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Open vlet weg
Aalsmeer - Tussen vrijdag 7 
en maandag 10 september is 
vanuit de Ringvaart een open 
vlet gestolen. De boot lag vast 
met ketting aan een steiger 
nabij de Aalsmeerderbrug. De 
vlet was of is voorzien van een 
buitenboordmotor van het-
merk Mercedes. De diefstal 
is maandag om elf uur in de 
morgen ontdekt. Vrijdagmor-
gen was de eigenaar nog bij 
z’n boot geweest. Iets gezien? 
De politie hoort het graag via 
0900-8844.
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DENK MEE OVER HET PROFIEL VOOR 
DE NIEUWE BURGEMEESTER

Dit najaar start de werving voor een nieuwe 
burgemeester van de gemeente Aalsmeer. Om de beste 
burgemeester te vinden stelt de gemeenteraad een 
profielschets vast. Nu wil de gemeenteraad van u als 
inwoner van Aalsmeer en Kudelstaart graag horen 
welke eigenschappen u belangrijk vindt voor een 
nieuwe burgemeester.

Denk mee en vul de enquête in via de website van de 
gemeente. Dit kan tot zaterdag 22 september. U kunt 
ook naar de inloopochtend komen op het gemeentehuis 
op zaterdag 22 september 2018 tussen 10.00 en 12.00 
uur. De inbreng van inwoners wordt meegenomen bij het 
opstellen van de profielschets.

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

zaterdag 15 en zondag 16 september 2018
27 locaties -  openingsti jden 12-17  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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 Aalsmeer: Ophelialaan, Rozenhof (280 kranten)
 Rijsenhout: Heermanszwet, Konnetlaantje(200 kranten)

33ste Pramenrace weer gezellig en 
kleurrijk spektakel op het water

Er waren cowboys, vikingen (en 
Galliërs Astrix en Obelix), Elvis was 
even terug, de Thunderbirds vaar-
den mee, evenals fi guurtjes van 
het Super Mario spel, Charlie’s An-
gels waren naar Aalsmeer geko-
men, de Daltons en Lucky Luke 
hadden plaatsgenomen op een 
praam, teams gingen met de tijd-
machine van heden naar het verle-
den (van oude knar naar baby), in 
disco-outfi ts al dansend terug naar 
de sixties en het bloemencorso 
was even terug van weggeweest.

Knipoog naar thema
Ook waren er teams die met een 
‘vette’ knipoog ingehaakt had-
den op het thema, zoals de tand-
artsen (bek to the future), de pa-
tatjes en hamburgers (back to the 
friture), stoere motorhelden (bike 
to the future), Tarzan en Jane gin-
gen ‘back to the nature’ en bos-
wachters met verrekijkers waren 
op zoek naar futen (back to the 
fuut ture). Verder had een aan-
tal teams gekozen voor het jaar 

1988, het jaar dat Oranje het Eu-
ropese kampioenschap had we-
ten binnen te halen, of deden al-
vast een voorspelling voor 2022: 
Oranje kampioen! Onder alle 
voetballers natuurlijk ook Marco 
van Basten en Ruud Gullit (met 
het bekende weelderige kapsel). 
En, er waren nog meer sportieve 
deelnemers: Hockeysters, honk-
ballers en promotie is gemaakt 
voor fi tness.

Strooien met lekkernijen
Het vele publiek bij de Pontweg 
werd op allerlei lekkernijen ge-
trakteerd. Lolly’s vlogen door de 
lucht, evenals aardbeien-snoep-
jes en pepernoten vanaf de 
praam met Pieten. 
Ook de twee juryleden, Mike van 
der Laarse en Ap Eigenhuis (her-
kenbaar aan hun shirts) werden 
‘omgekocht’ met lekkers en bloe-
men. De twee kregen bij het ju-
reren overigens assistentie van 
oud-wethouder Ad Verburg en 
burgemeester Jeroen Nobel.

Aalsmeers feestje
Het was weer een geweldig, echt 
Aalsmeers, feestje. Aan de vrolij-
ke gezichten te zien en de uitge-
laten stemming op de boten is er 
volop genoten. Ook door het pu-
bliek dat weer massaal was toe-
gestroomd. 

En deze bezoekers komen niet 
(meer) alleen uit Aalsmeer, ook 
inwoners van buurtgemeenten 
komen langs, diverse verslagge-
vers en fotografen van (landelij-
ke) kranten waren aanwezig en er 
zijn dit jaar zelfs televisie-opna-
mes gemaakt van het Aalsmeerse 
‘carnaval op het water’. 

Snelheid recreanten: 
1. De Drifters, 2. Als ’t Maar Drijft 
en 3. De Farregatters. 
Snelheid dames: 
1. Praamangels, 2. Kurkdroog en 
3. De Witte Wieven. 
Snelheid bokken: 
1. Rentapraam, 2. EPPP en 
3. De Lilleke Draek. 
Snelheid snellen: 
1. Uniek, 2. Speedfi sh en 
3. De Witte van Leeuwens. 

Elders in deze krant de volledige 
uitslag en natuurlijk veel foto’s!

Vanavond, donderdag 13 september, in gemeentehuis
Commissies in vergadering over 
Schiphol, scholen en APV
Aalsmeer - De eerste vergade-
ring na het zomerreces staat van-
avond, donderdag 13 september, 
op het programma voor de le-
den van de commissies Ruimte en 
Economie en Maatschappij en Be-
stuur. In deze gecombineerde ver-
gadering wordt eerst gesproken 
over het besluit van de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat 
op luchthaven Schiphol tot juni 
2019 vrijstelling te verlenen om 

nachtvluchten op de Aalsmeer-
baan te laten plaatsvinden. Dit in 
verband met onderhoud aan de 
verkeerstoren. Een brief is reeds 
door het college, met goedkeu-
ring van de gemeenteraad, naar 
de minister gestuurd. Inwoners 
krijgen de mogelijkheid om in de-
ze hun stem te laten horen en dat 
gaat Jan Boomhouwer van BWA 
zeker doen. De fracties gaan be-
spreken of meer actie onderno-

Het gebouw in de Hadleystraat gaat verbouwd worden. Er is meer ruimte 
nodig voor de kinderopvang van Solidoe.

men moet gaan worden om de 
nachtrust in Aalsmeer te kunnen 
behouden.

Uitbreiding kinderopvang
Ook aan de orde deze avond 
komt de verbouwing en uitbrei-
ding van het pand in de Bacca-
rastraat 3 ten behoeve van (meer) 
kinderopvang. Het gebouw gaat 
80 vierkante meter groter ge-
maakt worden, zodat in de toe-
genomen vraag naar kinderop-
vang voor 0- tot 4-jarigen en bui-
tenschoolse opvang voor 4- tot 
12-jarigen kan worden voorzien. 
De uitbreiding gaat gemaakt wor-
den aan de achterzijde en gaat 
grenzen aan de achtertuinen van 
de bewoners van de Hadleystraat. 
De totale kosten voor de verbou-
wing en uitbreiding zijn geraamd 
op 250.000 euro, ongeveer de 
helft hiervan gaat in rekening ge-
bracht worden bij Kinderopvang 
Solidoe. Het pand is eigendom 
van de gemeente.

Herstelwerk en meer lokalen
Nog meer (onderwijs)huisvestin-
gen staan op de agenda van de 
commissie. Een behoorlijk extra 

bedrag, volgens raming 156.000 
euro, is nodig om constructie-
fouten bij brede school De Mika-
do te herstellen. De gevelbepla-
ting heeft herstel nodig, evenals 
het serredak aan de zuidgevel. 
Het grootste deel van het beno-
digde budget (89.000 euro) is no-
dig om vuilwaterriolering onder 
de school, nabij de gymzaal, aan 
te leggen. Geen krediet is nodig 

om lokalen te ruilen, cq. in bruik-
leen te stellen, in brede school De 
Rietpluim in Kudelstaart. De Anto-
niusschool heeft uitbreiding no-
dig om een 30e en een 31e groep 
te kunnen huisvesten. Obs Ku-
delstaart heeft ruimte over op de 
eerste verdieping en deze lokalen 
mag de Antoniusschool nu gaan 
gebruiken.
Vervolg elders in deze krant.

Aalsmeer - SPIE goes Back to the Future was het thema van de 
33ste Pramenrace en de ongeveer 150 deelnemende teams zijn 
hier heel creatief mee aan de slag gegaan, zo bleek zaterdag 8 
september. Een bont spektakel ‘veroverde’ de Ringvaart en de 
Westeinder. 
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
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. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen buiten de openingstijden, 
tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

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

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

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, 
tel. 0297-321143 of 
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 18.30u. met ds. 
A. Jansen uit Woerden, gez.
dienst met CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Woordcommunieviering, 
N. Kuiper. Zondag om 10u. 
Oecumenisch viering in Open 
Hof kerk en om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof in Kar-
melkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russisch-

orthodoxe dienst: Heilige Maria 
van Egypte Kerk. Zaterdag om 
17.30u. Avondgebed en zon-
dag om 10u. Goddelijke Litur-
gie Roemeens-orthodoxe Paro-
chie: Vrijdag en zondag om 9u. 
Utrenia en om 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father 
Petru    Protestantse 
Gem. Rijsenhout

- Ontmoetingskerk, Schouw-
straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. P.J. Vrijhof.

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

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

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

ring m.m.v. dames- en heren-
koor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met Marko 
Broedersz.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst met Willem 
Plaizier. Babyoppas, kinder- 
en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 16.30u. met 
ds. A. Jansen (in Lichtbaken). 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u Oe-

cumenische vredesdienst in 
Open Hof Kerk m.m.v. gele-
genheidskoor. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Oecumeni-
sche dienst. Voorganger: Dia-
ken Jeroen Hoekstra.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaal-

straat. Zondag 10u. Startzon-
dag met met ds. G.H. de Rui-
ter, Aalsmeer. Organist: R. van 
Delft. 

Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M. Visser uit Elburg. 
Organist: Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 

 Zondag 16 september

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Start per 1 ok-
tober. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 18 
september met Hoite Slagter 
over ‘Het getuigenis van Chris-
tus in de Psalmen’.

EHBO Aalsmeer start in 
oktober nieuwe cursus
Aalsmeer - De meeste ongeval-
len gebeuren in en om het huis. 
Het kan iedereen overkomen, niet 
alleen bij de buren. Ook buitens-
huis gaat er wel eens wat mis, bij-
voorbeeld op het werk, de speel-
plaats, tijdens het sporten. Weet u 
wat u moet doen in zo’n situatie? 
Een nieuwe EHBO-opleiding start 
op 16 oktober en wordt gege-
ven op dinsdagavond. De cursus 
bestaat uit 10 avonden, inclusief 
1 examenavond. U wordt weg-
wijs gemaakt in het herkennen 
van letsels na een ongeval, maar 
ook de kenmerken van lichamelij-
ke aandoeningen, zoals hartfalen, 
beroerte, suikerziekte worden be-

handeld; en wat is dan de eerste 
hulp die geboden kan worden. U 
krijgt een gedegen opleiding, in-
clusief reanimatie en het bedie-
nen van een Automatische Ex-
terne Defibrillator (AED). Er wordt 
gewerkt met een LOTUS (lande-
lijke organisatie tot uitbeelding 
van slachtoffers). De cursus wordt 
in december afgesloten met een 
examen. U kunt dus voor de kerst 
het EHBO-diploma behalen. Heeft 
dit uw belangstelling gewekt? Ga 
dan voor meer informatie naar 
de website www.ehboaalsmeer.
nl, daar kan ook het inschrijffor-
mulier ingevuld worden, of neem 
contact op via tel. 06-44562378.

o fie drin en 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 18 sep-
tember zijn belangstellenden 
weer hartelijk welkom in het 
Lichtbaken aan de Aalsmeerder-
weg in Rijsenhout. De gezamen-
lijke kerken trakteren op een ge-
zellige morgen. Om 10 uur staat 
de koffie/thee klaar. Kerkelijk ge-
bonden of niet, iedereen is har-
telijk welkom! Rond half twaalf 
gaat ieder weer naar huis.Verde-
re informatie bij Klaas Kersloot via 
0297-323774 of bij Gre Tuinstra 
via 0297-331545.

Hollandse pot 
in ‘t Baken

Aalsmeer - Op vrijdag 21 septem-
ber om 18.00 uur wordt er weer 
een maaltijd geserveerd in het 
Baken in de Sportlaan 86. Op het 
menu staat een Hollandse maal-
tijd. De kosten bedragen 4.50 eu-
ro per persoon. Vanaf 17.45 uur is 
de deur open en de maaltijd ein-
digt om ongeveer 20.00 uur. Het 
doel van de Open Hof Keuken is 
ontmoeting en is voor iedereen 
toegankelijk. Opgeven kan via 
email: diaconie@pgaalsmeer.nl of 
telefonisch via het nummer van 
de diaconie 06-41700923 tot zon-
dag 16 september.

Zomerharten wensen bij 
Zonnebloem Aalsmeer
Aalsmeer - De vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Aalsmeer 
hebben deze zomer niet stil ge-
zeten. In de vakantieperiode wor-
den geen grote activiteiten ge-
organiseerd, maar gaan de vrij-
willigers erop uit met gasten 
op individueel niveau of in klei-
ne groepjes. Uitgangspunt hier-
bij is dat de wensen vervuld wor-
den van een gast waar hij of zij 
graag naar toe wilt. Zo is men on-
der andere naar de Kagerplas-
sen geweest voor een boottocht 
van 4 uur met diverse deelne-
mers en vrijwilligers. Ook zijn vrij-
willigers en gasten uit eten ge-
weest bij diverse restaurants in 
Aalsmeer. Met de heer Siecker en 
mevrouw Kreike hebben is geno-
ten van de proeverij aan de Pont-

weg. Voor hen beide was het na 
een vervelende periode vanwege 
het verlies van dierbaren een ge-
zellig uitje die mede door de uit-
stekende bediening van Colin en 
collega’s een geweldige avond 
werd. Ook de komende maan-
den zijn vrijwilligers weer actief 
in Aalsmeer met onder ande-
re een uitje naar Artis, een span-
nende bingo en een gezellige 
middag in december. De Zonne-
bloem vrijwilligers zullen tevens 
veel van hun deelnemers bezoe-
ken de komende maanden voor 
een praatje. Mocht uw zich willen 
aanmelden bij de Zonnebloem 
als gast of als vrijwilliger, bel of 
stuur een mail naar Jos van der 
Laan (voorzitter): 06-25448638 of  
jos.van.der.laan@outlook.com.

Spelavond in 
De Reede

Rijsenhout - De stichting Zorg-
zaam Rijsenhout heeft de spel-
avonden van (voorheen) DES 
overgenomen. Op donderdag 20 
september start het maandelijkse 
klaverjassen, domineren en skip-
bo. Ook is er weer een leuke ver-
loting. De spelavond is in dorps-
huis De Reede in de Schouwstraat 
en begint om 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Donateurs van de 
Stichting Zorgzaam Rijsenhout 
betalen 1,50 euro voor deelname, 
niet donateurs 2,50 euro. De spe-
lavonden voor 2018 zijn: 18 okto-
ber., 15 november en 13 decem-
ber. Iedereen is van harte welkom. 

Verhaaldienst in 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op zondag 7 ok-
tober om 16.30 uur begint in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf een 
verhaaldienst. Heel wat woens-
dagavonden, werkten Jozua, Saul 
en Daniël aan een hymne, een lof-
zang voor de Schepper van deze 
aarde, de Schepper van alles wat 
leeft. Wat bezielde hen en wel-
ke rol speelde hierbij de zoge-
naamde Atonhymne, de Zonne-
hyme van de Egyptische koning 
Echnaton? Bij monde van Hans 
Bouma vertelt Daniël het verhaal 
achter Psalm 104: Applaus voor 
de Schepper. Een verrassend en 
spannend verhaal waaraan André 
Keessen muzikaal meewerkt en 
waar na afloop ook nog gelegen-
heid is om met elkaar te zingen. 

Oud papier en 
frituurvet voor 

Scouting
Aalsmeer - Als u nog oud papier 
heeft, dan kan je dit altijd in één 
van de twee blauwe containers 
bij Scouting WWB op de Oude 
Spoordijk 26A te Aalsmeer depo-
neren. Deze bakken worden op 
maandag en donderdag geleegd. 
Ook uw gebruikte frituurvet (in 
plastic flessen) kunt u deponeren 
in de gele container. Met de op-
brengst van het oude papier en 
frituurvet steunt u de scouting-
groep financieel. Kijk voor meer 
informatie voor een financiële bij-
drage op www.scoutingwwb.nl 
onder aan de pagina.

Help mee en geef tijdens 
Nierstichting collecte
Aalsmeer - Ruim 60.000 vrijwil-
ligers collecteren van 16 tot en 
met 22 september tijdens de col-
lecteweek van de Nierstichting, 
die dit jaar 50 jaar bestaat. In het 
hele land gaan deze week en-
thousiaste collectanten op pad 
om te helpen de droom: nierziek-
ten kunnen genezen te realise-
ren. Alle bijdragen helpen daar-
bij. En dat is hard nodig want jaar-
lijks overlijdt 1 op de 6 dialysepa-
tiënten. 
Nierpatiënten zien er ogenschijn-
lijk gezond uit, maar dialyse en de 
impact daarvan maken het leven 
van een nierpatiënt loodzwaar. 
Dialyseren is volgens veel patiën-
ten geen leven, maar overleven. 
Van het urenlang vastzitten aan 

een groot apparaat, de enorme 
aanslag op je lichaam en de ge-
volgen daarvan, tot intense ver-
moeidheid, misselijkheid en het 
moeten volgen van een streng 
dieet. Veel nierpatiënten kunnen 
daarom niet meer werken of met 
vakantie gaan. Deze ingrijpende 
beperkingen zijn bij veel mensen 
onbekend of worden onderschat. 
Nierpatiënten stuiten daarom op 
veel onbegrip vanuit de omge-
ving. Nierpatiënten willen een 
gewoon leven leiden, maar door 
hun nierziekte kan dat niet. Help 
ook mee en geef nierpatiënten 
hun leven terug. Geef tijdens de 
Nierstichting collecteweek aan 
de collectant of doneer direct op 
nierstichting.nl. 

Participe zoekt vrijwilligers
Samen eten voor 65+ers 
in Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Vindt u het leuk om 
samen te eten en nieuwe mensen 
te leren kennen? Bent u 65 jaar of 
ouder en woont u in Aalsmeer–
Oost? Meldt u zich dan aan! Op 
dinsdag 2 oktober van 13.00 tot 
15.00 uur organiseert Partici-
pe Amstelland in samenwerking 
met Stichting GEZ Aalsmeer (Ge-
integreerde Eerstelijns Zorg) een 
heerlijke lunch. De middag vindt 
plaats in Buurthuis ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. 
De lunch wordt bereid door vrij-
willigers onder begeleiding van 
een professionele kok. Particpe 
Amstelland zoekt nog vrijwilli-

gers die mee willen koken. Na het 
koken zijn ook zij van harte wel-
kom om mee te eten. Aanmel-
den voor de lunch kan tot don-
derdag 27 september 12.30 uur. 
Het maximaal aantal deelnemers 
is 20 mensen. Dus wees er snel 
bij. Vol is vol! Aanmelding of meer 
informatie via G. Janmohamed: 
g.janmohamed@participe.nu of 
bel 06-10455444, 020-5430430.
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13 SEPTEMBER

 Kaartmiddag ouderen 55+ 
van 13.30 tot 16.30u. In Dorps-
huis Kudelstaart. 

 Expositie Heidi Wallheimer in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u.

 Foto’s Aalsmeer Photo en 
Amateurkunst in gemeente-
huis. Op werkdagen te bezich-
tigen tijdens openingsuren.

 Start sjoelcompetitie in De 
Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.

 De Housekamer in café N201, 
Zwarteweg van 19.30 tot 23u.

 Voorrondes verkiezing Star-
ter en Onderneming van het 
jaar in De Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 19.30u.

 Openbare commissie-verga-
dering over Schiphol en scho-
len in gemeentehuis v/a 20u.

14 SEPTEMBER
  25 Jaar weeksluiting in Zorg-

centrum Aelsmeer, Molenpad. 
Viering vanaf 15.30u.

 Koppelkaartavond BV Horn-
meer in buurthuis Dreef 1. 
Zaal open: 19.30u, start 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg van 20 tot 00u.

 Foute karaoke-avond met 
Kees in café Op de Hoek, Ku-
delstaart vanaf 20.30u.

15 SEPTEMBER
 Postzegel(ruil)beurs in Paro-

chiehuis, Gerberastraat van 
9.30 tot 15u.

 Expositie ‘Het Verzet’ in CRASH 
Museum in fort bij Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug. Open van 
11 tot 16u. 

 Gedichtentuin op Boomkwe-
kerskerkhof open, Stommeer-
weg van 12 tot 17u.

 Watertoren, Kudelstaartseweg 
open van 12 tot 17u.

 Kunstroute Aalsmeer met pre-
sentaties bij 27 locaties van 21 
kunstenaars, van 12 tot 17u.

  Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Iedere dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16.30u.

 Open huis in huiskamer De 
Oude Veiling, Marktstraat van 
13 tot 17u.

 Optreden coverband Super 
Friday in café Op de Hoek, Ku-
delstaart vanaf 21.30u.

 Jazz met Frank Pavoo in cul-
tureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.

16 SEPTEMBER
 Fietstocht 25 of 35 km. Start 

bij café Op de Hoek, Ku-
delstaart tussen 10 en 11.30u.

 Watertoren, Kudelstaartseweg 
open van 12 tot 17u.

 Gedichtentuin op Boomkwe-
kerskerkhof, Stommeerweg 
open van 12 tot 17u. 

 Kunstroute Aalsmeer met pre-
sentaties bij 27 locaties van 21 
kunstenaars van 12 tot 17u.

  Optreden Ricky Nye bij atelier 
Carla Huson op het Stokke-
land vanaf 15u.

 Guy Verlinde & the Mighty Ga-
tors in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.

 Optreden Robbert Tuinhof 
met band in café Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 17u.

17 SEPTEMBER
  Mantelzorg spreekuur in ge-

meentehuis van 8.30 tot 12u.
  Klaverjassen in het Hofplein, 

Clematisstraat, 13.30-16.30u.
  Bridgen bij het Rondje in De 

Oude Veiling, Marktstraat van-
af 19.30u.

  Wijkoverleg Stommeer in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat 20u.

18 SEPTEMBER
 Open huis in ‘t Baken, Sport-

laan 86 van 9.45 tot 11.30u. El-
ke dinsdag.

 Ko�e drinken in het Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 10u.

 Taalpunt open in bibliotheek, 
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalca-
fé van 13.30 tot 14.30u.

 Financieel Café in Place2Bieb, 
Kudelstaart van 12.30 tot 
14.30u.

 Bridgen in Het Hofplein, Cle-
matisstraat, 13.30 tot 16u.

 Speelavond Ons Genoegen in 
het Hofplein, Clematisstraat 
vanaf 19.30u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

 Film ‘Antonia’ over 4 genera-
ties vrouwen in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.

19 SEPTEMBER
 Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. Ook lunch 12-13u. 
en literaire avond van 19.45 
tot 21.30u.

 Ko�e en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan 26 van 10 
tot 12u.

 Walking footbal voor 60+ bij 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan 
vanaf 10u.

  OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Leesgroep Nivon over ge-
schiedenis bij Rabobank, Zijd-
straat 2 vanaf 14u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

 Activiteit in Vredesweek voor 
16-35jr. in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat vanaf 20u.

20 SEPTEMBER
 Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Ouderensoos in het Middel-
punt, Wilhelminastraat, 13.30u

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Spelavond in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Kindergitaren
(3/4 + 1/2) vanaf  €69,-

Drumstokken ‘Vater’
per set  €11,95

Keyboard ‘Medeli’
M5 €158,-

Heel veel leuke
muzikale cadeaus

AANBIEDING:

TIP:NIEUW:

KOOPJE:

Donderdagavond in het café
De Housekamer in N201
Aalsmeer - Al geruime tijd is het 
tegenwoordig vaste prik op don-
derdagavond in het N201 café 
dat er dj’s draaien in verschillen-
de stijlen. House, Techno, Urban, 
Hardcore, elke week een ander 
genre.
Vanavond, donderdag 13 sep-
tember, is het weer tijd voor de 
‘Housekamer’ met als host dj 
Diøn die ook dit keer weer leuke 
gasten heeft achter de draaita-
fels: Joor en Denn Punk.
Bij de Housekamer kun je, zo-
als de naam al doet vermoeden, 
house verwachten in alle subgen-
res, van club tot techhouse en al-
les ertussen.
De dj’s draaien in boilerroom set-
ting in het kleine, gezellige café 
van N201; dus de dj-booth staat 

op de grond, met het publiek er 
omheen en erachter. Voor lief-
hebbers de perfecte avond om 
een drankje te doen en lekker 
mee te gaan op de muziek, dj’s 
die ook een keertje willen draai-
en kunnen contact opnemen met 
organisator Diøn Maas of, nog 
beter, kom gezellig langs en stel 
je even voor dan wordt gekeken 
of je een keer kan worden uit-
genodigd om een setje te doen. 
De Housekamer is geopend van 
19.30 tot 23.00 uur. 
Er staat ook een groot feest op 
de planning: De Housekamer op 
1 december in de grote zaal van 
N201, houdt dit goed in de gaten!
De avond is ook te volgen via de 
live stream op de Facebookpagi-
na van De Housekamer.

Extra aandacht beginnende muzikanten

Bandbrouwerij van start
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 14 sep-
tember is de Bandbrouwerij om 
de week weer te vinden in N201. 
In het vierde seizoen wordt ex-
tra aandacht gegeven aan nieu-
we muzikanten en nieuwe uitda-
gingen voor de al wat meer er-
varen Bandbrouwers. De Band-
brouwerij is inmiddels een be-
grip in de wijde omtrek. Het con-
cept is er op gericht dat er band-
jes gevormd worden waar ook 
optredens mee worden georga-
niseerd. Het is daarom veel meer 
dan een gewone jamsessie en 
er zijn zodoende al vele band-
jes ontstaan in diverse stijlen en 
elk jaar komen er nieuwe muzi-
kanten bij. Vooral voor de nieu-
we muzikanten is de komende 
tijd extra aandacht en er worden 
ruimtes voor hen vrij gehouden, 
zodat ze meteen kunnen begin-
nen. Speel je een muziekinstru-
ment en heb je nog nooit meege-
daan of ben je wel eens geweest 
maar kwam je niet echt aan de 
beurt? Vanaf september is er al-
le ruimte voor jou om aan te ha-
ken. Bandcoaches Bart Vreken, 
Jan Voortwist en Chaja van der 
Heide zorgen ervoor dat elke mu-
zikant de aandacht krijgt die hij 
of zij nodig heeft, maar iedereen 
wordt vooral ook zoveel mogelijk 
vrij gelaten om te experimente-
ren en net zo lang te oefenen tot 
iets goed klinkt. Het kan zijn dat 
soms de wat meer ervaren band-
jes die er vaak zijn af en toe moe-
ten wachten of ze worden ge-
vraagd de nieuwe muzikanten te 
ondersteunen. Er wordt gerekend 
op begrip hiervoor, want zo zijn 

zij zelf immers ook ooit begon-
nen. Kortom: het belooft weer 
een leuk en interessant seizoen 
te worden! Een keertje komen kij-
ken zonder meteen mee te doen 
mag trouwens ook, de bar is open 
en iedereen is welkom!

Kunstroute
Tijdens de Kunstroute zijn er 
bands van De Bandbrouwerij te 
zien in de voortuin van de Histo-
rische Tuin op zaterdag- en zon-
dagmiddag. Het wordt lekker 
weer en de bands hebben een 
breed repertoire voor iedereen in 
petto. Op zaterdagmiddag speelt 
bovendien de band Broken Mu-
les van Meindert Buskermolen 
en consorten om 14.00 uur. Re-
den genoeg voor alle muzieklief-
hebbers om even gezellig langs 
te wippen.

