
zo kwamen ze al gauw bij de enige
echte ‘illegale’ locatie van de kunstroute terecht. Zware onderhandelingen over gage, podium en geluidsinstallatie volgden, maar uiteindelijk gaf het woordje ‘illegaal’ toch de
doorslag.
Dat woordje ‘illegaal’ klinkt zo heerlijk spannend vonden de mannen
van ‘Blues2’ en dus werd het deze (geheime) locatie aan de Uiterweg 142. Hier gaan Wil Straathof en
Guido van der Boorn op zaterdagmiddag 16 september zich dus helemaal uitleven in de blues. En bezoekers zijn natuurlijk van harte
welkom. De zondag daarna is Guido
weer naar huis (hij woont in Maastricht en kreeg helaas maar één
dag vrij van zijn vrouw) en dan verruilt Wil zijn accordeon voor de gi-

taar. Hij gaat dan verder als ’Blues1’.
Maar misschien komen er nog andere muzikanten aanwaaien die met
hem mee willen jammen? Het zal in
elk geval ook zondag zeker geen
dooie boel worden.
Foto’s en Dip-spullen
Tevens werd vastgelegd dat Wil
Straathof hier zijn foto’s mag exposeren. En het zijn zeker geen alledaagse foto’s. Alles draait bij hem
om de sfeer en hij heeft er dan ook
van alles aan gedaan om die sfeer
tot uitdrukking te brengen. De foto’s
zijn met andere woorden dus behoorlijk bewerkt. De ene foto neigt
wat meer naar het expressionisme
dan de andere, maar ze zijn zeker
de moeite waard om te komen bekijken. Zoals alles trouwens in deze gezellige kas. Je vindt hier oude
opgravingen uit de buurt, schilderijen uit Mantinge, keramische objecten, Dip-spullen en boeken over
Aalsmeer. En dit alles mooi uitgestald in een rustige entourage.
Je voelt je gelijk thuis. De koffie
staat klaar, welkom allemaal!

Om vrolijk van te worden

Kunstploegproject ‘Kunst,
Kitsch en Kabouters’
Aalsmeer - Alle kabouters uit het
Kunstploegproject ‘Kunst, Kitsch en
Kabouters’ hebben onderdak gevonden. Tegen de 250 knutselaars,
kunstenaars, versierders, verzorgers, verbeteraars en creatievelingen hebben de witte keramiek kaboutertjes een transformatie van jewelste gegeven. Het heeft verrassende kleurrijke, maar vooral fantasievolle beelden opgeleverd. Alle
kabouters komen weer bij elkaar tijdens het weekend van de Kunstroute. Het belooft een kleurrijk spektakel te worden in de rustieke boomgaard aan de Uiterweg die geknipt
lijkt om alle kabouters een mooi
plekje te geven. Deelnemers komen
overal vandaan. Zo doen de basisscholen De Brug, Samen Een en
OBS Kudelstaart mee aan het project. Maar ook de oudere Aalsmeerders, zoals bewoners van het Zorgcentrum en bezoekers van gebouw
Irene, zijn met hun kabouter aan
de slag gegaan. En ook Ons Tweede Thuis laat zich niet onbetuigd.
De kunstenaarsgroep die pas in het
Oude Raadhuis exposeerde, maar
ook bewoners van Woon en Zorgcentrum Hortensia doen een duit in
het zakje. Daarnaast is er een grote groep individuele deelnemers
die hun fantasie hebben losgelaten
op de kleine witte porseleinen kabouter. Deelnemers hadden de opdracht om de kabouter te bewerken
in de stijl van een geliefd schilderij,
patroon, verenkleed, woorden, tatoeages, Aboriginalmotief, traditioneel Afrikaans, foto’s, enz.

past. Het is wel de vraag of die opdrachten geheim blijven. Zo is er
een kabouter die simpelweg de opdracht ‘groei’ heeft meegekregen,
een grootmoeder maakte voor haar
kleinzoon, die is uitgezonden naar
Somalië, een marinier kabouter ter
bescherming en verschillende kabouters hebben de opdracht gekregen om voor wereldvrede te zorgen, zo vertelden sommige deelnemers frank en vrij. Al die kabouters
bij elkaar levert de Kunstroute een
kunstwerk op dat tot de verbeelding
spreekt. Het is om vrolijk van te worden en tegelijkertijd laat het de diversiteit van de Aalsmeerse samenleving zien. Tot nu toe loopt het als
een zonnetje en nu maar hopen dat
dit zo blijft en het komend weekend
mooi, droog weer is.

Wereldvrede
De onderliggende vraag was natuurlijk waarom juist die kabouter met deze looks op de wereld
is? Daarom moest er in het binnenste een geheime opdracht verstopt worden die bij de kabouter

Atelier Borgman
Naast het kabouterspektakel zijn
er ook nog de schilderijen van Karin Borgman te bekijken in haar atelier en keramiek van Nanette Kuijpers in het buuratelier. Ook dit jaar
is er weer appeltaart op het terras te
verkrijgen. Appeltaart die gemaakt
is door de deskundige bakkers van
Gewoon Doen. Zij gaan ook het terras verzorgen.
De Kunstploeg is te volgen op www.
DeKunstploeg.nl en via Facebook
en heeft haar onderkomen aan de
Uiterweg 185. Bezoekers zijn zaterdag 16 en zondag 17 september
welkom tussen 12.00 en 17.00 uur.

arbeid is het zoet rusten. Eerst was
er het intensieve werken om na het
schilderen samen met vriendin en
collega Cathy van der Meulen zich
heerlijk in het gras te vlijen met een
hapje en een drankje. “Lekker met
ons blote voeten in het hoge gras.”
Wanneer de bussen voor het ver-

keerslicht moeten wachten steken de passagiers hun duimen omhoog en wordt er gezwaaid. Vrij vertaald: Goed gedaan dames! “Ik fiets
er nog wel eens langs om de kasten
te bekijken, ben nog steeds blij met
mijn keuze en de plek.”
Janna van Zon
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Nieuwe leden welkom bij vrouwenkoor

Leuk om iedereen te zien en te spreken

Zes jubilarissen bij Vivace
Aalsmeer - De repetities van
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace zijn
op dinsdag 5 september jl. weer begonnen. Maar niet voordat voorzitter, Marijke Brussaard, een aantal
jubilarissen in het zonnetje zette.
Allereerst waren daar Nel Koeleman
en Akke Lodewijk, die een oorkonde
ontvingen van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland in verband
met hun 25-jarig jubileum bij het
koor. Dit gold ook voor Janny Wilms
Floet, die deze ochtend helaas ontbrak. Dan waren er twee leden, die
hun 10-jarig jubileum vierden, Rietje
Spaargaren en Marja van Oostveen.
Zij kregen van de voorzitter een zilveren hanger in de vorm van een Gsleutel. Tenslotte memoreerde de

voorzitter, dat Vivace een erevoorzitter heeft, Elly Nieuwenhuijzen. Omdat zij een verjaardagsjubileum te
vieren had, werd zij getrakteerd op
een mooi boeket bloemen. Kortom,
een gezellige en feestelijke start!
Gelukkig was er nog voldoende tijd
over om te zingen, hetgeen door de
dames uit volle borst gedaan werd.
Nog steeds onder de bezielende leiding van dirigent Irma Zethof.
Nogmaals: Vrouwenkoor Vivace kan
nog steeds leden gebruiken. Geïnteresseerd? Kom langs op de repetitieochtend in het Dorpshuis te Kudelstaart, elke dinsdag van 09.30 tot
11.30 uur of bel voor meer informatie naar de voorzitter, Marijke Brussaard, via 0297-326564.

2e Amstel Korendag in P60
Amstelland - Maar liefst 19 koren
uit Amstelveen en omstreken verzorgen zondag 1 oktober optredens
in het Amstelveense Poppodium P60
tijdens de tweede editie van Amstel
Korendag. Diverse koren uit Amstelveen en omstreken, maar ook daarbuiten zullen een spetterend optreden verzorgen in het drukke Stadshart om het publiek te entertainen!
Tijdens dit korenfestival wordt elk
koor op een podium gepresenteerd,
versterkt met digitaal geluid en professionele verlichting. Liefhebbers
zijn welkom op 1 oktober van 13.00
tot circa 21.00 uur. De Amstel Korendag is een geweldig dagje uit

voor koormuziekliefhebbers. De negentien deelnemende koren zijn: To
the point, Monday Singers, Popkoor
Elan, Breukels Glorie, Then there
were voices, Gezelligheidskoor FF
Anders, Sparks of Joy, D-fine, Inspiratie, Popkoor Amazing, Multiple Voices, Little Wing, Wazzup Singers, In The Mood, Stella Nova Koor
Amstelveen, Refreshing, Starlights,
Creatoon en Amstel Gospel Choir
Kaartverkoop zijn tijdens het evenement aan de kassa van P60 verkrijgbaar. De entreeprijs voor volwassenen is 2,50 euro en voor kinderen
1,50 euro. Voor het programma en
meer info: www.amstelkorendag.nl

Reünie Scouting Wiol en
Willem Barendszgroep

Zondag feestelijke opening
sportcentrum De Waterlelie
Aalsmeer - Precies volgens planning verlopen, de bouw van de
nieuwe trainingshal naast/aan het
zwembad aan de Dreef. Aanstaande zondag 17 september is de feestelijke opening van sportcentrum
‘De Waterlelie’. Een prachtige resultaat waar directeur Marten van
Maastrigt terecht trots op is.
Hij geeft een rondleiding vanaf de
centrale hal, waar bij de entree nog
in grote letters de slogan ‘Wel-kom
in beweging’ komt te staan, naar de
vernieuwde en moderne horeca met
als vanouds plekjes voor het ramen
om naar de zwemmers te kijken.
Dan via de vier kantoren en de vergaderzaal op naar de trainingshal,
die liefst 46 bij 24 meter is. De trainingshal kan met wanden in drieen gedeeld worden en diverse moderne technieken zijn gebruikt qua
energie- en gebruiksvriendelijkheid.
De lichten gaan automatisch aan bij
het betreden, de wanden hebben
speciale bekleding, waardoor het
niet gehorig is, en op het dak liggen
liefst 322 zonnepanelen.
Behoefte aan
Over of de hal wel vol zou komen,
had beheerder ESA geen zorgen. Er
was duidelijk behoefte aan een extra sporthal. Nieuwe huurders zijn
onder andere SV Omnia met ritmische gym, turnen en volleybal. De
basketbal heeft al getraind in de
hal, evenals zaalvoetballers, hockeyers, de trimgroep en de handballers van RKDES. “De invulling is
niet ten koste gegaan van de bestaande hallen”, legt Maastrigt uit.
“De andere hallen zitten ook vol.
Bovendien is gymzaal De Roerdomp
al dicht en komt de basisschool bij
ons gymmen en als de Triade school
gebouwd is, komen al die kinderen
ook bij ons. De gymzaal De Thijsse
wordt dan ook gesloten.” Natuurlijk zijn er kleedkamers bij, voor da-

mes en heren, en voorzien van douches en toiletten. Wie slecht ter
been is, kan ook boven op de ‘tribune’ komen, want de hal is voorzien
van een lift. Op de bovenverdieping
hebben ook een gewichtsconsulente, een nagelstudio en fysiocentrum PACA een onderkomen gevonden. Over de naam van het sportcentrum heeft Maastrigt niet lang
na hoeven denken. “Daar was ik zo
klaar mee. Sportcentrum De Waterlelie. Voor mensen van buitenaf misschien een vreemde naam, maar in
Aalsmeer en omgeving kent iedereen De Waterlelie.”
Spectaculaire opening
Tijdens de feestelijke opening kunnen bezoekers, iedereen is welkom,
volgens Maastrigt een spectaculair programma verwachten. Burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Gertjan van der Hoeven hebben
aangegeven bij de opening aanwezig te zijn, maar verwacht geen lange speeches. “Cindy Pietersen van
de Comedy Train verzorgt de presentatie, dus die houdt de vaart er
wel in.” Voor de kinderen wordt een
spelinstuif georganiseerd waar zij
aan allerlei spelletjes kunnen deelnemen. Ook worden er rondleidingen gegeven met ook, best speciaal, een kijkje in de machinekamer.
Bij de entree en in de gang wordt
een verenigingsmarkt gehouden
met achttien kramen op het gebied
van sport.
Marten Maastrigt vertelt tot slot dat
de bezoekers ook een hele leuke
slothappening kunnen verwachten.
“En voor iedereen hebben we een
cadeautje.” De feestelijke opening
van sportcentrum De Waterlelie is
zondag 17 september van 15.00 tot
17.00 uur. Komt u/jij ook kijken? De
hapjes en drankjes zijn al besteld!
Door Jacqueline Kristelijn

Postzegelbeurs start weer
een kleine tentoonstelling te bekijken van Cor van Meurs, ruilbeursleider, over ‘Schepen’ op postzegels.
Verder kan een kijkje genomen worden in de kavels die in de septemberveiling niet zijn verkocht en die
dan 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 ruilbeurs
is tot 15.00 uur. Voor meer informatie over deze dag kunt u terecht
bij Cor van Meurs via 0297-343885
of bij Gerboud Zwetsloot via 0297345231. Kijk voor alle activiteiten en
informatie op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

ting vind je mensen met hele verschillende achtergronden. Denkers
en doeners, praters en zwijgers,
maar allemaal in de loop van tijd gewend geraakt samen te werken, elkaars krachten te benutten, zonder onderscheid des persoons. Juist
ook daarom kijken we enorm uit elkaar weer te zien en hopen we dat
alle oudscouts dit artikel breed verspreiden en anderen over de streep
trekken ook te komen!” Jackelien
vult aan: “Want weet je nog wie er
bij jou in de boot zat tijdens kamp?
Met wie jij nachtenlang kletste bij
het kampvuur? Met wie jij swingde
op de kamphit? Met wie je die leuke
programma’s voor jouw speltak bedacht? Hoe leuk zou het zijn om elkaar weer te spreken!” Het is duidelijk dat het organisatieteam popelt
iedereen weer te zien en te spreken.
Dus schrijf je snel in via: https://
www.scoutingwwb.nl/activiteit/reunie/info Dit kan tot eind september.

16e rit Red Ball Express
‘Stirling’s End door regio
Aalsmeer - De 16e editie van de
‘Red Ball Express’, de rondrit met
authentieke WOII voertuigen, georganiseerd door Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in
samenwerking met Keep Them Rolling wordt gehouden op zaterdag
23 september. Deze 16e editie genoemd ‘Stirling’s End’ passeert weer
vele gedenkwaardige plaatsen op
de route, die direct verbonden zijn
met een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2002 wordt
deze rondrit verreden met authentieke legervoertuigen uit WO 2 zoals Jeep, Dodge, GMC, Ford, Chevrolet, Harley en BSA motoren. Zo’n
50 voertuigen komen vanaf 9.00 uur
naar het Crash-museum en vertrekken vandaar om 10.30 uur voor een
rondrit met een tussenstop in Wilnis.
Lezing
Na vertrek van de voertuigen is er
voor het publiek in het Crash museum gelegenheid om een lezing
bij te wonen over aanvoerroute genoemd ‘Red Ball Express’, die vanaf de invasiestranden in Normandië
de frontlinies met alle noodzakelijke voorraden voorzag. Dag en nacht
reden konvooien naar de linies om
alle nodige voorraden aan te vullen. Deze speciale lezing wordt twee
maal gehouden en de eerste begint
om 11.00 uur. Een tweede lezing is
om 14.00 uur en aansluitend zijn de

Met ruiltafel en tentoonstelling
Aalsmeer -Zaterdag 16 september gaan de deuren van het Parochiehuis om 09.30 uur weer open
voor iedereen, maar natuurlijk speciaal voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. De entree is gratis.
Eén van de grootste postzegel(ruil)
beurzen uit de omtrek van Aalsmeer
staat weer op het programma. Aan
de verenigingstafel kunnen bezoekers heerlijk snuffelen in de ruim
100 nieuwe stockboeken met daarin duizenden zegels voor 5 eurocent per stuk. Neem stockboek(en)
met dubbele zegels mee om te ruilen, ook dat kan. Van de vele ruiltafels wordt veelal dankbaar gebruik
gemaakt. Deze maand is tevens

Aalsmeer - Weet jij nog hoe je beloofde een goede scout te zijn, “iedereen te helpen waar ik kan”, en
je te houden aan de Scoutingwet?
Op 14 oktober aanstaande viert de
scoutinggroep Wiol en willembarendszgroep Aalsmeer haar tweede
reünie, kom ook en schrijf je nu in!
Het organisatieteam, Aty Roodenburg, Jackelien Boorsma, Harry Maarse, Sam Keessen en Wietske Gercama, Marije Belkom en Ron
Dol, maakt zich op voor een geweldige reünie. Aty vertelt: “Tijdens de
eerste vergaderingen hebben we
met elkaar besproken wat Scouting nu eigenlijk voor ons heeft betekend, wat we ons herinneren van
onze scoutingtijd. We kwamen erop uit dat het niet alleen een leuke, spannende en uitdagende vrijetijdsbesteding was. We hebben allemaal ontzettend veel geleerd.” “En
wat een kleurrijk gezelschap”, sluit
Harry enthousiast aan. “Op scou-

voertuigen van de Red Ball Express
terug te verwachten. De voertuigen keren vanaf 15.00 uur terug bij
Crash museum en zijn dan ook weer
te bezichtigen voor het publiek. Het
museum is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460 in Aalsmeerderbrug.
Route Red Ball Express
Na circa 35 kilometer is er een tussenstop bij de sporthal Willestee in
Wilnis waar de deelnemers worden
ontvangen door burgemeester Divendal. De voertuigen worden vanaf 11.30 uur verwacht en zijn dan te
bezichtigen en rond 13.30 uur zullen ze weer vertrekken. De bestuurders en bijrijders van de voertuigen
zijn veelal in authentieke uitrusting
gekleed. Dit geeft het beeld van ‘living-history’. Het gaat hierna richting Portengen naar ‘Stirling’s End’
en vandaar naar Nieuwkoop waar
een ‘rondje door het dorp’ gereden
wordt als felicitatie met het 30-jarig
jubileum van het Historisch Genootschap aldaar. De circa 75 kilometer
lange rondrit zal vele plaatsen van
historische betekenis uit de Tweede
Wereldoorlog passeren. Daarmee
worden mensen herdacht en geëerd
die vochten en vielen voor de vrijheid. Kijk voor meer informatie over
museum en de Red Ball Express op
de websites: www.crash40-45.nl of
www.redballexpress.nl.

Groene vingers en rechterhanden gezocht

Burendag in Kudelstaart
met lunch en workshops

Rijdende wandeling met
de boswachter
Amstelland - Stap in de Bosmobiel
op zondagmiddag 24 september
om 14.00 uur, luister naar bosverhalen van de boswachter en geniet
van het mooie en gevarieerde uitzicht. De rijdende wandeling is geschikt voor iedereen. Kosten: 5 euro
per persoon, graag gepast en contant betalen. Start van de rit is bij de

grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan.
Er kunnen tien mensen mee, dus
snel aanmelden via 020-5456100,
via de website www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de
Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot
en met zondag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

Kudelstaart - Op zaterdag 23 september wordt in en rondom Place2bieb in Kudelstaart de Nationale
Burendag gevierd. Buurtbewoners
Diane en Richard hebben samen
met De Binding en Dock het initiatief genomen om deze dag te organiseren. Place2bieb is het jeugdcentrum dat begin dit jaar is geopend. Diverse tieners en jongeren komen hier wekelijks voor verschillende activiteiten. Doel van de
burendag is om ook andere buurtbewoners eens uit te nodigen in de
Place2bieb en jong en oud met elkaar te verbinden. Het programma
ziet er als volgt uit: 11.00 tot 13.00
uur: Kookworkshop voor 12 plus;
13.00 tot 15.00 uur: Lunch voor vrijwilligers (en buurtbewoners). En
van 11.00 tot 17.00 uur onder andere klussen in en rondom Place2Bieb,

graffiti-kunst maken en een (moes)
tuin aanleggen. Voor al deze activiteiten zoekt de organisatie buurtbewoners die als vrijwilliger willen helpen. Dus iedereen met ‘groene vingers’ of ‘twee rechterhanden’ is welkom! Ook keukenprinsen en keukenprinsessen vanaf 12 jaar die
willen helpen met het voorbereiden van de lunch zijn nog hard nodig! Aanmelden kan tot en met donderdag 21 september door te mailen naar place2bieb@gmail.com.
Alleen meelunchen kan ook voor
3 euro. Ook aanmelden via place2bieb@gmail.com. Daarnaast zoekt
de organisatie nog sponsors voor
deze burendag. Dus een financiële
of materiele bijdrage leveren? Neem
vooral contact op via place2bieb@
gmail.com of kom langs in het centrum aan de Graaf Willemlaan 1.