Mijdrecht
Sinds vorig jaar is De Bandbrou-
werij ook actief in Mijdrecht. 
Stichting Kunst Rond De Ve-
nen heeft het concept daarheen 
gehaald om het muziekcircuit 
nieuw leven in te blazen. Ook 
in Mijdrecht is De Bandbrouwe-
rij om de week op vrijdagavond, 
dus de ene week is het in N201 
aan de Zwarteweg en de andere 
week is het in Mijdrecht. De loca-
tie is Zalenverhuur Het Oude Pa-
rochiehuis
De Bandbrouwerij begint vrijdags 
om 20.00 uur en duurt tot 00.00 
uur. Meer info, alle data, foto’s en 
�lmpjes zijn te vinden op de Fa-
cebookpagina van De Bandbrou-
werij.

Zaterdag en zondag in Bacchus
Saxofonisten muzikale 
‘dagsluiters’ Kunstroute
Aalsmeer - Twee saxofonis-
ten zijn de muzikale ‘dagslui-
ters’ van de Kunstroute, in Cul-
tureel Café Bacchus. Op zater-
dagavond om half tien: Frank 
Paavo en zondagmiddag om 
vijf uur: Robbert Tuinhof.

Saxofonist Frank Paavo presen-
teert op zaterdag 15 september  
met zijn kwintet zijn debuut-cd. 
Het album ‘Jazz Painter’ is geïnspi-
reerd op de jazz van begin jaren 
zestig met hoorbare invloeden 
van Horace Silver, Wayne Shorter 
en Charles Mingus.
De Finse Groninger Frank Paavo 
(1958) kreeg vanaf zijn achtste 
jaar klassiek piano- en blok�uitles 
en speelt saxofoon vanaf zijn ze-
ventiende. 
Hij richtte diverse eigen jazzen-
sembles op zoals ‘Lijn 5’ (2de prijs 
Middelzee Jazz Tre�en) en ‘Noord 
9’. In 1982 verhuisde hij naar Am-
sterdam en speelde hij bij jazzor-
kest ‘De Boventoon’ van Herman 
de Wit. Daarnaast deed hij optre-
dens met diverse musici en mu-
ziekgezelschappen. 

Swingend slotfeest
Het is al bijna traditie geworden: 
het afsluitend jazzfeest van de 
Kunstroute in Bacchus. 
‘Onze eigen Robbert Tuinhof’ 
heeft zich ontwikkeld tot een 
saxofonist van nationaal niveau 
en speelt dat de spetters eraf vlie-
gen. Dit jaar brengt Robbert de 
pop georiënteerde band van zan-
ger en pianist Alexander Brous-

sard in contact met zangeres Co-
lette Wickenhagen. Het belooft 
weer een swingend slotfeest van 
de Kunstroute te worden.
De jazzconcerten in Cultureel Ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
beginnen op zaterdagavond om 
half tien en op zondagmiddag 
om vijf uur. Toegang: uw gift. In-
lichtingen: Reinoud Staps, tel. 
0297-325304 en Pierre Tuning, 
tel. 0297-360355.

Expositie Tom en Rosa
Bacchus is ook dit jaar weer van 
de partij tijdens de KCA Kunstrou-
te. Op zaterdag en zondag expo-
seren Tom de Hundt en Rosa La-
ra Cobos met hun schilderwerk in 
Bacchus. Tom de Hundt betreedt 
met ruim een half jaar schilder er-
varing als groentje de kunstwe-
reld met zowel allerdaagse als 
niet-allerdaagse landschap schil-
derijen. Naast doek is er ook werk 
te bewonderen op onder ande-
re gerecycled hout. Denk hierbij 
aan skateboard decks, gitaar bo-
dies en afvalhout en zelfs textiel. 
Je kunt het zo gek niet bedenken.
Rosa Lara Cobos is kunstenaar en 
pedagoog. Rosa komt uit Span-
je en ze woont al bijna vier jaar 
in Nederland. Schilderen is haar 
passie. Ze werkt met verschillen-
den materialen, technieken en 
texturen naast de combinatie van 
kleuren. Haar inspiratie is de na-
tuur en de gevoelens die zij op-
roept. De expositie in Bacchus 
gaan bekijken kan zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Ricky Nye op ‘t Stokkeland
Aalsmeer - Halverwege zijn jaar-
lijkse Europa tour stopt de uit 
Cincinnati (USA) afkomstige pi-
anist en zanger Ricky Nye zon-
dag 16 september op het Stok-
keland achter het gemeentehuis 
om daar de KCA Kunstroute op te 
luisteren met een optreden. 
Ricky Nye, in Amerika bekend om 
zijn traditionele blues, boogie 
woogie en klassieke New Orle-
ans-jazz heeft tal van prijzen en ti-
tels gewonnen en is de drijvende 
kracht achter de jaarlijkse Blues & 
Boogie Piano Summit. Aanstaan-
de zondagmiddag vanaf een uur 
of drie speelt hij op het Stokke-

land bij het keramiek-atelier van 
Carla Huson. Iedereen is welkom.

Belgisch’ trots zondag in Oude Meer
Guy Verlinde & the Mighty 
Gators in The Shack
Oude Meer - Als je op dezelf-
de podia’s  staat waar grote na-
men als John Fogerty, Steve Win-
wood, Joe Bonamassa en Dr. Feel-
good staan, dan mag je jezelf een 
top-muzikant noemen! The Shack 
is dan ook enorm trots dat deze 
Guy Verlinde toch weer een plek 
heeft kunnen vinden in zijn druk-
bezette agenda. 
Op zondag 16 september kan 
voor de laatste keer in The Shack 
genoten worden van de energie-
ke performance van Guy Verlin-
de & The Mighty Gators. Na 10 
jaar non-stop toeren in binnen- 
en buitenland heeft de Belgische 
bluestrots Guy Verlinde samen 
met zijn Mighty Gators hun ‘Last 
Waltz’ ingezet met een uitgebrei-
de afscheidstournee. Maar voor 
ze de�nitief stoppen met deze 
gewéldige band willen ze nog 
héél hard knallen in een ‘farewell-
tour’. 
En uiteraard komen ze ook af-
scheid nemen in The Shack! Guy 
Verlinde & the Mighty Gators zijn 
al jaren Belgisch’ trots en staan 
bekend om hun energieke optre-
dens met high energy foot stom-
pin’ blues & roots music. Guy is 
niet alleen een wáánzinnig goeie 
zanger en muzikant maar ook 
nog eens een all-round entertai-
ner! Hij slaagt er met zijn band al-
tijd weer in het publiek te laten 
dansen en meezingen op hun on-

weerstaanbare grooves en vet-
te ri�s. Dit concert is een abso-
lute must see voor iedereen die 
van energieke live-muziek houdt.  
Guy Verlinde (zang, slidegitaar en 
harmonica), Stijn Bervoets (gi-
taar), Karl Zosel (bass) en Benoit 
Maddens (drums).

Dilana Smith 
Zondagmiddag 23 september 
mag The Shack Dilana Smith ver-
welkomen op het podium. Dat 
deze rockchick ook akoestisch 
schittert op elk podium is in heel 
Nederland al bekend. Op deze 
middag kun je dan ook genieten 
van Dilana in een heel bijzondere 
en prachtige akoestische setting, 
samen met haar band!

Reserveren
Voor sommige concerten is de 
animo erg groot. De mogelijkheid 
is er om te reserveren. Dit is uiter-
aard niet verplicht maar als je wilt 
voorkomen om voor een uitver-
kochte Shack te staan, is reserve-
ren aan te bevelen. Stuur dan een 
mail naar info@the-shack.info.  

Zondagmiddag 16 september 
in The Shack open vanaf 15.00 
uur en Guy Verlinde & The Migh-
ty Gators begint om 16.00 uur. 
De entree is 10 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding 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 verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
13 september 2018

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vragen-
ronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester 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 ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Graaf Willemlaan 1 (Z18-006811) Nationale Burendag op 

22 september 2018, ontvangen op 24 juli 2018

COLLECTES

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

Collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-006580) Oliebollenactie 

op 16 en 17 november 2018, ontvangen op 9 augustus 
2018

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-007100) Collecte Jantje 
Beton op 24 februari t/m 2 maart 2019, ontvangen op 21 
augustus 2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële 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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de media ge-
publiceerd. 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, kinder-
toeslag enzovoort.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & 
VERGUNNINGEN

Op onderstaande data is de Balie Bouwen & Vergunningen, 
voor vrije inloop, geopend van 08.30-11.30 uur.
- Dinsdag 18 sept 2018
- Dinsdag 25 sept 2018
De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL – ZWARTEWEG 23; Z-2018/039229

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat met betrekking tot de percelen kadastraal bekend 
gemeente Aalsmeer sectie C nummers 7327, 7328, 7329 en 
7330 ter grootte van circa 1.690 m2 (plaatselijk bekend als 
Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand 
is gekomen met Van Berkel Aannemers Leimuiden B.V. Ten 
behoeve van de realisatie van vier vrijstaande woningen met 
bijhorende parkeerplaatsen, uitritten en een dam met duiker 
zal een procedure worden opgestart om een omgevingsver-
gunning in afwijking van het Bestemmingsplan, als bedoeld 
in artikel 2.12 lid 1a onder 3 Wabo te kunnen verlenen. Een 
zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf heden 
zes weken ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen in 
het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer en bij de Ba-
lie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, 
Laan Nieuwer-Amstel 1. Contactpersoon is R.T.C. van Heck van 
afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

GEMEENTE GAAT HANDHAVEN OP KAJUITBOTEN DIE 
LANGER DAN 48 UUR AANGEMEERD LIGGEN 

De gemeente krijgt veel klachten over kajuitboten die langer 
dan 48 uur in het plassengebied aangemeerd liggen buiten 
een jachthaven- of werf. Tussen 1 april en 15 oktober mogen 
rechthebbenden van een oever een kajuitboot 48 uur aange-
meerd laten liggen, als het bestemmingsplan of andere regel-
geving, dit niet verbiedt. Tussen 15 oktober en 1 april is dit niet 
toegestaan. Deze regels gelden ook voor schepen die een “vas-
te” ligplaats hebben aan de eilanden en met grote regelmaat 
verblijven buiten de geldende bestemming, de jachthaven 
en/of werf. Vanaf 15 oktober gaat de gemeente actief in het 
plassengebied controleren op naleving van het bovenstaande. 
Mochten er kajuitboten blijven liggen, dan worden de bootei-
genaren via een aangeplakte brief op de boot verzocht de 
boot weg te halen en op een legale plek aan te leggen. De 
eigenaar van het betre�ende perceel zal ook worden aange-
schreven. Mocht na een tweede controle blijken, dat de boot 
er nog ligt of op een andere illegale plek afgemeerd ligt, dan 
start de gemeente een bestuurlijk handhavingstraject. Voor 
meer informatie kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact op-
nemen met handhaving.buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt 
ook de gemeentelijke website raadplegen www.aalsmeer.nl 
via het zoekcriterium Algemene plaatselijke verordening.

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Mr. Jac. Takkade 8 ws1, 1432 CA (Z18-007771), het vervan-

gen van de bestaande woonark
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE (Z18-007856), het 

plaatsen van een nieuwe voorgevel, het maken van nieu-
we dockports en overheaddeuren, het vervangen van de 
bestaande transparante polycarbonaat zijgevels door ge-
isoleerde sandwichplaten en het vervangen van het poly-
carbonaat dak door geïsoleerde sandwich dakplaten

- Oosteinderweg 50, 1432 AM (Z18-007923), het oprichten 
van een energiezuinige woning

- Oosteinderweg 184A, 1432 AR (Z18-007939), het afwijken 
van een bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een 
B&B, het plaatsen van een erfafscheiding en balkonhek en 
het realiseren van interne aanpassingen op de 1e verdie-
ping

- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z18-007947), het plaatsen 
van een geluidswand rondom machines en een portier-
sloge op het terrein

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De be-
slistermijn is verlengd met 6 weken.
- Kudelstaartseweg 60, Sectie D 2141, (Z18-004593), het op-

richten van 1 vrijstaande lintwoning en 2 geschakelde lint-
woningen incl. bijbehorende aanlegplaatsen, het plaatsen 
van zonnepanelen, het plaatsen van erfafscheiding, het 
plaatsen van een damwand en het aanleggen van een in- 
en uitrit.

- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z18-004810), het afwijken van 
een bestemmingsplan t.b.v. woonboerderij naar logies-
functie.

- Stationsweg 8, (Z18-004570), het vervangen van bestaan-
de brug door een bredere brug t.b.v. in- en uitrijden gemo-
toriseerd verkeer. 

- Herenweg 86, (Z18-002495), het vernieuwen van een boot-
huis.

- Hortensialaan 29, 1431 VA (Z18-004900), het uitbreiden 
van de woning door middel van een opbouw op de be-
staande aanbouw. 

- Machineweg 303, 1432 ES (Z18-004136), het herbouwen 
van een afgebrande bedrijfshal.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Charles Gabrijweg 2 t/m 48 (even) (Z18-003603), het op-

richten van 24 woningen. Verzonden: 31-8-2018
- Touwslagerlaan 17, 1431 DE (Z18-002796), het plaatsen 

van een uitbouw aan de voorgevel. Verzonden: 05-09-2018
- Stommeerkade 7, 1431 EJ (Z18-002891), het realiseren van 

een terras, trap en keerwand. Verzonden: 04-09-2018
- Boomgaard 39, 1432 LD (Z18-007170), het plaatsen van 

een aanbouw op het achtererf en een erker aan de voor-
zijde van de woning. Verzonden: 05-09-2018

- Stationsweg 8, 1431 EG (Z18-004570), het vervangen van 
bestaande brug door een bredere brug t.b.v. in- en uitrij-
den gemotoriseerd verkeer. Verzonden: 06-09-2018

- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-003242), het revitali-
seren van een kassencomplex waaronder vergroten van 
bouwhoogte en realiseren van laaddoks. Verzonden: 11-
09-2018

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Uiterweg 282, 1431 AW (Z18-005251), het oprichten van 

een overkapping in de voortuin. Omgevingsvergunning 
bekend onder Z-2015/065940 is ingetrokken. Verzonden: 
31-08-2018

- Ophelialaan 77, 1431 HB (Z18-007513), het wijzigen van de 
bestemming en het aanbrengen van een afzuiginstallatie. 
Omgevingsvergunning bekend onder Z-2017/034076. Ver-
zonden: 3-9-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

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

Vervolg op volgende blz.

DENK MEE OVER HET PROFIEL VOOR DE 
NIEUWE BURGEMEESTER

Wat voor type burgemeester willen inwoners? Dit na-
jaar start de werving voor een nieuwe burgemeester 
van gemeente Aalsmeer. In 2015 heeft de commissaris 
van de Koning Jeroen Nobel als waarnemend burge-
meester aangesteld. Nu is de tijd gekomen voor een 
vaste burgemeester. 

Om de beste burgemeester te vinden stelt de gemeen-
teraad een pro�elschets vast. Nu wil de gemeenteraad 
van u als inwoner van Aalsmeer en Kudelstaart graag 
weten welke eigenschappen u belangrijk vindt voor 
een nieuwe burgemeester. Hiervoor is een enquête op-
gesteld die u via de website van de gemeente kunt in-
vullen. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 22 september 2018.

Ook kunt u in een gesprek aangeven wat u belangrijk 
vindt. Kom naar de inloopochtend op het gemeente-
huis op zaterdag 22 september 2018 tussen 10.00 en 
12.00 uur. Uw input wordt meegenomen bij het opstel-
len van de pro�elschets. 

Heeft u geen internet of bent u niet in de gelegenheid 
om langs te komen, dan kunt u contact opnemen met 
de raadsgri�e van Aalsmeer via 0297 387584.



Start Nivon leesgroep 
‘geschiedenis’
Aalsmeer - Naast lezers die zich 
richten op (vaak Nederlandstali-
ge ) literatuur blijken geschiede-
nis-leesgroepen momenteel ook 
erg populair te zijn. Daarom orga-
niseert het NIVON in september 
weer in samenwerking met Senia 
een informatiebijeenkomst, deze 
keer voor lezers die belangstel-
ling hebben voor het lezen en ge-
zamenlijk bespreken van boeken 
over  geschiedenis. 
Jetty van der Veen, Ambassadeur 

oprichting leesgroepen Senia, zal 
uitleggen hoe leesgroepen aan 
de slag kunnen gaan met be-
hulp van de ondersteuning van 
Senia (www.senia.nl ) en met na-
me van de door Senia gelever-
de leeswijzers die een leidraad 
voor de boekbesprekingen zijn. 
U kunt alvast een kijkje nemen 
op de website van Senia als u be-
nieuwd bent welke boeken zoal 
gelezen worden. Houdt u van le-
zen, bent u geïnteresseerd in ge-

Dippers onttroond als peurkampioen?
Brabanders winnen AAP
Aalsmeer - De Dippers organi-
seerden ook dit jaar weer de Al-
gemene Aalsmeerse Peurkampi-
oenschappen, kortweg AAP. Niet 
alleen om de palingstand in de 
Aalsmeerse wateren te onder-
zoeken, maar ook om een aantal 
jonge, aanstormende peur-no-
vicen de kans te geven  de ede-
le peurkunst onder de stok te krij-
gen. Voordat de strijd losbarstte 
was er echter de onthulling van 
het DIP-monument (ontwerp: v.d. 
Meer en v.d.Ven). In de buurtsloot 
tegenover nummer 142 kunt u 
het  voorbeeldmodel in volle glo-
rie bewonderen, tenminste als de 
pomp het blijft doen. De Dippers 
zijn nu op zoek naar sponsoren 
om dit bewegende kunstobject 
op afzienbare tijd (Cor is reeds 74)  
in brons te kunnen laten gieten.
Onder de kraan bij het Drijfhuis  
verschenen zes vaartuigen met 
onderzoekers, vijf pramen en 
een speedboot met  in totaal 28 
man. Helaas waren enkele vaste 
onderzoekers ook opgeroepen 
om deel te nemen aan een an-
der onderzoek, maar ja. “Stel dan 
toch je prioriteiten” , aldus de Dip-
pers. “En trouwens, wij onderzoe-
ken al jaren de palingstand terwijl 
wij aan het bierproeven zijn!” Het 
was een zeldzame avond: voor 
het eerst waren er peurders in 

een speedboot komen opdagen, 
dit om de vaartijd tussen de lo-
caties zo snel mogelijk te kunnen 
overbruggen, onder het motto: 
vaartijd is geen vangtijd. En voor 
het eerst waren er buitenlanders 
bij het onderzoek betrokken: zij 
kwamen uit Brabant (uit de buurt 
van Waalwijk, zij peurden voor-
heen altijd op de Biesbos en had-
den meer dan 50 jaar ervaring). 
De sfeer was direct vanaf het be-
gin enorm gespannen. De Dip-
pers waren weliswaar op volle 
sterkte, maar het ervaren team 
van Henk J. was aanwezig en na-
tuurlijk ook de ex-kampioen Pie-
ter B. en zijn combinatie even-
als een aantal Young-contenders. 
Maar vooral de aanwezigheid van 
de Brabo’s gaf veel extra span-
ning. Op eigen terrein verslagen 
worden , dat zou de Dippers na-
tuurlijk een ‘peur in het oog’ zijn 
geweest. Als eerste stek werd ge-
kozen voor een ongebruikelijke 
locatie, maar daar was de blues 
beter dan in het Vossegat en de 
vangst niet veel minder. Vanaf 
21.30 uur mochten de teams hun 
eigen onderzoeksplekken zoe-
ken. De afspraak werd gemaakt: 
om 24.00 uur exact zouden de 
gevangen palingen met elkaar 
vergeleken worden om zodoen-
de de kampioen 2018 te kun-

O�ciële Mededelingen
13 september 2018

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Dreef 5 (Z18-001642) Café de Gouwetéén, verzonden op 

10 september 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.

afwijking van het bestemmingsplan Kudel-
staart 2006 en onthe�ng hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder, woning Hoofdweg 
158 (Z-2017/054036)

t/m 28-09-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen - Ku-
delstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteitsplan 
en besluit hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder Z-2017/034883

t/m 28-09-18 Ontwerpbeschikking m.b.t. het brandveilig 
gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum Amstel-
Meer, Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 en 
35-37 (Z18-002441)

t/m 4-10-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Green Park Aalsmeer - deelgebied 6”. De be-
langrijkste wijziging heeft betrekking op de be-
staande woning aan de Hornweg 123. Deze wo-
ning is bij vaststelling bestemd als bestemming 

- Dreef 5 (Z18-002389) Café de Gouwetéén, verzonden op 
10 september 2018

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (GEWEIGERD)* 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30c 
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van 
één of meerderede kansspelautomaten de volgende aanvraag 
geweigerd. Tegen de afgifte van deze weigering kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 5 (Z18-002405) Café de Gouwetéén, verzonden op 

10 september 2018

TER INZAGE

t/m 14-09-18 Omgevingsvergunning, de daarbij behoren-
de ruimtelijke onderbouwing en de overi-
ge daarop betrekking hebbende stukken in 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz. “Wonen-Lintbebouwing” en in dat verband van 
een passend bouwvlak voorzien. Voorts zijn in 
de regels van het bestemmingsplan enkele on-
dergeschikte wijzigingen aangebracht. Voor de 
precieze inhoud van de wijzigingen wordt ver-
wezen naar de stukken die ter inzage liggen.

t/m 11-10-18 Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van 
het bestemmingsplan “Royal FloraHolland 
Centrum, Oost en OLV” tezamen met de bij-
behorende stukken.

t/m 25-10-18 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
met betrekking tot de percelen kadastraal 
bekend gemeente Aalsmeer sectie C num-
mers 7327, 7328, 7329 en 7330 ter groot-
te van circa 1.690m2 (plaatselijk bekend als 
Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kos-
tenverhaal tot stand is gekomen met Van 
Berkel Aannemers Leimuiden B.V.

Vervolg van de voorpagina.

Aanpassingen in APV
De vergaderavond wordt afgeslo-
ten met een voorstel om de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
(APV) aan te passen. Zo wordt 
het verboden om inbrekerswerk-
tuigen te vervoeren en het wordt 
verboden om de nacht te ver-
blijven in de openbare ruimte. In 
Aalsmeer wordt overlast ervaren 
door personen die in de openba-
re ruimte al dan niet gebruikma-

kend van slechts een slaapzak, 
een voertuig of anderzins over-
nachten. Deze overlast ontstaat 
door sterke gevoelens van onvei-
ligheid, door vervuiling en door 
kleine criminaliteit wat ter plaat-
se wordt gepleegd. De politie en 
de handhavers missen een ver-
bodsbepaling om hiertegen op te 
kunnen treden. Door de APV aan 
te passen, kan opgetreden wor-
den tegen slapen in de openba-
re ruimte en tegen overnachten 
in een (vracht)auto.

Het blijft overigens geoorloofd 
om even een ‘uiltje te knappen in 
de zon’, aldus geschreven bij de 
toelichting over de aanpassing 
van dit artikel in de APV. De ge-
combineerde vergadering van de 
commissies begint om 20.00 uur, 
duurt tot rond de klok van 23.00 
uur en is in de raadzaal in het ge-
meentehuis. Belangstellenden 
zijn welkom om plaats te nemen 
op de publieke tribune. De verga-
dering thuis of elders volgen kan 
via www.aalsmeer.nl.

Vanavond, donderdag 13 september, in gemeentehuis
Commissies in vergadering over 
Schiphol, scholen en APV

nen aanwijzen. De Dippers voe-
ren naar dezelfde stekken als de 
Brabo’s onder het mom van: “dan 
verdwalen jullie niet”, maar u be-
grijpt, de Dippers wilden ze na-
tuurlijk scherp in de gaten hou-
den! En met reden, zal later blij-
ken. Het werd  een voor de Dip-
pers teleurstellende avond. Be-
halve voor de secretaris, die slin-
gerde een tweetal alen aan 
boord: “Zo dik als mijn pols, me-
vrouwtje.” Verontrustend was wel 
dat de Brabo’s iedere keer als dit 
gebeurde tweemaal een juich-
kreet over de grote Poel lieten 
schallen. Eerst dachten de Dip-
pers nog dat dit de Brabantse be-
leefdheid was, maar bij de eind-
telling bleek toch dat daar een 
andere reden voor was. En toen 
de secretaris ook nog een derde 
aal, via het hoofd van Henk van 
L. in de praam deed belanden, 
dachten de Dippers dat de titel 
binnen was.

Niets bleek minder waar. Bij de 
eindtelling kwam de uitslag als 
een mokerslag aan.
Brabo’s: 6 (Teamkampioen)
Meeste alen: Wim D. 4 (peurkam-
pioen 2018
Dippers: 3 (Langste aal: HWS)
Team Speedboot: 2
Team Janssens: 1
Team Young pretenders: 1

Nadat de prijzen waren uitge-
reikt, werden de alen door de 
kampioen weer te water gelaten.
De Dippers dropen teleurgesteld 
af. Maar, de volgende dag bereik-
te het bericht dat de Brabo’s ge-
bruik hadden gemaakt van een 
onbekend middel om hun peur 
mee in te spuiten tijdens het peu-
ren en dat is tegen alle regels! Het 
gebruik van illegale middelen die 
niet bekend zijn bij de Dippers 
is ten allen tijde verboden. Het 
is nu nog onduidelijk wie daad-
werkelijk peurkampioen 2018 ge-
noemd mag worden! Voorlopig 
wordt de prestatie van de Brabo’s 
dus even in de ijskast gezet. En, 
ad interim, wordt het team van 
de Dippers alszodanig kampioen 
2018, en HWS peurkoning 2018. 
En zo kwam alles toch nog goed.

schiedenis in de breedste zin van 
het woord en vindt u het leuk om 
met elkaar daarover te praten? 
Kom op woensdag 19 september 
om 14.00 uur naar de informatie-
bijeenkomst in het Clubhuis van 
de Rabobank in de Zijdstraat 2. 
Bent u nog geen NIVON-lid maar 
wel een geschiedenis-lezer? Als 
u gaat meelezen is een tientjes-
lidmaatschap zo geregeld. Van 
te voren aanmelden voor 19 sep-
tember hoeft niet, maar is wel 
handig in verband met het aan-
tal klaar te zetten stoelen. Neem 
voor verdere vragen contact op 
met Janny Oosterloo via jsoos-
terloo36@tiscali.nl of via 0297-
327731.

Op uitnodiging Jongeren Rode Kruis
OTT-bewoners genieten 
van de Pramenrace
Aalsmeer - Zaterdag 8 septem-
ber genoten ruim 60 mensen met 
een beperking en hun begelei-
ders van de Pramenrace. Dit jaar 
was het thema ‘Back to the Fu-
ture’. Net als voorgaande jaren 
waren bewoners van Ons Twee-
de Thuis (OTT) – de woonstich-
ting voor mensen met een beper-
king – uit Aalsmeer en omgeving 
door het Jongeren Rode Kruis uit-
genodigd bij de Pramenrace. Zit-
tend in de tuin van Zorgcentrum 
Aelsmeer, die grenst aan de Ring-

vaart, bewonderden de bewo-
ners van OTT de mooi versier-
de pramen en genoten zij van de 
muziek. Meerdere keren voeren 
de boten langs en de gasten en 
de mensen in de pramen zwaai-
den enthousiast naar elkaar. De 
vrijwilligers van het Jongeren 
Rode Kruis afdeling Aalsmeer 
en Uithoorn trakteerden de gas-
ten meerdere keren op beleg-
de broodjes en drinken. De gas-
ten gingen tevreden naar huis na 
het bezoek aan deze Pramenrace. 

“Dank voor de warme ontvangst”, 
zei een begeleider na a�oop.

Het Jongeren Rode Kruis zoekt 
nog jongeren en scholieren die 
zich vrijwillig willen inzetten om 
mensen te helpen. Wil jij het Jon-
geren Rode Kruis helpen bij acti-
viteiten voor ouderen of mensen 
met een beperking of wil je meer 
informatie? Mail naar jongeren.
amsterdamamstelland@rode-
kruis.nl of kijk op www.facebook.
com/JongerenRodeKruis.
Jeroen Heimeriks

Rivierkreeftje op ‘bezoek’ 
bij de Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - Een bijzondere be-
zoeker bij de Meerbode afgelo-
pen woensdag 5 september. Op 
het parkeerterrein achter het kan-
toor in de Visserstraat. Een rode 
Amerikaanse rivierkreeft was uit 
de sloot gekomen en maakte een 
wandeling in de regen. “Wij den-
ken dat ie de krant én de Praam-
bode kwam halen. Toen we het 
kreeftje benaderden, stak ie twee 
‘armpjes’ omhoog…”, grapje de 
redactie op facebook en dit lever-
de heel veel reacties op.
De rivierkreeft blijkt niet bijzon-
der (meer), her en der zijn de-

ze kreeftjes in Aalsmeer en Ku-
delstaart  gesignaleerd op woens-
dag en donderdag. Bij regen gaan 
ze ‘hun’ sloot uit en waarschijnlijk 
op zoek naar een nieuw thuis. Het 
aantal kreeftjes neemt namelijk 
snel toe. Ze worden tijdens hun 
wandeling nog wel eens aange-
vallen door vogels en per onge-
luk plat gereden door �etsers en 
automobilisten, maar in de sloot 
hebben ze geen vijanden.
In de sloot bij het zwembad in de 
Hornmeer was een groot exem-
plaar gespot en kleinere kreeft-
jes zijn gezien op de Hornweg, 

in Oosteinde, bij het Baanvak en 
de ‘neef’ van de bezoeker bij de 
Meerbode liep rond in de Links-
buitenstraat in Kudelstaart. Bang 
zijn ze overigens niet, zo lijkt. Wie 
te dicht nadert, komt oog in oog 
te staan met een kreeft, die zich 
opricht en zijn scharen wijd om-
hoog steekt. Een houding van: 
Vechten? Kom maar op!
De rivierkreeft schijnt overigens 
lekker te smaken. “In Frankrijk 
hebben we ze gevangen, ze zijn 
heerlijk”, aldus een reactie op fa-
cebook. En: “Mmm, avondeten.” 
Visser Theo Rekelhof heeft de 
kreeftjes ook regelmatig in zijn 
netten, die hij uitzet op de West-
einderplassen. Hij heeft klanten 
die speciaal voor deze kreeftjes 
bij hem langs komen. Tja, op jacht 
dan maar en een recept zoeken of 

laat maar lekker gewoon wande-
len in de regen…
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Met Voorzitter Wilbert Streng als bruggenbouwer
KCA zet de deuren open en verbindt!
Aalsmeer - Wilbert Streng - sinds 
mei 2018 voorzitter van de Stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) - zet duidelijk de deuren 
open voor nieuwe initiatieven en 
samenwerking. Verbinding is het 
woord dat telkens tijdens het ge-
sprek naar voren komt. Het zoe-
ken naar andere wegen wordt ge-
combineerd met het bewandelen 
van bekende paden. Want waar-
om zou je iets wat goed functio-
neert moeten wijzigen? Streng is 
een bruggenbouwer, een goede 
kijker en luisteraar, houdt ogen en 
oren wijd open en leert zo waar-
aan de Aalsmeerse kunstliefheb-
bers behoefte hebben. Dat hij 
daar bij de samenwerking zoekt, 
versterkt de positie van KCA.  

Theatraal
“Toen ik twintig jaar geleden voor 
het eerst kennis maakte met het 
cultuurklimaat in Aalsmeer was ik 
blij verrast, er gebeurde zoveel. Ik 
trof een organisatie aan die zich 
op een unieke manier richtte op 
kunst en cultuur. Die theatrale 
wijze sprak mij zeer aan. Dat ge-
voel van toen moet niet verloren 
gaan. KCA mag best experimente-
ren, je moet ook uitdagingen aan 
durven gaan. Zo kan je er achter 
komen waaraan behoefte is. Maar 
soms lijkt het wel of Aalsmeer zich 
te weinig beseft wat voor een ju-
weel het in huis heeft. KCA biedt 
een podium voor mensen met 
goede ideeën en trekt enthou-
siaste mensen aan om met el-
kaar die ideeën te verwezenlijken. 
Juist voor jongeren zou KCA een 
enorme uitdaging kunnen zijn. De 
know-how van KCA moet niet on-
derschat worden, wij hebben een 
uitgebreid netwerk en met elkaar 
zijn wij nog tot veel meer in staat. 
Wij willen die olievlek groter ma-
ken, want die olievlek die is er! 

Een mooi voorbeeld is het ont-
staan van de nieuwe werkgroep 
Bob & Gon - een succes dat dreig-
de te verdwijnen - wordt nu opge-
pakt door KCA. Daarom ben ik ook 
heel blij met de samenwerking 
van De Oude Veiling. Nu kunnen 
wij in deze prachtige ruimte een 
groter en breder publiek een zeer 
gevarieerd klassiek muziek en en-
tertainment programma bieden. 
Het seizoen 2018/2019 is zo goed 
als rond en de belangstelling zo 
groot dat wij al bijzondere arties-
ten hebben kunnen contracteren. 
Een ander voorbeeld is het Jeugd 
Muziek Concours, daar werken 
jong en oud spontaan samen. Het 
is mooi dat de vleugel vanuit de 
Oud Katholieke Kerk mee is ge-
komen naar De Oude Veiling. Het 
vergroot alleen maar alle moge-
lijkheden.”

Zonnige toekomst
Na een oriëntatie periode durft 
Wilbert Streng wel vast stellen dat 
hij samen met Trudy Rothe (se-
cretaris) en Ulla Eurich (penning-
meester) een boeiende en zonni-
ge tijd tegemoet gaat. Met de ge-
meente zit KCA op één lijn en het 
contact met de werkgroepen Po-
diumkunst & Literatuur en Beel-
dende Kunst loopt perfect. 
“Het is ook goed dat het Cultuur-
punt zich bezig houdt met mu-
ziekonderwijs. Er is een prettig 
contact met de scholen en je mag 
verwachten dat dit naar de toe-
komst gericht ook mooie resulta-
ten gaat opleveren. Ook met de 
N201 zijn wij in gesprek, tenslot-
te hebben zij weer een ander net-
werk.” 

‘Het Stel’
Komend KCA Kunstroute week-
end kan de voorzitter zijn borst 
behoorlijk nat maken. Het is zijn 

Wilbert Streng, voorzitter van stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.

voornemen om alle deelnemen-
de ateliers en kunstenaars op zon-
dag per fiets te bezoeken. “Ik ver-
heug mij zeer op de Kunstrou-
te, die gelukkig niet beperkt blijft 
tot de Uiterweg. Het is goed dat 
KCA kunstenaars de ruimte biedt 
om in eigen atelier te exposeren, 
bovendien zien bezoekers hoe 
groot de diversiteit is en kunst in 
heel Aalsmeer leeft.” Naast de of-
ficiële opening van de KCA Kunst-
route (zaterdag 15 september om 
11.00 uur locatie Otto) en de of-
ficiële opening van De Oude Vei-
ling (om 13.00 uur) treedt Wilbert 
Streng om 14.00 en om 16.00 uur 
op!  Als ‘Het Stel’ is hij samen met 
Lisa Kaaijk te zien en te beluiste-
ren bij Otto (Uiterweg 94). De ti-

tel: Geluk, liefde en liederlijkheid 
geeft aan dat het een geestig en 
hilarisch optreden wordt. Een 
druk weekend dus voor de voor-
zitter, gelukkig heeft hij een elek-
trische fiets.

Bob & Gon
Bob van den Heuvel vervult ge-
durende de KCA Kunstroute een 
dubbelrol. Bob als kunstenaar 
waar hij onder andere zijn laat-
ste en nieuwste bloemenschilde-
rijen toont in de kas van Anneke 
Harting (Uiterweg 125) en Bob als 
gastheer van Bob & Gon. Bij hem 
kunnen bezoekers alle informatie 
krijgen over de komende theater-
voorstellingen en klassieke con-
certen in De Oude Veiling. Tevens 
kunnen de laatste abonnementen 
worden besteld. Voor sommige 
voorstellingen zijn nog losse kaar-
ten verkrijgbaar.
Janna van Zon

Zaterdag en zondag: 75 kunstenaars, 27 locaties!
KCA klaar voor Kunstroute Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 15 en 
zondag 16 september staat 
Aalsmeer weer geheel in het te-
ken van grote verscheidenheid 
aan kunst, muziek, gedichten en 
veel meer. De grootste culturele 
manifestatie van het jaar zal on-
getwijfeld weer duizenden be-
zoekers trekken. Stichting Kunst 
en Cultuur heeft er samen met 
ruim 75 kunstenaars en 27 loca-
ties keihard aan gewerkt om ook 
deze 21e editie van de Kunstrou-
te Aalsmeer tot een belevenis te 
maken. De gemeente en vele do-
nateurs en sponsors hebben het 

financieel mogelijk gemaakt. 

Spectaculaire opening
Traditiegetrouw vindt de specta-
culaire opening plaats in de loods 
van Jachthaven Otto op Uiterweg 
94 en wel op zaterdag 15 septem-
ber aanstaande om 11.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom. Let 
op: er is geen parkeergelegen-
heid bij Otto! Parkeren kan op het 
Raadhuisplein, het Praamplein en 
bij Jachthaven t’ Drijfhuis.

Er is mooi weer beloofd en dus 
is het een aanrader om de auto 

te laten staan en op de fiets bij 
al die bijzondere locaties langs 
te gaan: bij jachthavens, in ate-
liers, kassen, het Oude Raadhuis, 
de Oude Veiling, Kinderboerde-
rij Boerenvreugd, locatie Mendel 
van Ons Tweede Thuis, Bacchus, 
de Watertoren, op het Boomkwe-
kerskerkhof, het Flower Art Mu-
seum, te veel om op te noemen. 
Maak een kunstreis langs de Ui-
terweg, door het dorp, de Horn-
meer en Aalsmeer Oost. U mag 
overal rondneuzen en van drank-
jes en soms ook hapjes genieten. 
Speciaal voor de Kunstroute blijft 

het pontje over de Ringvaart van 
en naar de Uiterweg in de vaart. 

Kunstroute
Nu al benieuwd naar de locaties 
en kunstenaars die u dit jaar tij-
dens de Kunstroute van KCA trak-
teren op bijzondere kunst, mu-
ziek, gedichten en leuke activi-
teiten? Op www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl staat een plattegrond 
met alle locaties om de kunstreis 
alvast te plannen. Daar is ook de 
allereerste Kunstroute Aalsmeer 
catalogus als digitaal ‘flipbook’ 
te bekijken. En zaterdag en zon-
dag is de catalogus uiteraard op 
alle locaties van de Kunstroute 
Aalsmeer 2018 mee te nemen.  
Heel veel plezier op de 21e editie 
van de KCA Kunstroute Aalsmeer. 

Ook illegale kunstroute
Aalsmeer - Komend weekein-
de is er naast de legale Kunstrou-
te ook weer de illegale Kunstrou-
te bij het Aalsmeer Illegaal kunst-
gezelschap op de Uiterweg. Op 
deze gezellige informele loca-
tie kunnen bezoekers onder ge-
not van een bakkie genieten van 
al het moois dat diverse kunste-
naars dit jaar weer gemaakt heb-
ben. 
Naast de dames met vertrouwde 
maar bijzonder keramiek en leren 
tasjes heeft DIP dit jaar een top 
(zomer/winter) schilder kunnen 
strikken met mooie doeken. Na-
tuurlijk zijn er weer oude boeken 
te koop en wat oudere Pramen-

race attributen te bekijken. Ver-
der nog een bijzonder foto repor-
tage. Te veel om op te noemen 
dus. Dit alles omlijst door illega-
le muziek, te beginnen op zater-
dag van ongeveer 12.00 tot 14.00 
uur door het Saxofoon kwartet 
Remix, een enthousiaste groep 
met klassieke invloeden. En we-
gens enorm succes op zaterdag 
en zondag ook weer de topact 
van vorig jaar, Blues 2. Kom maar 
gewoon, het belooft weer een 
bijzonder weekeinde te worden. 
De locatie van dit alles is tegen-
over het Illegale watermonument 
(zie foto) op nummer 142 op de 
Uiterweg. 

KCA Kunstroute 15 en 16 september
Art Centre Aalsmeer: 
Inspirerende plek
Aalsmeer - In aanloop naar de 
KCA Kunstroute zaterdag 15 en 
zondag 16 september besteedt de 
Nieuwe Meerbode aandacht aan 
een van de kunstenaars en hun ate-
lier. Deze week Art Centre Aalsmeer 
waar kunstenaars hun domicilie 
hebben gevonden.

De voormalige eigenaar van Jo-
var - Johan de Jong -  is de grond-
legger van het principe: Betaal-
bare ateliers verhuren aan kun-
stenaars en hobbyisten in een 
industriële ruimte. De repara-
tie werkplaats van auto’s en aan-
hangers heeft inmiddels plaats 
gemaakt voor een plein waar 
kunstenaars exposeren en waar 
workshops kunnen worden ge-
geven. Ook de ingang heeft een 
totaal andere uitstraling gekre-
gen en dat heeft dan weer alle-
maal te maken met de komst van 
de nieuwe eigenaar Maurice van 
den Heuvel, afkomstig uit de ho-
reca en vastgoed. “Ooit had ik al 
tegen Johan gezegd dat ik wel 
geïnteresseerd was in zijn pand. 
Wij kwamen hier naar toe om ons 
lekker uit te leven, zes maanden 
lang hebben wij met z’n drieën 
geprobeerd er iets moois van te 
maken en gezien de reacties ge-
loof ik wel dat het ons aardig ge-
lukt is. Maar wij zijn er nog niet. Er 
komen nog een aantal ateliers bij, 
dus mocht je mensen weten geef 
het door! Het is mooi om kunste-
naars een podium te bieden, voor 
mij zijn het allemaal leuke men-
sen, die wel van een beetje reu-
ring en een bijzondere omgeving 
houden.”

Kunstenaars: Leuke mensen!
Eén van die leuke kunstenaars is 
Swanet. De door haar bewerk-
te skulls zijn allemaal unica. Met 
engelen geduld worden schedels 
bewerkt met millimeter grote 
Swarovski steentjes, exotisch leer 
en oude sieraden. Swanet weet 
de schedels - die legaal vanuit In-
dia, Thailand en Tibet naar Neder-
land komen - een eigen karakter 
mee geven. Zij is allang geen on-
bekende meer en exposeert met 
veel succes in Parijs. Ook tal van 
BN’ers hebben werk van haar in 
huis. Toch wil zij de KCA Kunst-
route niet missen. “Altijd zo een 
leuke sfeer.” Haar atelier heeft een 
intense uitstraling waar je je als 
bezoeker welkom voelt. 

Kunstobjecten
Ook Sanna Kaper heeft een ate-
lier waar het heerlijk toeven is. Zij 

is één van de langst zittende kun-
stenaars, zij huurt al acht jaar een 
atelier en gaat binnenkort zelfs 
uitbreiden. Dan zal er in de ruimte 
nog meer te ontdekken vallen en 
haar kunstwerken nog meer tot 
hun recht komen. Sanna trans-
formeert oude dekens tot kunst 
objecten. De stoel in haar atelier 
is er één om je onmiddellijk in te 
nestelen en er niet meer uit te ko-
men. Kleurige poefs met een for-
se middellijn zijn een heerlijk 
zachte en veilige plek voor kin-
deren om op te kunnen wegdro-
men. Voor beide kunstenaars is 
het Art Centre Aalsmeer een fijne 
inspirerende werkplek. 
Gedurende de KCA Kunstroute 
op zaterdag 15 en zondag 16 sep-
tember staan de deuren van zes-
tien ateliers in het Art Centre tus-
sen 12.00 en 17.00 uur open. Be-
zoekers vinden hier schilderijen, 
keramiek, zelf ontworpen tassen, 
sieraden en kleding. Het adres is 
Aalsmeerderweg 230. 

Afke Borgman en KunstKasKids
Bezoek vervolgens het atelier 
van Afke Borgman (Aalsmeerder-
weg 255), die een nieuwe collec-
tie schilderijen waaronder diver-
se duinlandschappen presen-
teert, om vervolgens af te sluiten 
bij de KunstKas van Tobias en Tru-
dy Rothe (Aalsmeerderweg 325), 
waar het werk bekeken kan wor-
den van de KunstKasKids, van 
Borg Nobel, Marijke van Oostrum 
en uiteraard van Tobias zelf. Ook 
zeer aan te raden voor kinderen! 
Janna van Zon

Kunstroute 15 en 16 september
Twaalf kunstenaars en 
livemuziek op de Tuin
Aalsmeer - De kunstroute 
Aalsmeer is een uniek en inspire-
rend evenement met landelijke 
bekendheid dat jaarlijks plaats-
vindt in het derde weekeinde van 
september. De Historische Tuin is 
één van de totaal 27 locaties. De 
complete Tuin wordt aangekleed 
door liefst twaalf kunstenaars: Yo-
landa  Eveleens, Jurjen Fontein, 
Leo Gerritsen, Jan Grotenbreg, 

Ton Kalle, Dorrit Klomp, Mark van 
Slooten, Ruud Streefkerk, Ems 
Willems, Sunny Neeter, Wiepko 
Terpstra en Desiree Wijgman. Re-
den genoeg om de Tuin even aan 
te doen.  Het wordt zeker genie-
ten van schilderijen, aquarellen, 
tekeningen, grafieken, beelden, 
fotografie, keramiek, sieraden, 
poëzie, jazz, klassieke-, pop- en 
wereldmuziek, want beide dagen 

Aalsmeer - Het afgelopen jaar hebben de kleinkinderen van Annelie on-
der haar leiding fanatiek zitten kleien. Tijdens de Kunstroute laten zij, als 
gastexposantjes, het resultaat zien. Belangstellenden zijn van harte wel-
kom 15 en 16 september van 12.00 tot 17.00 uur in het Atelier van Annelie 
Klein Sprokkelhorst aan de Uiterweg 253a (locatie 3).

Kinderkunst bij Annelie

is er ook livemuziek op de Histori-
sche Tuin. De muzikanten van de 
Bandbrouwerij komen langs en 
de Aalsmeerse band Broken Mu-
les verzorgt hier een optreden. 
Kortom: Een bundeling van 
krachten die garant staat voor 
een enerverend en verrassend 

weekend vol kunst en cultuur! 
Kom ook langs op zaterdag 15 en 
zondag 16 september van 12.00 
tot 17.00 uur bij de Historische 
Tuin. Ingang via het Praamplein 
of (voor fietsers en wandelaars) 
via de Uiterweg. De toegang is 
gratis!
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Groots Aalsmeers verkleedfeest op het water

Uniek winnaar 33ste 
Pramenrace!
Aalsmeer - Meedoen aan de 
Pramenrace is al geweldig en 
heel gezellig, maar ook nog 
een prijs winnen is natuurlijk 
een hele mooie beloning, een 
opsteker voor het hele team. 
In de tent zijn de winnaars in 
het zonnetje gezet. De prijs-
uitreiking werd muzikaal op-
geluisterd door zanger Dennis 
Maarssen. 

Deze ‘�nish’ van de Pramen-
race neemt redelijk veel tijd 
in beslag. Er zijn namelijk best 
veel prijzen te verdelen. Niet 
verwonderlijk dat jurylid Mike 
van der Laarse aan het einde 
ervan �ink schor was. 
Er zijn prijzen voor het mooi-
ste en voor het leukste team, 
er is een pechprijs, een bokaal 
voor de mooiste out�ts, een 
prijs voor het team dat het bes-
te het thema heeft uitgebeeld 
en trofeeën voor de snelste 
teams. De mooiste out�t is een 
nieuwe prijs, beschikbaar ge-
steld door de dames van Small 
Talk (vele jaren een kleding-
winkel gerund in de Zijdstraat), 

en is gewonnen door Team van 
’t End. De heren en dames in 
klassieke kostuums met sierlij-
ke hoedjes kregen veel waar-
dering voor hun presentatie. 
De snelheidsprijs in de cate-
gorie recreanten is gewonnen 
door De Drifters, die de pra-
menrace vaarde in 2 uur, 4 mi-
nuten en 29 seconde. De snel-
heidsprijs in de categorie da-
mes is, tot grote vreugde van 
de meiden, uitgereikt aan de 
Praamangels. De regenboog 
gekleurde eenhoorns deden 2 
uur, 13 minuten en 33 secon-
de over de pramenrace. Voor 
de snelheidsprijs in de catego-
rie bokken mocht team Ren-
tapraam de grootste beker in 
ontvangst nemen. Dit team 
klokte uit of af na 2 uur, 27 mi-
nuten en 13 seconde varen. 
In de categorie snellen wer-
den de prijzen uitgereikt door 
Erna en Arnaud van SPIE. De al 
jarenlange ‘strijd’ is gewonnen 
door Team Uniek. Deze heren 
en dame wisten met het kleed-
je hoppen tijdens de sport-
avond in de feesttent al de eer-

ste starttijd te veroveren en 
hebben deze positie niet meer 
uit handen gegeven. Concur-
rent Speed�sh, die met kleed-
je hoppen als vijfde eindigde, 
mocht de trofee voor plaats 
twee in ontvangst nemen. Ter 
vergelijking met de overige tij-
den: Uniek legde de pramen-
race af in 1 uur, 32 minuten 
en 46 seconde, Speed�sh in 1 
uur, 38 minuten en 32 secon-
de. Snel hoor!

Uitslag 33e Pramenrace

De Pramenrace begint vroeg voor alle deelnemers, vrijwilligers en 
het SPIE-bestuur. Ook voor de eigenaren van jachthaven ‘t Drijfhuis. 
Al vele jaren stelt de familie Moolhuysen haar botenloods belange-
loos beschikbaar voor het ontbijt. Het SPIE-bestuur is bijzonder blij 
met deze sponsor van het eerste uur.  In de tot ontbijtzaal omgeto-
verde loods is genoten van broodjes, sapjes en andere lekkernijen, 
verzorgd door Bakkerij Vooges.
Foto: www.kicksfotos.nl

Na de Pramenrace werd door een grote groep deelnemers bij de 
Aalsmeerderbrug door gefeest. Hierdoor konden er nauwelijks nog 
boten passeren. Gelukkig was het aan het einde van de begin, cq. 
begin van de avond. Het SPIE-bestuur is hier niet heel blij mee, ze-
ker niet vanwege de enorme afvalberg die zij hier aantrof tijdens de 
schoonmaak-actie op zondag. 
Foto: VTF

x  is opdracht niet gedaan  ( +20 min bij de vaartijd)         
 of geen houten praam  ( +30 minuten bij de vaartijd)         
 of  Geen of meerdere penta’s ( +30 minuten bij de vaartijd)         
          
 Geen Finish, is niet langs de �nishpost gevaren 
 voor de eindtijd van 16.15 uur.