Op stap in ‘t Bos
Aalsmeer - Donderdag 21 september van 19.00 tot 20.30 uur kunnen
belangstellenden weer mee lopen in
het Amsterdamse Bos. Ontspannen
aan de conditie werken voor hoofd
en hart. Verzamelen op de parkeerplaats halverwege de Bosrandweg,
tegenover de Rietwijkeroordweg in
Aalsmeer. De wandeling is voor iedereen (man/vrouw, jong/oud) die zin
heeft om lekker te lopen en anderen
te ontmoeten; gezellig en gezond. Na
de wandeling is er koffie en thee bij
de startlocatie. Om op de hoogte te
blijven van de wandelingen en voor
vragen kan een e-mail gestuurd worden naar opstapmetoosterkerk@hotmail.com. Weet je welkom en wandel mee met de initiatiefnemers Anne
Marie van Elswijk en Ina van Willegen.

Lezing over kunst
Astrid en Tjits
Aalsmeer - Van 26 juli tot 26 oktober exposeren kunstenaars Astrid
Stoffels en Tjits van der Kooij in het
gemeentehuis. Vrijdag 22 september om 15.00 uur geven zij een lezing over hun werk in het gemeentehuis gecombineerd met een rondleiding. De lezing is vrij toegankelijk. Graag van te voren aanmelden
bij curator Ingrid Koppeschaar via
hfkoppeschaar@gmail.com.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Foto’s: Jacqueline Blesgraaf, www.kickfoto’s.nl, Yvonne van Doorn

Uitslag van de 32-ste Pramenrace
SNELHEID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Speedﬁsh
Ast maar drijft
Legale Beppies
De EerebajePlokkers
Union Junior
‘t Molmmegoedje
De Witte van Leeuwens
DIP
Allegaertje
De Poddeworsten
De Barrel
Kees Bonkezak
Stenhuismaatjes
De Kleine Brug

TIJD
S. Baardse
K. Janssens
M. v.d. Schilden
C. v.d. Schilden
R. van Leeuwen
C. de Moor
T. van Leeuwen
H. v.d. Meer
C. Piet
D. Keessen
K. Bus
M. Maarse
J. Brouwer
W. Heeren

BOKKEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Gang is Allus
J. Knobbout
Rentapraam
M. Kesting
Sweetisch Penta Maﬁa
J. Engel
No Stress
B. Wels
Praam van Piet van Pa
J. Bos
Wrakhout
B. Zwart
Aaltje Bagger
H. Jansen
De Lillike Draeck
A. Rijkmans
Aangeschoten Wild
B. Straathof
De Wijzen uit ‘t Oosten
R. Maarse
Titanic
J. v.d. Jagt
Bij mekaar geraapt zooitje
J. v.d. Polder
DPB’s
M. Piet
De Ideale Schoonzonen
J. van Arkel
Het Vaar-tuig
D. Geleijn
De Turftrekkers
B. Been
Tuuteblik
H. Strampel
New Kids on the Bok
R. Volkers
Vitanic
S. Koster
De Vreeselijke Vreekens
E. Vreeken
De Achterste Zaal
H. Freling
X-qlusive Holland
N. Koster
De Buertskippers
R.J. Pannekoek
De Vreemdgaanders
P. Moolhuysen
Rode Lantaarns II
M. Könst
De Meubeltjes
J. van der Schilden
Team Polder Power
R. Noordhoek
Frau Schöderbuck
A. Verduyn
ABRACAHADIBA
H. Boer
De Luie Donders
M. Dol
De Poelbandits
A. v.d. Hoorn
Boerrito’s
J. Bastian
Het Seringenland
A. Buis
Kees K en de Gotmajoor
W. Groen
De Barreltjes
F. de Vries
De Bierbaron
W. van Leeuwen
De Gemiste Kans
R. Onclin
Blick Black & Bjoetifoel
M. Oﬀerman

1:51:13
2:07:41
2:07:58
2:17:04
2:23:04
2:23:24
2:29:14
2:37:54
2:43:22
3:50:13
2:36:08
A
2:58:21 Kruisje
0:00:00
GF
0:00:00
GF
TIJD
2:48:22
2:50:00
2:58:30
3:00:04
3:05:45
3:09:35
3:12:17
3:21:50
3:34:05
3:39:18
3:45:08
3:03:10
3:06:00
3:11:03
3:17:35
3:21:22
3:31:15
3:39:47
3:41:13
3:50:10
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00

39 De Kloothommels
40 Pr-ôôst

H.J. van Leeuwen
J. van der Ban

DAMES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Herinnert u zich deze nog?
C. Kooij
Eén pot nat
I. van Arkel
Praamangels
F. Molema
Kurkdroog
S. Penne
Badgirls (have more fun)
W. Hoogenboom
De Tollemetuiten
S. Kramer
De Meides Van…
N. v.d. Meer
Meiden van Staal
Y. ten Hoeve
De Witte Wieven
M. den Hartog
Bubbels
A. Fijn
Over tijd
N. Beijnvoort
Kurkentrekkers
S. van Arkel
Ladies of the Westeinder
W. v.d. Have
10 PK
M. Pauw
‘t Tietenblik
N. Droog
Undateables
J. de Kruijﬀ
RECREANTEN

Kruisje
Kruisje
Kruisje
Kruisje
Kruisje
Kruisje
Kruisje
Kruisje
Kruisje
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Team Joppe v/h Aquaprama J. van Schuppen
De Drifters
A. v.d. Drift
De Vlijtbuiters
R. de Vries
Dirrekies Gaatje
J. Arendse
La Banane Bordeaux
T. Eveleens
De Farregatters
B. de Vries
Spraam
B. Sparnaaij
Pitspoezen
B. Visser
Kung Fu Penta’s
M. Tas
Poeltoeters
J. Zandstra
Rondje Omweg
M. Harting
Op de Valreep
A. van Bostelen
Heerenmetijd
J. Molema
Correctie veld 2
J. Peters
De Drijvende Diva’s
L. de Wilde
Simpel Zat
P. Vreeken
De Natte Snorretjes
L. Peetoom
The Beachbikkels
R. Vismans
Mixed team van ‘t End
K. Kramer
Ome Dirk
V. Jongkind
De Rode Schoentjes
R.J. Winters
De Tur-bootjes
P. Dijkstra
Buijte Durrup
A. Maarse
De Harde Bezems
P. de Vries
Team Waterpas
D. Bouman
Optimale Achterblijvers
S. Kooij
Blood Sweat & Beers
C. Alderden
Mozes
K. Alderden
Historische Tuin 2
J.W. Wegman
Ons Praem
M. de Vries
‘t Kacheltje
R. Endhoven
De Prutpraam
M. van Vuren

0:00:00
0:00:00

GF
GF

TIJD
2:28:06
2:58:40
2:59:25
3:01:31
3:01:45
3:10:20
3:10:55
3:09:11
A
2:59:56 Kruisje
3:34:09 Kruisje
0:00:00
GF
0:00:00
GF
0:00:00
GF
0:00:00
GF
0:00:00
GF
0:00:00
GF
TIJD
2:21:09
2:26:26
2:34:25
2:37:06
2:41:16
2:42:34
2:49:41
2:51:38
2:53:52
3:04:38
3:09:41
3:11:28
3:12:50
3:14:31
3:15:10
3:15:13
3:15:43
3:16:06
3:16:33
3:18:47
3:18:57
3:18:58
3:21:45
3:21:50
3:23:08
3:27:42
3:28:49
2:39:01
2:40:49
3:10:20
2:41:46
2:45:05

A
Kruisje
Kruisje
Kruisje
Kruisje

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

De DekZwabbers
M. Koopmans
Het Witte Hek
A. Ceelen
De Zwarte Ruiter
P. Stokman
Ketelbinkies
A. Van Gool
De Gouwe Rokken
M. Vermeulen
Praam XXL
J. v.d. Velde
Aalsmeer Import
R. Noordman
Beun & Kleun B.V.
E. Kramer
Alupra
W. Fokker
Zeeuws Meisje
J. Weij
Team 188
R. Tas
Tot dat ‘t Zinkt
D. Lanser
De Baggerbanjers
J. Bosman
After-Dorst
H. Spaargaren
Tik ‘m aan
D. Alderden
Dattiﬂoat-team
R. Mäkel
Piet Keuregies Preem
J. van Ackooy
De Kale Zak
F. Rinkel
Prins Albert
R. Verkerk
Raketjes
S. Tromp
Van Begin tot ‘t End
J.J. Eveleens
Hermamixers
P. Buijs
Het Eerste Deuntje
J. Buis
Bejaardenclub ‘de Anjers’
O. Houtkamp
Team Turbana
J. Tukker
Team Hatseﬂats
R. Winters
Team Steur
P. Steur
The last minute
A. Weening
De Nachtwacht
E. Verbeek
Lelijke Eendjes
S. van Weerdenburg
Tied Zat
I. Blauwhoﬀ
‘t Witje
W. van Tol
De Linkeballers
R. van Leeuwen
Von Penta
B. van Baal
Peditum Pramos
J. Oosterhof
Nee, jij vaart lekker!
F. Janssens
Black Pearl
M. Braakman
Aprameja
A. Leegwater
‘t Schip
K. van ‘t Schip
Gemengd Douchen
J. Jongkind
Het D(r)onkere End
E. van den Beitel
Stoppies
D. v.d. Heuvel
Bovenlanden
G. Nooter
Bledje 016
D. Penha
Heavy Dreamers
C. Springintveld
De Dubbele Bojum
R. Vermeulen
Oversharing
J. v.d. Voort
Alle Bochten Rechtdoor
P. Lenzen
De Kornuiten
J. Engel
All Stars
G.J. Meijer
Team Vol Gas
R. Schreurs
Puntjetaartleven
B. Eveleens
Voor de Gein
R. Zitvast
Team Good Life
M. Wiesener
Pino
M.L. Verbruggen
Mannen kunnen niet zoeken
A. Arendse

2:47:48
2:48:59
2:55:39
2:57:53
2:59:18
2:59:43
3:01:08
3:04:40
3:09:00
3:12:22
3:13:01
3:13:49
3:13:57
3:18:26
3:19:06
3:21:42
3:24:57
3:27:01
3:40:30
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
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Kruisje
Kruisje
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GF
GF
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GF
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GF
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GF
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GF
GF
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GF
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Grote wens in vervulling!

Organisatie Jongeren Rode Kruis

Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven heeft donderdagavond 7
september in samenwerking met
de Feestweek Aalsmeer een grote wens van de 17-jarige Thom Holleman in vervulling laten gaan. De
jongen met Downsyndroom is helemaal idolaat van André Hazes jr,
maar was nog niet in de gelegenheid geweest een optreden van de
populaire zanger bij te wonen. Zijn
moeder had al diverse pogingen gedaan om hem naar een concert te
laten gaan, maar veelal waren het
optredens voor personen vanaf 18
jaar. Toen Stichting Dag van je Leven hoorde dat André naar de feesttent op het Praamplein kwam werd
er een meet & greet geregeld.
Donderdag 7 september was het
dan zover. De vrolijke jongen werd
in de VIP-ruimte ontvangen en nadat hij eerst zanger Gerard Joling
een handje had gegeven, mocht
hij dan eindelijk naar de kleedkamer van de grote ster. Voor de gelegenheid had hij zijn haar laten knippen in ‘Hazes-look’ en een nieuwe
spijkerbroek met scheuren gekocht,
want die heeft zijn idool ook vaak
aan. En ja hoor, dat viel André meteen op. Thom glunderde van oor tot
oor en na een kort praatje en uiter-

Aalsmeer - Zaterdag 9 september
genoten ruim 60 mensen met een
beperking en hun begeleiders van
de Pramenrace. Het Jongeren Rode
Kruis afdeling Aalsmeer en Uithoorn
had hen uitgenodigd om in de achtertuin van zorgcentrum Aelsmeer
naar de voorbijvarende boten te kijken.
In de Aalsmeerse Pramenrace varen versierde boten rond, en dit jaar
was het thema ‘Zoek het uit’. Net als
voorgaande jaren waren bewoners
van Ons Tweede Thuis (OTT) – de
woonstichting voor mensen met een
beperking – uit Aalsmeer en omgeving door het Jongeren Rode Kruis
uitgenodigd bij de Pramenrace. In
de ochtend regende het nog, maar
tijdens de Pramenrace was het
droog en brak zelfs de zon door. Zittend in de tuin van Zorgcentrum
Aelsmeer, die grenst aan de Ringvaart, bewonderden de bewoners
van OTT de mooi versierde pramen

Mensen met beperking
genieten van Pramenrace

Thom Holleman ontmoet
idool André Hazes jr.
aard de nodige foto’s, stuiterde hij
weer naar buiten voor een drankje.
Radio-interview
Hij mocht over zijn leuke ontmoeting een interview geven bij Radio
Aalsmeer, want het lokale radiostation was in de VIP-ruimte aanwezig voor opnames en interviews met
de artiesten die op kwamen treden,
waaronder Maan en de 3 J’s. En ook
Thom kreeg zijn moment of fame
voor de microfoon.
Daarna kon hij een half uur genieten van de bekendste nummers
van André in de grote feesttent.
Op een barkruk, goed door zijn vader vastgehouden, stond hij te genieten. Hij kon alle nummers uit volle borst meezingen. De mensen die
om hem heen stonden vonden het
geweldig dat de jongen het zo fantastisch vond. En omdat hij zo hoog
aan de zijkant van het podium stond
heeft heel de feesttent vast ook van
hem genoten. Gewapend met een
persoonlijk geschreven boodschap,
handtekening en enorm veel adrenaline ging Thom met zijn ouders
om half twee in de nacht weer huiswaarts. Een ervaring die hij nooit
meer zal vergeten.

Ozcan Akyol alias Eus op
Literatour in bibliotheek
Amstelland - Schrijver, columnist
en tv-held Özcan Akyol alias Eus
komt tijdens Literatour, de Boekenweek voor jongeren, naar de bibliotheek! Hij komt praten over zijn levensloop, zijn boeken en het schrijverschap en na afloop mag iedereen
hem het hemd van het lijf vragen.
Özcan Akyol debuteerde in 2012
met de semi-autobiografisch roman
Eus. Een verhaal over een TurksNederlandse jongen die opgroeit
in de ‘onderklasse’ van Deventer,
een milieu waaraan hij zich probeert te ontworstelen. Van Eus werden binnen een week 10.000 exemplaren verkocht en al snel volgde
de verkoop van de filmrechten. Begin 2016 verscheen zijn twee roman
Turis. In dit boek gaat de hoofdpersoon op zoek naar het vermeende
dubbelleven van zijn vader om het
huwelijk van zijn ouders op te breken. Turis kent net als Eus autobiografische elementen.
Naast auteur is Akyol columnist
voor onder andere het Algemeen
Dagblad, VARAgids en Nieuwe Revu. Akyol is regelmatig te zien bij
programma’s als De Wereld Draait
Door en Pauw. Daarnaast verscheen
hij in een aflevering van 24 Uur Met.
Hij is nu te zien in het programma
De neven van Eus, genomineerd
voor de Gouden Televizier-Ring voor
Beste TV-Programma

Literatour (16 t/m 24 september) is
de Boekenweek voor jongeren. Vijfentwintig auteurs vormen het gezicht van Literatour, Eus is hier één
van. Zij toeren in heel Nederland om
met jongeren te praten over verhalen, literatuur en lezen en met leesplezier te inspireren. Deze avond
wordt gehouden op woensdag 20
september van 19.30 tot 21.00 uur.
Bibliotheek Amstelveen Stadsplein.
Toegangsprijs 10 euro en ben je 18
jaar of jonger dan betaal je 2,50 euro. Kaartjes online reserveren via
www.debibliotheekamstelland.nl of
in een van de Amstelland Bibliotheken.
Foto Akyol: Robin de Puy

Nieuwe cursus start dinsdag

Handletteren bij Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit biedt
dit seizoen een nieuwe cursus aan:
Handletteren. De cursus bestaat uit
6 lessen en start op dinsdag 19 sep-

tember. Na het kleuren voor volwassenen is er een nieuwe hype losgebarsten. Het gaat hier om letters
tekenen, een soort schoonschrijven op een eigentijdse losse manier. Zwelletters met krullen en eenvoudige versieringen en zo een eigen stijl gaan ontwikkelen. Docent
Annefie van Itterzon toont inspirerende lintletters, gemaakt met kalligrafeer-pen en pastelkrijt! Een stap
verder is het illumineren met bloemen en patronen. De bedoeling is
dat je zo spreuken en wijsheden op
een unieke manier weergeeft. Zoek
de kroontjes pen weer op en schakel de computer tijdelijk uit. Er is behoefte aan aandacht voor het puur
ambachtelijke. Creatief handletteren vraagt tijd, brengt rust en geeft
nieuwe energie. De cursus wordt
gegeven in de nog oude locatie aan
de Baccarastraat 15. Voor inlichtingen en aanmelden: www.werkschuit-aalsmeer.nl of neem telefonisch contact op met Marion Buckert via 06-11864861 of Margot Tepas via 06-12459347. Folders liggen
bij de Jumbo, Albert Heijn, de boekhandels en het gemeentehuis.

Knuffelen met clown Hoky Poky

Record aantal bezoekers
feest Dag van je Leven
Aalsmeer - Wat was het weer een
feest donderdag in de feesttent in
Aalsmeer. Zo’n vijfhonderd mensen
met een verstandelijke beperking,
aangesloten bij Stichting Ons Tweede Thuis, kwamen voor het jaarlijkse Dag van je Leven-feest naar het
Praamplein. Samen met hun begeleiders kwamen ze al vroeg aan
met de speciaal ingezette bussen
van onder andere Stichting Veteraan Autobussen. En ook vele ouders kwamen gezellig meefeesten.
Clown Hoky Poky wachtte iedereen
enthousiast buiten op en er werd al
veel geknuffeld en ‘gehighfived’.
Eenmaal binnen verwelkomden
Kimberley Hennipman, Dennis Wijnhout en René Eshuijs de gasten met
vrolijke meezingers. Maar net als ieder jaar was het podium vooral voor
de gasten zelf. En dat heeft de organisatie geweten, want iedereen kon
genieten van meer dan zestig korte optredens. Diegene die dat wilde kreeg de kans om te stralen op
het podium en bij allemaal werd onder luid applaus een medaille omgehangen. Er waren ook een aantal podiumtijgers die niet meer van
het podium af te slaan waren en die
werden spontaan bij alles betrokken.
Feestvreugde
Op het podium was het leuk, maar
ook in de zaal vermaakte iedereen zich prima. De één wat rustiger
achterin de tent en de ander vrolijk
vooraan dansend. Tussendoor liep

clown Hoky Poky iedereen te verblijden met de mooiste ballonnencreaties. Uiteraard werden de nodige polonaises gelopen wat de feestvreugde alleen maar groter maakte.
Het bestuur, de vrijwilligers, de artiesten, de EHBO en de mensen van
Ons Tweede Thuis waren al vroeg
in touw om alles op te bouwen en
klaar te zetten. De dag ervoor waren
er maar liefst zevenhonderd lunchpakketten klaar gemaakt. Leuk was
dat de mannen van de tuinploeg
van Ons Tweede Thuis ook de handen uit de mouwen staken en meehielpen met het klaarzetten van alle tafels en stoelen. Daarvoor werden ze tijdens de lunchpauze in het
zonnetje gezet op het podium door
voorzitter Rob Langelaan. Iedereen
kreeg een pet met daarop ‘crew’. Ze
waren er oh zo trots op.
Sponsors
Stichting Dag van je Leven is voor
100% afhankelijk van sponsors om
dit soort evenementen te kunnen
organiseren. Hoofdsponsor van deze leuke feestdag was ook dit jaar
weer de Dutch Flower Foundation
met een mooie bijdrage. Het bestuur van Dag van je Leven is ook
Feestweek Aalsmeer dankbaar voor
het ter beschikking stellen van de
tent met het geluid, maar is ook erg
blij met alle andere sponsors en donateurs. Zonder hen was er geen
feest mogelijk. Meer informatie en
foto’s zijn te vinden op www.dagvanjeleven.org.