 Snelheid Naam Captain Eindtijd    Recreanten Naam Captain Eindtijd  
1 Uniek B. Baardse 1:32:46   1 De Drifters A.vd. Drift 2:04:29 
2 Speed�sh S. Baardse 1:38:32   2 Ast maar drijft K. Janssens 2:13:19 
3 De Witte van Leeuwens T. van Leeuwen 1:58:33   3 De Farregatters B. de Vries 2:14:30 
4 ‘t Molmmegoedje Jp. Korenwinder 2:03:49   4 Dirrekies Gaatje J. Arendse 2:16:37 
5 Union Junior R. van Leeuwen 2:05:01   5 De Vlijtbuiters R. de Vries 2:18:00 
6 DIP H. v.d. Meer 2:52:25 x  6 De Prutpraam M. van Vuren 2:19:08 
7 Kees Bonkezak M. Maarse 3:04:55   7 Pitspoezen B.Visser 2:19:48 
8 De Kleine Brug W. Heeren 3:31:20   8 Historische Tuin 2 J.W. Wegman 2:27:31 
9 Team Hatse�ats R. Winters 3:31:30   9 Team 188 R. Tas 2:41:00 
10 Stenhuismaatjes J. Brouwer 3:39:11   10 Team Waterpas D. Bouman 2:41:30 
11 Aquaprama J. van Schuppen 0:00:00 Geen Finish  11 La Banane Cyane T. Eveleens 2:41:40 
      12 Het Witte Hek A. Ceelen 2:42:05 
      13 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens 2:42:46 
 Bokken Naam Captain Eindtijd   14 Kung Fu Penta’s M. Tas 2:43:50 
1 Rentapraam M. Kesting 2:27:13   15 Ketelbinkies A. van Gool 2:46:05 
2 EPPP J. Bos 2:33:01   16 Simpel Zat P. Vreeken 2:47:39 
3 De Lillike Draeck A. Rijkmans 2:40:15   17 De Dubbele Bojum R. Vermeulen 2:49:49 
4 Aaltje Bagger A. Hollander 2:45:35   18 ‘t Schip K. van ‘t Schip 2:53:35 
5 Wrakhout B. Zwart 2:52:15   19 Ome Dirk V. Jongkind 2:54:48 
6 Gang is Allus J. Knobbout 2:53:20 x  20 op ´t nippertje E.Spaargaren 2:54:56 
7 De Buertskippers R.J. Pannekoek 2:56:50   21 Blood Sweat & Beers C. Alderden 2:56:20 
8 De Achterste Zaal H. Freling 3:03:15   22 De Tur-bootjes P. Dijkstra 2:56:22 
9 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse 3:11:25   23 De 6Provincien  S.Pos 2:58:19 
10 Team Polder Power R. Noordhoek 3:12:40 x  24 Mozes K. Alderden 2:58:35 x
11 Gemengd Douchen J. Jongkind 3:14:29 x  25 Mixed team van ‘t End K. Kramer 2:59:10 
12 De Vreemdgaanders P. Moolhuysen 3:18:17 x  26 Op de Valreep A. van Bostelen 2:59:24 
13 DPB’s M. Piet 3:18:45 x  27 Het D(r)onkere End E. van den Beitel 3:00:19 
14 Boerrito’s J. Bastian 3:20:40 x  28 De Natte Snorretjes L. Peetoom 3:00:40 
15 De Turftrekkers B. Been 3:22:20 x  29 Ons Praem M. de Vries 3:01:40 
16 De Bierbaron W. van Leeuwen 3:27:30 x  30 De Zwarte Ruiter D. Stevens 3:02:30 x
17 De Poddeworsten D. Keessen 3:28:52 x  31 De Kale Zak F. Rinkel 3:03:16 
18 Titanic J. v.d. Jagt 3:31:00   32 Optimale Achterblijvers S. Kooij 3:04:27 
19 Sweetisch Penta Ma�a J. Engel 3:32:40   33 Duikbootver. De Gladde snorretjes J. Maarsen 3:04:30 
20 Praam naar de Maan  J.vd Velden 3:33:19 x  34 De Rode Schoentjes R.J. Winters 3:04:42 
21 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken 3:50:25 x  35 Rondje Omweg M. Harting 3:09:15 
22 Tuuteblik H. Strampel 3:51:10 x  36 Nee, jij vaart lekker! F. Janssens 3:09:50 x
23 ABRACAHADIBA H. Boer 3:52:25 x  37 We moeten helemaal niets  M. Outshoorn 3:17:40 
24 Aangeschoten Wild B. Straathof 3:53:34 x  38 Alle Bochten Rechtdoor P. Lenzen 3:19:45 
25 Vitanic S. Koster 3:59:15 x  39 Prins Albert R. Verkerk 3:20:00 x
26 Kantje Boord M. Meiland 4:12:54 x  40 ‘t Witje W. van Tol 3:23:52 x
27 New Kids on the Bok R. Volkers 0:00:00 Geen Finish  41 Peditum Pramos Ruben Raadschelders 3:29:13 x
28 Bovenlanden G. Nooter 0:00:00 Geen Finish  42 De Barrel K. Bus 3:29:14 x
29 Het Seringenland A. Buis 0:00:00 Geen Finish  43 Aprameja A. Leegwater 3:31:10 x
30 De Poelbandits A. v.d. Hoorn 0:00:00 Geen Finish  44 De Luie Donders M. Dol 3:34:58 x
31 Pr-ôôst J. van der Ban 0:00:00 Geen Finish  45 Datti�oat-team R. Mäkel 3:40:25 x
32 Het Vaar-tuig D. Geleijn 0:00:00 Geen Finish  46 De Gouwe Rokken M. Vermeulen 3:41:20 x
33 De Meubeltjes J. van der Schilden 0:00:00 Geen Finish  47 De Baggerbanjers J. Bosman 3:43:23 x
34 Rode Lantaarns II M. Könst 0:00:00 Geen Finish  48 Hengstenbal M.vd Hauten 3:45:00 x
35 Frau Schöderbuck A. Verduyn 0:00:00 Geen Finish  49 The last minute A. Weening 3:52:25 x
36 Stoppies D. v.d. Heuvel 0:00:00 Geen Finish  50 Tik ‘m aan D. Alderden 3:52:30 x
37 De Kloothommels H.J. van Leeuwen 0:00:00 Geen Finish  51 Zeeuws Meisje J. Weij 3:55:45 x
38 De Gemiste Kans R. Onclin 0:00:00 Geen Finish  52 Alupra W. Fokker 4:18:15 x
39 Blick Black & Bjoetifoel M. O�erman 0:00:00 Geen Finish  53 After-Dorst H.Spaarganren 4:26:30 x
      54 THe Fox R.v. Aalst 0:00:00 Geen Finish
      55 Von Penta B. van Baal 0:00:00 Geen Finish
 Dames Naam Captain Eindtijd   56 Bejaardenclub ‘de Anjers’ O. Houtkamp 0:00:00 Geen Finish
1 Praamangels Fl.Molema 2:13:33   57 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser 0:00:00 Geen Finish
2 Kurkdroog S. Penne 2:27:36   58 Piet Keuregies Preem R.Van Aalst 0:00:00 Geen Finish
3 De Witte Wieven M. den Hartog 2:32:10   59 All Stars G.J. Meijer 0:00:00 Geen Finish
4 De Tollemetuiten S. Kramer 2:43:46   60 Heavy Dreamers C. Springintveld 0:00:00 Geen Finish
5 De Meides Van… N. v.d. Meer 2:55:25   61 De Linkeballers R. van Leeuwen 0:00:00 Geen Finish
6 Eén pot nat I. van Arkel 2:58:50   62 Raketjes S. Tromp 0:00:00 Geen Finish
7 Bubbels A. Fijn 3:13:05   63 Beun & Kleun B.V. E. Kramer 0:00:00 Geen Finish
8 Over tijd N. Beijnvoort 3:14:52   64 Team Battle Praam L. Buijs 0:00:00 Geen Finish
9 Meiden van Staal Y. ten Hoeve 3:55:53 x  65 Team Vol Gas R. Schreurs 0:00:00 Geen Finish
10 ‘t Tietenblik N. Droog 4:31:00 x  66 Poeltoeters J. Zandstra 0:00:00 Geen Finish
11 10 PK M. Pauw 4:46:55 x  67 Black Pearl M. Braakman 0:00:00 Geen Finish
12 Undateables J. de Kruij� 4:51:35 x  68 Team Steur P. Steur 0:00:00 Geen Finish
13 CHicks before Dicks K.Maarse 0:00:00 Geen Finish  69 Rukbunker T. Otto 0:00:00 Geen Finish
14 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij 0:00:00 Geen Finish  70 zwervende Praam E.luyten 0:00:00 Geen Finish
15 Oversharing M.Dol 0:00:00 Geen Finish  71 Puntjetaartleven B. Eveleens 0:00:00 Geen Finish
16 Late Bloomers K.Ter Horst 0:00:00 Geen Finish  72 De Drijvende Diva’s L. de Wilde 0:00:00 Geen Finish
17 Badgirls (have more fun) W. Hoogenboom 0:00:00 Geen Finish  73 Bledje 016 K.Penha 0:00:00 Geen Finish
      74 Tied Zat I. Blauwho� 0:00:00 Geen Finish
      75 De Kornuiten J. Engel 0:00:00 Geen Finish
      76 Gierende Gerries M.v. Egmond 0:00:00 Geen Finish
      77 Import Praam M. Spaargaren 0:00:00 Geen Finish
      78 Pino M.L. Verbruggen 0:00:00 Geen Finish
      79 No Stress B. Wels 0:00:00 Geen Finish
      80 Team Good Life M. Wiesener 0:00:00 Geen Finish
      81 De Harde Bezems P. de Vries 0:00:00 Geen Finish
      82 De Barreltjes F. de Vries 0:00:00 Geen Finish
      83 Voor de Gein R. Zitvast 0:00:00 Geen Finish
          
          
          
 



Bedankt voor een 
geweldige dag! 

Van ‘t Begin Tot ’t End 
Pramenrace 2018

Adriaan en Marijke 

Amelsbeek

Anco Vastgoed

André van de Poppe

Arjan Levarht

Frans Levarht

Keurslager Kruijswijk

Peter en Els Lanser

Tanja Kroes

Westeinder Paviljoen

Van Luling BOG

‘t Geveltje

Susanne van den 
Heuvel

Stevaco

See me fit

Michiel en Simone 

Tijhuis

Marjan Verbeek
Klaas Visser

Jan en Ansofie 

Eveleens

Henk de Gooijer
Hans Pel

Haarlemmermeer 

verhuur

Frank Levarht
Baby Jungle

Autobedrijf Kai 

Visser

Wij bedanken onze supersponsors:
Horecateam Jan Kerzaan • Klaas Visser • René Visser 

Caatje • Kees Markman • Wurpel bloembinders
Koen vd Zwaard • Dave de Groot • Svend Visser 
Team van ‘t begin tot ‘t end • Gerard de Bruyn

Onze kapitein Pascal en matroos Jorg • SPIE

De Pitspoezen

 De Wijzen uit het Oosten 

bedanken:
Horeca team Jan Kerzaan (Rob en Wendy)

Greenfresh (Willem Kea)
DJ Martijn

Familie M. Maarse
S.P.I.E.

De Jury van de Pramenrace 
voor de prachtige prijs “Hagelnieuwe Penta”

Wat was het weer een fantastisch feest!

Wat hebben wij genoten afgelopen 
zaterdag bij de 33ste pramenrace.

Bedankt deelnemers, medewerkers, 
toeschouwers, maar ook politie, 

brandweer en gemeente.

Samen hebben we een top dag gehad!

In het bijzonder bedanken wij onze sponsoren:
AA Sloopwerken | Aalsmeer Service | Aalsmeer.nu Media en Design | 
Aannemersbedrijf van der Drift Bouw | Aannemersbedrijf W. van der Laarse  & 
Zn bv  | Accuraat | Afrifl ora | Agrarisch Loonbedrijf F. Sparnaaij | Aldert Jongkind 
Boeketten | Alfa Accountants en Adviseurs | Antoon van der Hoorn Grondwerken 
| Architectenbureau Pannekoek  | Autobedrijf Kai Visser | B.J. Hulsbos Waterbouw 
Advies en Begeleiding | Bakkerij Vooges | Banketbakkerij Tearoom Müller | Bar Bistro 
Joseph “Aan de Poel” | Berghoef Accountants en Adviseurs | Bert de Vries Fietsen | 
Bert Schuurman Tuin en Beschoeiing | Biemond & Van Wijk | Blom Kentia Palmen 
| Boom Belettering & Reclame B.V. | Bosman van Zaal | Bouwcenter Blauwhoff  | 
Bouwkundige bureau Status Quo | Braam Young Plants | Brandweer Aalsmeer | 
Brasserie de Nieuwe Meer | Cafe Restaurant in de Zotte Wilg | Client Catcher Reclame 
en Belettering | Cor Millenaar Mercedes Benz 4x4 | Dutch Credit Brokers | De Groot 
Waterbouw B.V. | De Meerlanden | De Rijk Waterbouw b.v. | Drinkwater specialist | 
Elektrotechnisch Installatiebedrijf P. Hoekwater | Elektrotechnisch Installatieburo 
J. Thijssen | Elgon Collection Kenia | Els Lanser - Zekveld | Engel Exploitatie BV | 
Epifanes | W. Heeren en Zn. BV | FC Aalsmeer | FIQAS Software B.V.  | Fireball light 
& sound service | Florist Holland B.V. | Flynth adviseurs en accountants B.V. | Foto 
de Boer | Gemeente Aalsmeer | Geoff ’s | Gepo Vleeswaren B.V. | Goemans Tapijt 
& Slaapcomfort | Greenway Telematics B.V. | Hans Stokkel Installatietechniek BV 
| Heemhorst Watersport | Hermadix Coatings BV | Holland Materieel Service | 
Hoogvliet Beethovenlaan | Horecateam Jan Kerzaan | Hoveniers bedrijf Rutger Tas | 
Hoveniersbedrijf Ernst Buskermolen B.V. | Hulleman Brood en Banket | Il Gusto | J.W. 
Zekveld Service | Jachthaven De Oude Werf | Jachthaven Dragt | Jachthaven Stenhuis 
| Jachthaven ‘t Drijfhuis | Jachtschade Nederland | Jachtwerf de boeier | Jafrem 
verhuur | Jan Best verlichting & woonaccessoires | Jan van den Hoek | Judith Keessen 
Fotografi e | Kees Markman | Kicksfotos.nl | Kim Maarse | Koenpack | Kooy Laminations 
B.V. | Kraan verhuur Mieremet | Kwekerij K. Heeren Jzn | Langhout Betonfabriek | 
Lasbedrijf Van Vliet en zn. b.v. | Laurens Niezen | Loonbedrijf P. Eikelenboom | Maarse 
& Rinkel | Mark Koopmans yachtservice | Mark Spaargaren Watersport | Meervastgoed 
| Met & Co | Millenaar | Peijnenburg Installatie-, loodgieters- en dakdekkersbedrijf | 
Multi Supplies BV | Notaris Geert Labordus | Oma Bobs Snacks | Paraat B.V. | Politie 
Aalsmeer | Probin Aalsmeer | Q3 Heavy Lift | Raadschelders & Zn | Radio Aalsmeer | 
Rekreatiepark Aalsmeer | Renault Nieuwendijk | Rene Maas Watersport | Restaurant 
Grandcafe Centennial | RS Jachttechniek | Ruhrgold B.V. | Scheepswerf Otto | 
Schoonmaakbedrijf L.J. de Vries BV | Seat Auto Maas B.V. | Signum Notariaat | Slagerij 
Kruijswijk  | Sparnaaij Juweliers | Stalling Amstelveen | Steiger 28 | Stevaco Vastgoed 
BV | Stichting Feestweek Aalsmeer | Stichting NL Doet | Stieva Metaalbewerking | 
Sylt Support | T. van Veen Verhuur van Grondverzet Machines | Technisch Bureau 
Wahlen & Jongkind | Technisch Installatiebedrijf L.W. Roodenburg | The Beach | Total 
Copy Service | Uitvaartcentrum Finnema | Van der Knaap growing solutions | Van der 
Meulen Metaalbewerking | Van Dijk  | Van Iperen, Sleutelservice | Van Kouwen | Van 
Riemsdijk Reclame | Vaneman direct goed geregeld | Visser Aquamotive | Weekblad 
‘Nieuwe Meerbode’ | Westeinder Adviesgroep | Xander van de Velden | Zeilmakerij 
Aalsmeer | Zuurbier rozen | Zwembad De Waterlelie

DANK JULLIE WEL!!!
Graag maken we weer gebruik van jullie allen het komende jaar!! Nog even 
nagenieten en dan op naar de 34e Aalsmeerse Pramenrace. Zet het alvast in je 
agenda, zaterdag 14 september 2019. Maar eerst gaan we nog wat doen met de 
Nieuwjaarsreceptie, het Pramenbal, de Schoonmaakactie Westeinderplassen 
en de Junioren Pramenrace.

 S.P.I.E. | Stichting Pramenrace In Ere

www.spie.nl
info@pramenrace.nl

Stichting Pramenrace In Ere
SPIE
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Bezoek Flower Art Museum 
tijdens Kunstroute gratis
Aalsmeer - Het nieuwe Flower 
Art Museum is komend weekend 
gratis te bezoeken als onderdeel 
van de Aalsmeerse Kunstroute. 
Ook worden er mini-rondleidin-
gen gehouden en gaat de beel-
dentuin op het dak van het mu-
seum open. De 21e Kunstroute 
Aalsmeer wordt gehouden op za-
terdag 15 en zondag 16 septem-
ber. Dit evenement onder orga-
nisatie van de Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer brengt jaar-
lijks veel kunstliefhebbers op de 
been. Het in juli geopend Flower 
Art Museum is een van de loca-
ties en is speciaal voor de gele-
genheid een weekend lang gratis 
te bezoeken. 
Het Flower Art Museum is het 
eerste museum ter wereld dat ge-
heel in het teken staat van kunst 
geïnspireerd op bloemen en 
planten. Elk kwartaal zijn er nieu-
we tentoonstellingen met werk 
van hedendaagse kunstenaars uit 
Nederland en het buitenland. Be-
zoekers van de Kunstroute kun-
nen onder andere genieten van 
het monumentale, intuïtieve 
werk van Reinoud van Vught en 
Seet van Hout. Ook is er een ten-
toonstelling over de tuin als in-
spiratiebron en verrassende foto-
grafie van kunstcollectief Tropis-
me. Onder de noemer ‘Aalsmeer 
bloemendorp’ verbeelden Afke 
Borgman, Karin Borgman, Monic 
Persoon, Joost Veerkamp en Frits 
Vogel de relatie tussen Aalsmeer, 
het water en de bloemen.

Beeldentuin
Tijdens de Kunstroute organi-
seert het museum gratis mini-

rondleidingen. Deze zijn beide 
dagen om 13.00, 14.30 en 16.00 
uur en duren circa 20 minuten. 
Bezoekers kunnen zich aanmel-
den bij de balie. Dit weekend gaat 
ook de heringerichte beelden-
tuin op het dak van het museum 
open. Het thema is ‘Birds Paradi-
se’ en er is werk te zien van onder 
andere Marjolijn Janzen, Leo Nel-
lestein, Berita Valk, Vicky Brink-
mann en Maarten Boon.
Het Flower Art Museum richt zich 
in de eerste plaats op het inrich-
ten van aansprekende tentoon-
stellingen. Omdat met heden-
daagse kunstenaars wordt ge-
werkt, is de meeste kunst ook te 
koop. Wie op zoek is naar prach-
tige (bloemen)kunst, kan hier 
dan ook terecht. Bezoekers zijn 
ook welkom in de museumwin-
kel (met onder andere sieraden 
en kleine kunstwerken) en in de 
koffiecorner. Voor de Kunstroute 
is er een aanbieding van koffie of 
thee met appeltaart en slagroom. 
Het Flower Art Museum bevindt 
zich op Kudelstaartseweg 1, te-
genover de watertoren. De Kuns-
troute is beide dagen van 12.00 
tot 17.00 uur, het museum is zo-
als gebruikelijk al vanaf 10.00 uur 
geopend. Meer informatie: www.
flowerartmuseum.nl.

Prachtig community kunstwerk van De Kunstploeg
Aalsmeerders dromen heel wat af...
Aalsmeer - Tijdens het week-
end van de Kunstroute is er bij de 
Kunstploeg een prachtig commu-
nity kunstwerk te zien. Voor in de 
oude boomgaard aan de Uiter-
weg 185 hebben ongeveer 200 
mensen zo’n 150 beelden ge-
maakt over wat hun dromen en 
wensen zijn. Het heeft een serie 
buitengewone kunstwerkjes op-
geleverd die bij elkaar laten zien 
wat Aalsmeerders nu eigenlijk 
dromen.
De jongste deelnemer is 5 jaar 
en de oudste is in de 90. Dat leef-
tijd voor een droom geen ver-
schil hoeft te maken, is zo helder 
als glas. Je kunt als je 10 jaar bent 
net zo van wereldvrede dromen 
als dat je 85 bent. En er is ook veel 
over de natuur en het milieu ge-
droomd. Natuurlijk ontbreekt de 
liefde niet, zoals de wens van een 
82-jarige bewoonster uit Rozen-
holm om een fijne peer van een 
man. Miljonair worden is er ook 
één, maar dat moet dan wel in 
een groene toekomst plaatsvin-

den zo blijkt uit veel dromen.
Elke deelnemer is het project ge-
start met een lege aardewerk 
bloempot en een houten geel 
plantenlabel. Dat label is voor de 
naam van het kunstwerk. De op-
dracht was om te laten zien wat 
ieder graag wil zien groeien. We 
zijn per slot van rekening alle-
maal de tuinman van ons eigen 
leven. Het ging er om dit met de 
pot als basis daadwerkelijk te ver-
beelden. Plantenvormen bleken 
daarbij een heel goed vertrek-
punt. 

Performances theatermakers 
De dromen zijn of persoonlijk of 
gaan over een betere wereld. De 
wens om astronaut te worden 
of kampioen trampoline sprin-
gen gaan hand in hand met de 
droom van mensen over een we-
reld zonder honger en dorst. Het 
heeft unieke kunstwerkjes opge-
leverd onder meer over reizen die 
nog niet gemaakt zijn en tijdma-
chines. 

Alle potten bij elkaar gebracht le-
vert een kunstwerk op dat niet al-
leen kleurrijk is, maar dat de fan-
tasie prikkelt en uitdaagt. Het 
kunstwerk wordt uitgebreid door 
een performance van professi-
onele theatermakers. Zij spelen 
een doorlopende performance 
die in gaat op de thema’s in het 
community kunstwerk ‘Groeien 
tot in de hemel’.

Diversiteit in kunstwerk
Het mooiste is nog de diversiteit 
onder de deelnemers. Zo doen uit 
Kudelstaart de basisscholen De 
Graankorrel en de OBS mee met 
in totaal vier klassen. Het Kunste-
naarscollectief van Ons Tweede 
Thuis heeft een serie prachtige 
werkstukken opgeleverd. En dan 
zijn er nog twee andere groepen 
van Ons Tweede Thuis die ook 
verrassende bijdragen leveren. 
Dan doen er nog mensen mee uit 
de creativiteitsgroep van gebouw 
Irene, maar ook uit het Zorgcen-
trum doen er mensen mee. Na-

tuurlijk is er ook een groep Vrije 
Dromers en zo wordt er door jong 
en oud samen gedroomd over 
huizen voor iedereen, drinkwa-
ter voor allemaal, boeken die uit-
gegeven worden, zingen in een 
koor en ziektes die worden gene-
zen. Het gaat over van alles; over 
roltrappen naar de hemel of over 
bloemen die nog niemand gezien 
heeft. 

Kunstroute
Alles bij elkaar is er een flin-
ke berg positieve energie ge-
bundeld in deze ‘Droom van 
Aalsmeer’ tijdens de Kunstroute.  
Het project is onder meer moge-
lijk gemaakt door de gemeente 
Aalsmeer, door de Rabobank en 
door De Kunstploeg, maar voor-
al door de deelnemers. Natuurlijk 
is er dit weekend ook grafiek te 
zien in het atelier van Karin Borg-
man en staat ‘Gewoon Doen’ klaar 
om bezoekers te ontvangen met 
overheerlijke appeltaart op het 
gezellige terras waar zondagmid-
dag ook nog wat live muziek te 
beluisteren valt. Dromen komen 
kijken kan zaterdag 15 en zondag 
16 september, beide dagen tus-
sen 12.00 en 17.00 uur.

Esther over negativiteit 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Esther Sparnaay gaat 
donderdag in haar programma 
‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer in 
gesprek met sociaal-psygoloog, 
spreker, trainer en docent Rijn Vo-
gelaar over zijn laatste boek: ‘Ne-
gativiteit Mania’, met de onder-
titel: De waan van het negativi-
teitsdenken. Waarom brengen 
de media vooral slecht nieuws? 
Hoe komt het dat juist negativi-
teit zoveel tijd in beslag neemt 
en wat voor gevolgen heeft dat 
in de samenleving? Esther is be-
nieuwd hoe  Rijn door het onder-

werp werd gepakt en of het hem 
lukt om zelf weg te blijven bij de 
waan van negativiteit. Heb jij een 
vraag voor Rijn? Mail deze voor 
donderdag naar esther@radio-
aalsmeer.nl.

Kunstroute in ‘That’s Life’
De Kunstroute Aalsmeer vindt 
op 15 en 16 september plaats en 
wie anders dan Jenny Piet en Wil-
bert Streng bieden een uitgebrei-
de vooruitblik op Radio Aalsmeer. 
Donderdagavond is als eerste 
gast voorzitter van de kunstroute 

Tijdens de seniorenmiddag van de Aalsmeerse Feestweek, trad het beken-
de duo Saskia en Serge op. Met hun middagvullende programma ‘t Zijn 
De Kleine Dingen Die Het Doen’ hebben zij de Aalsmeerse senioren suc-
cesvol vermaakt. Voor Cock Bareuh en Anita Klomp van het seniorenpro-
gramma ‘Jukebox’ op Radio Aalsmeer was dit een uitgelezen kans om het 
duo eens uitgebreid te spreken. Het interview is te beluisteren via ‘uitzen-
ding gemist’.

Ulla Eurich in de studio. Zij heeft 
weer met haar collega’s een mooi 
programma van kunst en cul-
tuur samengesteld. Verder mu-
zikale ondersteuning door sin-
ger/songwriter Saskia Veenswijk 
(zang en gitaar) en Robbert Tuin-
hof (saxofoon) die tussendoor in 
de uitzending live te horen zijn. . 
Ook te gast de kunstenaars Sun-
ny Neeter (Hornweg), Cathy van 
der Meulen (Oude Spoordijk) en 
Anneke Harting en Bob van den 
Heuvel (Uiterweg), zij vertellen 
wat er allemaal te zien is op hun 
eigen locaties. Daarna komen 
Heleen van Haaften van het Ou-
de Raadhuis en Heidi Wallheimer 
(Dorpsstraat) die daar momen-
teel exposeert, Michael Glanz die 
voor het eerst op eigen locatie 
mee doet (Seringenstraat) en de 
uitzending wordt afgesloten met 
Tobias Rothe (Aalsmeerderweg/
Oost) die dit jaar ook de kinderen 
betrekt bij de kunstroute. 

Popcorn in ‘Let’s Go’
Voor het nieuwe seizoen is het 
team van Let’s Go weer opzoek 
naar leuke, gezellige en enthou-
siaste gasten! Lijkt het je leuk 
om ook eens achter de micro-
foon te zitten? Heb jij iets bijzon-
ders meegemaakt? Ga je met je 
klas een leuke actie organiseren? 
Wil jij met je sportteam iets ko-
men vertellen over jullie sport? 
Of lijkt het je gewoon leuk om 
eens co-host te zijn bij Let’s Go? 
Meldt je dan aan via letsgo@ra-
dioaalsmeer.nl en wie weet zit jij 
dan binnenkort wel bij Kim, Lau-
rens en Jonas in de studio van Ra-
dio Aalsmeer. Komende vrijdag 
belooft het ook weer een gezel-
lige uitzending te worden. Kim 

belt met de 11-jarige zangeres 
Dunia Wengweng van het liedje 
‘Popcorn’. 

Korfbal in ‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag 10 septem-
ber was het dominee Gert de 
Ruiter die aanschoof aan tafel bij 
interviewers Mylène en Elbert 
Huijts in het wekelijkse praatpro-
gramma ‘Door de Mangel’. De Rui-
ter is geboren in IJmuiden, maar 
opgegroeid in Nijverdal. “Ik voel 
me dan ook eigenlijk een Tuk-
ker”. In eerste instantie werkte 
hij in de IT, maar ging na zijn roe-
ping theologie studeren in Kam-
pen. Via Musselkanaal, Monnic-
kendam en Elburg is de predi-
kant in Aalsmeer neergestreken. 
Ook Gert heeft zoals gebruike-
lijk een nieuwe gast voor de vol-
gende uitzending gevonden. Ko-
mende maandag neemt korfbal-
ler Kristian van Heemskerk als 
223e gast plaats in de studio. “Ik 
heb hem destijds in Monnicken-
dam getrouwd en nu wonen we 
een paar huizen van elkaar. Hij is 
in Kudelstaart komen wonen van-
wege de korfbal en ook heeft hij 
interessant werk.” Maandag van-
af 19.00 uur ‘Door de Mangel’. 
Mocht je als luisteraar een vraag 
hebben, mail deze dan naar in-
fo@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar de stu-
dio. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Elke dag brengt 
Radio Aalsmeer informatieve en 
interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van fijne 
non-stop muziek. 

Cursus Portret schilderen 
bij De Werkschuit
Aalsmeer -  Op zaterdag 29 sep-
tember is de feestelijke opening 
van het nieuwe pand van creatief 
centrum De Werkschuit aan de 
Oosteinderweg 287f-01. Na een 
officieel moment om 12.00 uur  
worden tijdens het open huis al-
le cursussen voor het aankomen-
de seizoen door de docenten ge-
presenteerd. 

Amanda Poortvliet gaat op 
maandag een cursus portret 
schilderen voor beginners met 
schilderervaring en gevorderden 
geven. De cursus start op 1 okto-
ber en de lessen zijn van 19.30 tot 
22.00 uur Zelf een portret schil-
deren geeft een hoop voldoe-
ning. Zeker als je ziet dat de per-
soon op jouw doek verschijnt. In 

deze cursus legt Amanda Poort-
vliet je haarfijn uit hoe je dat kunt 
bereiken. Hoe maak, of kies, je 
een goede portretfoto om mee 
te werken. Het belang en het ma-
ken van een goede schets. Men-
gen van verschillende huidskleu-
ren. Wel of niet gedetailleerd 
schilderen.
De eerste lessen starten de cur-
sisten met potlood en papier. 
Daarna gaan ze door met olieverf 
op paneel of doek.

Voor inlichtingen en inschrijvin-
gen www.werkschuit-aalsmeer.nl

Davanti viert zilveren 
jubileum met concert
Aalsmeer - Van kinderkoor ‘De 
Lenteklokjes’ naar ‘Het Aalsmeers 
Jeugdkoor’,  van jeugdkoor naar 
meisjeskoor en nu alweer 25 jaar 
geleden naar het meer volwas-
sen Vrouwenensemble ‘Davan-
ti’. Een hele geschiedenis dus en 
een mooi zilveren jubileum! Hoe 
kan een koor dit beter vieren dan 
zingend! Op zaterdag 3 novem-
ber wordt er tijdens een feeste-
lijk jubileumconcert teruggeblikt 
op 25 jaar koorhistorie met vele 
mooie momenten. Favoriete mu-
ziekstukken uit de afgelopen 25 
jaar worden opgefrist en uitge-
voerd. Maar, Davanti blijft ook bij 
de tijd en zal laten horen wat ze 
in 2018 te bieden heeft. Een mu-
zikaal feest met het thema ‘Zil-
ver’, een compositie van muzika-
le herinneringen en toekomst-
muziek, 25 jaar in woord, beeld 
en zang. Het concert vindt plaats 
in de Open Hof Kerk in de Ophe-
lialaan en begint om 20.00 uur. 
Toegangskaarten voor het jubile-
umconcert kosten 12,50 euro en 
voor kinderen tot en met 12 jaar 5 
euro. Kaartverkoop en informatie 
is te vinden op de website of tele-
fonisch: 06-30155387.
Ook zijn er kaarten in de voorver-
koop bij: Primera in Nieuw Oost-
einde, Slijterij Wittebol in de Op-
helialaan, Het Boekhuis in de Zijd-
straat en Gall&Gall in Kudelstaart.