Waterskiën in ‘Let’s Go’
Vrijdag krijgen Kim en Laurens bezoek van de Waterski Vereniging
Aalsmeer. Kim is benieuwd of waterskiën ook een sport is voor kinderen en wat er eigenlijk voor nodig is om het goed te kunnen? Verder organiseert het Cultuurpunt op
woensdag 20 september een open
middag en Kim is nieuwsgierig wat
daar allemaal te doen is. Tenslotte is Kim op zoek naar kinderen die
plaats willen nemen in het Let’s Go
Kidspanel. Wat dat precies is en wat
je daarvoor moet doen? Dat hoor je
aankomende vrijdag en natuurlijk
hoor je dan ook heel veel muziek!
‘Ron’s Muziekcafé’
Muziek, spelletjes en gezelligheid.
Dan ben je bij Ron Leegwater aan
het goede adres, want je vindt het
allemaal iedere vrijdagavond op Radio Aalsmeer. Deze week onder andere de Soulshow-classic, Ron’s ge-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Receptie voor tien jaar
ontmoetingscentrum
Aalsmeer - De maand september
staat in het teken van het 10 jarig
bestaan van het ontmoetingscentrum. Tien jaar geleden was er nog
geen voorziening voor thuiswonende mensen met dementie. Het doel
was niet alleen het creëren van
een dagbesteding maar het doel
was veel uitgebreider. Dementie
een plaats geven in Aalsmeer! Het
mocht niet meer iets zijn waar je niet
over sprak, een ziekte die geassocieerd werd met beperking en achteruitgang. Na 10 jaar is Aalsmeer bekend met het ontmoetingscentrum
en weet het merendeel van de samenleving dat het leven niet ophoud
met dementie. Mantelzorgers worden niet aan hun lot over gelaten.
De behoefte van de betrokkenen
wordt voortdurend onder de loep
genomen en het ondersteuningsprogramma wordt daaraan aangepast. Na 10 jaar betekend dat wederom een nieuw programma voor
de groep jongere mensen die getroffen wordt door dementie. Het
ontmoetingscentrum staat nooit stil.
De medewerkers hebben in 10 jaar
tijd veel meegemaakt, veel mensen
ontmoet, vaak met een brok in de
keel afscheid genomen, vaak met
een lach mensen over de drempel
geholpen om een stuk mee te lopen.
Als het moeilijk was werden manieren gezocht om het makkelijker te
maken, geenzins van plan om mensen aan hun lot over te laten. Er was
steeds weer sprake van vernieuwing, puttend uit de vele ervaringen om te achterhalen wat mensen
daadwerkelijk nodig hebben. Door
de groei van het centrum is het team

uitgebreid, stagiaires helpen te herhalen waar het centrum mee bezig
is en waarom en ook zij brengen
steeds iets nieuws. Vrijwilligers zijn
onmisbaar, zij hebben een duidelijke plaats bij de verschillende activiteiten en hun inzet, hun betrokkenheid zorgt mede dat de deelnemers
zich onderdeel van de maatschappij blijven voelen. Het maatwerk
telt meer dan 70 deelnemers, allemaal met dementie of een ziekte die
een grote invloed heeft op het denken. Het inloopcentrum is niet meer
weg te denken en verdiend de naam
Odensehuis.
Dit omdat de medewerkers in tien
jaar tijd zoveel mensen hebben leren kennen als partner, deelnemer,
vrijwilliger,
samenwerkingspartner en omdat zij nog steeds zoveel
mogelijk mensen willen leren kennen wordt op zaterdag 30 september een receptie georganiseerd.
Naast live muziek, een hapje en een
drankje worden ook workshops in
twee rondes gehouden waarin activiteiten als geheugentraining, bewegen, muziek en creatief onder
de aandacht gebracht worden door
de vaste medewerkers. De receptie
wordt geopend door wethouder Ad
Verburg. Ad is vanaf dag 1 belangstellend geweest en heeft het ontmoetingscentrum verschillende keren bezocht. De medewerkers hopen huidige deelnemers te zien,
familie en vrienden en kennissen.
Maar ook oude bekenden, mensen
uit de omgeving en geïnteresseerden en mogelijk toekomstig deelnemers, vrijwilligers en collega’s uit
de zorg.

Kat Dommel is
weer thuis!

Gratis cursus
scootmobiel

Aalsmeer - Weken na de oproep in
de krant is Dommel teruggevonden.
De kat van Martine Sikkema blijkt
verdwaald geweest sinds begin augustus. Iemand uit Aalsmeer zag
hem afgelopen week lopen. Zij kon
zich het berichtje in de krant herinneren van weken geleden en heeft
de krant uit de papiercontainer gevist. Toen ze zeker was dat het Dommel was heeft ze contact opgenomen met Martine, die uiteraard heel
blij is dat haar kat weer thuis is.

Aalsmeer - Met uw scootmobiel
kunt u zelfstandig deelnemen aan
het verkeer, maar lukt dat wel of kunt
u wel wat hulp gebruiken? Weet u
bijvoorbeeld wat de verkeersregels
zijn die specifiek gelden voor een
scootmobiel-bestuurder? Verkeersregels wijzigen en waar dient u zich
aan te houden, welke positie neemt
u in als bestuurder van een scootmobiel? En ook niet onbelangrijk:
Voelt u zich wel veilig in het verkeer.
Heeft u de scootmobiel voldoende

onder controle. Komt u drempels en/
of obstakels tegen die maken dat u
onzeker wordt op uw scootmobiel?
Veilig Verkeer Nederland afdeling
Amstelveen-Amstelland organiseert
samen met de Gemeente Aalsmeer
een Scootmobielcursus om u veiliger en met meer zelfvertrouwen aan
het verkeer te laten deelnemen. Deze cursus wordt mogelijk gemaakt
door de gemeente Aalsmeer, is voor
u geheel kosteloos en wordt gegeven op vrijdag 29 september van
14.00 tot 16.00 uur in sportcentrum
De Waterlelie aan de Dreef 7. Opgeven met naam, adres, telefoonnummer en leeftijd bij: vvn.amstelland@
gmail.com of bel 06-51813409.

Kunstroute voorpret in
That’s Life op de radio
Aalsmeer - Voor Jenny Piet en Wilbert Streng volgt er ook een feestweekend: de jaarlijkse Kunstroute vindt weer plaats in Aalsmeer!
Daarom staat deze editie van ‘That’s
Life’ daar volledig van in het teken
met kunst en muziek. Sunny Neeter
(Hornweg) komt vertellen over haar
kunst en kunstenaars bij haar locatie, Judith Keessen (Uiterweg) komt
met een primeur waarvan je via de
That’s Life Facebookpagina donderdag al een voorproefje krijgt. Wilbert
Streng neemt zelf ook deel aan de
Kunstroute, en wel als zanger. Samen met Lisa Kaaijk zal hij moderne en klassieke nummers ten gehore brengen en misschien zelfs in de
uitzending. Judith Glasbeek is fluitiste en komt met 2 muzikanten live
spelen als voorproefje op zondag bij
Otto. Uiteraard kan ook de organisatie van K&CA Kunstroute niet ontbreken, Ulla Eurich brengt het laatste nieuws. Dit alles donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur in
‘That’s Life’ met Jenny Piet en Wilbert Streng, radiotechniek door
Frans van der Wee.

en genoten zij van de muziek. Meerdere keren voeren de boten langs
en de gasten en de mensen in de
pramen zwaaiden enthousiast naar
elkaar. De vrijwilligers van het Jongeren Rode Kruis afdeling Aalsmeer
en Uithoorn trakteerden de gasten
meerdere keren op belegde broodjes en drinken. De gasten gingen tevreden naar huis na het bezoek aan
deze Pramenrace. “Dank voor de
warme ontvangst”, zei een begeleider na afloop.
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog
jongeren en scholieren die zich vrijwillig willen inzetten om mensen te
helpen. Wil jij het Jongeren Rode
Kruis helpen bij activiteiten voor ouderen of mensen met een beperking
of wil je meer informatie over wat
er zoal georganiseerd wordt? Mail
naar jongerenrodekruis@hotmail.nl
of kijk op www.facebook.com/JongerenRodeKruis.
Jeroen Heimeriks

zellige meezinger en een nummer 1
hit uit het Top 40 Hitarchief. Maar
ook de hits van nu en de beste nummers uit de jaren tachtig en negentig. Daarnaast is er weer een kandidaat in het hilarische radiospelletje Soundmemory. Tien willekeurige
geluiden, maar welke hoor je dubbel? Thuis mee raden is natuurlijk
ook leuk, maar wil je een keer meedoen? Mail dan naar studio@radioaalsmeer.nl met in de titel Soundmemory.
Anja in ‘Door de Mangel’
Maandag 11 september was hardcore-fan Erwin van der Terp een uur
lang de gast in de talkshow ‘Door
de Mangel’. Hij was als 182ste gast
uitgenodigd door Clementine Hemstede en zij wilde graag van Erwin
weten wat hij met 50.000 euro zou
doen. Zijn antwoord: een hardcore
feest organiseren. Door de weeks is
Van der Terp vrachtwagenchauffeur
en in het weekend tourmanager van
MC Da Mouth of Madness. “Ik zorg
er voor dat alles in orde is voor zijn
show”, aldus de Aalsmeerder. Daarnaast beheert hij meerdere Facebook-pagina’s, waaronder ‘Hardcore Nederland’ met bijna 41.000
leden. Erwin heeft natuurlijk ook
weer een nieuwe gast gevonden.
Erwin hoefde niet ver te zoeken. Op
18 september komt als 182ste gast
zijn moeder Anja naar de studio.
Meer aanstaande maandag vanaf
19.00 uur in ‘Door de Mangel’. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter
en Facebook.
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Feestweek
was geweldig!

VEEL GEZELLIGHEID
EN ALLE ACTIVITEITEN
GOED BEZOCHT

Aalsmeer - Wat vliegt de tijd toch
als het gezellig is. De Feestweek
in Aalsmeer is weer voorbij en
wat was het geweldig dit jaar. Een
topprogramma met optredens en
vermaak voor jong en oud. Alle middagen en avonden een
volle tent, de inwoners hebben
met volle teugen genoten van
‘hun’ feestweek. De tentdienst is
heel goed bezocht, de SPIE sportavond was dringen langs het parcours, het nostalgisch filmfestival was weer een feest van herkenning, de kindermiddag weer
heel vermakelijk voor alle jongste inwoners. Ze werden getrakteerd op een muzikaal uitje met
de Sprookjesboom in concert en
een optreden van het duo Mylene
en Rosanne. De meiden hebben
het naar hun zin gehad, zo laten
ze in een reactie op twitter weten. De vele aanwezige kinderen
ook hoor. Ze zongen en dansten
mee. Aan het einde van de middag verhitte en vrolijke gezichten.

DIT WAS AALSMEER OP Z’N BEST

Aalsmeer Live
De woensdagavond was een heus
Aalsmeers onderonsje. Niet al te
druk, maar wel bijzonder gezellig. Coverband Never the Same
opende de avond en langzaamaan druppelde het publiek binnen. Vervolgens betrad partyband Jamento, onder leiding van
Aalsmeerder René Kipuw, het podium. Zij hadden Aalsmeerse artiesten uitgenodigd, waaronder
Devon Donovan, Lynn van de Polder, Edith Barkey, Hans met dochter Lisa Millenaar en Sasja Brouwers. Iedere artiest had twee
nummers ingestudeerd en zij zetten de tent volledig op zijn kop.
Wat een enthousiasme spatte daar van de bühne! Tussen de
twee sets door trad GRLBND op,
een fijne damesband en winnaars van het succesvolle SBS6
programma The Next Boy/Girlband. De professionele muzikanten van Jamento speelden vervolgens tot het licht weer aanging
in de feesttent. En een feest, dat
was het.
Feest en kippenvel
De Stichting Dag van je Leven
heeft cliënten van Ons Tweede
Thuis een onvergetelijke dag be-

zorgd en Praamplein Live was een
knaller. Een uitverkochte donderdagavond. Al voor aanvang een
succes, wat het aantal bezoekers
betreft. Compleet uitverkocht. Alle kaartkopers waren waarschijnlijk ook aanwezig, een bomvolle
zaal met een heel gezellige sfeer.
Praamplein Live presenteerde optredens van Maan (winnares The
Voice of Holland), Thomas Berger,
André Hazes jr. en de 3 J’s. Alle artiesten werden begeleid door de
Marcel Fisser Band. Verder zorgde
huisdj Joost voor swingende dansmuziek. “Fantastisch. Top avond”,
aldus reacties van bezoekers. Ook
nog een heel mooi moment deze avond. De 3 J’s zongen het
Aalsmeer lied als eerbetoon aan
de onlangs overleden Aalsmeerse zanger Jan Leliveld. Kippenvel!
Ben Cramer en Mental Theo
Op vrijdag werden de oudere inwoners getrakteerd op een gratis
seniorenmiddag en hadden Ben
Cramer en Nick Jefferson groot
succes. Wie dacht dat de donderdagavond niet te overtreffen
was, had het mis. Vrijdagavond
opnieuw een volle tent met enthousiast publiek. Buiten regende
het, maar binnen in de tent zorgden Ali B., Broederliefde, The Originals en dj Joost voor zonnige
optredens. Wat een gezelligheid!
Zaterdag was natuurlijk de dag
van de Pramenrace en de laatste
avond van de Feestweek. En weer
stond er een lange rij voor aanvang. Ruim 3.000 mensen hebben nog net niet het ‘dak’ er af
gefeest met op het podium onder
andere René Froger, de Snollebollekes en Mental Theo.
Wat een superleuke feestweek
en wat is er genoten van alle activiteiten. De stichting Feestweek
Aalsmeer verdient een groot compliment, de organisatie was tot in
de puntjes geregeld. Goed gedaan! En natuurlijk mogen ook alle vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkingen zichzelf een
schouderklopje geven. Dit was
Aalsmeer op z’n best. Nu maar
weer een jaartje teren op totaal negen dagen feest met een
hoofdletter. Op naar volgend jaar
september…

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Tweede ‘Aalsmeer In zicht’
over verduurzaming
Aalsmeer - De tweede bijeenkomst
van ‘Aalsmeer In zicht’ is op woensdag 20 september in het Wellantcollege De Groenstrook aan de Jac. P.
Thijsselaan 18 en gaat over verduurzaming. Hoe kijk jij aan tegen verduurzaming in Aalsmeer?
“Hoe zorgen we ervoor dat wij in
de toekomst geen afval meer hebben? Welke kansen en uitdagingen zien wij om Aalsmeer duurzamer te maken? Klimaatverandering
en groeiende schaarste van grondstoffen dwingen ons wereldwijd om
maatregelen te nemen. Verduurzaming is een noodzaak. Gelukkig groeit het besef dat het roer om
moet, als wij nog een leefbare wereld aan onze kinderen willen doorgeven. Wat betekent dit voor ons leven in Aalsmeer”, aldus de gemeente in haar uitnodiging aan inwoners.
Duurzaamheid gaat over slimme
keuzes voor de toekomst met oog
voor mens, natuur en economie.
“We praten dus niet alleen over verduurzaming aan de harde kant, zoals het besparen van energie en het

belang van fair trade, maar ook over
de zachte, sociale kant. Hoe zorgen we ervoor dat we een betrokken samenleving blijven waar elke
Aalsmeerder (ook) in de toekomst
aan mee kan doen? Hoe gaan we
elkaar, inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente inspireren
om met elkaar die duurzame ontwikkeling in Aalsmeer tot stand te
brengen? Daar gaat de tweede bijeenkomst van ‘Aalsmeer In zicht’
over.” Spreker deze avond is duurzaam ondernemer Maurits Groen.
Doe mee. Praat mee. Laat je inspireren en doe nieuwe inzichten op.
Samen de toekomst van Aalsmeer
schetsen! Een duurzame samenleving gaat iedereen allemaal aan.
Daarom is het zo belangrijk dat ook
jij meedoet. En neem gerust een
vriend, vriendin, collega of buurman
mee. De bijeenkomst op 20 september begint vanaf 19.00 uur, om 19.45
uur start het programma en rond
22.00 uur wordt afgesloten met een
drankje. Inschrijven kan via www.
aalsmeer.nl.

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Nominatie beste congrestheater Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Studio’s Aalsmeer is
net als vorig jaar door vaktijdschrift
Meetings genomineerd voor de
‘Congrestheater van het jaar’ verkiezing. Het is de tweede keer dat
de prijs wordt uitgereikt in deze categorie op de Meetings awards. De
winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Meetings business event
op 22 januari op de Heerlijkheid
Mariënwaedt. De andere genomineerden in deze categorie zijn onder andere Jaarbeurs Beatrix Theater en het Zaantheater.
Floris van Beek, directeur van Studio’s Aalsmeer, spreekt enthousiast
over de nominatie: “Voor de tweede
keer genomineerd worden voor deze prijs is een mooie prestatie. Ook
in congressen hebben we ons dna
van media, entertainment en showbizz verwerkt. Een congres met
showblokken, subsessies in tv-studio’s en een borrel in de Big Apple.
Een ‘traditioneel’ congres met informatieoverdracht van spreker naar
bezoeker is niet wat wij adviseren.

Verrassende onderbrekingen, veel
interactie met de bezoeker, wisselende locaties en als technisch paradepaardje ons immense LED-decor; daarmee maak je verschil en
houd je het aandacht niveau op peil.
Ik ben trots op de adviserende rol
die ons commerciële team inneemt
en de mate waarop opdrachtgevers
dit waarderen.”
Het congrestheater van Studio’s
Aalsmeer is voorloper op het gebied van interactieve communicatie tijdens congressen. Dankzij moderne voorzieningen als het LEDscherm van 220 vierkante meter en
verschillende mobiele apps, worden
deelnemers actief betrokken bij een
presentatie. Zo kunnen belangrijke
bedrijfsvragen gesteld worden en
deelnemers daar via hun telefoon
direct op reageren.
Stemmen kan tot en met 31 december en is mogelijk via: www.bestecongrestheatervanhetjaar.nl. Stem
mee en help Studio’s Aalsmeer deze
prijs te winnen!

Opheffingsuitverkoop Outlet
Homedezign in Zijdstraat
Aalsmeer - Guido de Klerk veranderde in 2015 reeds van concept, maar gaat nu helemaal stoppen met de bekende interieurwinkel
in de Zijdstraat. “Dat heeft meerdere redenen”, vertelt eigenaar Guido. “Naast het feit dat de spoeling
steeds dunner wordt en het veranderende consumentengedrag heb
ik een hele leuke baan aangeboden
gekregen. En die grijp ik met beide handen aan. Het is iets heel anders, namelijk de vastgoedbranche,
maar ik heb er een goed gevoel over
en als ik nu die carrièreswitch niet
maak, maak ik hem nooit meer. Ik
heb zin in de toekomst. Het is natuurlijk een beetje dubbel en is echt
niet zo dat ik móet stoppen, maar
het is voor mij hier te stil geworden.”
Ook de webshop houdt op te bestaan. Tot het einde van dit jaar zal
derhalve de totale winkel worden
leeg verkocht. Het kwalitatief hoogwaardige meubilair is sterk afgeprijsd en ook alle woonaccessoires
gaan met kortingen tot maar liefst
60% de schappen uit.
Een begrip
Carla de Klerk nam het bedrijf in

1999 over van De Boer, de familie die in 1913 was begonnen. Haar
zoon Guido zwaaide er de scepter
vanaf 2010. Het honderdjarig bestaan van de gerenommeerde meubelzaak werd gevierd in 2013 en nu,
na honderdvier jaar, is het voorbij.
Maar niet voordat alle stoelen, banken, verlichting, tafels, karpetten en
designstukken zijn uitverkocht.
Best missen
“Er worden tot eind december zelfs
nog dingen aangevuld”, aldus Guido
de Klerk, die afsluit met de volgende
woorden: “Ik heb altijd met veel plezier ondernomen in Aalsmeer en wil
van de gelegenheid gebruik maken
om al onze vaste, ook nieuwe, klanten hartelijk te bedanken voor het
vertrouwen dat zij jarenlang in ons
gesteld hebben. Maar ook alle leveranciers waar we mee hebben samengewerkt. Ik zal het stiekem best
gaan missen.” Informatie: www.outlethomedezign.nl, Zijdstraat 9, telefoon 0297-324577. De openingstijden zijn van woensdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en op
zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.
Door Miranda Gommans

Plaatjes draaien, karaoke en brunch

Café Op de Hoek 1 jaar
Kudelstaart - Op 15 september
aanstaande is het precies één jaar
geleden dat Café Op de Hoek in Kudelstaart zijn deuren opende. Het
hele team kijkt terug op een prachtig eerste jaar. Er zijn allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de Recycle Bingo, Raad Een Lied of Niet, De
Foute Truien Avond, het biljarttoernooi, Kings Night en verschillende
optredens van live bands. Deze evenementen waren zeer geslaagd, met
vele gasten, lachende gezichten en
positieve reacties. Het eten valt bij
de gasten ook zeer in de smaak en
de wisselende daghap wordt doorgaans zeer gewaardeerd. Café Op
de Hoek heeft zijn plek gevonden in
Kudelstaart en voorziet in een behoefte die de Kudelstaartse horeca
voorheen niet bood. Daardoor ziet
het team veel terugkerende gasten
en ook iedere dag weer nieuwe gezichten. Mede dankzij hun bijdrage aan de gezelligheid is het team
meer dan tevreden en kijkt vol trots
terug op het eerste jaar. “We gaan
dan ook positief en met vol goede
moed het tweede jaar in”, aldus het
team enthousiast.
Heel weekend feest
Het éénjarig-bestaan gaat gevierd

Van 14 tot en met 23 september

Ontdekkingsdagen bij
Nissan Nieuwendijk
Aalsmeer - Van donderdag 14 tot
en met zaterdag 23 september or-

ganiseert Nissandealer Nieuwendijk de Nissan Ontdekkingsdagen.