Alten en sopranen
Voor het zover is, gaat Davan-
ti zich nog laten zien en horen 

tijdens het open huis de van de 
totaal vernieuwde Oude Veiling 
aanstaande zaterdag 15 septem-
ber. Tussen 14.30 en 15.00 uur is 
er een optreden. Een mooie ge-
legenheid om ook eens kennis 
te maken. Speciaal voor vrou-
wen die de ambitie hebben om 
te zingen in een klein ensem-
ble. Op dit moment is er plaats 
voor lage alten en mezzo sopra-
nen. Het repertoire bestaat voor-
al uit A-capella gezongen licht 
klassieke muziek. De dames hou-
den wel van muzikale uitdagin-
gen. Up tempo Japans, dromerig 
Zweeds, pittig Hongaars of klas-
siek Latijn. Alle muziek wordt in 
de oorspronkelijke taal en zonder 
bladmuziek uitgevoerd! De stuk-
ken worden, waar gepast, door 
verschillende kooropstellingen 
en subtiele bewegingen hier en 
daar iets theatraal omlijst. Plezier 
in zingen staat voorop,  maar de 
passie voor muziek uit zich ook in 
blijvend werken aan zuiverheid, 
techniek en balans. Als dit je aan-
spreekt, je hebt ervaring met zin-
gen in een koor of zanglessen ge-
volgd, neem dan eens contact op. 
Er is altijd een mogelijkheid om 
vrijblijvend langs te komen en 
de sfeer te proeven. Later wordt 
er via een stemtest gekeken bin-
nen welke partij je het beste tot 
je recht komt. De repetities zijn 
elke dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Meer informatie is te 
vinden op www.davanti.nl 
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Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 19 september, 
een heerlijk 3 gangendiner 
met o.a. een heldere asperge 
soep, wienerschnitzel met 
remouladesaus, balkan 
groenten, herfstsalade, pom-
mes duchesse en bananenvla 
voor maar € 12,-. Voor reser-
veringen Tel. 0297-820979. U 
bent vanaf 17.00 uur van         
hart welkom.

Vrijdag 21 september kunt 
u gaan genieten van een 
gebonden komkommersoep 
met dille, hawaiburger met 
kerriesaus, tomatensalade 
met feta en rode ui, snijbonen 
met witte bonen, aardap-
pelen uit de oven, kaneelvla 
met rozijnen voor maar  €12,-. 
Voor reserveringen Tel. 0297-
820979. U bent vanaf 17.00 
uur van harte welkom. 

Prinsjesdag, hoedjesdag 
lunch in wijkpunt Voor 
Elkaer  Op prinsjesdag heb-
ben wij een speciaal bud-
get lunchmenu, zo kunt u 
genieten van een kippensoep,  
boeren gehaktschnitzel, 
spinazie met ei, gekookte 
aardappelen en 

bitterkoekjesvla voor maar 
€ 6,-. Tijdens en na de lunch 
kunt u op een groot scherm de 
troonrede volgen. Voor reser-
veringen Tel. 0297-820979. 
U bent om 12.00 uur van harte 
welkom. 

Wereld alzheimerdag
Het landelijke thema voor 
Wereld Alzheimer Dag 2018 is 
Muzikale ontmoeting. Zie vol-
gende week voor meer info.

Burendag in Voor Elkaer
Leer je buren écht kennen 
tijdens een kopje ko�e! 
Binnen no time is iedereen 
weer helemaal op de hoogte 
van elkaar. Op zaterdag 22 
september is het burendag. 
Dit willen wij met jullie vieren 
van 10.00-12.00 met ko�e en 
vers gebak!

Cursus line dance!
We gaan op 2 oktober weer 
beginnen met een nieuwe 
cursus Line Dance..! Lijkt het 
u/je leuk om mee te doen... 
Kom dan gerust een inschrijf-
formulier halen in wijkpunt 
Voor Elkaer. Voor meer infor-
matie Tel. 0297 820979. 

Dineren in ‘Voor Elkaer’
bitterkoekjesvla voor maar 

Activiteiten overzicht

Zaterdag met divers programma
Open huis De Oude Veiling
Aalsmeer - Iedereen is van harte 
uitgenodigd om een kijkje te ko-
men nemen en kennis te maken 
met de medewerkers van De Ou-
de Veiling tijdens het open huis 
en de offi  ciële opening van de 
Huiskamer van Aalsmeer aan-
staande zaterdagmiddag 15 sep-
tember. Het open huis is tussen 
13.30 en 17.00 uur. De feestelijke, 
offi  ciële opening is deze dag om 
13.00 uur. 

Samenwerken
In de Oude Veiling werken orga-
nisaties en inwoners samen aan 
een huiskamer van Aalsmeer 
waarin de thema’s meedoen, ont-
plooien, ontmoeten en inspireren 
centraal staan. Een ontmoetings-
plek voor jong en oud, maar ook 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, laaggeletterden 
die een taalcursus doen, men-
sen met een verstandelijke be-
perking en vroegtijdig schoolver-
laters die werkervaring opdoen, 
vinden er een plek. Alle partijen 
van de Huiskamer van Aalsmeer 
laten zich zien tijdens het open 
huis: Bibliotheek Amstelland, Cul-
tuurpunt Aalsmeer, Ons Tweede 
Thuis, ESA en natuurlijk is het res-
taurant open. 

Programma
Het programma voor de middag 
bestaat uit allerlei workshops, 
rondleidingen en optredens. 
Doorlopend zijn de Prentenboe-
kenstad, het Briefgeheim en de 
speurtocht voor de jeugdige be-

zoekers. Het Aalsmeers Saxofoon 
Kwartet verzorgt om 13.45 uur 
een optreden, er zijn workshops 
DJ, Ballet, Graffi  ti, Keyboard en 
Circus) bij het Cultuurpunt van-
af 14.00 uur. Om 14.00, 15.00 en 
16.00 uur zijn er rondleidingen 
Gewoon Doen. Om 14.30 uur laat 
het Vrouwenensemble Davanti 
van zich horen en om 15.00 uur 
begint een demonstratie door 
Dansschool Robert Bogaart. Pu-
bliek kan vanaf 15.15 uur mee-
luisteren met het Huiskamerge-
sprek onder leiding van Margo 
Rijerkerk en vanaf dit tijdstip kij-
ken naar het optreden van de 
dansgroep Dance Vision van SV 
Omnia 2000. De theatergroep 
OTT zorgt zorg voor de afsluiting 
en speelt ‘De Ontmoeting’ vanaf 
15.45 uur.
Het vernieuwde restaurant is da-
gelijks open voor koffi  e, lunch, 
borrel en diner. De drie zalen kun-
nen worden gehuurd voor aller-
lei activiteiten: vergaderen, feest-
vieren, lezingen, optredens etc. 
De Oude Veiling bevindt zich in 
de Marktstraat 19. Kijk voor meer 
informatie op www.deoudevei-
ling.nl.

Kunstroute
De Oude Veiling is op zaterdag 15 
en zondag 16 september ook één 
van de locaties van de KCA kunst- 
en atelierroute. In de kleine ver-
gaderruimte (The Boardroom) en 
de gezamenlijke ruimte is werk 
van Wim Keessen en Ons Tweede 
Thuis te bewonderen. 

Taalpunt bestaat 1 jaar
Aalsmeer - Donderdag 6 sep-
tember werd op het Werkplein 
van Aalsmeer en Amstelveen het 
één jarig bestaan van het Taal-
punt feestelijk gevierd. Wethou-
der Robert van Rijn: “In Neder-
land hebben 2,5 miljoen volwas-
senen moeite met lezen, schrij-
ven en/of rekenen. Vaak hebben 
zij ook moeite met digitale vaar-
digheden. Dit heeft grote impact 
op hun persoonlijke leven, vooral 
op het gebied van geld en werk, 
maar ook op gebied van gezond-
heid en het gezinsleven. Daarom 
trainen wij ook de medewerkers 
van de gemeente om laaggelet-
terdheid te herkennen en men-
sen op een positieve manier, ac-
tief door te verwijzen naar het 
Taalpunt.”

Taalcafé en Voorleesexpres
In Aalsmeer is een Taalpunt in de 
Bibliotheek in de Marktstraat. Ie-
dereen die moeite heeft met de 
Nederlandse taal kan hier op 
dinsdagmiddag tussen 13.30 en 
14.30 uur naar toe. Het is een plek 
waar volwassenen beter Neder-
lands kunnen leren lezen, schrij-
ven, spreken en omgaan met de 
computer. Op elk niveau is er aan-
bod. Sinds kort is er ook een Taal-
punt in The Place to Bieb in Ku-
delstaart. Naast het Taalpunt wor-
den er nog meer activiteiten ge-

organiseerd ter ondersteuning 
van volwassenen en kinderen die 
moeite hebben met onze taal. Zo 
is er ook een Taalcafé in de bibli-
otheek aan de Markstraat. En is 
er voor kinderen de Voorleesex-
pres. Deze zorgt ervoor dat kin-
deren met een taalachterstand 
extra aandacht krijgen. Samen 
met de ouders zorgt de Voorlees-
expres ervoor dat taal- en lees-
plezier een vaste plek in het ge-
zin krijgen. Scholen, vrijwilligers 
en ouders kunnen zich hiervoor 
aanmelden via amstelland@voor-
leesexpress.nl. 

Week van alfabetisering
Laaggeletterdheid is een groot 
maatschappelijk probleem, om-
dat de kloof tussen de mensen 
die wel en niet mee kunnen ko-
men in de samenleving groeit. Er 
heerst soms een taboe op laag-
geletterdheid, sommige mensen 
schamen zich en durven niet om 
hulp te vragen. 
Om de laaggeletterdheid op 
de kaart te zetten organiseer-
de Stichting Lezen en Schrij-
ven van 3 tot en met 9 septem-
ber de week van de alfabetise-
ring om hier aandacht aan te ge-
ven. Meer informatie is te vinden 
op de website www.aalsmeer.nl/
taalpunt en op www.weekvande-
alfabetisering.nl 

Sienergie: Woningisolatie loont!
Duurzaam wonen begint 
bij bezoek Energieloket
Aalsmeer - De zomervakantie is 
voorbij, tijd om werk te maken 
van woningisolatie om er straks 
warmpjes bij te zitten. Een be-
zoek aan het Energieloket van 
Sienergie in het Boekhuis is dan 
een goede eerste stap. De ge-
meente maakt het inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart mogelijk 
dat zij daar gratis terecht kunnen 
voor gratis en onafhankelijk ad-
vies over de mogelijkheden. Nog 
steeds zijn vele woningen niet of 
onvoldoende geïsoleerd, waar-
door er onnodig veel moet wor-
den gestookt. En dat is niet al-
leen slecht voor de portemon-
nee, maar ook voor het milieu. 
Heeft ook u last van tegenstrijdi-
ge adviezen van isolatiebedrijven 
of installateurs? Een veel gehoor-
de klacht. Waar doe je goed aan? 
Omdat Stichting Sienergie voor 
de diensten aan het Energieloket 
door de gemeente wordt betaald 
en geen winstdoel heeft, zijn de 
adviezen 100% onafhankelijk.  

De getrainde adviseurs van Si-
energie nemen samen met u de 
mogelijkheden van uw woning 
door: waar valt nog winst te be-
halen met isoleren, zijn er moge-
lijkheden om zonne-energie op 
te wekken? Een goed geïsoleer-
de woning en bij voorkeur zelf 
opwekken van zonne-energie 
zijn voorwaarden om op termijn 
aardgasloos te kunnen wonen. 
En hoe zou dat dan moeten? Si-
energie maakt graag samen met 
u een stappenplan – zeg maar 
een Meerjarenduurzaamheids-
plan - en neemt met u de bespa-
rings- en fi nancieringsmogelijk-
heden door. Zodat u op een ver-
antwoorde en betaalbare manier 
kunt toewerken naar een duur-
zaam wonen, een lagere energie-
rekening en waardestijging van 
uw woning. Het Energieloket is 
gevestigd in het Boekhuis, Zijd-
straat 12  en houdt inloopspreek-
uur op woensdagen van 14.00 tot 
17.00 uur en op afspraak. 

Een paradijs voor bijen
Eerste Honey Highway 
langs de Legmeerdijk
Aalsmeer - Vol enthousiasme 
strooiden bestuurder Adnan Te-
kin en directeur Joost Wagema-
kers van Stichting Leefomgeving 
Schiphol samen met Harry Brock-
hoff  en Marcel Zandvliet van Dut-
ch Flower Group op woensdag 5 
september bloemenzaad langs 
de Legmeerdijk, grenzend aan 
het bedrijventerrein VBA-Zuid. 
Hier ontstaat volgend voorjaar 
de eerste Honey Highway rond 
Schiphol: een paradijs voor bijen.
Er valt nu nog niets te zien, maar 
op de geploegde grond van de 
Legmeerdijk – die schraler ge-
maakt is met een toplaag zand 
– ontstaat komend voorjaar een 
paradijs voor bijen. De eerste 
Honey Highway rond Schiphol 
wordt hiermee een feit. Woens-
dag strooiden de initiatiefnemers 
Dutch Flower Group en Stichting 
Leefomgeving Schiphol samen 
met Honey Highway het wilde 
bloemenzaad uit over 500 vier-
kante meter van in totaal 16.000 
vierkante meter, als symbool voor 
de opening.

Ook DFG redt de bij
Op initiatief van Dutch Flower 
Group (DFG) is in samenwer-
king met Stichting Leefomge-
ving Schiphol Honey Highway 
Aalsmeer opgestart. Harry Brock-
hoff , CFO van DFG: “Als Dutch Flo-
wer Group geloven we in betrok-
ken ondernemen, met zichtbare 
bijdragen aan de verbetering van 
de leefomgeving. Daar passen 
Honey Highway met haar doel-
stelling en Stichting Leefomge-
ving Schiphol binnen haar doel-
stelling prima bij. Daarom zoch-
ten wij ook aansluiting bij Stich-
ting Leefomgeving Schiphol die 
graag meewerkt aan dit prachti-
ge initiatief dat vanuit ons, met 
inwoners en de betrokken bedrij-
ven van terrein VBA Zuid, mid-
dels de Vereniging van Eigenaren 
(VVE) ontstaan is.” 
Adnan Tekin: “Dit is een pilot en 
een prachtig voorbeeld van hoe 
een idee mooi tot uitvoering 
komt door de juiste samenwer-
kingspartners. Daarom juich ik als 
gedeputeerde Natuur en Schip-
hol dit soort initiatieven alleen 

maar toe. Deze pilot kunnen we 
breder inzetten en de Stichting 
Leefomgeving Schiphol ziet hier 
ook mogelijkheden toe. Dus ik zie 
dit als een mooi begin van nog 
meer bloemrijke bermen rondom 
Schiphol voor een groene, gezon-
de leefomgeving.”

Gezamenlijke inzet
“De wilde bloemen die kleur-
rijk zullen gaan bloeien blijven 
dat doen als we samen aandacht 
houden op de groei en ontwikke-
ling. We vragen de mensen in on-
ze bedrijven en die op het bedrij-
venterrein om de bloemen, bijen 
en hommels in de gaten te hou-
den bij hun ontwikkeling. Dat 
kan eenvoudig door de wande-
ling straks in de lunchpauze langs 
de Honey Highway te doen en 
met elkaar het gebied te bescher-
men”, aldus Marcel Zandvliet, Di-
rector Marketing & CSR van DFG. 
“Het maaien van de bloemen op 
de dijk wordt tevens aangepast 
op de bloeifasen van de bloemen. 
De bedrijven, middels de VVE, op 
VBA Zuid zorgen hiervoor.” De 
VVE en Stichting Leefomgeving 
Schiphol hopen via hun initiatief 
in Aalsmeer een positieve bijdra-
ge te leveren aan de bijenstand in 
Nederland.

Te weinig bloemen
Er is veel groen eiwitrijk raaigras 
voor melkproductie voor de koei-
en in Nederland, maar er zijn te 
weinig bloemen. Honey Highway 
is een initiatief van biologisch-dy-
namisch imker Deborah Post. Zij 
wil iets doen om bijen, hommels 
en vlinders te behouden en terug 
te brengen in Nederland. Snel 
en op grote schaal. Mensen heb-
ben bijen immers nodig om de 
groenten en fruit te bevruchten, 
ze staan dus aan het begin van de 
voedselketen.
Door bermen van Rijkswegen, 
spoorrails en provinciale wegen 
en dijken in te zaaien met meer-
jarig streekeigen wild bloemen-
zaad met 44 soorten wordt een 
blijvend paradijs voor bijen ge-
creëerd. In toenemende mate 
omarmt het bedrijfsleven het ini-
tiatief van Deborah Post.

Prijs voor tuingerbera 
van Florist Holland
De Kwakel - De Garvinea® Sweet 
Sunset heeft de award voor Bes-
te plant introductie perkgoed of 
potplant op de Four Oaks Trade 
Show gewonnen. Gerbera-speci-
alist Florist Holland uit De Kwakel 
is trots op deze prijs voor de zon-
nige tweekleurige Tuingerbera. 

De Garvinea Sweet Sunset is de 
eerste tweekleurige Garvinea®. 
Met zijn sterke oranje-gele bi-co-
lor en grote bloemen is deze tuin-
plant een blikvanger in elke tuin. 
De Sweet Sunset® brengt de zon 
direct in de tuin. Zelfs op een re-
genachtige dag. Deze introduc-
tie van Sweet Sunset® is een voor-
beeld van de innovatieve verede-
lings- en vermeerderingstechnie-
ken die Florist Holland dagelijks 
toepast om de hoogste kwaliteit 
en spectaculaire kleuren te creë-
ren in nieuwe Garvinea® soorten.

Sensatie in de tuin
De bi-color van de Garvinea 
Sweet Sunset® is niet het enige 
dat deze Gerbera zo bijzonder 
maakt. De indrukwekkende oran-
jegele grote bloemen die lijken 
op een zomerse zonsondergang, 
en de hoeveelheid bloemen die 

tegelijkertijd bloeien, maken de-
ze Garvinea® tot een spectaculair 
aanzicht in elke tuin. Maar de Gar-
vinea® heeft meer te bieden om 
van deze plant een must-have 
tuingerbera te maken. De Garvi-
nea® is de enige Gerbera die ge-
schikt is voor de tuin in het frisse 
West Europese klimaat. Met een 

bloeiperiode vanaf het vroege 
voorjaar tot de eerste vorst kan 
de plant tot l00 bloemen per jaar 
produceren. De prachtige grote 
bloemen trekken bestuivers aan 
en brengen uw tuin echt tot le-
ven. Deze Garvinea® creëert elke 
dag een sensationele Sweet Sun-
set® in uw tuin.

40 Jaar ervaring
Florist Holland is de Gerbera spe-
cialist uit de regio Aalsmeer in 
Nederland. Met een solide basis 
van ruim 40 jaar ervaring in de 
veredeling en vermeerdering van 
Gerbera snijbloemen en potplan-
ten. Florist Holland exporteert za-
den en jonge planten naar meer 
dan 100 landen wereldwijd. De 
laatste twee decennia heeft het 

potplanten segment van Florist 
Holland zich uitgebreid ontwik-
keld. Dit heeft geresulteerd in di-
verse succesvolle series als Flo-
ri Line® binnenpotplanten, Sun-
dayz® buitenpotplanten, Patio 
Gerbera en Garvinea® tuingerbe-
ra. 
Elk jaar streeft het bedrijf ernaar 
om nieuwe en betere exclusieve 
rassen te introduceren.
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Aantrekkelijke voorwaarden, scherpe prijzen

2 Proefvaartdagen bij 
Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Op vrijdag 14 en za-
terdag 15 september organiseert 
Jachthaven Poelgeest proefvaart-
dagen met de boten van Anta-
ris, Maril en Maxima. Op de proef-
vaartdagen is het mogelijk vrij-
blijvend kennis te maken met de-
ze sloepen en tenders. Poelgeest 
staat al jaren bekend vanwege de 
super luxe Antaris en Maril sloe-
pen en heeft dit jaar haar assorti-
ment uitgebreid met de Maxima 
tenders.

De sloepen en tenders van Maxi-
ma worden geleverd met Hon-
da buitenboordmotoren en Ve-
tus dieselmotoren in afmetingen 
van 4,85 tot 6,30 meter. Deze bo-
ten onderscheiden zich in com-
fort en gebruiksgemak voor een 
zeer scherpe prijs.
Van de Friese sloepenbouwer 
Maril ligt de dit jaar uitgekomen 
7Nxt klaar voor een proefvaart. 
De 7Nxt is de grotere broer van 
de in 2016 gelanceerde 6Nxt. Bei-
de modellen zijn uitermate popu-
lair en combineren eigentijdse lij-
nen met een klassieke en elegan-
te vormgeving. Deze Marils kun-
nen ook volledig elektrisch ge-
leverd worden. Tijdens de proef-
vaartdagen is er een Maril 6Nxt 
elektro beschikbaar voor demon-
straties.
Naast de nieuwe Maril liggen 

ook de immens populaire Anta-
ris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een 
proefvaart. Met deze vernieu-
wende modellen heeft Antaris 
zeer veel succes. Al vijf jaar ach-
tereen is de maximale productie 
gedraaid.
In de maand september is het 
nog mogelijk om een model 2019 
te bestellen voor de prijs van 2018 
tegen aantrekkelijke voorwaar-
den. Ook zijn diverse demonstra-
tiemodellen tegen zeer scherpe 
prijzen te koop. Ook eens kennis 
maken met deze prachtige boten 
van Nederlandse bodem? Kom 
dan langs op het Proefvaartweek-
end. De vloot ligt klaar op vrijdag 
14 en zaterdag 15 september van 
10.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven 
Poelgeest aan de Hugo de Vries-
laan 1 in Oegstgeest. Meer infor-
matie is ook te vinden op www.
poelgeest.nl. 

Het is weer Big Event bij 
Opel dealer Van Kouwen
Aalsmeer - Opel dealer Van Kou-
wen maakt het kopen van een 
nieuwe auto nu wel heel aan-
trekkelijk. Tijdens de spectaculai-
re show The Big Event, van 10 tot 
en met 15 september, krijgt men 
2.000 euro extra inruilwaarde bo-
venop de Autotelex inruilwaarde 
van de huidige auto. Naast de ex-
tra inruilwaarde krijgt één ieder die 
een nieuwe Opel koopt voor 500 
euro gratis brandstof en mag men 
voor 250 euro aan accessoires uit-
kiezen. “The Big Event is weer in 
Nederland”, vertelt Pieter van Beek 
van Van Kouwen Aalsmeer. “Ook 
wij doen mee aan deze groot-
scheepse voordeelshow. Alweer 
voor de elfde keer op rij. Onze klan-
ten weten inmiddels dat er extra 
veel voordeel te halen is.” Via www.
vankouwen.nl is een inruil-waar-
decheque aan te vragen. Die kun-
nen kopers van een nieuwe Opel 
tijdens de actieperiode van 10 tot 

en met 15 september verzilve-
ren wanneer ze hun eigen auto bij 
Van Kouwen inruilen. Alle model-
len van Opel doen mee, ook de be-
drijfswagens. Opel bedrijfswagens 
genieten als extra ook nog van 5 
jaar financiering tegen 0% rente.

Tankpas
Voor de 500 euro gratis brandstof 
verstrekt Van Kouwen aan de koper 
van een nieuwe Opel een tankpas. 
Deze pas is tot een jaar na de aan-
koopdatum geldig.
.
Aalsmeer en Amsterdam
Het Opel  Big Event is nog tot 
en met aanstaande zaterdag  15 
september bij Van Kouwen in 
Aalsmeer en Amsterdam West. In 
Amsterdam Zuidoost kunt u ook 
nog op zondag 16 september van 
het Big Event profiteren. De ope-
ningstijden zijn op de website te 
vinden.

Meerlanden onderzoekt 
tevredenheid inwoners
Rijsenhout - Meerlanden voert 
in september een tevredenheids-
onderzoek uit onder de inwoners 
van de gemeenten Aalsmeer, 
Bloemendaal, Diemen, Haarlem-
mermeer, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede, Hille-
gom, Lisse en Noordwijkerhout. 
Doel is om te achterhalen hoe de 
inwoners de dienstverlening van 
Meerlanden ervaren, zowel de af-
valinzameling als het onderhoud 
van de openbare ruimte

In de week van 17 september valt 
de vragenlijst bij 6.300 inwoners 
op de mat. Dit betreft 700 inwo-
ners per gemeente. Een onafhan-
kelijk onderzoeksinstituut, Inte-
gron uit Rotterdam, voert het on-
derzoek namens Meerlanden uit.
Meerlanden gebruikt de resulta-
ten om de dienstverlening te eva-
lueren en te verbeteren en stelt 
medewerking aan het onderzoek 
door de inwoners zeer op prijs. 
Antwoorden blijven anoniem.

Eerste hulp bij burenruzies
Buurtbemiddeling in 
Amstelland gegroeid
Aalsmeer - Buurtbemiddeling 
groeit als kool. Het is de eerste 
hulp bij burenruzie. 75% van de 
gemeenten in Nederland biedt 
buurtbemiddeling aan hun inwo-
ners. Zo ook in Amstelveen, Uit-
hoorn, Aalsmeer en Ouder-Am-
stel, de vier gemeenten in Am-
stelland waar Beterburen actief 
is. Als er iets speelt tussen buren 
wat het woonplezier aantast, dan 
kan buurtbemiddeling als eerste 
worden ingezet om hier iets aan 
te veranderen. Met de hulp van 
de speciaal hiervoor opgeleide 
buurtbemiddelaars kan men zelf 
de juiste oplossingen of stappen 
ter verbetering bespreken. On-
derling, zonder de inmenging 
van officiële diensten. 

Stijging aantal meldingen
In het persbericht dat het Cen-
trum voor Criminaliteitspreven-
tie en Veiligheid (CCV) deze week 
uitbracht staat dat de gemiddel-
de landelijk stijging van het aan-
tal melding vorig jaar 15% is. 
Frannie Herder, adviseur buurt-
bemiddeling: “Zoals elk jaar gaat 
het gros van de meldingen voor-
al over geluidsoverlast, peste-
rijen en tuin/buitenproblemen. 
Bij tuin/buitenproblemen moet 
je niet alleen denken aan ruzie 
over de schutting of overhangen-
de takken, maar ook aan over-
last van bijvoorbeeld de rook van 
vuurkorven en barbecues, of de 
stank van hondenpoep in de tuin 
van je buren. Zeker met dat war-
me weer een zeer onaangename 
ervaring.” Coördinator Buurtbe-
middeling Amstelland, Jeanine 
de Koster, bevestigt dit beeld en 
voegt toe: “In Amstelland zet dit 
beeld zich door in 2018. Het aan-
tal meldingen staat nu, met nog 

een maand in het derde kwar-
taal te gaan, al boven de resul-
taten van het derde kwartaal in 
het voorgaande jaar. Dit is me-
de te danken aan de bekendheid 
die buurtbemiddeling heeft ver-
worven bij de verwijzers van ge-
meenteloketten en diensten die 
te maken hebben met mensen 
die burenergernissen willen be-
spreken. Maar ook bij bewoners 
zelf. Steeds vaker horen we dat 
eerdere gebruikers van buurtbe-
middeling anderen hierover ver-
tellen. Dat is de beste reclame die 
we ons kunnen wensen.”

Meer dan overlastproblemen
“Het gaat niet alleen over over-
last en ruzies. Soms zijn er irrita-
ties waarbij onbekendheid met 
of vragen over elkaars gewoon-
ten of gedrag een rol spelen. Ook 
dan kan buurtbemiddeling met 
het organiseren en ondersteunen 
van een burengesprek een esca-
latie voorkomen en een start voor 
een verbeterde burensituatie on-
dersteunen”, vervolgt Jeanine de 
Koster. “Uiteindelijk zal je het als 
buren vaak nog jaren met elkaar 
moeten uithouden. Irritaties en 
escalatie van ergernissen kun je 
daarbij missen als kiespijn. Als je 
met elkaar de lucht klaart en ver-
beteringen bespreekt, dan kan 
dat een hoop leed voorkomen.”
Deze en andere buren(overlast)
problemen kunnen bij Beterburen 
afdeling buurtbemiddeling Am-
stelland aangemeld worden voor 
bemiddeling of informatie en ad-
vies. Een telefoontje naar Beter-
buren (085-9022810) of een inge-
vuld meldformulier via de website 
www.beterburen.nl is genoeg om 
meer te weten te komen en een 
bemiddeling gratis op te starten.

Veel animo voor bezoek aan kweker
OVAK te gast bij Looye
Aalsmeer - Het ontstaan van 
Looye Kwekers gaat terug naar 
1946, toen Jacobus Looije een 
groenteteeltbedrijf begon op een 
kleine strook grond in het West-
land. Sinds die tijd is Looye kwe-
kers uitgegroeid tot één van de 
bekendste en meest geliefde to-
matenkwekers van Nederland, 
Duitsland en België. De Pronkstuk-
ken zijn de honingtomaten en de 
Joyn tomaten. Op dinsdag 18 sep-
tember is OVAK te gast op de vesti-
ging van Looye Kwekers in Burger-

veen.  Omdat er maximaal 60 per-
sonen kunnen deelnemen moes-
ten de leden zich van te voren aan-
melden. Binnen drie dagen na het 
uitkomen van ‘de Doorvaart’ was 
het aantal van 60 bereikt en staan 
er diverse leden genoteerd op een 
reservelijst. Mochten er leden zijn 
die door omstandigheden die dag 
toch niet kunnen, die worden ver-
zocht zich af te melden bij Wim 
Veelenturf via 0297-329359. In dat 
geval kan er iemand van de reser-
velijst alsnog mee.

“De liefde en warmte spat er nog steeds af”
Gijs en Nel Jongkind zestig jaar getrouwd

Aalsmeer - Afgelopen maandag 
10 september bracht burgemees-
ter Jeroen Nobel de familie Jong-
kind een bezoek in Rozenholm. 
Dit was vanwege het zestig jarig 
huwelijk van de twee. Mevrouw 
woont in het verzorgingstehuis, 
meneer aan de overkant op het 
Praamplein in het appartement 
wat het stel in 2007 kocht. De, na-
mens de gemeente, meegebrach-

te bos bloemen wordt zorgvuldig 
in een vaas gezet door dochter 
Angela en de taart wordt aange-
sneden. Mevrouw Jongkind, op 
15 april 1932 geboren als Neeltje 
Zijp, zit er al lekker van te smul-
len en het ontgaat haar wat er al-
lemaal om haar heen gebeurt. Ze 
is dement en woont sinds twee-
enhalf jaar gescheiden van haar 
man Gijsbert. Die op zijn beurt 
geen avond voorbij laat gaan dat 
hij bij zijn geliefde vrouw op be-
zoek gaat. Zoon Jacques eet vrij-
wel iedere avond bij zijn vader 
en vervolgens brengt hij hem 
naar zijn moeder. Of Angela zorgt 
daarvoor. Zij woont om de hoek. 
Er is één kleindochter gekomen. 
Jasmijn is eenentwintig. Gijs is 
geboren in het jaar 1924. “En op 1 
oktober word ik 94!” Hij is slecht-
horend, maar nog goed bij de tijd. 
“Ik was de jongste van vijf kinde-
ren en ben geboren op de Oost-
einderweg. Later ging ik met mijn 
twee broers werken op de kwe-
kerij. Eerst Rozen, later Orchidee-
en en Anthuriums.” “Mijn vader 

11 september
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
was het 11 september, oftewel 
9/11 zoals de Amerikanen zeg-
gen. Ik plaatste een bericht op Fa-
cebook met de tekst: ‘Waar was 
jij 17 jaar geleden?’ Daar reageer-
den ontzettend veel vrienden op. 
Iedereen wist nog waar hij of zij 
zich bevond. Ikzelf stond bij jacht-
haven Geluk, ja die bestond toen 
nog, op de Uiterweg. Ik was op 
zoek naar een boot. Samen met 
mijn, toen een paar maanden ou-
de, zoon die nietsvermoedend in 
zijn buggy lag te tukken. Ik ben 
niet verder gekomen dan de bar, 
want hoorde daar het vreselijke 
bericht; ‘Er is een vliegtuigje op 
het World Trade Center in New 
York geknald.’ Een vliegtuigje? 
Begreep er niks van. Ik heb mijn 
zoon weer vastgegespt in de auto 
en ben naar huis gereden alwaar 
ik het tweede vliegtuig (van één 
vliegtuig was allang geen sprake 
meer) live het tweede gebouw in 
zag vliegen. Verbijstering. Mond 
wagenwijd open. De hele verde-
re middag en avond. 
Toen het duidelijk werd wie de 
vreselijke aanslag had opgeëist 
kwam er vooral schaamte in mij 
op. In welke wereld zou ik mijn 
zoon op laten groeien.. Een ver-

hadden een huis gekocht op Me-
norca en daar gingen we regel-
matig naartoe. Ook andere lan-
den zoals Oostenrijk, voorma-
lig Joegoslavië, België en Guern-
sey. We hadden een warm ge-
zinsleven.” Tot een jaar of vijf ge-
leden wandelde Gijs nog iedere 
dag tussen de tien en vijftien ki-
lometer in het Amsterdamse bos. 
Hij rijdt nog steeds auto. “Maar 
ik blijf in Dorp hoor.” Zegt hij. Er 
wordt een drankje ingeschonken, 
voor Jeroen Nobel is het tijd om 
te gaan, maar Nel krijgt een frisje 
en Gijsbert Jongkind neemt lek-
ker een wit wijntje. Negenenzes-
tig jaar samen. Dat is een jubile-
um om op te proosten! Dochter 
Angela had tot slot iets moois op-
geschreven, wat uw verslaggeef-
ster niet mooier kon verwoor-
den en dat luidt: “De liefde die de-
ze twee mensen voor elkaar heb-
ben is er één uit een romantisch 
boek. Altijd bij elkaar en nu nog 
steeds, ondanks dat mijn moeder 
niet meer weet wie mijn vader is. 
Als kinderen kunnen wij daar al-
leen maar een voorbeeld aan ne-
men. De liefde en warmte spat er 
nog steeds af. Wat een prachtig 
stel, van binnen en van buiten.” 
Namens de Nieuwe Meerbode: 
Van harte gefeliciteerd met uw 
Diamanten huwelijk!
Door Miranda Gommans    

M iranda’s
omentenm rotte maatschappij. Zo’n lief 

ventje die van niks wist, tegen-
over een compleet doorgesla-
gen gelovig volk dat kwaad wil 
doen. Extremisme is vreselijk, ge-
lovig extremisme het ergst. Alle 
aanslagen die in de jaren daar-
na uit naam van Allah hebben 
plaatsgevonden zijn zo zinloos. 
En we kijken er bijna niet meer 
van op! Dat vind ik nog het gekst. 
Laatst in Parijs, zeven doden, het 
kwam volgens mij niet eens iets 
in het journaal. ‘Verwarde man-
nen’ worden ze genoemd, die idi-
oten die met messen zwaaien en 
‘allahu akbar’ roepen. 
Maar goed, daar gaat mijn ver-
haal even niet over. Ik voel het 
bloed alweer naar mijn hoofd 
trekken en mijn mondhoeken 
gaan omlaag. Ontspan Miran! Je 
kan er tóch niks aan doen! 
Even terug naar mijn opgroei-
ende zoon die volop in het le-
ven staat. Gelukkig laat hij zich 
niet overdonderen. Angst kent 
hij niet en dat willen we graag zo 
houden. Ja, ook als hij naar het 
Centraal Station reist en in druk-
ke menigtes feest viert, probe-
ren wij ons niet druk te maken. 
Hij heeft veel vrienden, waaron-
der Surinaamse, maar ook Turkse 
en Marokkaanse knullen die van 
huis uit Moslim zijn. En al denken 
ze misschien over sommige za-
ken anders, ze maken op dezelf-
de wijze plezier. Het zijn gewoon 
dwarse pubers in een wereld die 
steeds grilliger wordt en ik hoop 
dat ze opgroeien tot wijze man-
nen, geen verwarde, daar zijn er 
al veel te veel van.

heeft dat werk nooit echt heel erg 
leuk gevonden hoor”, vult Angela 
aan. “Hij wilde veel liever van mu-
ziek zijn beroep maken, maar opa 
vond dat daar geen droog brood 
in te verdienen was. Dus trad hij 
naast het werk op met ‘De West-
plas Melodians’, een succesvolle 
Aalsmeerse band.” Gijs: “Ik speel-
de accordeon en dat heb ik ze-
ker tot mijn tachtigste gedaan. 
We traden onder andere op in ‘De 
Drie Kolommen’ en ‘De Oude Vei-
ling’. Nu speel ik nog op, hoe heet 
zo’n ding ook alweer? Keyboard 
ja. Met knoppen.” 

Familie Zijp
Neeltje Jongkind-Zijp is er een 
van een tweeling. Ze kon niet 
zonder haar zus Annie die twee 
jaar geleden stierf. Er kwam nog 
een zus, Gerda, zij is vijftien jaar 
jonger en bij het bezoek van de 
burgemeester aanwezig. De fa-
milie Zijp bezat een café in de 
Zijdstraat. Eerst Café Zijp, later 
De Vriendschap en nu bekend 
als De Praam. Ze verkochten dat 
begin jaren tachtig. Op de vraag 
hoe het stel elkaar ontmoet heeft 
antwoordt Gijs Jongkind: “Nou 
dan moet ik even goed naden-
ken hoor. Ik begin ook een beet-
je vergeetachtig te worden. Maar 
de eerste keer was met schaat-
sen op de vijver bij het Seringen-
park. Nel was vijftien. Dat werd 
toen niks hoor. Ze was nog veel te 
jong.” In 1949 kregen ze verkering 
met elkaar en negen jaar later, op 
10 september 1958, werd er ge-
trouwd in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat. Er werd een huis 
gebouwd op de Kerkweg, waar 
het stel vijftig jaar heeft gewoond 
en waar de kinderen zijn groot-
gebracht. Jacques herinnert zich 
mooie vakanties: “Mijn ouders 
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Opnieuw een klap in het gezicht
John P. gaat in cassatie
Aalsmeer - De familie van Tol 
kreeg na het hoger beroep van 
John P. in augustus eindelijk een 
gevoel van gerechtigheid. Een 
ontlading. Hij zou veroordeeld 
worden voor zesendertig maan-
den en kreeg daarbovenop een 
rijontzegging van vijf jaar. Maar 
helaas krijgen ze opnieuw een 
klap in het gezicht; P. gaat in cas-
satie. Dat wil zeggen dat ze gaan 
kijken of de wet goed is toege-
past. Niet inhoudelijk wordt er 
dan naar de feiten gekeken maar 
puur naar hoe de rechters alles 
onderbouwd hebben. Dit vindt 
plaats in Den Haag achter geslo-

ten deuren. Tot die tijd blijft de 
verdachte uit detentie. 
Moeder Ria: “Dit is zo egoïstisch. 
Het geeft ons het gevoel dat wij 
hém wat aangedaan hebben in 
plaats van andersom. Echt we 
zijn er kapot van. We willen het 
zo graag afsluiten en verder met 
ons leven.” 
Tom werd door John P. doodgere-
den na de feestweek op de Oos-
teinderweg, nu drie jaar gele-
den. Zijn nichtje Mascha, die bij 
de familie inwoont, werd daarbij 
zwaargewond. “Gelukkig is ze er 
nog.” Aldus een geëmotioneerde 
Ria van Tol.

Tien bekeuringen voor 
teveel alcohol
Aalsmeer - In de avond en nacht 
van zaterdag 8 op zondag 9 sep-
tember, tussen 22 en 06 uur, is 
rondom de feesttent in het Cen-
trum door de politie gecontro-
leerd op alcohol in het verkeer.
Op de Stommeerweg bleek dat 
10% van de bestuurders, zowel 

automobilisten als brommer-rij-
ders, met (teveel) alcohol op ach-
ter het stuur zat. 
Van de 103 uitgevoerde blaastes-
ten reden tien bestuurders onder 
invloed. Van vijf van hen werd di-
rect het rijbewijs ingenomen.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Eerste vergadering in oktober
Wijkoverleg Hornmeer 
heeft nieuw bestuurslid
Aalsmeer - Het eerste wijkover-
leg Hornmeer na de vakantie zal 
niet in september maar in ok-
tober worden gehouden. Waar-

schijnlijk in week 42. In ver-
band met het vergadersche-
ma van de Gemeente alsmede 
het overleg met de gezamenlij-

Rustig in Aalsmeer, druk in Kudelstaart

Tot maandag onderhoud 
aan Aalsmeerbaan
Aalsmeer - Op Schiphol wordt 
van maandagochtend 10 tot en 
met maandagochtend 17 sep-
tember regulier klein onderhoud 
verricht aan de Aalsmeerbaan 
(18R/36L). Tijdens dit onderhoud 
wordt rubber van de baan verwij-
derd, asfalt en beton gerepareerd 
en de baanverlichting gereinigd.
Goed nieuws voor de inwoners 
die veel hinder van de Aalsmeer-
baan ondervinden, ze hebben 
vast genoten van dit weekje rust. 
Echter in Kudelstaart moesten he-
laas de oordopjes vaker in, want 
door dit reguliere onderhoud aan 
de Aalsmeerbaan kan het zijn dat 
de Zwanenburgbaan en de Bui-
tenveldertbaan vaker worden in-

gezet voor vliegverkeer. Het af-
wijkende baangebruik kan leiden 
tot overlast in de gemeenten die 
onder de aan- en uitvliegroutes 
van deze banen liggen.
Voor meer informatie of vragen 
over het vliegverkeer tijdens de 
werkzaamheden kunnen omwo-
nenden contact opnemen met 
het Bewoners aanspreekpunt 
Schiphol (BAS). Dit kan via tele-
foonnummer 020-6015555 of 
door het raadplegen van: www.
bezoekbas.nl. Hier staan data van 
regulier- en groot onderhoud van 
de andere banen op Schiphol. 
Onder invloed van het weer en 
operationele verstoringen kan de 
planning veranderen.

Wateroverlast in Centrum
Aalsmeer - De regen heeft don-
derdagmiddag 6 september in di-
verse straten in Aalsmeer en Ku-
delstaart voor overlast gezorgd. 
Op een groot aantal wegen ont-
stonden diepe plassen. Niet alle 
putten konden de grote hoeveel-
heid regenwater aan.
Ook overlast in de Zijdstraat waar 
� inke buien voor natte voeten in 
de winkelstraat zorgden, omdat 
het water niet snel genoeg het ri-
ool instroomde. Onder andere bij 

de winkel van Spreij liep het wa-
ter de winkel in.
Andere ondernemers in de win-
kelstraat zouden eveneens hin-
der hebben ondervonden van 
het vele water. En de Zijdstraat 
was niet de enige plek die door 
de aanhoudende regen veran-
derde in een waterpoel. Ook het 
Raadhuisplein stroomde vol, 
evenals de steeg tussen de Zijd-
straat en de Schoolstraat.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Wijkoverleg Stommeer 
over ‘Het Groene Lint’
Aalsmeer - Op maandag 17 sep-
tember is er een wijkoverleg in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. Het wijkoverleg Stom-
meer start om 20.00 uur en is tot 
22.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.45 uur. Het wijkoverleg brengt 
buurtbewoners bij elkaar en sa-
men wordt gesproken over za-
ken die de bewoners belangrijk 
vinden in hun wijk. Heeft u ook 
wat te vertellen? Wilt u meer we-
ten over de wijk waar u in woont? 
U bent van harte welkom. De toe-
gang is uiteraard gratis. Neem uw 
buurman of buurvrouw mee.

De Huiskamer
De Oude Veiling en de Huiska-
mer van Aalsmeer gaat vanaf 15 
september weer open. Het ver-
nieuwde restaurant is dagelijks 
open voor ko�  e, lunch, borrel en 
diner. In de drie zalen kunt u ver-
gaderen, feestvieren, dansen en 
van voorstellingen en optredens 
genieten. Tevens is daar de Bibli-
otheek Amstelland, het Cultuur-
punt en de bakkerij van Ons Twee-
de Thuis gehuisvest Het pand be-
vindt zich op Markstraat 19. Als 
gastspreker ontvangt het bestuur 
van het wijkoverleg Stommeer 
de Coördinator Exploitatie Sport-
accommodaties Aalsmeer (ESA), 
Thomas Visser. Hij zal uitleg geven 
op welke wijze de Huiskamer van 
Aalsmeer ook op sociaal gebied 
voor alle Aalsmeerders toeganke-
lijk gaat worden.

Herinrichting en vrijstelling
‘Het Groene Lint Aalsmeer’ is een 
bewonersinitiatief in samenwer-
king met de gemeente Aalsmeer 
en de Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS). Er is een plan ge-
maakt voor de herinrichting van 
het gebied langs de Molensloot 
en de Linnaeuslaan. In de maand 
oktober staat hierover een infor-
matieavond voor de omwonen-
den gepland. Ook komt de (tijde-
lijke) vrijstelling van de overheid 
aan de orde waardoor het voor 
Schiphol mogelijk wordt s’ nachts 
te vliegen vanaf de Aalsmeer-
baan. Wat zijn daarvan de gevol-
gen voor de bewoners die bij de-
ze baan wonen?.

Openbare ruimte
Verder is er tijdens het overleg 
ook aandacht voor gebruikelijke 
onderwerpen zoals de (on)veilig-
heid in de openbare ruimte, infor-
matie van de gemeente, de Poli-
tie, Eigen Haard, de werkgroep 
Seringenpark en nieuwbouwpro-
jecten in de Stommeer. 

Na a� oop is er gelegenheid na te 
praten onder het genot van een 
drankje. Meer informatie is te vin-
den op de website www.wijk-
overlegaalsmmeer.nl. Het be-
stuur stelt het op prijs uw komst 
vooraf te vernemen. Aanmel-
den kan bij voorkeur via wrstom-
meer@gmail.com of per telefoon: 
0297-342224.

i-Pads en geld 
weg na inbraak

Aalsmeer - In de avond of 
nacht van woensdag 5 op don-
derdag 6 september is inge-
broken in de tijdelijke locatie 
van een bedrijf aan de Stati-
onsweg. Om binnen te komen 
hebben de inbrekers de rode 
schuifdeuren open gebroken. 
De dieven zijn er vandoor ge-
gaan met geld, enkele i-Pads 
en een boormachine. Mogelijk 
zijn getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 8 sep-
tember is tussen zeven en ne-
gen uur in de avond een � ets 
gestolen uit de Ophelialaan. 
De oranje Gazelle ATB was 
door de eigenaar nabij de win-
kels neergezet. Het serienum-
mer van de � ets eindigt op 
923. In de late avond van zater-
dag 8 op zondag 9 september 
is vanaf het Raadhuisplein een 
� ets ongevraagd van eigenaar 
veranderd. De Gazelle Orage 
heren� ets is zwart van kleur 
en het serienummer eindigt op 
741. De diefstal heeft tussen 
tien uur ‘s avonds en twee uur 
‘s nachts plaatsgevonden.

Brandje in 
fi etsenstalling

Aalsmeer - Op woensdag 5 
september rond kwart voor 
twaalf in de avond zijn de po-
litie en de brandweer uitge-
rukt voor een buitenbrand aan 
het Drie Kolommenplein. In 
de � etsenstalling bij het ge-
meentehuis had de brandstof-
tank van een Spartamet vlam 
gevat. De brandweer wist het 
vuur snel te blussen. De � et-
senstalling is niet beschadigd 
geraakt. De politie doet onder-
zoek naar de oorzaak van het 
brandje. Brandstichting wordt 
niet uitgesloten en dit heeft 
te maken met de vier aange-
stoken containers zo’n tien da-
gen geleden, op zondagnacht 
26 augustus. De politie zoekt 
van deze vier branden nog 
steeds getuigen die meer in-
formatie kunnen geven. Ook 
over het brandje in de � etsen-
stalling hoopt de politie men-
sen te kunnen spreken die iets 
verdachts gezien hebben. Bel-
len kan naar 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Brandweerlieden zoeken collega’s
Brandweer fl yert voor 
wervingsavond
Aalsmeer - De brandweer heeft 
tijdens de Feestweek � inke re-
clame gemaakt voor de promo-
tie-avond op woensdag 26 sep-
tember om vrijwilligers te wer-
ven voor het korps. Er zijn pos-
ters geplakt bij de toiletruimte in 
de feesttent, � yers uitgedeeld tij-
dens het praamontbijt bij ‘t Drijf-
huis en in de winkelstraten in het 
Centrum, de Ophelialaan en het 
Poldermeesterplein zijn inwo-
ners geattendeerd op de moge-
lijkheid om het brandweervak te 
komen ervaren.

Uitdagende ‘bijbaan’
De brandweer zoekt jongeren 
vanaf 18 jaar, die een uitdagende 
‘bijbaan’ waarbij je ook van grote 
betekenis bent voor anderen, wel 
zien zitten. De heren en dames 
dienen verder binnen een straal 
van 4,5 kilometer van de kazer-
ne aan de Zwarteweg te wonen 
of werken, goede teamspelers te 
zijn en uiteraard stressbestendig.

Als vrijwilliger bij de brandweer 
ontvang je een vergoeding per 
uur voor het geven van voorlich-
ting, voor het oefenen en voor de 
uitrukken. Er wordt een goede 
opleiding van ruim een jaar gege-
ven en door de wekelijkse geza-
menlijke oefenavond blijf je vak-
bekwaam. 

Hecht team
Wie aansluit bij het korps van 
Aalsmeer stapt binnen bij een 
hecht team van vrijwillige- en 
beroeps-brandweermannen en 
vrouwen. De informatie-avond 
op 26 september is vanaf 19.30 
uur in en rond de kazerne aan de 
Zwarteweg. Binnen stappen tij-
dens een wekelijkse oefenavond 
op maandag is ook mogelijk. 
Voor vragen kan contact opge-
nomen worden met Rik Jonkman 
via 020-5556040. Meer informatie 
is ook te vinden op www.vrijwilli-
gerbijdebrandweer.nl.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer - Wat was het weer 
een feest afgelopen zaterdag, 
wat heb ik genoten van alle 
deelnemers en de toeschou-
wers. Wat ben ik trots op mijn 
bestuur en op onze medewer-
kers, die zich gewoon maar in-
zetten voor Aalsmeer. 
Maar wat was het jammer dat 
we gebeld werden door de po-
litie of we alsjeblieft wilde gaan 
ingrijpen bij de Aalsmeerder-
brug.
Er was een afterparty bezig en 
het was beter als wij er naar toe 
zouden gaan, dan de politie. 
Toen we aankwamen, schrok ik 
en weg was de euforie van een 
geweldige dag. Wat een ben-
de, wat een chaos.
Een paar pramen, maar nog 
meer ‘gewone’ boten met kei-
harde muziek en heel veel 
mensen op de dijk, die ge-
woon op de � ets kwamen voor 
een afterparty.
Was ik eerst nog trots, nu 
schaamde ik me diep. Eerst ge-
probeerd om met praten ieder-
een weg te krijgen. Een aantal 
ging gelijk weg en probeerde 
de andere ook mee te krijgen. 
Na diverse grote bekken en 
verwensingen van mensen op 
een � ets of met een gewone 
boot en 1 pramenrace team, 
kregen we het gelukkig voor 
elkaar om bijna iedereen weg 
te krijgen. 
Zo de Ringvaart leeg, nu de 
klere bende die achter was ge-

laten op de dijk opruimen. Met 
zes personen zijn we bijna een 
uur bezig geweest om alles op 
te ruimen. Acht vuilniszakken 
vol met � esjes en blikjes. Een 
bus vol met andere spullen. 
Niet normaal. Wat een dom-
per was dit. Mijn vraag was en 
is: waarom? Waarom, voor een 
half uurtje extra plezier (ik ga 
er vanuit dat je daar voor je 
plezier tussen zit) de toekomst 
van de Pramenrace op het spel 
te zetten? Ik snap echt hoor dat 
de Pramenrace één groot feest 
is, niet alleen voor de deelne-
mers maar ook voor de toe-
schouwers. Het is alleen jam-
mer dat die toeschouwers het 
verknallen voor de deelne-
mers. 
Ik hoop echt dat iedereen vol-
gend jaar (als we de vergun-
ning krijgen !) eens goed gaat 
nadenken, of dit nou wel zo 
heel handig is. Niet alleen de 
bende die achter blijft, maar 
denk ook aan de bewoners die 
daar wonen. Wees verstandig, 
ga volgend jaar gewoon naar 
huis en spreek andere aan. 
Dan weet ik dat ik volgend jaar 
weer trots op Aalsmeer kan 
zijn. En kan iedereen zeggen: 
Aalsmeer kan een feestje bou-
wen, maar weet ook wanneer 
het genoeg is.

Erna van den Heuvel
Voorzitter, Stichting 
Pramenrace In Ere (SPIE)

LEZERSPOST
Afterparty: Wat een chaos!
Wat een domper na een 
geweldige Pramenrace

ke wijkbesturen past de geplan-
de vergadering van 18 septem-
ber niet. Ook de verdere uitwer-
king van de plannen rond het 
Waterfront, waarvoor op 24 sep-
tember een voorlichting in het 
Gemeentehuis is, vraagt om de 
aanpassing van de vergaderda-
tum. Het bestuur volgt de ont-
wikkeling nauwlettend en zal dat 
op de agenda van het eerstvol-
gende overleg plaatsen. Ook al-
le ontwikkelingen rond de toe-
name van de geluidsoverlast van 
het vliegverkeer krijgt de nodi-
ge aandacht. Het is daarom ver-
heugend dat het bestuur van het 
Wijkoverleg is uitgebreid met de 
heer J.A. van der Neut Kolfscho-
ten. Een aangepaste taakverde-

ling in het bestuur zal ongetwij-
feld bijdragen aan het beter func-
tioneren van het wijkoverleg in 
de Hornmeer. De de� nitieve da-
tum en agenda van de vergade-
ring zal over enkele weken gepu-
bliceerd worden.
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Geen ongeregeldheden, organisatie uitermate tevreden
“Feestweek is prima verlopen!”
Aalsmeer -  “Wij zijn uitermate te-
vreden”, zegt René Martijn, voor-
zitter van de stichting Feestweek 
Aalsmeer in een reactie. “De week 
is prima verlopen met vier uitver-
kochte avonden en bij alle activi-
teiten meer bezoekers. Volgens 
mij hebben alle bezoekers het 
wel naar hun zin gehad. Ook onze 
sponsors, twee van hen hebben 
reeds aangegeven volgend jaar 
weer te willen sponsoren.”