Iedereen is van harte welkom een
bezoek aan de showroom te brengen, want er valt veel te ontdekken.
Centraal staat de presentatie van de
nieuwe Nissan Qashqai. ’s Werelds
meest populaire Crossover is er met
een vernieuwd design nog stijlvoller en gestroomlijnder op geworden.
Ook de vernieuwde Nissan X-Trail,
met zeven zitplaatsen en boordevol nieuwe technologie is voor het
eerst te bewonderen. Eveneens een
ontdekkingstocht waard: de gloednieuwe Nissan Micra. Deze meest
compacte Nissan is een plaatje om
te zien en troeft in recente tests van
Autovisie en Autoweek de concurrentie af op ruimte, rijgedrag, uiterlijk en prijs/kwaliteitverhouding.
Tijdens de Ontdekkingsdagen kunnen geïnteresseerden rekenen op
een scherpe prijs en een hoge inruilwaarde voor hun huidige auto.
Zo loopt de korting op een nieuwe Nissan Micra in deze periode op
tot maar liefst 2.750 euro en geeft
Nieuwendijk op de laatste Qashqai‘s uit voorraad zelfs 6000 euro
korting.

worden met een gevarieerd programma.
Op vrijdag 15 september presenteert Op de Hoek ‘U vraagt wij draaien’. Een dag waar iedere gast de gelegenheid krijgt om zijn/haar verzoeknummer aan te vragen.
Op zaterdag 16 september komt
Kees Markman langs en trakteert
op een foute Karaokeshow (vanaf
20.30 uur). Welke talenten zullen de
microfoon ter hand nemen? En wie
zingt de longen uit zijn of haar lijf?
Op zondag 17 september trakteert
het jarige café op een Op de Hoek
Brunch van 11.00 tot 15.00 uur. Prijs
per persoon 17,50 euro. Kinderen
van 5 tot en met 10 jaar halve prijs
en kinderen van 0 tot en met 4 jaar
gratis. Opgeven kan tot vrijdag aan
de bar of via de mail: info@cafeopdehoek.nl. Wees er snel bij, want vol
is vol.
Tijdens het gehele weekend hanteert het jarige café feestelijke prijzen voor bier, fris en wijn. Meer informatie over het weekend op de site www.cafeopdehoek.nl en via Facebook Cafeopdehoek. “Wij hopen
er samen met u een onvergetelijk
en bovenal gezellig weekend van te
maken”, besluit hte team van café
Op de Hoek.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Line dance in Wijkpunt voor
Elkaer Naar aanleiding van de demonstratie en het enthousiasme
hiervoor gaan wij vanaf dinsdag
3 oktober tot eind april 2018 starten met een Line Dance cursus.
Hiervoor zijn nog enkele plaatsen
vrij. Iedere dinsdagavond vanaf
19.30-21.00 uur is er onder deskundige leiding van Wil v.d. Veen
een cursusavond. De kosten van
deze cursus bedragen 78 euro.
Voor opgeven of meer informatie
kunt u bellen met het Wijkpunt
0297-820979
H en A Mode kledingverkoop in
Zorgcentrum Aelsmeer
Op dinsdag 19 september is er van
10.00-15.00 uur kledingverkoop
door firma H en A Mode in
Zorgcentrum Aelsmeer.
Burendag
in Wijkpunt Voor Elkaer
Op zaterdag 23 september is het
“ Burendag “. Een mooie dag om
samen gezellig in ons restaurant
een kopje koffie te komen drinken
met een gebakje. Komt u ook
gezellig? Iedereen is welkom

ook als u niet in Kudelstaart
woont. Van 10.00-12.00 uur is het
wijkpunt geopend.
Op woensdag 20 september
willen wij in het Wijkpunt voor
Elkaer weer een heerlijke maaltijd
voor u bereiden. Deze dag staat
er op het menu: Gebonden
tomatensoep met stokbrood en
kruidenboter, gebraden rollade
met champignon-roomsaus. Als
groente serveren we snijboontjes met rozijnen en spek en
een bietensalade. Daarbij rösti
aardappelen. Als toetje chocolade ijs met ananas en naar keus
slagroom. De kosten voor deze
maaltijd bedragen 11 euro.
Ook op vrijdag 22 september
staat er ook weer een heerlijk
menu voor u klaar! Een fantasie cocktail met toast en boter.
Daarna ouderwetse rijstebrij! Met
roomboter, bruine suiker en tuttifrutti. Als toetje is er verse fruitsalade met naar keus slagroom. De
kosten voor deze heerlijke maaltijd zijn 10 euro. Voor meer informatie of reserveren kunt u bellen
met onze gastheer of gastvrouwen op nummer 0297-820979.
U bent op beide dagen hartelijk
welkom vanaf 17.30 uur.

Energieloket Sienergie
geheel vernieuwd
Aalsmeer - De koude maanden
staan weer voor de deur en het is
nu het juiste moment om op onderzoek uit te gaan naar energiebesparende maatregelen voor uw woning. Na de zomerstop is het Energieloket van Sienergie in het Boekhuis geheel vernieuwd en weer wekelijks open voor onafhankelijk en
gratis advies. Iedere woensdag kunt
u tijdens het inloopspreekuur tussen 15.00 en 17.00 uur aanschuiven
bij één van de energieadviseurs. Op
andere momenten kunt u bij het loket terecht om informatie en materialen te bekijken en informatieve flyers mee te pakken.
Het Energieloket van Sienergie is
in de zomermaanden binnen het
Boekhuis aan de Zijdstraat 12 verhuisd naar een nieuwe, ruimere
plek recht tegenover de ingang. Geinteresseerd in de meest innovatieve isolatiemethoden en –materia-

len of duurzaam verwarmen? Zouden zonnepanelen een optie zijn?
Of een zonneboiler? Hoe wordt mijn
woning energieneutraal? Wat betekent het om aardgasloos te wonen?
Sienergie laat het allemaal zien en
heeft handige rekentools waarmee
heel snel de beste opties kunnen
worden doorgerekend en geadviseerd, gebaseerd op specifieke woningkenmerken, woonwensen en financiële mogelijkheden. Subsidies,
de Energiebespaarlening, de juiste bedrijven vinden of samen met
de buren aan de slag? Sienergie
helpt u ermee. Zodat u straks zonder rompslomp voordelig, comfortabel en warmpjes erbij zit en uw woning klaar is voor de toekomst. Door
de samenwerking met de gemeente Aalsmeer is een bezoek aan het
Energieloket van Sienergie gratis en
zijn de adviezen van Sienergie 100%
onafhankelijk.

Verloskundigen Bianca en Esther:

Iedere geboorte is bijzonder
Aalsmeer - Op zaterdag 9 september was het de Dag van de Geboorte. Voor verloskundigen is het dagelijks de ‘Dag van de Geboorte’. Ook
voor Bianca Renkens en Esther van
Weerdenburg, verloskundigen van
Verloskundigenpraktijk
Aalsmeer
e.o. Zij werken daar al vele jaren en
hebben al veel baby’s in Aalsmeer,
Kudelstaart, Rijsenhout en omliggende gemeenten ter wereld gebracht. De geboortezorg is in beweging. Er wordt steeds meer bekend over hoe je gezond kunt leven
en eten tijdens je zwangerschap.
Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om de groei en beweging van je
baby in de gaten te houden. De samenwerking met andere geboortezorgverleners, zoals gynaecologen,
kraamverzorgenden,
huisartsen
en kinderartsen verloopt ook beter
waardoor de babysterfte in Nederland steeds verder daalt.
De verloskundigen begeleiden vrouwen die zwanger willen worden en
vrouwen die zwanger zijn: vanaf de
eerste controle tot en met de bevalling. “Ook tijdens de kraamtijd zijn
we nauw betrokken bij de zorg voor
de vrouw en de pasgeboren baby.
We voeren zwangerschapscontroles
uit, geven voorlichting en leven met
de zwangere vrouw en haar partner
mee naar het moment van de bevalling. En we zorgen dat ze kans hebben op een zo normaal mogelijke
zwangerschap en bevalling. Mocht
de zwangere medische problemen
krijgen tijdens de zwangerschap of
bevalling dan overleggen we of verwijzen we haar door naar ziekenhuis. Daar neemt de klinisch verloskundige (verloskundige die werkt in
het ziekenhuis) samen met de gynaecoloog, arts assistent en of kinderarts dan de zorg over”, vertelt Bianco. Esther vervolgt: “Verloskundigen staan naast de zwangere vrouw
op weg naar het moederschap. Het
is meer dan alleen het bewaken
van de lichamelijke gezondheid van

moeder en kind.” Bianca en Esther
benadrukken dat zwangere vrouwen zelf vaak heel goed weten wat
goed voor hen is en welke zorg zij
nodig hebben. “Verloskundigen vinden het heel belangrijk dat zwangeren vertrouwen hebben in hun
lichaam en zelf actief meedenken
en meebeslissen over de zorg die
ze krijgen. Dat is van onschatbare
waarde voor een plezierige zwangerschap en een goede start van
het ouderschap.”
Als je zwanger bent, heb je de keuze
om thuis, in een geboortecentrum of
in het ziekenhuis te bevallen. Daar
waar jij je het meest prettig en veilig
voelt. Er wordt vaak gevraagd wat
mannen kunnen doen tijdens de bevalling. “Mannen kunnen hun vrouw
altijd ondersteunen, de navelstreng
doorknippen en er zijn vaders die de
baby mee aanpakken. Dat is mooi
om te zien”, zegt Bianca.
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Samenwerking Rode Kruis en zorgcentra

Eis 30 maanden
voor doodrijder

Boottocht voor ouderen
wegens storm afgeblazen
Aalsmeer - Een leuke woordspeling, maar minder leuk voor de ruim
100 senioren en mensen met een
beperking die woensdag 13 september een boottocht zouden maken. Juist tijdens een dagje storm
stond de boottocht, een samenwerking tussen Rode Kruis Aalsmeer,
Het Kloosterhof en Zorgcentrum
Aalsmeer, op de agenda maar de
harde wind heeft ervoor gezorgd dat
het niet door kon gaan. De organisatoren hadden dinsdag nog besloten om toch, ondanks de voorspellingen, het evenement door te laten
gaan, maar ’s morgens in alle vroegte belde de rederij van de Avifauna
boot dat de Provincie had besloten

dat de bruggen niet open mochten
vanwege de verwachte storm. Onmiddellijk werd een telefooncircuit
in het leven geroepen om alle mensen, waarvan er sommigen al klaar
zaten, te bellen met het bericht dat
het niet door ging. Gelukkig had
men daar volledig begrip voor.
Een probleempje echter bij de Zorgcentra, want hun bewoners zouden
niet deelnemen aan de lunch maar
ook dat is goed opgelost.
De mensen zullen binnen een paar
dagen hun geld terugkrijgen en de
planning is dat er in het voorjaar
volgend jaar opnieuw een boottocht
gepland zal worden. Hopelijk kan
deze dan wel ‘gewoon’ doorgaan.

Boom al geruime tijd ziek

Beuk voor kerk Zijdstraat
gaat geveld worden
Aalsmeer - De grote bruine beuk,
links voor de ingang van de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat, wordt
geveld. De boom is al geruime tijd
ziek. In 1865 werd de beuk geplant,
maar moet nu dus helaas verdwijnen. Er is sinds ruim 15 jaar een
zwam die zich ontwikkelt in de
boomstam. Tijdens een recent onderzoek is door bomenspecialist
Copijn uit Utrecht geconstateerd
dat de boomstam grotendeels hol
is. Verder zijn nieuwe uitbreidingen
van de zwam aangetroffen.
Alhoewel de kroon van de boom
er goed uitziet, was er de laatste vijf jaar een toename van aangetast houtweefsel in de boom-

stam. De stam wordt steeds holler
en de boom zakt als het ware door
zijn hoeven. Dit is goed te zien aan
de rimpelingen bij de wortelaanlopen. Omdat de inwendige kwaliteit
matig tot slecht is, ziet de kerk vanwege veiligheidsredenen geen mogelijkheden tot handhaven. Dit betekent dus dat de boom helaas geveld gaat worden, waarschijnlijk in
de loop van oktober.
Wat er met het overgebleven hout
gaat gebeuren is nog niet duidelijk.
Het hout is niet geschikt om er bijvoorbeeld meubels van te maken.
Een deel van de boom zal mogelijk
als (open) haardhout op de bazaar
verkocht gaan worden.

Kansen voor recreatie en natuur

Haalbaarheidsonderzoek
Drechtdoorsteek gestart
Aalsmeer - Vrijdag 8 september
vond het eerste werkatelier voor het
Kansenonderzoek voor de Drechtdoorsteek plaats in het Dorpshuis
Kudelstaart. De opdracht hiervoor
is gezamenlijk geven door de gemeenten Nieuwkoop, Uithoorn en
Aalsmeer. In een aantal werksessies
is met een kleine groep aanwezigen
vanuit overheden, bedrijfsleven en
bewoners veel input verzameld.
Aansluitend op het eerste werkatelier was er een inloopbijeenkomst
waar de eerste schetsen gedeeld
zijn met bewoners en grondeigenaren binnen het onderzoeksgebied (Vrieskoopsepolder en de Zuider Legmeerpolder). De opkomst
was groot en de reacties varieerden
van positief tot kritisch. De resultaten van beide bijeenkomsten worden momenteel verwerkt door het
bureau. De planning is dat eind dit
jaar begin volgend jaar de eerst onderzoeksresultaten bekend zijn.
Wethouder Jop Kluis: “De prachtige Westeinderplassen bieden nog
volop kansen voor groei van recreatie en toerisme. Het college van

Aalsmeer wil deze sector versterken door Aalsmeer als watersporten toeristische gemeente duidelijker
op de kaart te zetten. Een doorsteek
van de Westeinderplassen naar de
Drecht biedt kansen voor verbeterde vaarroutes, nieuwe vormen van
waterrecreatie, natuur, landschap
en cultuur. Daarom vinden wij het
erg belangrijk om dit kansenonderzoek uit te voeren.”
Belangrijke schakel
De Drechtdoorsteek kan een belangrijke nieuwe schakel in het Hollands Plassengebied worden. Door
de rivier de Drecht met de Westeinderplassen te verbinden is een snellere vaarverbinding mogelijk tussen
het Hollands-Utrechts Plassengebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het aantal vaarrondjes
wordt uitgebreid en bestaande routes worden korter. In het gebied tussen de Metropoolregio’s liggen kansen voor regionale gebiedsontwikkeling. De Drechtdoorsteek wordt
hiermee de aanjager van het verzilveren van kansen.

Inbreker op
camera gespot

De tijdelijke rijplaten bij het politiebureau.

19-Jarige zwaar gewond
na valpartij met fiets
Aalsmeer - Op zaterdag 9 september om tien over half twee in de
nacht heeft een heftig eenzijdig ongeval plaatsgevonden bij de Zwarteweg en Dreef.
Een 19-jarige fietser uit Uithoorn is
gevallen op de tijdelijke rijplaten, die
zijn neergelegd om fietsers vanaf de
Zwarteweg richting Hornmeer te leiden tijdens de werkzaamheden aan
de rotonde.
De fietser is heel ongelukkig terecht
gekomen en is zwaar gewond geraakt in zijn gezicht.

De 19-jarige heeft bij een aantal
huizen aangebeld en om hulp geroepen. Door sommige inwoners
werd gedacht dat er ingebroken
werd of dat er een opstootje was en
belden de politie.
De jongen werd volledig onder het
bloed aangetroffen. Hij bleek heel
veel verwondingen aan zijn gezicht
te hebben. Hij is met spoed, na enkele verdovingen gekregen te hebben, naar het AMC ziekenhuis vervoerd waar hij direct naar de operatiekamer is gebracht.

Politie waarschuwt voor
nepmails: Gooi weg!
Aalsmeer - Nepmails blijven regelmatig komen, de ene keer worden
aanmaningen verstuurd van een
niet betaalde boete op een niet genoemde weg, een andere keer zijn
er blokkades van rekeningen of
bankpassen om verschillende redenen. Altijd oppassen, want de
mails zien er best echt uit. Wie het
niet vertrouwd, doet er goed aan om
contact op te nemen met de politie
of met de betreffende bank.
Op dit moment zijn er weer andere
nepmails in omloop. In deze wordt
gebruikt gemaakt van een bekende, die volgens het bericht beroofd

is en geld nodig heeft om naar huis
te komen. Niet waar hoor en zeker geen geld overmaken. En ‘brieven’ van zogenaamde erfgenamen
die hun geld via jouw/uw rekening
veilig willen stellen. Deze zijn overigens in zo slecht Nederlands geschreven dat er al gelijk een belletje rinkelt en gedacht wordt aan een
vertaalprogramma. Al dit soort mails
‘gewoon’ in de prullenbak gooien, is
het advies van de politie. Niet op ingaan, het geeft alleen maar narigheid! Aangifte doen bij de politie om
anderen te waarschuwen is natuurlijk wel attent, dit kan via 0900-8844.

Eén schipper beboet voor
nuttigen teveel alcohol
Aalsmeer - Zoals ieder jaar was er
ook zaterdag 9 september extra controle door de politie en handhaving
op de Ringvaart en de Westeinderplassen tijdens de Pramenrace. Her
en der was het al aangekondigd,
er komen alcoholcontroles! Dat de
feestvierders een drankje doen is
prima, maar de schipper (de man of
de vrouw bij de Penta) dient nuchter
te zijn. Het is tot slot zijn of haar verantwoording om alle passagiers veilig over het water te varen. De politie heeft een heel groot aantal schippers laten blazen en er blijkt gehoor
gegeven te zijn aan de oproep aan
de captains om het hoofd (alcohol)
koel te houden. Slechts één schipper

had teveel alcoholische drankjes genuttigd en heeft een proces-verbaal
gekregen. Alle andere pramenracers
hebben zich goed gedragen, geen
bekeuringen voor alle feestgangers.
Wel voor kijkers op het water. Er zijn
boetes uitgeschreven voor te snel
varen, geen vaarbewijs kunnen tonen en geen reddingsvest aanwezig
op een speedboat. Ook zijn drie jongeren van het water gestuurd omdat
zij met een boot vaarden met teveel
pk’s op de buitenboordmotor. De
politie, handhaving en de gemeente zijn tevreden en geven aan genoten te hebben van alle gekkigheid
op het water. Allen kijken al uit naar
de Pramenrace 2018. Wie niet?!

Toename diefstal fietsen
Aalsmeer - De politie raadt eigenaren van fietsen aan hun rijwiel goed
af te sluiten en als mogelijk extra
vast te zetten aan een paal of rek.
Reden is de toename van het aantal
diefstallen van fietsen. In de nacht
van vrijdag 8 op zaterdag 9 september is een herenfiets van het merk
Gazelle Duety gestolen vanaf het
Praamplein. Het serienummer eindigt op 445. Uit de Zoeteveenstraat
in Oosteinde is dezelfde nacht ook
een fiets ontvreemd. Een Cortina
Roadbike waarvan het serienummer eindigt op 056. Tussen vrijdag
8 en zondag 10 september is ongevraagd nog een fiets van eigenaar
gewisseld. De damesfiets is van het
merk DSM en het serienummer ein-

digt op 928. Op zondag 10 september is tussen een uur in de middag
en elf uur ’s avonds een damesfiets
van het merk Sparta gestolen vanaf
het Hortensiaplein. De fiets is zwart
van kleur en het serienummer eindigt op 490. En in de nacht van zondag 10 op maandag 11 september
is een dief er vandoor gegaan met
een Dracat damesfiets, die was gestald in de Zijdstraat. Het serienummer eindigt op 703. Mogelijk is een
diefstal gezien, de politie hoort het
graag via 0900-8844. Staat in uw/
jouw straat al enige dagen een verlaten, onbekende fiets? Wie weet.
Meldt dit ook bij de politie. De eigenaren zullen blij zijn hun vervoermiddel weer terug te krijgen.

Opstootjes tijdens Feestweek

Man gewond na
val in praam
Aalsmeer - Op zaterdag 9 september om half zes in de middag
kregen de hulpdiensten een mel-

ding dat op het Praamplein een persoon onwel was geworden. De politie en de ambulancedienst zijn ter
plaatse gegaan. Een 58-jarige man
uit Hoofddorp bleek gevallen te zijn
in een praam. Omdat hij nauwelijks
aanspreekbaar was, is hij vervoerd
naar het VU ziekenhuis.

Aalsmeer - Samen met beveiligers
in en bij de feesttent op het Praamplein heeft de politie gezorgd voor de
veiligheid. De agenten hebben meegenoten van diverse soorten muziek,
maar hebben ook moeten optreden
bij meerdere opstootjes. De oorzaak
had in de meeste gevallen te maken
met teveel alcohol. Vanwege overmatig drank gebruik is op zaterdag
9 september om tien uur in de avond
een 49-jarige inwoner van Aalsmeer
uit de tent gezet door de beveiliging.
De man was het hier niet mee eens
en gedroeg zich heel agressief. De
hulp van de politie is ingeroepen,
maar ook agenten konden de man
niet tot bedaren brengen. Hij wilde
met iedereen op de vuist en probeerde kopstoten uit te delen. Toen besloten werd hem aan te houden wegens het verstoren van de openbare

orde verzette hij zich hier tegen. De
49-jarige had die dag deelgenomen
aan de Pramenrace. In overleg met
de organisatie en de burgemeester
heeft de inwoner als straf gekregen
dat hij volgend jaar niet mag meevaren. Tijdens de feestweek zijn verder
meerdere processen-verbaal uitgeschreven voor wildplassen. Op vrijdagavond 8 september is een alcoholcontrole gehouden. Vijf bestuurders hebben een bekeuring gekregen wegens rijden onder invloed
van alcohol. De politie is ondanks
de enkele incidenten en overtredingen tevreden over het verloop van
de Feestweek. Gezien de vele evenementen en het hoge bezoekersaantal kan vastgesteld worden dat
het merendeel van de feestgangers
kwam om plezier te maken. Er zijn
ook geen vernielingen gemeld.

Kudelstaart - In de nacht van
dinsdag 5 op woensdag 6 september is geprobeerd in te breken in een restaurant aan de Kudelstaartseweg, tegenover de
kerk. Via een deur aan de zijkant is getracht het cilinderslot
uit de deur te trekken. Toen dit
niet lukte is de inbreker een deur
aan de achterkant met een koevoet te lijf gegaan. Het is uiteindelijk niet gelukt het pand te betreden. De dief is op camera vastgelegd. Het gaat om een man met
een groot postuur. Hij droeg een
paarse trui, paarse handschoenen, een spijkerbroek en gympen.
Er loopt een onderzoek door de
politie. Mogelijk zijn er getuigen,
zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 09008844. De inbraakpoging heeft
plaatsgevonden tussen twaalf uur
’s nachts en tien uur in de ochtend.

Fustendief in
kraag gevat
Kudelstaart - Om kwart over
twee in de nacht van dinsdag 5
op woensdag 6 september is een
52-jarige man uit Utrecht aangehouden voor het stelen van veilingfusten. Een ondernemer aan
de Hoofdweg miste iedere keer
fusten en besloot de lading te
voorzien van een zender. Toen
het alarm afging is de politie gealarmeerd en is achter het spoor
aangegaan en met succes. In de
Mercedes bus met niet-passende kentekenplaten troffen agenten liefst 1.013 fusten aan. Ook
vond de politie een breekijzer,
een muts en een hoofdlamp. De
man uit Utrecht is aangehouden
en zit nog vast. Hij is geen onbekende van de politie, hij is diverse malen voor anticenten in de
kraag gevat. Hulde aan de ondernemer die op inventieve wijze de
dief heeft ontmaskerd.

Voetganger na
botsing gewond
Kudelstaart - Op maandag 11
september is op de Mijnsherenweg een 20-jarige Kudelstaarter aangereden. De jongeman
was om half zeven in de ochtend
uit de bus gestapt en stak daarna over achter de bus langs. Een
tegemoet komende automobilist
zag de jongeman, de volgens getuigen met een mobieltje in zijn
hand liep, te laat en kon hem niet
meer ontwijken. De 20-jarige is
per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn kruisbanden
zijn gescheurd.

Gestolen zeilboot
teruggevonden!
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 september is
vanuit het water bij de Stommeerkade (kant dorp) een zeilboot gestolen. De boot is felblauw aan de
buitenzijde, de binnenkant en de
kajuit zijn wit van kleur. De naam
van de zeilboot is ‘Brady Bunch’.
De eigenaren hopen hun zeilboot
terug te krijgen en hebben onder
andere op Facebook een oproep
gedaan. En met succes, afgelopen
dinsdagavond 12 september is de
zeilboot teruggevonden en ligt inmiddels weer op haar vaste plek.

Bestuurder
onwel, botsing
Aalsmeer - Op zaterdag 9 september om twaalf uur in de middag heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Vlinderweg.
Een 36-jarige bestuurster uit
Aalsmeer wilde linksaf vanaf de
Argusvlinderweg de Vlinderweg
oprijden. Van links kwam een auto
met een lage snelheid aanrijden.
De automobiliste reed de kruising
op toen plots de auto met hoge
snelheid op haar afkwam. De bestuurder van de auto, een 68-jarige man uit Kudelstaart, bleek
onwel te zijn geworden en heeft
hierbij het gas ingetrapt. Door getuigen is gezien dat de man plots
onderuit zakte. De Kudelstaarter
is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De Aalsmeerse is nagekeken door de medewerkers van de ambulance, maar
hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Beide auto’s zijn flink beschadigd.

Aalsmeer - Een straf van 30
maanden cel is donderdag 7 september geëist tegen de 46-jarige
man uit Hoofddorp die ervan verdacht wordt de 23-jarige Tom van
Tol uit Aalsmeer te hebben dood
gereden. Het OM vindt ook dat de
man een voorwaardelijke rijontzegging moet krijgen van vijf jaar.
Tom en zijn nichtje werden in
2015 op de Oosteinderweg aangereden door de automobilist
toen ze op de fiets naar huis reden na een avondje feestweek.
Tom overleefde de aanrijding niet,
zijn nichtje raakte zwaar gewond.
De bestuurder van de auto had
die nacht alcohol gedronken en
reed, volgens getuigen, erg hard.
Bij de strafeis is rekening gehouden dat de verdachte eerder boetes heeft gehad voor te snel rijden
en voor rijden onder invloed. De
uitspraak van de rechter is over
drie weken, op 29 september.

Agenten treffen
open deur super
Aalsmeer - Open deur in de
nacht Op woensdag 6 september om een uur in de nacht zagen agenten de deur van de supermarkt aan de Hornweg open
staan. De agenten zijn een kijkje in het pand gaan nemen en zagen allerlei gereedschappen liggen. Er zijn geen personen aangetroffen. Met de eigenaar is
contact opgenomen. Deze deelde mede dat het pand verbouwd
wordt na de brand enige tijd geleden. De deur is afgesloten.

Navigatie uit
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zondag 10 op maandag 11 september is ingebroken in een in de
Hadleystraat geparkeerde auto.
De ruit aan de linkervoorzijde is
ingeslagen. Uit de auto is het radio-navigatiesysteem RSN-E gestolen. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 09008844.

Inbraak woning
Aalsmeer - Tussen donderdag
7 en zaterdag 9 september is ingebroken in een woning aan de
Oosteinderweg, hoge nummering. Door de cilinder uit het slot
van de deur te trekken hebben
dieven zich toegang verschaft.
Het hele is doorzocht. Er wordt
een inventarisatie gemaakt van
vermiste goederen.

Gereedschap en
motor gestolen
Aalsmeer - Tussen woensdag
6 en vrijdag 8 september is ingebroken in een schuur aan de
Hornweg, 100 nummering. Uit de
berging hebben de dieven een
buitenboordmotor gestolen, diverse gereedschappen en een
hoge drukreiniger. Mogelijk zijn
er getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Getuigen gezocht
Verkeersregelaar
aangereden
Kudelstaart - Op woensdag 6
september is even over half twee
in de middag een verkeersregelaar aangereden door een automobilist op de Hoofdweg. De
43-jarige man uit Amstelveen
gaf aanwijzingen aan bestuurders om langzaam aan langs de
werkzaamheden te rijden. Hier
had een automobilist maling aan
en reed door. De verkeersregelaar werd tegen zijn benen aangereden. De bestuurder is door
gereden. De ambulancedienst is
ter plaatse geweest en heeft de
43-jarige voor onderzoek naar het
ziekenhuis vervoerd. Volgens getuigen, collega’s van de verkeersregelaar, is de bestuurder die zijn
weg vervolgt heeft een iets oudere man, hij reed in een grijze stationkar op de Hoofdweg richting
de Bilderdammerweg. Er loopt
een politie-onderzoek. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844. Het zou
natuurlijk netter zijn als de doorrijder zich meldt. Misschien is het
‘incident’ niet tot hem doorgedrongen...

job in de regio

Op zoek naar werk

Dillewijn Zwapak is een internationale groothandel op het gebied van verpakkingen en
verpakkingsmaterialen voor de bloemen en planten branche. Wij staan bekend als een creatieve
en innovatieve onderneming die producten van hoge kwaliteit ontwikkelt, produceert en
levert. Het hoofdkantoor en het distributiecentrum zijn beiden gevestigd in Aalsmeer.
Voor ons distributiecentrum zijn wij op zoek naar:

Oproepkrachten
Wat zijn je werkzaamheden?
- Verzamelen, verpakken en verzendklaar maken van uitgaande goederen
- Lossen en opslaan van inkomende artikelen en aanvulwerkzaamheden
- Zorg dragen voor orde en netheid in het magazijn
- Alle overige voorkomende en ondersteunende magazijnwerkzaamheden
Wat voor kandidaten zoeken wij?
- Zelfstandige werkhouding en initiatief tonen
- Nauwkeurigheid
- Leeftijd vanaf 16 jaar
Wat bieden wij?
Flexibele werktijden, afwisselende werkzaamheden en een goede werksfeer in een klein team.
Een goed uurloon afhankelijk van je leeftijd en verder 8% vakantietoeslag en een reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer.
De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 17.00 uur. De mogelijkheid
om, na instructie, je werkzaamheden te verrichten met behulp van intern transport materiaal,
waaronder een vorkheftruck, reachtruck, orderpicktruck.
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Rutger Vink, Assistant Warehouse Manager, tel. +31 (0)297 - 366192,
e-mail: r.vink@dillewijnzwapak.nl
Ben je geïnteresseerd?
Mail je persoonlijke gegevens aan Rutger Vink, e-mail: r.vink@dillewijnzwapak.nl

Turfstekerstraat 23 - 31 1431 GD AALSMEER
Telefoon: +31 (0)297 - 354111
Website: www.dillewijnzwapak.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Spelt bedrijven te
Nieuwveen hebben
een gevestigde naam
in de grond-, weg- en
waterbouw alsmede
op het gebied van
sloopwerkzaamheden,
afvalinzameling,
bodem- &
grondwatersanering
en leverancier van
menggranulaat.

www.spelt.nl

Wij zoeken ter uitbreiding
van ons team een:

(leerling) KRAANMACHINIST
om ons te ondersteunen in de
afvalsortering.

Kandidaten voor deze fulltime functie
kunnen mailen of schrijven naar
de afdeling personeelszaken t.a.v.
R.P. Spelt, Blokland 18, 2441 GG
Nieuwveen, Tel. 0172-536130
e-mail: werkenbij@spelt.nl

Te koop:
2 boxspringmatrassen 80 x 200
i.g.st. €50,-. Douchescherm
ligbad afm. 80 x 135 €20,-.
Tel. 0297-285032
Gezocht:
Door verzamelaar bandrecorders met de grote 26 cm spoelen
revox akai teac technics pioneer
mag defect zijn.
Tel. 06-48344508
Te koop:
Caminos tekstboek nieuw
2 isbn 9789054515845 en
caminos werkboek nieuw 2 isbn
9789054515869 €50,-.
Tel. 06-55055655
Te koop:
Ventilatorkacheltje bestron
afh101. Koud en heet 2000 watt.
€8,-. 2x gebruikt.
Tel. 0297-880255
Te koop:
2 mooie loungestoelen +
hocker kleur paars €125,-. 2
grote buiten potten met planten
hoog 50 cm rond, €50,-.
Tel. 0297-241881
Te koop:
Golftroley 90 kg, li accu nieuw,
zitje, tas, parap.uhouder, 2e
accuhouder. Totaal nieuw
€900,- voor €300,-.
Tel. 0297-285075
Aangeboden:
Een ontspannen uitstapje in
uw regio. Prachtige siertuin
te bezichtigen op afspraak,
toegang gratis.
Tel. 06-53651946
Te koop:
Speakerset van 4 zuilen, 1
bassbox, 1x frontspeaker, bijbehorend bij sony home theater
bdv-it 1000 voor €40,-.
Tel. 06-33930736
Te koop:
8 dozen oude spullen €200,-. 29
koperen gewichtjes €55,-. 17
beglasting plaatjes €175,-.
Tel. 0297-261529
Aangeboden:
2 zits rieten bankje voor binnen
(evt. met kussens) €45,-. Cocacola zitzak nieuw €42,50 bellen
na 18.00 a.u.b.
Tel. 06-38819380
Aangeboden:
Sigarenbandjes voor verzamelaar prijs n.o.t.k. Legerjas mt. 49
vr.Pr. €57,50. Mountainbike 26
inch €175,-. Tel. 06-38819380
Te koop:
4 winterbanden incl. velgen en
sierdoppen. Michelin 205/55
r16. 6 maanden gebruikt, z.g.a.n.
€200,-. Tel. 0297-567813
Te koop:
Vignet voor zwitserland. Geldig
tot 31 januari 2018. Prijs €17,50.
Tel. 06-53195662

PACA beweegt
en
inspireert mensen
www.paca.nu

Taalpunt voor volwassenen
Er zijn nog altijd heel veel mensen die dermate problemen ondervinden met lezen en schrijven, dat
ze het heel moeilijk hebben om op
een normale manier mee te draaien

in de maatschappij. Een probleem
dat nogal eens onderschat wordt,
want in Nederland zijn er meer dan
1 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven! Op veel
plaatsen zijn organisaties actief om
deze mensen ondersteuning te bieden. Zo ook in Aalsmeer. In de bibliotheek in de Marktstraat is het
Taalpunt gevestigd. Op dinsdag kan
men daar tussen 11.00 en 13.00 uur
terecht om hulp te krijgen of te geven. Mensen die problemen ondervinden met de Nederlandse taal (dat
kunnen anderstaligen zijn, maar ook
laaggeletterden) kunnen zich melden en dan wordt voor hen een taalcoach gezocht die eens per week
een uur talige ondersteuning biedt.
Ook mensen die graag iemand eens
per week zouden willen helpen kunnen zich bij het Taalpunt melden.
Taalcafé
En van 13.30 tot 14.30 uur is iedereen welkom in Het Taalcafé, ook in
de bibliotheek! Daar wordt op heel
ontspannen wijze in de Nederlandse taal geoefend, met behulp van
spelletjes en gesprekjes. Dat zijn
buitengewoon leuke bijeenkomsten.
Het is geheel vrijblijvend en iedereen is welkom!

Fysiotherapie
Training

Sport Medisch
Advies

0297-230960

VACATURE
RECEPTIE/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
voor minimaal 18 uur/week

Algemene omschrijving
Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste receptie/administratief medewerker.
PACA is een grote fysiotherapiepraktijk met 4 vestigingen in Aalsmeer. Als medewerker van
de receptie ben jij het eerste gezicht en aanspreekpunt namens de praktijk, zowel richting
patiënten, collega’s fysiotherapeuten, andere zorgdisciplines en overige externe relaties.
Wij zoeken een:
Teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken. Je bent klantgericht, stressbestendig, collegiaal en gedreven. Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal in woord
en geschrift. Daarnaast kun je patiënten en relaties correct te woord staan in het Engels.
Tevens vragen wij een goede beheersing van Microsoft Office. Ervaring met een patiënten-/
klantendatabase en ervaring en affiniteit met administratieve werkzaamheden is zeer wenselijk. Verder heb je een flexibele instelling met betrekking tot de werktijden in uren en dagen.
Wij bieden:
• Een leuke functie in een enthousiast team
• Uitdagend en afwisselend werk op 2 praktijklocaties
• Werken in een moderne fysiotherapiepraktijk die op het hoogste niveau gecertificeerd is
• Goede interne begeleiding
• Scholing
• Marktconform salaris
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en C.V. naar info@paca.nu.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen via telefoonnummer:
0297-230960 met de balie van de praktijk.
Te koop:
Prima jongens merkschoenen
in de maten: 18, 23, 24, 25, 26, 27,
28. Prijs tussen €3,- €7,50.
Tel. 0297-281750
Te koop:
Junior fietsstoeltje achter
bobike €20,-. Tel. 06-23513803
Aangeboden:
Zonnehemel met 10 lampen in
hoogte te stellen met timer.
Tel. 0297-562465
Te koop:
Kinderfietsje vanaf 4 jaar€30,-.
Tel. 0297-263760

Te koop:
Jongens winter jack met capuchon. Zwart met strepen mt. 104
en groen mt. 110. Merk name-it
€10,-. Tel. 0297-281750
Te koop:
4 + 4 hardhouten platen 4 cm
dik 20 en 35cm br gelakt. Lengte
175 tot 215 cm €10,- en €7,50 .st.
Tel. 0297-284453
Aangeboden:
Ds regenjas mt42 met uitritsb.
Geruite voering vr.Pr. €52,50.hr.
regenjas mt 54 vr.pr. €47,-i.pr.st.
Na 18.00. Tel. 06-38819380

Wethouder leest voor op
wereldalfabetiseringsdag
Aalsmeer - Vrijdag 8 september
was weer de jaarlijkse alfabetiseringsdag. Wethouder Gertjan van
der Hoeven heeft er een traditie van
gemaakt om op deze wereldalfabetiseringsdag te komen voorlezen
voor de kinderen van de Taalklas.
Evenals vorig jaar las hij voor uit
een gedichtenbundel: in gedichtjes
speelt het gevoel meestal een grote rol en er wordt met betekenissen
van woorden ‘gespeeld’, en dat leent
zich dan weer goed voor een gesprekje. Gertjan heeft daar duidelijk
plezier in, dat is aan alles te merken.
Hij leest enthousiast voor over een
oma die in de speeltuin overal in en
op gaat, en een kleinkind dat op dat
bank zit (en voor oma speelt). Nou
dat geeft aanleiding voor een gesprek! De kinderen zaten ademloos
te luisteren, en tenslotte kreeg de juf
het gedichtenbundeltje als cadeautje overhandigd. Ze zal er nog vaak
uit voorlezen of de kinderen gaan
het wellicht zelf lezen!

Arbeid
Gezondheid

Te koop:
Mooie chineese vaas 32cm
hoog 16cm breed €35,-.
Tel. 0297-326719
Te koop:
Vespa scooter piaggio c38
schadevrij 4tact wit 2008 t.e.a.b..
Tel. 06-51106382
Te koop:
Zwitserland vignet €15,-.
Tel. 06-27253515
Gevraagd:
Adresboeken aalsmeer, jaren
1925-2000. Tel. 0297-327175

is dat hij thuis Nederlands spreekt
met zijn partner. Ook voor hem is
het duidelijk dat zonder de Nederlandse taal, ook als je hoog opgeleid bent, het moeilijk is om aan een
baan te komen. Tijdens zijn taallessen werkte hij als postbode bij PostNL en sprak op die manier met zoveel mensen. “Als je kan beginnen
met ‘Goedemorgen’ heb je zo een
gesprek met iemand en leer je ook
veel over de Nederlandse cultuur.”
Peter werkt bij Concorde en heeft
Nader begeleid toen hij kwam werken als tolk. “Wij vinden het belangrijk om een maatschappelijk verantwoorde rol te vervullen. Wij regelen alle tolken voor het COA. Het
is mooi om startende medewer-

Te koop:
Tomos brommer met blauw
kenteken. Rijd perfect €200,-.
Tel. 06-51041176
Gezocht:
Verzamelaar geeft prima prijs
voor oude herenhorloges.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Damesfiets Gazelle ‘Tour de
France’, grijs €25,-.
Tel. 06-12130756
Te koop:
Hometrainer €50,-.
Tel. 0297-328363

kers verder te zien groeien en ze die
kans te geven.”
Taalcoaching
Taalcoaching is belangrijk voor
mensen om mee te kunnen doen.
Wil jij ook taalcoach worden? Neem
dan contact op met Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland of het
Taalhuis Amstelland. Het Taalhuis is
een samenwerkingsverband van diverse organisaties, met steeds meer
fysieke punten in de gemeenten
Amstelveen en Aalsmeer. Zo is er
naast de balie van het Taalhuis in de
Bibliotheek Stadsplein al een Taalpunt in de Bibliotheek Aalsmeer en
in de buurtkamer van het Keizer Karel Park in Amstelveen.