Geel tasje
René Martijn noemt de Rabo kin-
dermiddag, die ondanks de vele 
regen door veel kinderen en hun 
ouders is bezocht, de Jumbo se-
niorenmiddag met een optreden 
van Saskia en Serge en voor alle 
bezoekers na afloop een cadeau-
tje en een plantje. “Prachtig om 
zo’n 500 personen met een geel 
tasje rond de tent te zien lopen.” 

Pater Moeskroen
Woensdagavond stond ‘Vrien-
den van Amstel Live’ op het pro-
gramma met dit keer twee loka-
le bands op het podium en als 
uitsmijter een optreden van Pa-
ter Moeskroen. Veel waardering 
was er voor de band ‘Clueless’. 
Deze formatie is ontstaan uit de 
Bandbrouwerij, de tweewekelijk-
se avond in N201 voor (begin-
nende) muzikanten. Na Clueless 
was het podium voor de deels 
Aalsmeerse band ‘Hollands Diep’. 
De heren en dame trakteerden de 
bezoekers in de tent op bekende 
hits van bands als Doe Maar, Bløf, 
Rob de Nijs,  André Hazes en Ra-
cooon en de vooral Nederlands-
talige nummers sloegen aan. Er 
werd volop meegezongen en 
gedanst. Een spontane polonai-
se ontstond zelfs bij het bekende 

‘Bestel maar’. De Nederpop band 
‘Hollands Diep’ wist de feestbees-
ten in de aanwezigen los te krij-
gen en hier kon de volgende act 
‘Pater Moeskroen’ volop van pro-
fiteren. Vanaf de eerste noot van 
deze feestband stond de tent op 
z’n kop en werd meegezongen 
met ‘Roodkapje’, ‘Laat maar waai-
en’ en onder andere ‘Dan weet ik 
dat ‘t zomer is’. Pater Moeskroen 
mag vast van menigeen nog eens 
terug komen in Aalsmeer. 

Uitverkochte feestavond
In de bomvolle feesttent was het 
donderdagavond ook van begin 
tot het eind één groot feest. (Huis)
DJ Joost warmde het publiek op 
alvorens Samantha Steenwijk het 
spits afbeet. De Voice of Holland 
(en Bloed Zweet en Tranen) fina-
liste met een dijk van een stem 
bracht een paar knallende mee-
zingers ten gehore. Vervolgens 
betraden de drie meiden van OG-
3NE het podium met een mooi re-
pertoire. De bekende en zeer pro-
fessionele Marcel Fisserband be-
geleidde de gehele avond alle ar-
tiesten. En dat was voor Anita Do-
th, die na de zingende zusjes het 
podium betrad, geen overbodige 
luxe. Ze was door de backing vo-
cals beter dan ooit en maakte er, 
samen met twee sexy danseres-
sen een mooie show van, inclusief 
de bekende hit ‘No No No No No 
No No No No No No No there’s no 
limit’! Zelfs de jeugdige bezoekers 
wisten dit te waarderen. Zij zon-
gen uit volle borst mee. Als uit-
smijter van de avond was Jeroen 
van der Boom geboekt en ook hij 
maakte er een geweldig feest van. 
Een meer dan geslaagde avond 
en gelukkig voor het fietsende 
publiek; droog naar huis! 

 Rappers Boef en Jebroer
De vrijdagavond werd met de 
rappers Vinchenzo, Boef, Jebroer 
en Brennan Heart als de meest ri-
sicovolle avond gezien, maar ook 
hier hebben zich geen ongere-
geldheden voorgedaan. “Ja, een 
paar personen de tent uitgezet 
vanwege verkeerde polsbandjes 
(alcohol) en handel in pillen.” De 
politie bevestigt het goede ver-
loop van de feestweek. Er waren 
van woensdag tot en met zater-
dag veel agenten in de avond op 
straat, maar ze hebben louter cor-
rigerend hoeven optreden. 

Overigens had de stichting in 
deze, net als andere jaren, voor-
zorgsmaatregelen genomen. “Op 
vrijdag- en zaterdagavond nodi-
gen wij medewerkers van Team 
Alert uit, die in gesprek gaan bij 
de ingang van de tent met jon-
geren en voorlichting geven over 
drank en drugs en dit jaar ook 
lachgas.” 

Zaterdagavond mocht een ge-
mêleerd gezelschap welkom ge-
heten worden. Diverse leeftijden 
genoten gezamenlijk van Rob de 
Nijs, de Party Animals, Danny de 
Munk en de dj’s Joost en Dune. 

Keihard gebuffeld
Martijn zegt tot slot heel trots te 
zijn om zijn mede-bestuursle-
den en alle vrijwilligers. “Ze heb-
ben keihard gebuffeld.” Volgend 
jaar weer? “Ja, zeker. De program-
mering blijft op zich hetzelfde, 
maar we zijn wel bezig om enke-
le bijzondere optredens te krij-
gen voor onze 25ste Feestweek.” 
Alvast noteren, deze is van 8 tot 
en met 14 september 2019.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Hoe omgaan met dementie 
met gedragsverandering
Amstelland - Op dinsdag 18 sep-
tember wordt vanaf 18.00 uur 
een bijeenkomst voor naasten 
van jonge mensen met demen-
tie gehouden. Thema is: Hoe om 
te gaan met gedragsverandering. 
Als je partner of ouder op jon-
ge leeftijd de diagnose demen-
tie krijgt ben je daar niet op voor-
bereid. Het gedrag en ook het ka-
rakter van iemand met dementie 
kan volledig veranderen. Hoe kan 
je daar mee omgaan en wat kan 
je verwachten? Hanneke ten Brin-
ke (mantelzorgconsulent bij Man-
telzorg & Meer) zal in gesprek 
gaan over hoe om te gaan met 
het veranderende gedrag door 
de dementie. Ook zal Hanneke 
uitleg geven over de problemen 
die ontstaan door het haperen-
de geheugen. En het belangrijk-
ste: hoe je ondanks alles toch zo 

goed mogelijk contact met elkaar 
houdt. Deze bijeenkomst is be-
doeld voor naasten, mantelzor-
gers en familie van jonge men-
sen met dementie. Jonge men-
sen met dementie zijn zelf ook 
van harte welkom. Een professio-
nal zal voor hen een alternatief 
programma aanbieden in een an-
dere ruimte. De bijeenkomst is in 
ontmoetingscentrum ‘De Meent’, 
Orion 3 in Amstelveen. Aanvang 
18.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur) 
tot ongeveer 19.15 uur. Daarna 
krijgt u een gezamenlijke maal-
tijd in het café van De Meent aan-
geboden door Alzheimer Neder-
land. Aanmelden voor deze bij-
eenkomst kan bij Jeantien Brug-
ma via: dementiejong@gmail.
com. Meer informatie is te vinden 
op www.alzheimer-nederland.nl/
projectgroep.

Training 
‘Omgaan met dementie’
Amstelland - Mantelzorg & Meer 
biedt kosteloos de Training ‘Om-
gaan met dementie’ aan. De cur-
sus is bedoeld voor iedereen die 
overweegt om zich als vrijwilli-
ger in te gaan zetten voor iemand 
met dementie, maar nog twijfelt. 
De cursus is vrijblijvend. Pas daar-
na beslist de deelnemer of hij of 
zij zich wil inzetten als vrijwilliger 
via Mantelzorg & Meer. In de trai-
ning gaat de mantelzorgconsu-
lent in op vragen als: Wat is de-
mentie, hoe werkt het geheugen, 
hoe ga je om met iemand met de-
mentie, wat moet je doen en wat 
juist niet? De training is op 26 sep-
tember van 19.30 tot 22.00 uur op 
Bornholm 50 in Hoofddorp en op 
27 september van 14.30 tot 17.00 

uur aan de Laan van de Helende 
Meesters 431 in Amstelveen. 

Match
Besluit de deelnemer zich vrijwil-
lig in te zetten, dan zorgt de Coör-
dinator Vrijwilligers voor een pas-
sende match met iemand met de-
mentie. Je gaat een keer per week 
op bezoek of op stap. De vaste 
mantelzorger, vaak de partner, 
heeft dan even vrijaf. Zo kan de-
ze het intensieve zorgen langer 
volhouden. Mantelzorg & Meer 
biedt vrijwilligers professione-
le begeleiding, aanvullende cur-
sussen en reiskostenvergoeding. 
Aanmelden kan tot 20 september 
via info@mantelzorgenmeer.nl of 
bel met 020-335353.

Van 15 tot en met 23 september
Vredesweek ‘Generaties 
voor vrede’
Aalsmeer - De Vredesweek wordt 
gehouden van zaterdag 15 tot en 
met zondag 23 september. Het 
thema van de week is Genera-
ties voor vrede. Door de genera-
ties heen, in wat voor situatie dan 
ook, staan mensen steeds weer 
op voor vrede; Oud en jong kun-
nen veel aan elkaar hebben op 
weg naar een vreedzame wereld. 
Oudere generaties delen hun ver-
halen met jongeren, zodat zij van 
hun ervaringen kunnen leren. Als 
Oecumenische Ambassade van 
Vrede Aalsmeer organiseren de 
Karmelparochie, Open Hof Kerk 
en de Doopgezinde Gemeente 
tijdens de Vredesweek diverse ac-
tiviteiten. 

Zondag 16 september: 
Oecumenische vredesdienst, 10.00 
uur, Open Hof Kerk, Ophelialaan
Tradietiegetrouw starten de ac-
tiviteiten in de Vredesweek in 
Aalsmeer met een gezamenlijke 
oecumenische viering, dit keer 
in de Open Hof kerk aan de Op-
helialaan. De viering is voorbe-
reid door de liturgiegroep van 
de Aalsmeerse Raad van Ker-
ken samen met diaken Jeroen 
Hoekstra van de Karmelparochie. 
De viering met als thema Genera-
ties voor vrede wordt opgeluis-
terd door het oecumenisch ge-
legenheidskoor onder leiding 
van dirigente Lous Zandvliet. Het 
40-koppige koor wordt begeleid 
door Leon Doeswijk aan de vleu-
gel en Moniek Eigenhuis-Zand-
vliet op dwarsfluit. Het belooft 
een bijzondere viering te worden. 
Ook zal de uitslag van de vredes-
liedwedstrijd bekend gemaakt 
worden. 

Dinsdag 18 september: 
Film, ‘Antonia’, 20.00 uur, 
Parochiehuis, Gerberastraat.
De film laat belangrijke episoden 
zien uit het leven van vier gene-
raties vrouwen in een dorp in Ne-

derland. Vlak voor haar dood blikt 
de negentigjarige Antonia te-
rug op de tijd, kort na de Tweede 
Wereldoorlog, dat ze samen met 
haar dochter Daniëlle voorgoed 
terugkeert naar haar geboorte-
dorp. Vijftig jaar leven, met vier 
generaties in een kleine platte-
landsgemeente, passeren de re-
vue.

Woensdag 19 september: 
Jongerenactiviteit, 20.00 uur, 
Doopsgez. Gemeente, Zijdstraat
Een verdiepende activiteit voor 
jongeren van 16 tot 35 jaar. Het 
thema van de avond is Kiezen 
voor vrede. De avond gaat over 
keuzes maken voor een wereld 
van vrede. Hoe zien militairen en 
dienstweigeraars vrede? De spre-
ker van deze avond is Jan Broere 
Jr. Aan de hand van diverse stel-
lingen rond het thema worden 
discussies gevoerd.

Zaterdag 22 september: 
Burendag vanaf 13.00 uur, 
Open Hof Kerk, Ophelialaan
De Open Hof kerk organiseert al 
enige jaren de burendag op het 
plein voor de kerk. De burendag 
wordt gecombineerd met de Vre-
desweek. U bent welkom voor 
een lunch en een gezellig ge-
sprek van 12.00 tot 14.00 uur. Er 
zijn op de tafels ijsbrekers, korte 
gespreksonderwerpen om elkaar 
goed te leren kennen.
Tijdens de Vredesweek wordt bij 
de diverse activiteiten een inza-
meling gehouden voor de on-
kosten. De netto-opbrengst gaat 
naar de actie Lessen in Vrede. 
Moedige Syriërs zetten zich in 
voor vrede in hun stad, dorp of 
wijk. Zij blijven geloven in een Sy-
rië waar jongens en meisjes met 
verschillende religieuze en etni-
sche achtergronden samen kun-
nen komen. Door diverse activi-
teiten leren ze wat samenspelen 
en leren in vrede betekent. 

Cursus ‘Samen omgaan 
met chronische ziekte’
Amstelland - Hoe ga je samen 
om met een chronische ziekte en 
wat betekent dit voor jezelf en je 
partner, hoe neem en houd je sa-
men de regie? Mantelzorg & Meer 
biedt mantelzorgers en chronisch 
zieke partners een praktische cur-
sus. Doel: samen het leven aan-
genamer maken. De cursus start 
op 17 oktober bij Mantelzorg en 
Meer aan de Laan van de Helende 
Meesters 431 in Amstelveen en is 
van 10.30 tot 12.00 uur. In acht 
wekelijkse bijeenkomsten volgen 
de chronisch zieke en de partner 
apart een programma. Wel op de-
zelfde plaats en datum en het-
zelfde tijdstip. De groep bestaat 
uit maximaal acht personen, be-
geleid door gecertificeerde trai-
ners. De cursus heet PPEP4ALL, 
dit staat voor Patiënt Partner Edu-
catie Programma voor Alle chro-

nische aandoeningen. Dit is een 
zelfmanagementprogramma 
voor mensen met een chronische 
ziekte en/of zijn of haar partner/
mantelzorger. Het biedt handvat-
ten die de kwaliteit van leven po-
sitief beïnvloeden. 
Onderwerpen: Wat betekent de 
ziekte in het dagelijks leven, om-
gaan met stress, angst en depres-
sieve gevoelens, het nut van ont-
spannende activiteiten, commu-
nicatie, eigen netwerk.
Voor wie: De training is bedoeld 
voor mantelzorgers en hun part-
ners uit Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn. Voor meer informa-
tie over cursus en kosten kan con-
tact opgenomen worden via 020-
3335353, via info@mantelzorgen-
meer.nl of via www.mantelzor-
genmeer.nl. 

Stichting bestaat 35 jaar
Presentatieavond OSA 
krijgt feestelijk tintje
Aalsmeer - De presentatieavond 
van de stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) 
is dit jaar op woensdag 10 okto-
ber. Alle vertegenwoordigers van 
de stands komen weer aan bod 
om iets over hun project of pro-
jecten te vertellen. Speciale gast-
spreker is Stichting Wilde Ganzen. 
De avond zal een feestelijk tintje 
hebben in verband met het 35-ja-
rig bestaan van de OSA. De avond 
is in de raadskelder van het ge-
meentehuis en begint om 20.00 
uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Subsidieaanvragen 
In 2018 zijn er tot nu toe negen 
aanvragen voor subsidie bij OSA 
in behandeling genomen. Zeven 
aanvragen zijn afgehandeld, twee 
aanvragen zijn nog in behande-
ling. Er worden nog zeker vijf aan-
vragen verwacht dit jaar.
De volgende aanvragers hebben 
subsidie ontvangen:
- Stichting Heart4Children Oe-

ganda: 2500 euro.
- Jongerengroep uit kerken Jor-

danië: 500 euro.
- Doopsgezinde Gemeente 

Aalsmeer Oeganda: 2500 euro.
- Diaconie Hervormde Gemeen-

te Aalsmeer Filippijnen: 450 
euro.

- Stichting Heart4Children Oe-
ganda: 2500 euro.

- Stichting Foundation Mission 
House Nigeria: 2500 euro.

- Stichting Heart4Children Oe-
ganda: 500 euro.

De projecten bevatten: Bouw 
middelbare school, hulp aan 
vluchtelingen, schooluniformen 
en schoolboeken, noodhulp aan 
kindertehuis, dakpannen voor 
bouw middelbare school, inrich-
ting ziekenhuis en schoolboeken.

Bestuur OSA
Met ingang van april is het be-
stuur van OSA uitgebreid met een 
nieuwe medewerker. Petra Lange-
zaal heeft nog wat tijd vrij kunnen 
maken om wat voor OSA te willen 
betekenen. Het bestuur bestaat 
nu uit: Gerard Nijland (voorzitter), 
Betty Kooij (secretaris), Stef Hol-
ling (penningmeester), Joop de 
Vries (tweede penningmeester) 
en Petra Langezaal als lid. 
Er kunnen zeker nog bestuurs-
leden bij. Interesse? Stuur voor 
meer informatie een mail naar: 
info@osa-aalsmeer.nl of bel naar: 
0297-321509.

Inloop, Taal-Inn, lunch 
en creatief in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 19 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting onder 
het genot van een kopje koffie 
of thee in de Oost-Inn. Ook staat 
van 9.30 tot 10.30 uur de twee-
de Taal-Inn op het programma. 
Komt u uit het buitenland en wilt 
u het Nederlands beter leren ver-
staan en spreken? Kom dan mee-
doen. Opgeven hoeft niet, maar 
kan wel via: taal-inn@hotmail.
com. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. De volgende ochtenden 
van de Taal-Inn zijn op 31 okto-
ber en 7 november. Aansluitend 
aan de ochtend is er van 12.00 

tot 13.00 uur de lunch. Samen 
genieten van een overheerlijke 
lunch. Schuif gerust aan! En van 
19.30 tot 21.30 uur wordt een cre-
atieve avond gehouden. Het the-
ma is: ‘Herfst, Herfst wat heb je te 
koop?’ De kosten voor de avond 
zijn ook nu weer 5 euro. Neem 
verder een dozijn aan creativiteit 
mee en voor het vervoer van de 
creatie naar huis een tas of doos. 
Alle belangstellenden zijn harte-
lijk welkom in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Samenleven doe je niet alleen!
Leger des Heils zoekt in 
Aalsmeer collectanten
Aalsmeer - Het Leger des Heils 
is op zoek naar collectanten in 
Aalsmeer voor de jaarlijkse col-
lecteweek van 26 november tot 
en met 1 december. Alleen met 
de hulp van vrijwilligers is het 

voor de organisatie mogelijk op 
buurtniveau activiteiten te blij-
ven organiseren. Steeds meer 
mensen zijn op zichzelf terugge-
worpen en niet iedereen redt het 
alleen. Voor deze mensen wil het 

Lezing over verlaten en 
verlaten worden
Amstelveen - De auteurs Elke 
Geurts en Henk van Straten gin-
gen beide door een echtscheiding 
en schreven er een boek over. Ie-
der vanuit een ander perspectief. 
Zij werd verlaten en hij verliet zijn 
gezin. Op dinsdag 18 september 
vertellen zij over hun ervaringen 
met een liefde die voorbij gaat. 
De lezing over verlaten en verla-
ten worden in bibliotheek Amstel-
veen Stadsplein is inclusief voor-
drachten uit ‘Berichten uit het tus-
senhuisje’ door Henk van Straten 
en ‘Ik nog wel van jou’ van Elke 
Geurts. Beide boeken ontstijgen 

door de goede stijl het particu-
liere ruimschoots, waardoor er in-
zicht ontstaat in beide kanten van 
de medaille. Of daaruit ook begrip 
volgt kan de bezoeker zelf komen 
beoordelen. Elke Geurts en Henk 
van Straten over verlaten (en ver-
laten worden) is op dinsdag 18 
september van 20.00 tot 22.00 
uur in Bibliotheek Stadsplein Am-
stelveen. Kosten: 7,50 euro (le-
den) en 10 euro (niet-leden). Kaar-
ten zijn online te koop via www.
debibliotheekamstelland.nl en 
verkrijgbaar bij de balie van de bi-
bliotheek.

Zaterdag in het Parochiehuis
Postzegel(ruil)beurs 
gaat weer van start
Aalsmeer - De maandelijkse 
postzegel(ruil)beurs in Aalsmeer 
gaat weer starten. Zaterdagmor-
gen 15 september gaan de deu-
ren van het Parochiehuis in de 
Gerberastraat om 09.30 uur open 
voor iedereen, maar natuurlijk 
speciaal voor alle postzegelver-
zamelaars en -ruilers. De entree 
is gratis. Aan de verenigingstafel 
kan heerlijk gesnuffeld worden 
in de bijna 100 nieuwe stockboe-
ken met daarin duizenden zegels 
voor 5 eurocent per stuk. Neem 
gerust stockboek(en) met dub-
bele zegels mee om te ruilen, ook 
dat kan hier. Van de vele ruiltafels 
wordt dan ook dankbaar gebruik 
gemaakt.
Deze zaterdag kan ook een klei-
ne tentoonstelling bekeken wor-

den van Cor van Meurs. De ruil-
beursleider exposeert met auto’s 
op postzegels, raceauto’s, oude 
auto’s, vrachtauto’s, etc.
Verder zijn de kavels die in de 
septemberveiling niet zijn ver-
kocht in te zien en te koop op de 
ruilbeurs. Hier zitten diverse top-
stukken en mooie zegels bij.
Uiteraard is er ook weer een ver-
loting voor hen die geen geld aan 
zegels willen uitgeven.
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur. 
Voor meer informatie over de-
ze dag kan contact opgenomen 
worden met Cor van Meurs via 
0297-343885 of met Gerboud 
Zwetsloot via 0297-345231. Kijk 
voor meer informatie en alle ac-
tiviteiten op www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. 

Crash Museum en Keep Them Rolling
Weer historische rondrit 
Red Ball Express
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog -en Verzetsmuseum 
‘40-’45 organiseert op zaterdag 
22 september in samenwerking 
met de vereniging Keep Them 
Rolling de jaarlijkse historische 
rondrit genaamd de ‘Red Ball Ex-
press’. In het landelijk aangekon-
digde thema ‘Het jaar van Verzet’ 
rijdt de 17e editie van de Red Ball 
Express 2018 genaamd ‘Resistan-
ce’ door de regio Haarlemmer-
meer, Badhoevedorp, Halfweg, 
Bloemendaal, Haarlem, Heem-
stede en Hoofddorp. Met tus-
senstops bij Erebegraafplaats in 
Bloemendaal en op het Burge-
meester van Stamplein in Hoofd-
dorp. De Red Ball Express pas-
seert weer vele gedenkwaardige 
plaatsen op de route, die direct 
verbonden zijn met een gebeur-
tenis in de Tweede Wereldoorlog. 
Authentieke legervoertuigen uit 
de Tweede Wereldoorlog, zoals 
Jeep, Dodge, GMC, Ford, Chevro-
let en Harley- Davidson en BSA 
motoren rijden de route. Zo’n 50 

voertuigen komen vanaf 8.30 uur 
naar het Crash-museum in fort 
Aalsmeer en vertrekken vandaar 
om 10.00 uur.

Presentatie en film 
In het Crash-museum zal de ge-
hele dag een presentatie/film te 
zien zijn die een beeld geeft van 
de Red Ball Express zoals deze 
reed vanaf 1944. Hierdoor krij-
gen bezoekers achtergrondinfor-
matie over deze enorme logistie-
ke operatie in WO2 en extra toe-
lichting door de vrijwilligers van 
het museum. De naam Red Ball 
Express is een herinnering aan 
de bevoorradingsroute die door 
de geallieerden was opgezet van-
af de invasiekusten in Norman-
dië naar het front. Dag en nacht 
reden konvooien naar de linies 
om alle nodige voorraden aan te 
vullen. Voor meer informatie over 
museum en de Red Ball Express 
kan de website geraadpleegd 
worden: www.crash40-45.nl of 
www.redballexpress.nl.

Leger des Heils een vangnet bie-
den. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
door middel van maaltijdprojec-
ten, schuldhulpverlening, spel-
letjesmiddagen, kledingwinkels 
en de soepbus. Voor deze buurt-
gerichte activiteiten ontvangt 
het Leger des Heils geen sub-
sidie. Deze activiteiten worden 
dus volledig betaald vanuit do-
naties. Onder de noemer ‘Je bent 
niet alleen’ organiseert het Leger 
des Heils daarom een landelijke 
collecteweek, dit jaar van 26 no-

vember tot en met 1 december. 
De hulp van vrijwilligers is daarbij 
keihard nodig. Want samenleven 
doe je dus niet alleen. Meld je aan 
via www.legerdesheils.nl/collecte
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

krantk i n d e r -   e n   j e u g d

Praktijk voor fysiotherapie Kudelstaart

Kinderexpositie ‘Dit is 
mijn lijf’
Kudelstaart - Een lichaam krijg 
je als je geboren wordt. Eerst is 
het klein en kan het nog niet veel 
maar dan word je sterker en gro-
ter, leer je lopen, fietsen, zwem-
men en bijvoorbeeld boompje 
klimmen! Je eet en je drinkt en 
dan kan je nog sterker en gro-
ter worden (als het een beetje 
gezond is). Eigenlijk gaat dat al-
lemaal vanzelf, best bijzonder!! 
Soms gaat het niet vanzelf; dan 
heb je ergens pijn omdat je ge-
vallen bent. Of er groeit iets niet 
zo goed. Dan kan een fysiothe-
rapeut je helpen. Die weet alles 
van je spieren en botten en pe-
zen. Dan krijg je oefeningen om 
je lichaam weer sterk en beter te 
maken. 

Kunst van kinderen
In de praktijk waar fysiothera-
peuten werken hangt vaak kunst, 
misschien heb je het wel eens ge-
zien. Dat doen ze omdat je van 
kunst blij kan worden, dingen 
kan leren of zelfs soms een beetje 
minder ziek! Vaak is dit kunst van 
grote mensen. Nu willen de me-
dewerkers van de fysiotherapie in 
Kudelstaart graag kunst van kin-
deren ophangen. Om vrolijk van 
te worden, om van te leren en 
misschien wel om beter van te 
worden! 

Tekening van jouw lijf
Maak een mooie tekening te ma-
ken van jouw lijf. Wat het alle-
maal kan, waar het goed in is, hoe 
je er voor zorgt, wat voor eten je 
er in stopt, waar je trots op bent. 
Of wat soms niet zo goed gaat, 
waar je dan even hulp bij nodig 
hebt, en hoe je dat dan oplost of 
hoe je daar dan mee om gaat. Je 
mag het allemaal zelf verzinnen. 
Als het maar over jouw lijf gaat 
en op het tekenpapier gebeurt 
wat je bij de praktijk kan krijgen. 
Je mag werken met potlood, krijt, 
stift, verf of wat je maar wilt. Als 
het maar gaat over jouw lijf. Doe 
mee en haal een speciaal teken-
vel op bij de balie van de praktijk. 
Als je klaar bent lever je je teke-
ning daar weer in. Zet op de ach-
terkant je naam en leeftijd, een 
emailadres en je telefoonnum-
mer (of van je ouders). Doe dit ui-
terlijk 1 oktober! In oktober komt 
een jury kijken naar de tekenin-
gen; wat is de meest bijzondere 
tekening? Knap gemaakt, knap 
bedacht, bijzonder, anders, spe-
ciaal? 
Iedereen die mee doet verdient 
een prijs en de meest bijzonder 
tekeningen een extra prijs! De ex-
positie wordt op een speciale dag 
in oktober geopend en dan mag 
iedereen komen! 