Word ook taalcoach

Taalpunt op Werkplein AA
door wethouders geopend
Aalsmeer - Donderdag 7 september is het Taalpunt op het Werkplein
Amstelveen/Aalsmeer door de wethouders Maaike Veeningen en Gertjan van der Hoeven geopend. Het
Taalpunt is voor werkzoekenden en
alle anderen in Aalsmeer en Amstelveen die ondersteuning nodig hebben bij het Nederlands.
Samenwerking
Maaike Veeningen wethouder onderwijs, werk en inkomen gemeente Amstelveen sprak over de noodzaak van taal en communicatie om
een baan te vinden en te houden.
“Als mensen problemen ondervinden bij de taalvaardigheid is hulp bij
het ontwikkelen van de taal belangrijk voor het vinden van een baan.
Door het nieuwe Taalpunt te vestigen op het Werkplein AA kan er samengewerkt worden bij de ondersteuning van werkzoekenden.”
Menselijk gezicht
Gertjan van der Hoeven wethouder
onderwijs gemeente Aalsmeer interviewde het taalkoppel Ruba en

Cornelia van Stichting Vluchtelingenwerk. Ruba komt uit Syrië en is
sinds 1,5 jaar taalmaatje van taalcoach Cornelia. Cornelia: “Iedereen
die aan het inburgeren is zou automatisch moeten worden gekoppeld
aan een taalcoach.” Ruba vult haar
aan: “Tijdens de lessen heb je weinig ruimte om te spreken en vragen
te stellen, door Cornelia leer ik beter
Nederlands spreken en zoveel over
de Nederlandse cultuur.” Wethouder
Gertjan van der Hoeven complimenteert Ruba met haar vaardigheid in
het Nederlands. Ze vertelt dat zij
nu bij de Hema werkt en merkt dat
werk ook een belangrijke manier
is om de taal te leren. Wethouder
Gertjan van der Hoeven: “Taalcoaching geeft inburgering een menselijk gezicht. Taalaanbod moet laagdrempelig zijn, door schaamte is er
een hoge drempel om hulp te vragen.” Een ander praktijkvoorbeeld
over taal en werk komt van Peter en
Nader, beiden werkzaam bij tolk- en
vertaalbureau Concorde. Nader is
vanuit Libanon naar Nederland gekomen voor de liefde. Zijn voordeel

Wegwerkzaamheden in Hornmeer

Rotonde Dreef ‘verdwenen’
Aalsmeer - En toen had Aalsmeer nog maar één rotonde. Het ‘rondje’ bij de
Dreef, Zwarteweg en Hortensialaan is weggehaald vanwege werkzaamheden
aan kabels, leidingen en de weg hier. Het werk is volop aan de gang, het hele wegdeel is op de schop genomen. Er ligt nu grond in plaats van asfalt. Om
schade te voorkomen zijn de bomen rondom de werkplek ingepakt. De rotonde komt overigens terug hoor! Iets aangepast met meer veiligheidsaanpassingen voor fietsers. De planning is dat de werkzaamheden duren tot november.
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kinder- en jeugd

Onthulling door wethouder bij Samen Een

Tekenen en schilderen voor
kinderen bij de Werkschuit
Aalsmeer - De vakantie is weer
voorbij, de scholen zijn begonnen
en ook allerlei cursussen gaan weer
starten. Zo ook bij de Werkschuit.
“Tijd om met penselen en verf weer
achter de schildersezel plaats te nemen”, vindt docente Annefie van Itterzon. Zij geeft teken- en schilderles aan kinderen van 6 tot 12 jaar.
Inspirerende nieuwe opdrachten en
technieken zorgen er voor dat de
kinderen met een map vol kleurrijk werk de cursus verlaten en veelal terug komen voor een vervolg. En

dat is goed, want het is van groot
belang dat kinderen in de huidige
digitale wereld hun creativiteit ontdekken. Het versterkt hun sociale en
motorische vaardigheden en draagt
bij aan betere leerprestaties. Geinteresseerd in de teken- en schildercursus met Annefie? De cursus
wordt gegeven op woensdag en zaterdag en start op respectievelijk
20 en 23 september. Kijk voor meer
informatie op www.werkschuitaalsmeer.nl. Opgeven kan via margot.tepas@printex-int.com.

Nijntje borden om schoolzones aan te geven

Proeflessen muziek, dj en meer

Open huis bij Cultuurpunt

Leerlingen op pad voor
Jantje Beton scholenactie
Aalsmeer - Tot en met 27 september komen ruim 45.000 kinderen
van circa 450 basisscholen in Nederland in actie voor buitenspelen.
De jaarlijkse Jantje Beton Loterij is
afgelopen woensdag 13 september weer van start gegaan. Leerlingen van deelnemende scholen verkopen loten voor hun eigen school.
Met de helft van de opbrengst kan
de school het schoolplein opnieuw
inrichten of (buitenspeel)materialen
aanschaffen. De andere helft van
de opbrengst gaat naar projecten
van Jantje Beton. Iedereen die een
lot koopt, steunt spelen en bewegen tijdens en na schooltijd. En dat
is goed voor een gezonde ontwikkeling van opgroeiende kinderen.

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat
is het niet. Helaas speelt één op de
vijf kinderen niet of slechts een keer
per week vrij buiten. En 80% van de
kinderen in Nederland beweegt onvoldoende. Tijdens het spelen ontwikkelt het kinderbrein door alle uitdagingen die hierbij komen kijken.
En daar hebben kinderen hun leven
lang profijt van.
In de afgelopen jaren hebben duizenden scholen met de opbrengst
van de Jantje Beton scholenactie
buitenspeelmaterialen aangeschaft,
speeltoestellen op kunnen knappen
en extra voorzieningen op het plein
aangebracht. Kijk voor meer informatie over ons werk is te vinden op
www.jantjebeton.nl.

Aalsmeer - Cultuurpunt Aalsmeer
bestaat deze maand alweer vier
jaar. Sinds die tijd verzorgt zij een
paar keer per jaar korte, oriënterende cursussen van 9 weken voor basisschoolleerlingen. Inmiddels zijn
cursussen als ‘Ontdek je talent op
een instrument’, ‘musical’ en ‘DJ’
echte al echte favorieten geworden,
maar er zitten ook een aantal hele
gave nieuwe cursussen aan te komen. Zo heeft het Cultuurpunt ‘circus’, ‘groepsles gitaar’, ‘groepsles
keyboard’, ‘graffiti’ en ‘kleutermuziek’ toegevoegd aan haar aanbod
dat van start gaat in de week van 9
oktober. Om kennis te kunnen maken met dit (nieuwe en vertrouwde)
cursusaanbod, houdt het Cultuurpunt daarom op woensdag 20 september open huis.
Nieuw cursusseizoen
Op maandag 9 oktober start het
nieuwe cursusseizoen van Cultuurpunt Aalsmeer. In deze korte, oriënterende cursussen van negen weken kunnen kinderen kennismaken
met de beginselen van muziek, musical, circus, graffiti en DJ. De lessen

vinden plaats op diverse locaties in
Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden
op de website van het Cultuurpunt.
Ook het inschrijfformulier is daar te
vinden.
Kennismaken
Wil jij cultureel of creatief bezig zijn
na schooltijd, maar weet je nog niet
zo goed wat je precies wilt? Dan ben
je op woensdagmiddag 20 september, van 14.00 tot 16.00 uur, van harte welkom bij Cultuurpunt Aalsmeer
in de Marktstraat 19a, boven de bibliotheek. Cultuurpunt Aalsmeer
organiseert die middag een gratis
open huis met verschillende leuke
proeflessen!
Kom gezellig langs en doe mee met
jongleren, zingen, keyboard-en gitaarspelen, DJ-en en meer! Wie
weet is het iets voor jou en kun je
nog aansluiten bij één van de korte cursussen!

Topprestaties Steven en
Djuna op vijfkamp
Amstelveen - Op zaterdag 9 september deden Steven Waasdorp en
Djuna Gersen van AV Startbaan mee
aan een unieke vijfkamp voor pupillen in Rijssen (Overijssel). Dit was
voor beide pupillen uit Aalsmeer hun
eerste echte wedstrijd voor AV Startbaan na hun overgang van Aalsmeer
naar Amstelveen. Onderweg naar
Rijssen was er veel regen, heel veel
regen, maar tijdens de wedstrijd
scheen gelukkig de zon, zodat Steven en Djuna konden laten zien wat
ze de laatste weken bij de trainingen
hebben bijgeleerd.
Voor Djuna (meisjes A1) begon de
dag met haar minst favoriete onderdeel, het hoogspringen. Zij wist heel
mooi haar persoonlijk record te evenaren en zo begon ze heel blij aan
de andere onderdelen. Op de 60 meter sprint liep ze een persoonlijk record van 10.42 seconden. Het verspringen liep helaas nog niet zoals
voor de zomer, maar toch sprong ze
nog naar bijna 3 meter. Ook bij het
kogelstoten stootte Djuna een persoonlijk record van 5.48 meter. Op
het vijfde onderdeel de 1000 meter bleek dat twee weken trainen na
de zomervakantie toch wat weinig
is om een 1000 meter snel te kunnen lopen. Ze bleef hierbij onder
haar persoonlijk record. In het eindklassement na vijf onderdelen eindige Djuna toch heel knap op een vijfde plaats. Steven (jongens A1) begon bij het verspringen direct met
een foutsprong, gevolgd door een

niet al te beste sprong. Gelukkig was
de derde sprong een bijna evenaring van zijn persoonlijk record, zodat ook hij lachend naar het tweede
onderdeel ging. De 60 meter sprint
was ook al een bijna een evenaring
van zijn persoonlijk record, evenals de 6.50 meter bij het kogelstoten. Bij het hoogspringen bleek Steven in een paar weken heel veel te
hebben bijgeleerd. Hij sprong foutloos tot en met 1.15 meter en haalde uiteindelijk ook de 1.20 meter en
verbeterde daarmee zijn persoonlijk
record met maar liefst 10 centimeter. Op het vijfde en laatste onderdeel, de 1000 meter, hoefde hij alleen maar zijn derde plaats proberen
vast te houden. Dit lukte hem in een
nieuw persoonlijk record. Blij en met
een grote glimlach nam hij na afloop
de bronzen medaille in ontvangst.
Baanwedstrijden
Knappe prestaties van Steven en
Djuna zo vlak na de zomer na amper twee weken trainen. Nu nog een
paar baanwedstrijden voor het cross
en indoorseizoen begint. Voor Steven op 16 september de finale van
de regio competitie met de jongens
A1 van AV Startbaan (met ook Niels
van Bergen uit Aalsmeer) en voor
beide, samen met de andere pupillen van AV Startbaan, de Nederlandse Estafette Kampioenschappen
bij AV Startbaan op 23 september en
de clubkampioenschappen op 7 oktober.

Positieve uitwerking
Bij de scholen in Aalsmeer zijn in de
zomervakantie, na een oproep van
de gemeenteraad, schoolzoneborden van Nijntje geplaatst om extra
aandacht te vragen voor de gebieden waar veel kinderen de route van
en naar school fietsen en lopen. De
aanwezigheid van een Dick Brunaverkeersbord blijkt een positieve uitwerking te hebben op het rijgedrag
van automobilisten. Bovendien zijn
de borden herkenbaar voor zowel
kinderen, als ook voor volwassen.
Weggebruikers hebben de associatie van kinderen met Nijntje, waardoor zij vaak het rijgedrag automatisch aanpassen, omdat zij zich in
een kinderrijke omgeving bevinden.

standen altijd de fiets. Laat hem of
haar daarnaast - zodra het kan zelfstandig naar school fietsen. Voor
een goede voorbereiding heeft VVN
vijf tips opgesteld om veilig naar
school te fietsen:
• Kies een veilige route. Zorg ervoor dat dit de vaste route wordt.
Het is niet vanzelfsprekend dat
dit ook de kortste route is.
• Oefen de route vooraf met je
kind Op zoek naar een rustig moment? Fiets de route dan
eerst op zondag. Over het algemeen is het dan minder druk op
de weg.
• Zorg ervoor dat de bagage veilig
meegenomen kan worden. Dat
wil zeggen in een rugzak of in
een fietstas achterop.
• Waarschuw je kind nooit met
drie of meer naast elkaar fietsen.
Ook al is het nog zo gezellig, dit
levert onnodige gevaren op. Geef
zelf altijd het goede voorbeeld.
• Zorg altijd voor een veilige fiets.
Werken de remmen goed en
doet de verlichting het nog?
Check de fiets van je kind aan de
hand van de Checklist fietscontrole (deze checklist is te vinden
op www.vvn.nl).

Wat kunt u zelf doen?
Kinderen worden minder kwetsbaar
zodra zij beter weten hoe zij zich in
het verkeer moeten gedragen. Laat
uw kind daarom zo veel mogelijk ervaring opdoen en pak voor korte af-

KCA Jeugdmuziekconcours

1e Ronde jeugdcompetitie

Jeugdatletiek

Aalsmeer - De scholen zijn weer
begonnen en dat betekent dat veel
kinderen weer met de fiets of lopend naar school gaan. Dat is zeker in het begin weer even wennen,
voor de kinderen én voor alle andere weggebruikers. Het is dus voor
iedereen zaak extra alert te zijn. Om
iedereen op de – na de vakantie –
weer toenemende verkeersdrukte te
wijzen, voeren Gemeente Aalsmeer,
VVN en de Vervoerregio Amsterdam
jaarlijks de campagne ‘De scholen
zijn weer begonnen’. Vanaf maandag 4 september hangen er op diverse locaties spandoeken die de
weggebruikers er op attenderen dat
de scholen weer zijn begonnen. De
Gemeente werkt voortdurend aan
verkeerveiligheid. Zo onthulde wethouder Robbert-Jan Van Duijn op
12 september samen met leerlingen van de ‘Samen Een School’ een
van de nieuwe Nijntje borden bij de
schoolzone.

Inschrijven kan tot 25 september

Schaken bij AAS

Steven en Djuna op de 60 meter sprint.

krant

Aalsmeer - Het AAS seizoen was
al begonnen op de koude braderiedag, maar voor de jeugdcompetitie
was het afgelopen vrijdag 8 september het begin. De braderie heeft drie
nieuwe kinderen opgeleverd, zodat het leerlingenaantal op 16 blijft,
want helaas zijn Willem, Simon en
Flora verhuisd naar Amsterdam.
De avond telde zeven partijen, twee
leerlingen waren verhinderd. Luuk
is vast van plan om weer kampioen
te worden en trok fel van leer tegen
Jasper.
Een waar bloedbad werd aangericht en met een dame achter moest
Jasper opgeven. Nieuwkomers Nick
en Kjeld speelden een interessan-

te partij die door Kjeld gewonnen
werd. Ook Christiaan is van plan
weer op het podium te eindigen en
versloeg met zwart Sam. Braderieman Rune versloeg stil als altijd netjes Kevin. Tenslotte eindigden de
partijen Conrad versus Robert en
Ryan versus Ruben in remise.
De AAS-lessen beginnen om 19.00
uur op vrijdagavond in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat en de leraren Henk L, Henk N, Bob en Ben
kunnen aan meer leerlingen training geven. Dus voor een gezellige
en leerzame vrijdagavond, kom eens
langs bij AAS! Kijk voor meer informatie op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Karter Kevin v/d Bergh op
trainingsdag in Lelystad
Aalsmeer - Kevin v/d Bergh (10)
uit Aalsmeer heeft zich samen met
twaalf andere karttalenten tussen
de 8 en 10 jaar gekwalificeerd voor
de kwartfinale van de Formido Talentscouting. In de maanden juli en augustus konden ambitieuze
karters een tijd neerzetten bij Kartcentrum Lelystad. De overall snelste
plus de snelsten per provincie wonnen een plek in het vervolgtraject.
De jonge karters kregen afgelopen
zaterdag 9 september hun eerste
trainingsdag op het circuit in Lelystad, waarna op zondag 24 september de kwartfinale plaatsvindt tij-

dens de Formido Kidskartcup. Na
de kwartfinale gaan acht talenten
door naar de volgende trainingsdag
op 18 november waar ze karttraining, mediatraining én presentatietraining krijgen. Op 23 december is
de halve finale. Helaas is Kevin niet
door, maar karten blijft de jeugdige
inwoner zeker.
In de grote finale op zaterdag 13 januari tijdens de Kartbeurs van Nederland, wordt bekend wie zich
hét nieuwe karttalent van Nederland mag noemen. Meer informatie:
www.kartcentrumlelystad.nl/formido-talentscouting.

Aalsmeer - Dit jaar organiseert
KCA voor het eerst een Jeugdmuziekconcours in Aalsmeer. Jonge
musici van 8 tot en met 14 jaar worden uitgenodigd zich in te schrijven
voor deze muzikale wedstrijd. KCA
organiseert dit samen met Zorgcentrum Aelsmeer met als onderliggend
doel het samenbrengen van jong en
oud rond cultuur en dan met name
rond muziek.
De kandidaten moeten echte amateurs zijn. Zij mogen nog niet ingeschreven staan bij het conservatorium, op wat voor manier dan ook. Een
jury, gevormd door Lonneke Tausch,
musicologe, medewerker concertgebouw, Daniëlle Brugman, lid van
het saxofoonkwartet Aalsmeer, een
inwoner van het zorgcentrum en
de kinderburgemeester Derek Buikema, zal de kandidaten beoorde-

len en uiteindelijk de hoofdprijs van
200 euro toekennen. Daarnaast zijn
er prijzen van 100 en 50 euro.
In het zorgcentrum is een vleugel
aanwezig, maar in principe is elk instrument toegestaan en kunnen de
kandidaten ook begeleid worden
door een eigen begeleider.
Het gevraagde genre is klassieke
muziek.
In principe vindt het concours plaats
op zondag 8 oktober met, bij ruime
deelname, 15 oktober als uitwijkdatum.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven kan via het formulier op de site van KCA (www.
kunstencultuuraalsmeer.nl ) tot uiterlijk 25 september. Voor verdere
informatie is Wilbert Streng te bereiken via mail wjmstreng@hotmail.
com of telefonisch 06-52627963

Zon en regen tijdens de
Kindervakantieweek
Aalsmeer - Eind augustus hebben
bijna 150 kinderen weer kunnen genieten van de Kindervakantieweek.
Dankzij meer dan 35 enthousiaste vrijwilligers, van tussen de 16 en
35 jaar, is het ook dit jaar gelukt om
er een geweldige week van te maken. Atletiekvereniging AVA opende
wederom haar deuren voor de Kindervakantieweek van de Binding.
Sinds een paar jaar werkt de Kindervakantieweek samen. Door extra
giften van bedrijven en particulieren kon er een groep kinderen geplaatst worden op de gesponsorde
plekken.
Op maandag werden er prachtige hutten gebouwd. Dit jaar was
het thema Beestenboel! Door de
aanwezige zon moesten de kinderen vaak en goed ingesmeerd worden en was de limonade niet aan te
slepen. Op dinsdag kwam gelukkig
de ijscoman langs. Met overheerlijke zelfgemaakt softijs was het een
feest! Woensdagmiddag was het
Zeskampdag. Door de voorspelde
regendag was de dag ervoor besloten om uit te wijken naar de Proosdijhal in Kudelstaart. Daar konden
de kinderen, dankzij sportvereniging Omnia, trampoline springen op
hele grote trampolines. Er werd gedanst, gevoetbald, er was improvi-

satietheater en nog veel meer. De
dag werd afgesloten met een uitvoering van de geleerde dans aan
alle ouders door alle kinderen. Donderdag was het weer alweer veel
beter en konden de kinderen weer
buiten genieten bij de atletiekvereniging alwaar een grote opblaasstormbaan stond. In de avond was
er disco in jongerencentrum N201,
die uiteraard ook in het teken van
Beestenboel stond! Vrijdag was dan
echt de allerlaatste dag. ’s Morgens
hielpen alle kinderen met het afbreken van de hutten en het netjes opruimen van het grasveld bij
de atletiekbaan. In de middag gingen ze op vossenjacht. Door wederom een stortvloed aan water vanuit
de lucht is de speurtocht eerder gestopt waardoor de kinderen moesten schuilen in de kantine. Ondanks
de enorme drukte daar op dat moment, werd het beest toch nog ontmaskerd! Een compliment ook aan
de kinderen die zich keurig hebben
gedragen in de volle kantine, tijdens
het wachten.
Volgend jaar ook meedoen? Het is
op dit moment nog niet duidelijk
wanneer de Kindervakantieweek
2018 plaats zal vinden. Hou hiervoor
de Nieuwe Meerbode en de website
van de Binding in de gaten.
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Start kaartcompetitie in
kantine FC Aalsmeer

Postduivenvereniging de Telegraaf

John van Duren winnaar
vlucht vanuit Menen
Aalsmeer - Zaterdag waren de duiven van PV de Telegraaf in Menen/
Moeskroen, België voor de voorlaatste vlucht van dit seizoen. Vrijdag met het inkorven kwam de regen nog met bakken naar beneden,
en ook zaterdagmorgen was het
nog slecht. Gaande weg de morgen
werd het beter en om 12.45 uur was
de vlieglijn schoon genoeg en konden de duiven aldaar in vrijheid gesteld worden. De gemiddelde afstand was 198 kilometer en de wind
WZW, zodat er hoge snelheden gehaald konden worden. Om 14.49.02
landde de 17-581 bij John van Duren in Amstelveen op zijn thuishaven en met een gemiddelde snelheid van 1619,910 meter per minuut
tevens de snelste van de club. Cees
van Vliet uit Kudelstaart werd tweede en Leo v.d. Sluis uit Uithoorn wed
derde. De uitslag van Menen/Moeskroen met 483 duiven en 12 deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. C. van Vliet Kudelstaart
3. L. v.d. Sluis Uithoorn
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
5. Comb. van Ackooy Hoofddorp
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
7. W. Wijfje De Kwakel
8. A.J. van Belzen Kudelstaart
9. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. E. Wiersma Amstelveen
12. Darek Jachowski Mijdrecht

10. Mevr. Donna de Klerk
11. A.J. van Belzen
12. Comb. Baas & Berg
13. Darek Jachowski
14. A. v.d. Wie
15. D. Baars
16. E. Wiersma
17. Th. v.d. Wie
18. J.A. van Dijk
19. M. de Block
20. Tim Rewijk
21. A.M. Duivenvoorde
Aangewezen
1. J.H. van Duren
2. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
3. L. v.d. Sluis
4. Comb. van Ackooy
5. W. Wijfje
6. P. v.d. Meijden
7. J. Vijfhuizen
8. Gerard & Lies v.d. Bergen
9. C. van Vliet
10. A.J. van Belzen
11. A. v.d. Wie
12. Mevr. Donna de Klerk
13. Comb. Baas & Berg
14. D. Baars
15. E. Wiersma
16. Darek Jachowski
17. M. de Block
18. Th. v.d. Wie
19. Tim Rewijk
20. J.A. van Dijk

Eindstand Oude duiven
Onaangewezen
1. J.H. van Duren
2. Comb. van Ackooy
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
4. L. v.d. Sluis
5. Gerard & Lies v.d. Bergen
6. P. v.d. Meijden
7. W. Wijfje
8. C. van Vliet
9. J. Vijfhuizen

Owen Geleijn op één na afloop van de klassieke Omloop van de Veenkolonien. Foto: WTC De Amstel

Sprintwinnaar in Veenkoloniën

Renner Owen Geleijn nu
ook snelste in klassieker
Rijsenhout - Na vier overwinningen in kortere dorpsrondes en een
waslijst aan ereplaatsen ontbrak er
nog een zege in een nationale klassieker aan de erelijst van Owen Geleijn. Dat smetje werkte de renner
uit Rijsenhout afgelopen zaterdag
weg in de Omloop van de Veenkoloniën voor nieuwelingen. Na een
race over tachtig kilometer in de
regen was hij in Veendam de snelste sprinter van een eerste peloton.
Achter Geleijn werd Ian Spenkelink
tweede en nationaal kampioen Hidde van Veenendaal derde. Eerder
in de week was Geleijn ook winnaar
geworden van de vier wedstrijden
tellende najaarscompetitie bij WTC
De Amstel. Op het clubparcours in
Amstelveen verzamelde hij voldoende punten om eliterenner Koos Jeroen Kers in de eindstand voor te
blijven. Max van de Water klasseerde zich als derde.

Knieletsel
Voor Sunweb-renner Nils Eekhoff
zat de zesdaagse Olympia’s Tour er
vorige week snel op. Kort voor de finish van de eerste etappe in Drenthe kwam hij ten val en liep daarbij een flinke kniewond op. De wond
moest gehecht worden.
Eerder dit jaar diende het talent uit
Rijsenhout door valpartijen en ziekte al voortijdig de Tour de l’Ain, Tour
Alsace en Boucle de la Mayenne
te verlaten. Eekhoff had van Olympia’s Tour een mooi slotstuk van het
seizoen willen maken en was vooraf aan de race naar Limburg gereisd
om de twee laatste etappes te verkennen.
Zijn optreden bleef nu beperkt tot
het afwerken van de korte proloogtijdrit in Paterswolde over 4,5 kilometer. Daarin klasseerde hij zich als
dertiende, twaalf seconden achter
winnaar Pascal Eenkhoorn.

Handboogschieten

gen was het niet eenvoudig om wat
punten bij elkaar te sprokkelen. Er
was sprake van een grote opkomst
waarbij zowel de leden die regelmatig op dinsdag schieten als die van
de donderdag een gezellige groep
vormden. Organisator Johan Ruhe
heeft deze wedstrijd georganiseerd
in het kader van zijn opleiding tot
handboogtrainer. Voor deze opdracht was Johan volgens de aanwezige leden voldoende geslaagd.
De winnaars waren Britney Bos,
Jaap Verbruggen, Frank de Haan
en Johan Ruhe. Uiteraard werden
de winnaars in de bloemetjes gezet.
Benieuwd naar handboogschieten?
Kijk op www.hbvtarget.nl.

Hoge scores voor Petra en
Cock bij sjoelcompetitie
Kudelstaart - De eerste avond van
de sjoelcompetitie was voor veel ervaren sjoelers even wennen. Sommigen hadden al geoefend op de
nieuwe sjoelbakken (voorzien van
een andere bodem), anderen gingen voor het eerst deze avond de
strijd aan met de vijf nieuwe bakken in één rij. De hoogste serie bij
de dames was voor Petra Houweling met 1402 punten, bij de heren scoorde Cock Tukker de hoogste uitslag over 10 bakken met 1443
punten. Opmerkelijk is ook dat niemand hoger gegooid heeft dan 148,
waar normaal door de toppers nog
wel eens 150 of 152 gegooid wordt.
Mocht u/jij deze uitdaging ook aan
willen gaan? Proberen staat vrij. De
sjoelavonden, die om de twee weken op donderdag gehouden worden vinden plaats in het Dorpshuis in Kudelstaart, en beginnen om
20.00 uur. Er wordt in vier klassen
(op eigen niveau) gesjoeld en per
competitieavond worden er twee
keer tien bakken gegooid. Het contributiegeld is slechts 45, euro per

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 20 september vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
kaarten op 6 september is gewonnen door Wim Spring in’t Veld met
5330 punten. Op twee Riet Meijer
met 5297 punten, op drie Addy Hofman met 5087 punten en op vier is
Loek Pieterse geëindigd met 5082
punten.

seizoen, waar vind je dat nog? Kijk
voor informatie op: www.sjoelclubaalsmeer.nl.
De uitslagen per klasse waren
als volgt:
Hoofdklasse: 1. Petra Houweling, 2.
Cock Tukker en 3. Hans van Leeuwen.
A-Klasse: 1. Elisa Houweling, 2. Karin Dijkstra en 3. Sjaak Siebeling.
B-Klasse: 1. Wijnand Springin’tVeld,
2. Klaas van Leeuwen en 3. Henk
Brozius.
C-Klasse: 1. Jan Geleijn Dzn. 2. Mirjam van den Berg en 3. Herman
Berkhout.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 15
september is er weer koppelkaarten, iedereen is van harte welkom in
het nieuwe buurthuis aan de Dreef
1. Aanvang 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en
inschrijving. Het koppelkaarten op
vrijdag 8 september is gewonnen
door Kees Meekel en Corry Balder met 5220 punten. Op twee George Lemmerzaal en Paul Schouten
met 5128 punten en op drie Plony
de Langen en Martha Zeldenthuis
met 5034 punten. De poedelprijs
was voor Ben Johannessen en Siem
Burgers met 3842 punten.
Jaarvergadering
Op woensdag 20 september is de
jaarvergadering van buurtvereniging Hornmeer. Aanvang 19.30 uur
in buurthuis aan de Dreef 1.

De Top Tien van het vorige seizoen bij Poel’s Eye.

en gespeeld, bij het hartenjagen is
het de bedoeling zo weinig mogelijk punten te halen en bij het klaverjassen is het precies andersom.
Wat door sommige kaarters nog
wel eens vergeten wordt. Tijdens de
eerste avond liggen er formulieren
klaar voor de speelavonden over het
gehele seizoen klaar.
De avond start om 20.15 uur en
graag aanwezig om 20.00 uur. Op
deze gezellige avonden wordt er
ook een leuke loterij gehouden, dus
bijna gaat iedereen met een prijs
naar huis. Kom eens kijken en doe
mee. De organisatie ziet u graag op
vrijdag de 22e.

TeamTimmerman voor Lotusbloem

5e Fietstocht Tour de Poel
Aalsmeer - Zondag 24 september
vindt alweer de vijfde editie plaats
van het fietsevenement Tour de
Poel. Deze fietstocht wordt jaarlijks
georganiseerd door TeamTimmerman. Er worden verschillende mooie
routes uitgezet in de omgeving.
Naast de bekende afstanden van 10,
40 en 100 kilometer, is dit jaar ook
een 70 kilometer route toegevoegd.
Voor elk wat wils dus. TeamTimmerman heeft weer mooie en nieuwe routes uitgezet. Ook is er weer
naar leuke koffie-en pauzeplaatsen gezocht halverwege de routes.
De start en finish is bij het Westeinder Paviljoen aan Kudelstaartseweg 22, waar na afloop genoten van
kan worden van een hapje en een
drankje. Inschrijven kan vanaf 8.00
uur en sluit voor de 70 en 100 kilometer om 10.00 uur. Het inschrijven
voor de 40 kilometer en de bekende
familietocht van 10 kilometer is mogelijk tot 12.00 uur. NTFU-leden krijgen korting op het inschrijfgeld. Alle informatie over starttijden en inschrijfgeld is terugvinden op www.
teamtimmerman.nl. Deelnemers tot
16 jaar fietsen overigens gratis mee.
Fietstenue
Nieuw dit jaar is dat iedereen de
mogelijkheid heeft het nieuwe
TeamTimmerman fietstenue te bestellen. Dit naar aanleiding van
vraag in voorgaande jaren. Tijdens
Tour de Poel zullen er pasexemplaren aanwezig zijn. Mocht u verhin-

Funverschieting bij Target
Aalsmeer - Om een frisse start na
de vakanties te maken werd er bij
handboogvereniging Target afgelopen donderdag 7 september een
funwedstrijd geschoten. In grote lijnen is een funwedstrijd een wedstrijd in ongedwongen sfeer waarbij
alle klassen door elkaar worden gemengd en geschoten moet worden
op ludieke afbeeldingen in de vorm
van vogels, ballonnetjes, en dergelijke. Afgelopen donderdag waren
het bloemen waarbij de eerste letter van de geraakte bloem correspondeerde met een aantal punten.
Aangezien er geen zonnebloem bij
zat, maar louter zeer kleine bloemetjes op nog kleinere afbeeldin-

Aalsmeer - Vrijdagavond 22 september start de kaartcompetitie bij
FC Aalsmeer. Klaverjassen en hartenjagen worden gespeeld in de
kantine aan de Beethovenlaan. De
kaartavonden zijn toegankelijk voor
iedereen, voor jong (18 jaar) en oud
( maakt niet uit). Voor het hartenjagen kunnen kaarters zo langskomen, want dat is individueel. Bij
het klaverjassen is het koppelkaarten en natuurlijk mooi als je een
maat meeneemt. Soms lukt het koppels samen te brengen, maar beter
is natuurlijk een vaste maat. Zowel
bij het hartenjagen als klaverjassen
worden er drie rondes van 16 partij-

derd zijn voor Tour de Poel, maar wel
interesse hebben in het wielertenue of meer informatie wilt ontvangen neem dan contact op via info@
teamtimmerman.nl.
Ook dit jaar wordt er weer een goed
doel gekoppeld aan de fietstocht.
Een gedeelte van de opbrengst
komt ten goede aan De Lotusbloem
te Aalsmeer. Dit is een kinderdienstencentrum waar kinderen met
een verstandelijke of meervoudige
beperking zich kunnen ontwikkelen. Naast de juiste begeleiding zijn
hiervoor ook de nodige materialen
nodig. De Lotusbloem wil graag van
de opbrengst pedalo’s aanschaffen.
Naast dat het leuk is, worden door
het gebruik van pedalo’s beweging
en evenwicht geoefend.
Afgelopen jaren heeft TeamTimmerman met opbrengsten van onder
andere Tour de Poel mooie doelen
kunnen waarmaken. Vorig jaar is er
een grote bijdrage geleverd aan een
nieuwe keuken voor Hospice Thamer Thuis in De Kwakel. Het eindresultaat mocht er zijn en de dankbaarheid was groot. Mede door
deelnemers van Tour de Poel waargemaakt. In 2015 is het gelukt voor
Ons Tweede Thuis in Aalsmeer een
rolstoelfiets met trapondersteuning
aan te schaffen. Heel bijzonder was
het dan ook, dat vorig jaar deze rolstoelfiets de 10 kilometer meegereden heeft tijdens Tour de Poel. “Daar
doen we het met elkaar voor“, aldus
TeamTimmerman.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Het darten begint weer!
Kudelstaart - De zomer is weer
voorbij. Sommige sportclubs zijn alweer begonnen, voor andere verenigingen staat het seizoen weer voor
de deur. Dit laatste geld ook voor de
dartsclub Poel’s Eye. Volgende week
vrijdag 22 september start zij weer
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
De zomerstop is door de dartsclub
nuttig gebruikt. De belangrijkste
verandering is de nieuwe verlichting, zogenaamde surround led verlichting. Deze verlichting belicht het
dartsbord aan alle kanten, een zeer
fraai gezicht. De stellingen zijn van
een likje verf voorzien. De (denkbeeldige) drempel is uit het Dorpshuis verwijderd, iedereen van jong
tot oud, man tot vrouw is van harte welkom.
Ook wat betreft de regelgeving is er
wat veranderd. De puntentelling in
de hoogste ronde is ietwat aangepast (11, 12, 13, 14, 16 punten, dit
was 10, 12, 14, 17, 20). Ook levert
de Hoogste Uitgooi van de avond
2 in plaats van 3 punten op ten op
zichtte van vorig seizoen. Een leuke nieuwigheid is de periodekampioenschap over telkens drie speelavonden (1,2,3 / 4,5,6 / enzovoort).
Degene(n) met de meeste punten
over deze periode is/zijn periodekampioen en krijgt/krijgen een prijs
én een bonuspunt (gelijke stand is
dus mogelijk). Er zijn in totaal vijf periodes. De eerste speelavond is tevens de Kudelstaart Open. De avond
begint met poules van vier darters
en daarna worden de darters door
hun eigen prestaties in vier niveaus

Klaverjassen bij
de Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
de Geluksvogels. Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavond in
het Dorpshuis van Kudelstaart vanaf 20.00 uur gekaart. Op 6 september is Ben van der Voort eerste geworden met 5651 punten, gevolgd
door Bert van der Jagt met 5617
punten en Ria van der Laan met
5353 punten. De poedelprijs was
deze week voor Corrie van Groeningen met 3635 punten

gesorteerd. De Poel’s Eye is dus uitermate geschikt voor alle niveaus,
zowel de geoefende als meer recreatieve darters komen aan hun trekken. Op het eind van de avond mogen maar liefst acht darters zich finalist noemen, en vier daarvan zelfs
winnaars.
De ‘Grote Winnaar’ wordt dus de
Open Kampioen 2017. De puntentelling gaat echter gewoon van start.
Om de boel nog meer op te leuken
zijn er twee spelletjes (Mystery Out
en de Triple Pot). Kortom, genoeg
reden om te komen darten in het
Dorpshuis van Kudelstaart.
Nieuwelingen zijn meer dan welkom. Men kan gedurende het seizoen aan elk willekeurig dartsactiviteit deelnemen. Lidmaatschap of
van te voren opgeven is niet nodig.
Thuis blijven is echter pas echt onnodig. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Dus hopelijk tot vrijdag 22 september en anders (ergens) later in het
seizoen. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op
de website www.poelseye.nl is nog
allerlei informatie te vinden.

Wedstrijden
veldvoetbal
Bekerwedstrijden
Zaterdag 16 september:
F.C.Aalsmeer.
F.C.A. 1 – Teylingen 1
14.30 u
F.C.A. 2 – E.V.C. 2
11.45 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
’s Graveland 1 – RKDES 1 14.30 u
S.C.W.
S.C.W.3 – Haarl.kennemerl.3 14.30 u
SCW 35+1–Pancratius 35+1 14.30 u
Zondag 17 september.
F.C.Aalsmeer.
H.B.C. 1 – F.C.A. 1
F.C.A. 3 – Arsenal 8
F.C.A. 5 – H.B.C. 5
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Nautilus 1
Roda’23 3 - R.K.D.E.S. 2
R.K.D.E.S. 3 – Roda’23 6
R.K.D.E.S. 4 – Roda’23 5
R.K.D.E.S. 5 – D.I.O.S. 3
Pancratius 9 – R.K.D.E.S. 6

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

Iedere dinsdagavond competitie

Ben van Dam eerste bij
darten in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 5
september is om acht uur een nieuw
dartsseizoen gestart in het Middelpunt. De heren hadden er best wel
weer zin in. De pijlen werden ter
hand genomen en de competitie
kon beginnen. Het was wel te merken dat er een tijdje niet gedart was,
maar naarmate de competitie vorderde, kwam men er toch steeds
meer in en werd de concurrentiestrijd wat hoger.
Vooral Ben van Dam kwam er
steeds meer en meer in, met een
goed eindresultaat, hij werd eerste. De gebroeders Dolk waren ook
weer aanwezig. Zij moesten de strijd

met elkaar aangaan voor de tweede en derde plaats, waar het er best
wel fanatiek maar toch sportief aan
toe ging.
De strijd werd uiteindelijk gewonnen door Sebastiaan, dus tweede en
Franklin dan automatisch derde.
Er is weer iedere dinsdagavond darten in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. De zaal is vanaf half
acht open, de kosten zijn 2,50 euro per keer en de leeftijd om mee
te doen is vanaf 16 jaar. Een ieder
die zin heeft om te darten of het wil
gaan proberen is van harte welkom,
hoe meer zielen hoe meer vreugd en
competitie strijd.

Hardlopen bij AVAalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdagochtend
16 september a.s. start er weer een
zes weken durende beginnerscursus hardlopen bij Atletiekvereniging Aalsmeer! Heb je altijd al willen weten of hardlopen iets voor je
is, maar weet je zelf niet goed hoe je
dat het beste kunt aanpakken? Kom
dan gezellig meedoen zodat je zelf
kunt ervaren hoe snel je vooruit gaat
en hoe leuk hardlopen kan zijn. Ook
als je al eerder hebt hard gelopen
en weer wil beginnen, is deze cursus echt iets voor jou. Aan het einde
van deze cursus ben je in staat om
3 kilometer achter elkaar hard te lopen. Iedereen kan aan deze cursus
meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. De kosten voor 6 weken zijn 35
euro per deelnemer. De trainingen

vinden plaats op en rondom de atletiekbaan van Aalsmeer, gelegen aan
de Sportlaan. De eerste training is
op zaterdag 16 september van 09.00
tot ongeveer 10.30 uur. Daarna is er
gelegenheid om in de kantine nog
even na te praten en een kopje koffie of thee te drinken. Na afloop van
deze cursus start er direct een vervolgcursus waarbij de groep gaat
doortrainen tot de 5 kilometer van
de Ringvaartloop op zondag 26 november. Enthousiast? Meld je direct aan bij Annemieke Hollander
via trainen@avaalsmeer of bel voor
meer informatie: 06-18069374. En
als je nog twijfelt, ben je ook van
harte welkom om het aanstaande
zaterdagochtend vrijblijvend te komen proberen.

14 september 2017

Eerste plaats Westeinder
Sloeproei Team
team vierde in de strijd om het Nederlands Kampioenschap.
De sloepen startte om de 30 seconden achter elkaar en het Westeinder
Sloeproei Team startte met nog twee
andere sloepen achter zich. Dit betekende dus een inhaalrace om zo
hoog mogelijk te eindigen. De sloep
van dit team is de Polyester en is
een van de zwaardere boten in het
veld. En er moest dan ook hard geroeid worden om goed te eindigen.
Het eerste stuk werd een gemiddelde snelheid van 8.9 kilometer per
uur geroeid. Na de keerboei kwam
een lastiger gedeelte met stroming
en veel tegenwind, wat ook te merken was aan de snelheid. Maar na
de laatste keerboei werd er geroeid
met een gemiddelde snelheid van
9.3 kilometer per uur, wat heel hoog
is voor deze sloep.
Na 01:32:00 uur geroeid te hebben,
finishte het team in het centrum van
Zwartsluis. Uiteindelijk ruim genoeg voor de eerste plaats in deze wedstrijd, en daarmee ook zeer
goed voor de punten voor het Nederlands Kampioenschap. Volgende
week is de voorlaatste wedstrijd in
de Hoofdklasse. Ditmaal in Zeeland,
op de Veerse Meren.

Biljartvereniging Aalsmeer

Goede prestaties bij Family en Team rally

Superfeest voor traithleten
Aalsmeer - Zaterdag deed Tonny
Blom voor de achtste keer de hele
triathlon in Almere (3.8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42.2 km lopen). Hij werd tweede bij de heren
50 van Nederland en vijfde op het
EK overal. Hij volbracht de triatlon in
10.21.55. Super blij was Tonny Blom
met dit resultaat.

teams aan de start van de Family
Rally met de zelfde afstanden. Dit is
een jaarlijks feestje voor alle jeugdige triatleten! Alle jeugdige atleten
waren vertegenwoordigd en zette
mooie tijden neer. De jongste met 9
jaar zette zelfs snellere tijden neer
dan menig volwassen atleet. Toppers in de dop!

Zondag was het de finale van het
Jeugd en Junioren Circuit en de Family Rally. De atleten Rachella van
Zaanen, Justin Heysteeg, Linn Aarendsen en Niels Lekkerkerk hadden
de eer om de tweede plaats in het
verenigingsklassement te verdedigen: 380 m zwemmen, 7 km fietsen
en 2 km lopen. Dat dit een uitdaging
was wisten de atleten van te voren.
De start van de race ging soepel,
maar de tegenstanders waren deze dag even te sterk. Na veel rekenen was de teleurstelling dan ook
groot dat het team net naast het podium zou vallen. De verrassing was
dan ook des te groter toen het team
opgeroepen werd voor de derde
plaats tijdens de huldiging. De atleten hadden slechts 2 punten meer
dan nummer vier.
Tijdens deze race waren er nog vijf

Eredivisie team
Het eredivisie team van Oceanus
was dit weekend op jacht naar een
top 10 positie in de teamrally. Lars
van der Knaap werd ingezet als starter en daar wist hij zich als talentvolle junior te nestelen tussen de grote teams. Freekie De Boer was in
topvorm en gaf alles. Jaap Söntjens
wist na een toprace slotloper Sander Berk in stelling te brengen. Sander bracht het gewenste resultaat:
10e plek! Dit betekent dat het opleidingsteam een 11e plaats overall heeft behaald. Dit is een prestatie van formaat in het geweld van de
gevestigde orde. Voor Oceanus is dit
de bevestiging dat de opleiding die
zij geeft toekomst heeft. Enthousiast
geworden en wil jij eens mee trainen? Meld je dan aan via Jeugd@
oceanustriathlonteam.nl

Nieuw seizoen van start

Volleyballen van Oradi
Zware middag voor teams voor apen in Artis
van de dagcompetitie
Aalsmeer - “In de 15 jaar dat ik het
biljartspel speel, heb ik nog nooit zo
slecht gespeeld”, was de reactie van
Aalsmeer speler Wil Piet die in 22
beurten klop kreeg. Ook Jacco v/d
Laarse, de tweede speler, kon zijn
caramboles niet maken en scoorde 6 punten. Flip Eskes en Wijnand
Knol wisten ieder de volle winst te
pakken. Eindstand: Kot-A 40 en
Aalsmeer A 33 punten.
Het team van Arnold Heuzen kon
in Alphen a/d. Rijn bij Westerhaven geen winst partij pakken.
Arnold Heuzen speelde tegen Ton
Hoogeboom. Beiden maakten 80
caramboles. De partij eindigde in
het voordeel van Ton. Wim Berghoef
zat al met zijn gedachten op Ibiza en
liet de partij aan Kees v/d Meer. Ook
Wim Nederstigt en Fred Pol konden geen vuist maken en verloren
hun partij. Eindstand: Wes-A 48 en
Aalsmeer B 29 punten.
Aalsmeer C, het team van Harry Batenburg, was op bezoek bij de Vennepers in Oude Wetering.Daar was
Joost Dekker de enige die de 12
punten binnen haalde tegen een
gelijkwaardige speler, beide 44 caramboles. Het was eigenlijk een ongelijke strijd, Henk Bos die 80 caramboles moet maken en zijn tegenstander maar 53. Henk verloor

zijn partij en kwam 10 caramboles
te kort. Ook Harry Batenburg moest
het verlies ondergaan tegen Simon
van Ruiten en kwam met 7 punten naar Aalsmeer. Henk v/d Sluis
kwam in 20 beurten 3 caramboles te kort. Eindstand: Ven A 44 en
Aalsmeer C 36 punten.
Bij de avondcompetitie in de C1 waren er ook grote verschillen in de te
maken caramboles. Neem de wedstrijd Teun van Leeuwen 135 tegen
Arno Hiemstra 315 caramboles. Het
was Teun die in 19 beurten en een
serie van 55 winnaar werd van deze partij. Willem Besselse (162 caramboles) nam het op tegen Patrick
Leers (180). Willem speelt het Libre
spel en Patrick Leers speelt een andere discipline in de biljart sport:
kader grote hoek 38/2. Patrick was
te sterk in deze partij. Rob ten Brink
kwam als winnaar uit de bus tegen
Ferry Ruinard in 25 beurten. Eindstand: Aalsmeer C1 30 en De Plas
25 punten.
Voor Aalsmeer 43, het team Hans
Spaargaren, kwamen Paul v/d Aar
en Hennie Karssen in actie. Beiden
wonnen hun partij. Teun Verkaik
moest genoegen nemen met 8 punten. Eindstand: Aalsmeer 32 en Harago 26 punten
Piet Maarsen

Eerste vereniging in de gemeente

Zilveren certificaat TVK
voor gezonde kantine
Kudelstaart - Tennis Vereniging
Kudelstaart (TVK) heeft zondag 10
september het zilveren keurmerk
ontvangen voor een gezonde sportkantine. Hiermee is TVK de eerste
vereniging in de gemeente die dit
certificaat heeft ontvangen. Wethouder Gertjan van der Hoeven, onder anderen wethouder Sport en
Jeugd en Jeugdzorg, overhandigde het certificaat aan voorzitter Pe-

ter Janmaat en initiatiefnemers Karin van Staveren en Dré Maas.
Aalsmeer is een JOGG-gemeente. JOGG staat voor ‘Jongeren op
Gezond Gewicht’. Samen met GGD
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg
en Zekerheid, Albert Heijn, Levarht
en andere lokale partijen, maakt zij
zich sterk voor de JOGG-aanpak in
Aalsmeer. Samen maken zij de gezonde keus normaal in Aalsmeer.
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Spelvisietoernooi handbal
bij de Legmeervogels

Zesde wedstrijd in Hoofdklasse

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond in Zwartsluis de zesde wedstrijd in de Hoofdklasse van het
Sloeproeien plaats. Het Westeinder
Sloeproei Team uit Aalsmeer deed
hieraan mee, net als aan de voorgaande vijf wedstrijden dit seizoen.
De bijna veertien kilomater lange
roeirace startte in het centrum van
Zwartsluis en ging daarna over het
Zwarte Water richting Genemuiden,
terug naar Hasselt om daarna weer
in het centrum van Zwartsluit te finishen.
Sloeproeien is een sport waarbij 6
tot 12 roeiers, afhankelijk van het type sloep, roeiend zo snel mogelijk
de afstand moeten afleggen. Aangezien ieder type sloep een andere vorm en lengte heeft, krijgt iedere sloep een handicap registratie. Hierdoor kan uiteindelijk een
uitslag bepaald worden, gebaseerd
op de kracht die per roeier geleverd
is. Het Westeinder Sloeproei Team
doet nu voor het tweede jaar mee in
deze tak van sport. Vorig jaar werd
dit team eerste overall in de Heren
1 klasse, en daarmee promoveerde het team naar de Hoofdklasse.
Dit jaar worden de prestaties iedere
wedstrijd steeds beter en stond het

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Volleybalvereniging
Oradi/Omnia is het nieuwe seizoen
gestart in Sportcentrum de Waterlelie. De vereniging is erg blij met deze mooie nieuwe hal. De opening
wordt aanstaande zondag 17 september feestelijk gevierd van. Oradi/Omnia zal hier aanwezig zijn met
een verenigingsstand. Een verhuizing is een mooie gelegenheid om
de kasten op te ruimen. Voor de oude ballen heeft de vereniging een
goed doel gevonden. De apen in
Artis zullen de komende periode
dankbaar spelen met de oude ballen uit Aalsmeer.
Aankomend seizoen gaat de volleybal van start met 8 teams. Drie senioren teams (1 heren, 2 dames) en
maar liefst 5 jeugdteams. De trainingsavond is op donderdagavond.
Op maandagavond vanaf 20.15 uur
worden de thuiswedstrijden gespeeld in Sportcentrum de Waterle-

lie. Volleyballen kan al vanaf de leeftijd van 7 jaar. Als je kan gooien en
vangen kan je op een speelse manier leren volleyballen.
Kom gerust eens langs op een trainingsavond om te ontdekken of volleybal wat voor jou is. Kijk op www.
svomnia.nl voor meer informatie
over de vereniging en de trainingstijden.

Zoals wethouder Gertjan van der
Hoeven zei: “Een snoepje mag best
op z’n tijd, maar we moeten ons
bewust worden dat een appel net
zo lekker is.” Bijna één op de acht
van de Aalsmeerse kinderen in de
leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar is te
zwaar. Het percentage met overgewicht stijgt met de leeftijd. De
JOGG-aanpak draagt er aan bij om
de stijgende trend van overgewicht
bij kinderen in Aalsmeer een halt
toe te roepen.

commissie voert het gezonde beleid
ook door tijdens jeugdevenementen. Bij de World Tour jeugdcompetitie wordt nu standaard tussendoor
water uitgedeeld aan de kinderen
en alleen achteraf een glas limonade. We delen fruit en rauwkost uit
in plaats van snoep. Uiteraard blijft
snoep/fris wel nog te koop voor degene die dit graag willen. We zijn
heel trots op het certificaat”

Hard werken
TVK heeft hard moeten werken voor
dit zilveren certificaat. Karin: “Het
was een intensief proces om dit
certificaat te krijgen. Het heeft bijna een jaar geduurd om alle veranderingen door te kunnen voeren
die het voedingscentrum en Team
Fit hanteren voor de kantine scan.
Het assortiment in kantine is aangepast volgens de richtlijnen die het
voedingscentrum hanteert. Bijvoorbeeld qua drank is er een gezondere keuze: we stimuleren om water te
drinken in plaats van zoete frisdranken. Daarom hebben we dit voorjaar ook een extra drinkwater tappunt aangelegd op het terras. We
kiezen voor Optimel in plaats van
Fristi, halfvolle chocomelk in plaats
van volle chocomelk, O2 water, spa
rood en andere light producten. Op
de snack en snoepafdeling bieden
we een gezondere keuze aan, zoals
vers fruit, popcorn, Liga, Snelle Jelle en zakjes ‘Good stuff’ snoep. Niet
alleen het assortiment, maar ook de
uitstraling is van belang om het certificaat te krijgen. We hebben daar
rekening mee gehouden tijdens de
verbouwing van het clubhuis en de
kantine en we maken dit seizoen
geen reclame meer voor ongezond
eten en drinken. De TVK jeugd-

Ouderensoos bij
BV Oostend

Aalsmeer - Op zaterdagochtend 9
september nam de D1 van FIQAS
Aalsmeer deel aan het door het NHV
georganiseerde spelvisietoernooi bij
Legmeervogels in Uithoorn. Het doel
van dit toernooi is dat iedereen aan
het begin van het nieuwe seizoen
goed op de hoogte is van het (inmiddels voor Aalsmeer al niet zo nieuwe)
offensief oftewel balveroverend spelen. Het team van coach Erik werd
dit keer aangevuld met vier spelers uit de D2 (Laura, Lars, Charlie
en Jens) omdat Cedric geblesseerd
is en keeper Sjors een weekendje
weg was. Bij aankomst op sportpark
Randhoorn was te zien dat het de afgelopen 24 uur flink geregend had
en ook tijdens het omkleden en de
voorbespreking kwam het nog met
bakken uit de lucht, maar om 10.00
uur trok de regen weg en kon er lekker gehandbald worden. De eerste
wedstrijd was tegen de D1 van Leidsche Rijn en begon met een enthousiaste uitleg van Erik van der Wel namens het NHV. Vervolgens werd een
half uur lekker gehandbald waarbij beide teams goed aan elkaar gewaagd waren. De bal en het veld
waren nat, dus dat leverde soms wat
glibberige missers op, maar op andere momenten werd de bal goed
onderschept en mooi overgespeeld
en vielen er lekker veel doelpunten.
Vlak voor het eind van de wedstrijd
kwam Erik van der Wel nog even inbreken in de strijd, om nog wat spel-

Handbal BeNe League

Lions te sterk voor FIQAS
Aalsmeer - Twee weken na de
wedstrijd om de Super Cup stonden
de mannen van FIQAS Aalsmeer
en die van OCI/Lions opnieuw tegenover elkaar. Dit keer in Sittard
in de eerste speelronde van de BeNe League. De beginfase was bikkelhard, vooral van Limburgse kant,
want al in de tweede minuut, bij een
stand van 0-0, kon Lions speler Rebelo vertrekken met rood nadat hij
een doorgebroken speler had gevloerd. Hierna was het Robin Boomhouwer die de score opende: 0-1.
Lions maakte gelijk en vervolgens
kon FIQAS weer twee keer de leiding nemen via Quinten Ouderland:
1-2 en 2-3. Dat was ook meteen
de laatste keer, want Lions maakte niet alleen gelijk, maar sloeg binnen een kwartier een klein gaatje:
6-3. De Aalsmeerders konden niet
lekker in hun spel komen en moesten toezien hoe de achterstand groter werd: via 11-6 en 16-8 naar 1710 bij rust. De tweede helft was niet
veel anders dan de eerste. Lions

Dartclinic in
Het Dijkhuis

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de ouderensoos van BV Oostend op 7 september is gewonnen
door mevrouw Koot met 4814 punten, gevolgd door de dames de Koter en Bax met respectievelijk 4767
en 4329 punten. Bij het rummicuppen was de hoogste eer voor mevrouw Valentijn met 93 punten. Mevrouw de Vries eindigde op twee
met 127 punten en de poedelprijs is
uitgereikt aan mevrouw Verkerk met
271 punten.

Week programma
handbal FIQAS
Zaterdag 16 september, veld
10.15 u: FIQAS F1 – DSOV
10.15 u: FIQAS D3 – Westsite
11.05 u: FIQAS meisjes C1 Legmeervogels
11.05 u: FIQAS E4 – HSV’69
12.05 u: FIQAS meisjes C2 – Havas
Zaterdag 16 september, zaal
19.15 u: FIQAS heren 1 –
Bevo (BeNe League)

technische aanwijzingen te geven
en te stimuleren nog offensiever te
spelen. Hier gingen de teams de
laatste minuten nog even mee aan
de slag. Bij het eindsignaal had FIQAS Aalsmeer met een klein verschil van Leidsche Rijn gewonnen,
maar de punten waren eigenlijk van
ondergeschikt belang. Na een pauze van een half uur stond de tweede
wedstrijd op het programma, niet tegen VOC, zoals aangekondigd, maar
tegen Legmeervogels. Deze wedstrijd werd gebruikt om te oefenen
met nog aanvallender spelen dan
in de 3-3 opstelling zoals de handballers gewend zijn. Dit viel nog niet
helemaal mee. Er werd veel balverlies geleden en daar wist Legmeervogels goed van te profiteren, terwijl aan Aalsmeerse kant de afronding niet altijd even goed wilde lukken. Ook viel het niet mee het spel
breed te trekken, waardoor de hoekspelers weinig aan de bal kwamen.
Uiteindelijk eindigde deze oefenpotje in winst voor de thuisclub.
Het was zeker leerzaam om een keer
op deze manier te spelen, maar nog
niet alle spelers waren hier even enthousiast over. De komende weken
zal FIQAS er af en toe mee gaan oefenen, maar er zal toch ook op de
meer vertrouwde 3-3 wijze gespeeld
worden. Inmiddels was het tijd voor
andere zaken, zoals snel gaan kijken naar de Pramenrace in eigen
dorp!

Aalsmeerderbrug - Op zondagmiddag 17 september vanaf 14.00
uur wordt voor de darters die om
de week in Het Dijkhuis hun pijlen gooien een dartclinic georganiseerd. Er wordt uitgelegd hoe het
spelletje precies werkt en daarna mogen de aanwezigen oefenen
en meedoen aan een echt toernooi.
Voor jong, maar ook voor oud! Natuurlijk is er ook de gelegenheid om
zelf ‘vrij’ te darten en te oefenen.
Dus kinderen, maar ook vaders,
moeders en opa’s en oma’s, doen
jullie mee? Toegang is gratis en kijkers zijn natuurlijk ook welkom. Bij
mooi weer is het terras natuurlijk
ook geopend! Aanmelden via info@
hetdijkhuis.net of doe een briefje in
de bus op Aalsmeerderdijk 267, 304,
77 (Dijkhuis) of bij de Walrus. Kijk
voor meer informatie over alle activiteiten het komende seizoen op
www.hetdijkhuis.net.

Koppelkaarten bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 4 september was de eerste koppelspeelavond bij BV Oostend en deze is gewonnen door Paul en Vera met 5123
punten, gevolgd door Jacques en
Adri met 5088 punten en op de derde plaats zijn Piet en Rinus geëindigd met 5023 punten. De poedelprijs was voor W. Spring in ‘t Veld
met 3660 punten. Op deze avond
werden ook de prijzen van het afgelopen seizoen bekend gemaakt. De
eerste plek was voor Piet en Rinus
met 62682 punten, de tweede plaats
voor H. van der Stroom en K. Kuggelein met 61747 punten en de derde plaats voor Ab van der Stroom en
M. van der Vaart met 61215 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan J.
Alderden en K.Kooiman met 50626
punten en de marsenprijs aan Paul
en Vera met 25 marsen.

ging door waar het gebleven was
en FIQAS kon niet in het spoor blijven. Kwamen de mannen in de Super Cup wedstrijd nog terug na rust,
dat was nu niet het geval en zo werd
het via 19-10 en 27-18 zelfs 36-22.
Lars Kooij en Jim Castien bepaalden
de eindstand op 36-24.
Zaterdag thuiswedstrijd
FIQAS Aalsmeer staat dus nog met
lege handen, maar mag proberen
daar aanstaande zaterdag in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen
verandering in te brengen. Dan spelen ze om 19.15 uur in de Bloemhof tegen het Noord-Limburgse
Herpertz/Bevo. Deze ploeg speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen
het Belgische Neerpelt en is beslist
geen tegenstander om te onderschatten. Het belooft dus een spannende partij te worden. Mis het niet!
Programma BeNe League
Zaterdag 16 september, 19.15 uur:
FIQAS Aalsmeer – Herpertz/Bevo
Zaterdag 23 september, 20.15 uur:
Visé BM – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 30 september, 19.15 uur:
FIQAS Aalsmeer – Initia/Hasselt
Zaterdag 7 oktober, 20.15 uur:
Achilles/Bocholt – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 14 oktober, 19.15 uur: FIQAS Aalsmeer – Neerpelt
Zaterdag 21 oktober, 19.15 uur: FIQAS Aalsmeer – Quintus

Ouderensoos in
het Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige
kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe jokeraars
en klaverjassers zijn van harte welkom. Op donderdag 7 september is
het jokeren gewonnen door Bets Teunen met 161 punten, gevolgd Gerrit
van der Geest met 187 punten en Trudy Knol met 221 punten. Bij het klaverjassen was deze week Guda Kluinhaar de beste met 5420 punten. Regina Geleijn werd tweede met 5417
punten en Nico de Ron derde met
5312 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297 340776.

ZABO over 42e
voetbalseizoen
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer, opgericht in 1976, gaat deze maand van
start met het 42e seizoen. Voorafgaand aan de nieuwe seizoensstart
wordt er de gebruikelijke ZABO bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis
van Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg 239 en wel op woensdagavond 20 september. Het ZABO bestuur zal alle deelnemers presenteren, de nieuwe ploegen verwelkomen, het wedstrijdschema bekendmaken en de doelstelling van
de competitie c.q. vereniging nader
toelichten. Alle sportliefhebbers zijn
vanaf 20.00 uur van harte welkom
hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie op www.zaboaalsmeer.nl

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 14 SEPTEMBER T/M ZONDAG 17 SEPTEMBER

ROBUUST

DROOG

Indomita Gran
Reserva
Chileense wijn

Cabernet Sauvignon of
Chardonnay
2 flessen à 75 cl.

DEEN luxe diamant haas

2 voor

8.

00

Actieprijs per kilo 5.33

200 gram

Pitloze witte druiven bak 500 gram of
blauwe bessen bak 125 gram
2 stuks naar keuze

3.

75

2 voor

2.

50

DEEN trio filet Americain
of luxe roomkaas

Unox soep in blik

Hertog Jan pils 30 cl.

kip of tomaat
blik 1300 ml.

bakje 220 - 250 gram

Actieprijs per kilo 18.75

200 gram

krat 24 flesjes

4.00

50 %

Remia speciaalsaus

00

Royal Club

alle soorten
2 flesjes à 250 ml.

Kwekkeboom rundvlees croquetten

alle soorten
2 flessen à 1 liter

e

2

gratis

10.

00

2 dozen á 4 stuks

e

2

gratis

Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl

DEEN Aalsmeer: Molenpad 19

e

2

gratis

Actieprijs per liter 1.39

2.

00

Actieprijs per liter 1.54

2.

korting