Sneeuwwitje in het Bos
Amstelland - De zeven bosd-
wergen hebben je hulp nodig 
op zondagmiddag 23 september 
om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 
uur. Ga mee met sneeuwwitje het 
Amsterdamse Bos in om ze te hel-
pen. Deze activiteit staat onder 
leiding van Natuur is een Feest en 
is bedoeld voor kinderen van 3 
tot 6 jaar en hun (groot)ouders of 

begeleiders. De kosten zijn 5 euro 
per kind en 2,50 euro per volwas-
sene. Duur: 1 uur buiten. De start 
is bij De Boswinkel. Aanmelden 
kan via 020-5456100, via www.
amsterdamsebos.nl of in 
De Boswinkel, aaan de Bosbaan-
weg 5, iedere dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

Nieuw cursusseizoen op nieuwe locatie

Tekenles voor kinderen 
bij De Werkschuit

Aalsmeer - De Werkschuit start 
het nieuwe cursusseizoen op 
haar nieuwe locatie aan de Oos-
teinderweg 287f-01. Met nieu-
we schwung gaat de Werkschuit 
de toekomst tegemoet. Tijd om 
met penselen en verf weer ach-
ter de schildersezel plaats te ne-
men. Alle spullen uit het oude lo-
kaal zijn prachtig opgesteld in de 
nieuwe inspirerende lichte loka-
len. Op woensdagmiddag en op 
zaterdagochtend geeft Annefie 
van Itterzon les aan kinderen van 
6 tot 12 jaar. De docente heeft 
veel ervaring op het gebied van 
kunsteducatie. Nieuwe opdrach-
ten en technieken zorgen er voor 
dat de kinderen met een map vol 
kleurrijk werk de cursus verlaten 
en vaak terug komen voor een 
vervolg. Het is van groot belang 
dat in dit digitale tijdperk kinde-
ren hun creativiteit ontdekken en 
leren kijken naar de natuur. Die-
ren en hun nesten is het onder-
werp van de eerste tekenles. Start 
op 3 en 6 oktober. 
Opening en open huis van de 
nieuwe locatie is op zaterdag 29 
september vanaf 12.00 uur. 

Creatieve vorming
Houd je van knutselen en schil-
deren? Dan is de cursus Creatie-
ve Vorming voor kinderen echt 
voor jou! Je kunt leren hoe je iets 
echts kunt namaken van klei of 
ander materiaal, maar vooral ook 
hoe je zelf iets nieuws kunt ma-
ken dat heel bijzonder is. Anders 
dan anders, iets wat je op school 
of thuis misschien niet zo gauw 
doet. Je zit in een gezellige groep 
met kinderen, die allemaal graag 
knutselen en schilderen. Het is 
leuk om van elkaar te zien hoe je 
iets maakt en je krijgt weer nieu-
we ideetjes. De cursus is ook leuk 
voor kinderen die al een cursus 
hebben gevolgd, want ieder sei-
zoen bedenkt docente Margot Te-
pas weer andere opdrachten. De 
cursus voor kinderen vanaf 6 jaar 
begint op woensdag 10 en don-
derdag 11 oktober. Op woens-
dag van 15.30 tot 17.00 uur en 
op donderdag van 16.00 tot 
17.30 uur. Voor inlichtingen en 
inschrijvingen: www.werkschuit-
aalsmeer.nl. ‘Broem’ in poppentheater

Amstelveen - Het eigenwijze au-
tootje Broem trapt zondag 16 
september het theaterseizoen af 
in het Amstelveens Poppenthea-
ter. Broem wil zelf rijden. Dat kan 
ze, echt waar. Kijk daar gaat ze al. 
Ze trapt het pedaal in en vliegt 
door de bocht als een speer. 
Broemmm. Zie haar racen. Broem 
Broemmmm en pang. Ai. Een lek-
ke band, Wat nu? Daar is baasje 
Deus om haar te helpen. Timmer, 
schroef, zaag. Gelukkig, Broem 
is weer heel. En daar gaat ze al-
weer... Broem is een beeldende 
voorstelling vol avontuur waarin 
het thema peuter- en kleuterdrif-
ten op humoristische wijze ver-
beeld wordt. Het zelf willen doen, 
tegen de draad in zijn, maken de 
voorstelling voor zowel kinderen 
als hun ouders zeer herkenbaar. 
Door het interactieve karakter 
van de voorstelling voelen de kin-
deren zich onmiddellijk betrok-
ken en beleven ze samen met 

Broem en haar baasje Deus de 
spannendste avonturen. Te zien 
in het Amstelveens Poppenthea-
ter op zondag 16 september om 
14.30 uur. De voorstelling is voor 
iedereen vanaf 2 jaar. Toegangs-
prijs 8,50 euro. Reserveren kan via 
www.amstelveenspoppenthea-
ter.nl, 020-6450439; info@amstel-
veenspoppentheater.nl

O fici le openin  door wethouder
De Brug start het nieuwe 
schooljaar als JOGG school
Aalsmeer - Op maandag 3 sep-
tember heeft wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn van onderwijs 
en jeugd PCBS De Brug officieel 
geopend als JOGG school. JOGG 
staat voor Jongeren Op Gezond 
Gewicht. De Brug gaat het nieu-
we schooljaar gezond en ener-
giek van start. 
De wethouder vertelde aan leer-
lingen en ouders hoe belangrijk 
gezond eten, water drinken en 
bewegen is om lekker in je vel te 
zitten. Om water drinken nog lek-
kerder en leuker te maken over-
handigde hij een Drinkwater-bi-
don aan de voorzitter van de leer-
lingenraad Mirthe. Uiteraard kre-
gen ook alle andere leerlingen 
dezelfde bidon. Voor het publiek 
van ouders en leerkrachten werd 
er door de leerlingen enthousiast 

gedanst bij de opening. Dit was 
vooraf geoefend met acteur en 
danser Juvat Westendorp, die ook 
JOGG ambassadeur is. Juvat wist 
de leerlingen flink in beweging te 
krijgen en vooral veel plezier te 
bezorgen. Als JOGG school gaat 
De Brug zich inzetten voor een 
gezondere leefstijl. Iedereen op 
school wordt daarbij betrokken.

Gezonde leefstijl
Aalsmeer is een JOGG-gemeen-
te en draagt samen met Team 
Sportservice Aalsmeer, GGD Am-
sterdam, zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid en diverse lokale par-
tijen bij aan de JOGG-aanpak in 
Aalsmeer. Inzet is om een gezon-
de leefstijl bij kinderen en hun 
ouders/verzorgers te bevorderen.

aak e ei en antasiedier
Kinderboerderij doet 
mee aan de Kunstroute

enthousiaste vrijwilligers, die 
zich inzetten om de kinderboer-
derij te laten voortbestaan. Een 
andere belangrijke factor is de 
succesvolle samenwerking met 
Ons Tweede Thuis, waarbij Boe-
renvreugd een dagbestedingslo-
catie vormt voor een vaste groep 
mensen met een beperking. Voor 
de kinderboerderij is de Kunst-
route een mooi moment om de 
belangrijke samenwerking met 
Ons Tweede Thuis in het zonne-
tje te zetten! 

Kleurrijk werk
Bij andere locaties van Ons Twee-
de Thuis, bijvoorbeeld bij Dag-
centrum Floriande in Hoofddorp, 
kunnen mensen kunst kunnen 
maken als vorm van expressie en 
dagbesteding. Atelier Floriande 
is een werkplaats voor mensen 
met een beperking. Twaalf kun-
stenaars werken hier vijf dagen 
in de week aan creatieve kunst-
werken. Tekeningen, schilderij-
en, beelden van papier-maché, 
hout en keramiek. Elke kunste-
naar wordt gestimuleerd zo veel 
mogelijk zijn of haar eigen stijl 
te ontwikkelen en dit resulteert 
in zeer uiteenlopend en kleurrijk 
werk. 

Fantasiedier maken
Tijdens de Kunstroute (zaterdag 
15 en zondag 16 september van 
12.00 tot 17.00 uur) zijn op de 
kinderboerderij veel verschillen-
de kunstwerken te bewonderen 
in de thema’s natuur, dieren en 
(kinder)boerderij. Kinderen kun-
nen op beide dagen van 13.00 
tot 16.00 uur zelf kunstenaar zijn 
door hun eigen fantasiedier op 
een schilderdoek te maken (€1,- 
per kind). Ook zal er een kraam-
pje staan waar handgemaakte 
producten te koop zijn. Vrijwilli-
gers zijn ter plaatse om meer in-
formatie te geven over het vrij-
willigerswerk bij Stichting Kin-
derboerderij Aalsmeer, de boer-
derij en de samenwerking met 
Ons Tweede Thuis.

alsmeers talent op uitnodi in  naar ssen

Motorcrosser Tara (11) 
naar MXGP Academy
Aalsmeer - Een droom die uit-
komt? Misschien. In ieder geval 
worden het twee droomdagen 
voor de 11-jarige Tara Noordman 
uit Aalsmeer. De jonge motorcros-
ser is namelijk uitgenodigd voor 
de MXGP Academy in Assen en 
gaat daar komende vrijdag en za-
terdag haar grote idolen uit de in-
ternationale motorcross ontmoe-
ten. De MXGP Academy is door 
de Europese motorcrossbond in 
samenwerking met de nationale 
bonden opgericht om jeugdmo-
torcrossers uit de 65cc- en 85cc-
klassen op unieke wijze kennis te 
laten maken met de (inter)nati-
onale toppers uit hun sport. Het 
educatieve programma, dat aan-
geboden wordt, bestaat onder 
meer uit een aantal professione-
le trainingen en een kijkje ach-

ter de schermen bij een professi-
oneel team. Komend weekeinde, 
bij de MXGP - het mondiale wed-
strijdcircuit - in Assen zijn er al-
leen maar motormeiden uitgeno-
digd, omdat de bond de sport on-
der meisjes wil promoten. Bij Ta-
ra Noordman hoeft dit niet meer, 
want die is al bezeten van motor-
cross en ze glundert dan ook met 
een big smile van oor tot oor dat 
ze komend weekeinde tot de ge-
nodigden behoort in Assen. Daar 
gaat ze waarschijnlijk landgenoot 
Jeffrey Herlings wereldkampioen 
zien worden en zal ze ongetwij-
feld ook haar grote idool Nancy 
van de Ven ontmoeten. 
Het Aalsmeerse talent vindt het 
heel spannend en laat tot slot we-
ten enorm veel zin te hebben in 
het motorcross-weekend. 

Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd doet komend week-
einde mee als locatie aan Kuns-

troute Aalsmeer. De Kinderboer-
derij bestaat dit jaar 25 jaar. Dat 
is mogelijk door een grote groep 
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2 Jubilarissen bij Vivace
Aalsmeer - Toen de dames van 
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace 
elkaar op 26 juni van dit jaar een 
fijne vakantie toewensten met 
mooi weer, konden zij niet be-
vroeden, dat er bijna geen ein-
de leek te komen aan die mooie 
zomer. De temperatuur is inmid-
dels gedaald tot normale waarde 
en met alle opgedane vitamines 
kunnen de dames van het koor 
er weer een heel zangseizoen te-
gen aan. Dat seizoen is begonnen 
op dinsdag 4 september met de 
huldiging van de twee leden Cor-

ry Könst (10 jaar lid) en de pen-
ningmeester Dorry de Graaf (25 
jaar lid). De jubilarissen zijn op de 
foto gezet met in hun midden de 
voorzitter van het koor, Marijke 
Brussaard. Vervolgens moest er 
onder leiding van dirigente Irma 
Zethof hard gewerkt worden aan 
de liedjes, die het koor zal laten 
horen in Nieuw-Vennep op zon-
dag 30 september in De Rusten-
de Jager en tijdens de KWF  Ko-
renmarathon op zondag 14 okto-
ber in Studio’s Aalsmeer.

Nieuwe leden
En ‘last but not least’ kon het koor 
ook nog twee nieuwe leden ver-
welkomen! Overigens, nieuwe le-
den kan het koor nog steeds ge-
bruiken. Geïnteresseerd? Kom 
gerust langs tijdens de repetitie-
ochtend in het Dorpshuis te Ku-
delstaart, elke dinsdag van 9.30 
tot 11.30 uur. De koffie staat vanaf 
10.30 uur klaar! Of bel voor meer 
informatie naar de voorzitter, Ma-
rijke Brussaard, tel. 0297-326564.

Burendag bij JOP in Oost
Aalsmeer - Op zaterdag 22 sep-
tember organiseren jongeren 
samen met het wijkcomité en 
het jeugdwerk van Binding en 
DOCK een burendag bij sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. 
De jongeren willen graag ‘hun’ 
JOP (oftewel jongeren-ontmoe-
tingsplek) opknappen. Ook wil-
len de jongeren graag het con-
tact met omwonenden verbete-
ren. Vandaar dat zij het initiatief 
hebben genomen voor de orga-
nisatie van de burendag. Op za-
terdag 22 september van 13.00 
tot 17.00 uur is er rondom de JOP, 
buiten bij de Bloemhof, van alles 
te doen. De jongeren gaan aan 

de JOP klussen, er zijn verschil-
lende workshops, er is een storm-
baan en deelnemers kunnen ko-
men lunchen. Deze burendag is 
bedoeld voor mensen die rond-
om de Bloemhof wonen, maar ui-
teraard is iedereen uit Aalsmeer 
Oost welkom. Wilt u deelnemen? 
Dat kan kosteloos, maar dan wel 
graag even aanmelden bij Wen-
dy de Waal (telefoon 0647080932 
of wwaal@dock.nl). Ook voor 
meer informatie kunt u bij Wen-
dy terecht. De Burendag Oost 
wordt mede-mogelijk gemaakt 
door: Oranje Fonds, De Binding 
en DOCK. Meer informatie: www.
dock.nl en www.debinding.nl

Zwerftocht door ruige 
stadsjungle 
Amstelland - Zwerf mee met de 
boswachter door de Lange Bret-
ten en ontdek de ruige stads-
jungle bij het westelijk havenge-
bied in Amsterdam. Hier is de wil-
dernis spontaan ontstaan, niets 
is aangeplant. Een woest stuk 
natuur met spannende paad-
jes, open velden en waterpartij-
en, waar het heerlijk struinen is. 
Landschap Noord-Holland laat er 
een kudde Schotse hooglanders 
grazen. Tel samen met boswach-
ter Lothar Valentijn hoeveel kalf-
jes er dit jaar geboren zijn. En mis-
schien zie je ook wel een herme-
lijn of een vos, of vliegt er een ijs-
vogel. Meld je aan voor een van 
de twee excursies in septem-
ber en geniet van deze prachti-
ge stadjungle! Tips van de bos-

wachter: Trek je zwerfkleren aan. 
Trek goede schoenen aan. En heb 
je een verrekijker? Neem die mee, 
dan geniet je nog meer!
De excursies worden gegeven 
op zondag 16 september van 
15.00 tot 16.30 uur en op  zon-
dag 30 september van 11.00 tot 
12.30 uur. De wandeling start op 
de kleine parkeerplaats bij het 
speelterrein aan de Australiëha-
venweg. Dit is een zijweg van de 
Haarlemmerweg (N 200) tussen 
Amsterdam en Halfweg.
Kosten: 7 euro voor volwassenen 
en 3 euro voor kinderen tot 12 
jaar. Beschermers betalen 4 euro 
en hun kinderen tot 12 jaar 2 eu-
ro. Reserveren is nodig en kan via: 
www.gaatumee.nl. 
Foto: Dutchphoto

Met optreden van Willeke Alberti
Wereld Alzheimer Dag in 
Amstelland Meerlanden
Amstelland - De afdeling Am-
stelland en Meerlanden van Alz-
heimer Nederland organiseert 
ter gelegenheid van Wereld Alz-
heimer Dag èn haar 12,5-jarig be-
staan op zaterdagmiddag 22 sep-
tember een groot evenement in 
de Schouwburg Amstelveen.
Willeke Alberti treedt met haar 
band op met een nostalgisch pro-
gramma en Prof. Dr. Philip Schel-
tens verzorgt een introductie. 
Door donaties van particulieren 
en instellingen kan de afdeling 
Amstelland en Meerlanden van 
Alzheimer Nederland dit evene-
ment aanbieden aan iedereen die 
met dementie te maken heeft. Na 
het optreden van Willeke Alber-
ti is er een borrel in de foyer van 
de Schouwburg waarbij alle gas-
ten een drankje krijgen. Willeke 
Alberti loopt daar rond om een 
praatje met de gasten te maken.
Philip Scheltens is hoogleraar 
neurologie en directeur van het 
Alzheimercentrum VUmc Amster-
dam. Zijn doel is Alzheimer be-
handelbaar te maken door uit-
gebreid wetenschappelijk onder-
zoek. Voorafgaand aan het optre-
den van Willeke Alberti zal Philip 
Scheltens uitleg geven over de 
stand van zaken van dit weten-
schappelijk onderzoek. 
Willeke Alberti heeft de Willeke 
Alberti Foundation opgericht. De 
foundation is gebaseerd op de 
overtuiging dat ontspanning en 
plezier kunnen bijdragen aan een 
welkome afleiding bij het ziekte-
proces. Willeke betrekt mensen 

bij haar muzikale wereld en zorgt 
voor ontspanning en afleiding. 
Muziek heeft bovendien een 
wonderbaarlijke uitwerking op 
mensen met dementie. Zelfs bij 
ernstige geheugenproblemen 
kunnen mensen met dementie 
soms feilloos liedteksten mee-
zingen. Het roept herinneringen 
op waarvan je dacht dat ze voor-
goed kwijt waren.
Mensen met dementie, hun be-
geleiders, mantelzorgers, vrijwil-
ligers en professionals in de de-
mentiezorg zijn van harte uitge-
nodigd voor dit evenement, de 
toegang is gratis. De middag be-
gint op 22 september om 15.00 
uur (Schouwburg Amstelveen 
open om 14.30 uur). Rond 16.15 
start de borrel in de foyer.
Aanmelden kan via de site van 
Alzheimer Nederland: www.alz-
heimer-nederland.nl/wad-am-
stelland. U kunt ook mailen met 
wereldalzheimerdag2018@gmail.
com. 
Foto: Patricia Steur

Polonaise met de wethouder
Feesttent op z’n kop 
voor Dag van je Leven
Aalsmeer - Wat was het weer 
een feest donderdag 6 septem-
ber overdag in de feesttent op 
het Praamplein. Ruim vierhon-
derd mensen met een verstande-
lijke beperking, aangesloten bij 
Stichting Ons Tweede Thuis, kwa-
men voor het jaarlijkse Dag van je 
Leven-feest naar de feesttent op 
het Praamplein. Samen met hun 
begeleiders of ouders kwamen 
ze al vroeg met de speciaal inge-
zette bussen van onder andere 
Stichting Veteraan Autobussen. 
Clown Hoky Poky wachtte ieder-
een enthousiast buiten op en er 
werd veel geknuffeld en ‘gehigh-
fived’. Er was even paniek, omdat 
er een bus kapot bleek te zijn en 
een groep niet naar Aalsmeer kon 
komen. Maar op het laatste mo-
ment kon de organisatie reke-
nen op de medewerking van Met 
& Co die een extra bus had inge-
zet. Eenmaal binnen verwelkom-
den Kimberley Hennipman, Den-
nis 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 ge-
nieten van meer dan zestig kor-
te optredens. Diegene die dat 
wilde kreeg de kans om te stra-
len op het podium en bij allemaal 
werd onder luid applaus een me-
daille omgehangen. Er waren ook 
een aantal podiumtijgers die niet 
meer van het podium af te slaan 
waren en die werden spontaan 
bij alles betrokken. Op het podi-
um was het leuk, maar ook in de 
zaal vermaakte iedereen zich pri-
ma. De één wat rustiger achterin 
de tent en de ander vrolijk voor-
aan dansend. Tussendoor liep 
clown Hoky Poky iedereen te ver-
blijden met de mooiste ballon-
nencreaties. Uiteraard werden de 
nodige polonaises gelopen wat 
de feestvreugde alleen maar gro-
ter maakte. Zelfs wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn liep vrolijk een 
rondje mee en aan het begin van 
het feestgebeuren kwam ook 

wethouder Wilma Alink-Schelte-
ma naar de tent om te zien wat 
een feest het was. 

Hulp en vrienden
Het bestuur, de vrijwilligers, de 
artiesten, de EHBO en de man-
nen van de groengroep van Ons 
Tweede Thuis waren al vroeg in 
touw om alles op te bouwen en 
klaar te zetten. De dag ervoor wa-
ren er maar liefst zevenhonderd 
lunchpakketten klaar gemaakt 
met eten van Bakkerij Van Muy-
den en De Osdorper. Leuk was 
dat er dit jaar Ons Tweede Thuis-
cliënten mee hielpen achter de 
bar.  

Officiële momentjes
En dan waren er ook nog een 
paar officiële momentjes. Voorzit-
ter Rob Langelaan mocht een Su-
pervrienden-Award uitreiken aan 
Rick Leliveld van Accuraat Ver-
huur, omdat zij altijd voor spul-
len zorgen voor onder andere de 
botendag. En ook Astrid Sloot en 
Tamara Kwint van Ons Tweede 
Thuis werden in het zonnetje ge-
zet met een Award. Zij zijn al vele 
jaren het aanspreekpunt binnen 
OTT en daarmee de steun en toe-
verlaat en goede hulp voor het 
bestuur. 

Cheque van 2000 euro
Ook was het podium voor Jos 
Roodenburg van de Dutch Flo-
wer Foundation en Hans Ro-
zendal van Westeinder Advies-
groep. Zij kwamen naar de feest-
tent om een cheque van 2000 eu-
ro te overhandigen aan Stichting 
Dag van je Leven. “Wij vinden het 
prachtig wat Stichting Dag van 
je Leven allemaal doet voor de-
ze kwetsbaardere doelgroep. 
Zij verdienen het ook om te ge-
nieten van een feest tijdens de 
Aalsmeerse Feestweek of van de 
Westeinderplassen tijdens de bo-
tendag. En omdat we graag loka-
le doelen steunen, staan we hele-
maal achter hun goede werk.”
Foto: www.kicksfotos.nl

Buurtvereniging
vijftig jaar

Aalsmeer - Dit jaar viert Buurt-
vereniging Hornmeer haar 50 ja-
rig bestaan en buurtbewoners 
worden uitgenodigd om met be-
stuur het glas te heffen op deze 

3 Verenigingen op pad 
voor Grote Clubactie
Aalsmeer - Vanaf 15 september 
gaan er weer 225.000 enthou-
siaste clubleden op pad om lo-
ten van de Grote Clubactie te 
verkopen. Drie verenigingen uit 
Aalsmeer doen mee aan de jaar-
lijkse actie om hun clubkas een fi-
nanciële injectie te geven. Vereni-
gingen in Nederland rekenen elk 
jaar op de opbrengsten van de 
Grote Clubactie om de clubkas 
te spekken. Clubs hebben deze 
middelen vaak hard nodig, voor 
de aanschaffing van nieuwe ma-
terialen of de organisatie van een 
jeugdactiviteit. Maar liefst 80% 
van de opbrengst van de loten 
gaat direct naar de verenigingen.

De Grote Clubactie beleeft dit 
jaar alweer de 46e editie. Direc-
teur Frank Molkenboer: “Vereni-
gingen hebben de inkomsten uit 
de Grote Clubactie hard nodig. Ze 
kunnen het goed gebruiken voor 
nieuwe doeltjes, tenues of een lik-
je verf voor het clubgebouw. Het 
geld krijgt een goede en doelge-
richte bestemming. Van elk ver-
kocht lot à 3 euro gaat 2,40 euro 
direct naar de vereniging. Ook dit 
jaar kunnen vrienden, familie en 
inwoners van Aalsmeer de deel-
nemende clubs ondersteunen. Ze 
maken dan ook nog eens kans op 

één van de 32.000 prijzen uit de 
Grote Clubactie loterij!”

Deelname 5.500 clubs
Jaarlijks doen er 5.500 sport-, 
cultuur- en hobbyverenigingen 
mee aan de landelijke actie. Zo’n 
225.000 lotenverkopers realise-
ren daarmee samen rond de 9 
miljoen euro. Verenigingen halen 
met deze actie per club gemakke-
lijk een bedrag tussen de 1.000 en 
15.000 euro op.

Geld naar de clubkas
Het opgehaalde bedrag wordt 
besteed aan uiteenlopende doe-
len. Maar liefst 80% van de op-
brengst van de loten gaat direct 
naar de verenigingen. Hiermee 
kunnen clubs dat ene jubileum-
feest organiseren, waar ze zonder 
de actie geen geld voor hadden. 
Of bijvoorbeeld nieuwe unifor-
men of materialen aanschaffen, 
die nodig aan vervanging toe zijn. 
Verenigingen kunnen nog steeds 
deelnemen aan de actie. Ga hier-
voor naar de website www.club-
actie.nl of bel 013-4552825.
Dit jaar doen in Aalsmeer drie 
verenigingen mee aan de Gro-
te Clubactie: Muziekvereniging 
Flora, S.V. Rkdes Kudelstaart en 
Sportvereniging Omnia 2000.

Burendag voor jong en 
oud in Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 22 
september tussen 13.00 uur en 
17.00 uur organiseren jongeren 

en buurtbewoners samen met 
het jeugdwerk van Binding en 
Dock een burendag in en rond-

feestelijke gebeurtenis. Het jubi-
leum gaat gevierd worden op za-
terdag 22 september van 15.00 
tot 18.00 uur in het nieuwe Buurt-
huis aan de Dreef 1. De middag 
zal opgeluisterd worden door het 
shantykoor. De Brulboeien. Er is 
ruime parkeergelegenheid aan-
wezig. Het bestuur hoopt op een 
grote opkomst!

om Place2Bieb in de Graaf Wil-
lemlaan in Kudelstaart.Het eve-
nement biedt plezier voor jong 
en oud. Naast een springkus-
sen en een stormbaan zullen de 
Oudhollandse spellen niet ont-
breken. Kinderen kunnen zich 
laten schminken en aan diverse 
andere leuke activiteiten deel-
nemen. Om elkaar in de buurt 
nog beter te leren kennen kan 
deelgenomen worden aan ‘Zin-
gen met de buren’ en gezamen-
lijk gewerkt worden aan het 
‘Buurt Kunstwerk’. Ook kunnen 

de bewoners met elkaar op de 
foto.

Vrijwilligers gezocht
Wil je graag helpen als vrijwilliger? 
Meld je dan aan bij jeugdwerker 
Marco den Haan via mail mdhaan@
dock.nl of via 06-38759195. Alle 
hulp is welkom! Neem voor meer 
informatie of vragen contact op 
met Marco of kijk op de facebook-
pagina van ‘Burendag Kudelstaart’. 
De initiatiefnemers hopen vele 
buurtbewoners te mogen begroe-
ten op zaterdag 22 september
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Anneke Nap met pre-pensioen na 
41 jaar schoolgym in Aalsmeer

Aalsmeer - Anneke Nap, vakleer-
kracht lichamelijke opvoeding, 
stopt nadat ze eenenveertig jaar 
duizenden Aalsmeerse kinde-
ren in het basisonderwijs gesti-
muleerd heeft tot bewegen. Zelfs 
haar stage in het basisonder-
wijs vond plaats in Aalsmeer en 
wel op de drie basisscholen in de 
Hornmeer.

Gymjuf worden
Ze vertelt: “Ik wist op de basis-
school al dat ik later gymjuf wilde 
worden en ben de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding gaan 
volgen in Amsterdam. Tijdens 
die periode liep ik stage bij Geert 
Eling, die op verschillende basis-
scholen het gymonderwijs ver-
zorgde, en later werden we colle-
ga’s. In het begin gaf ik les op acht 
basisscholen in Aalsmeer en Ku-

delstaart. Leuk feit is dat de bui-
tenlessen in Kudelstaart plaats-
vonden op het grasveld, waar nu 
Geerland gebouwd is. De gymles-
sen werden gegeven van ’s mor-
gens acht tot ’s middags vier uur. 
Dus ook voor en na schooltijd!”
Het gymlokaal in Kudelstaart was 
een zeer oud gebouw nog aan de 
Kudelstaartseweg. Hierover ver-
telt Anneke: “Er waren geen lij-
nen op de vloer en nauwelijks 
toestellen. In mijn eerste werk-
jaar kwamen daar de eerste toe-
stellen. Gelukkig werd na twee 
jaar de Proosdijhal in gebruik ge-
nomen.” Over de verschillen met 
vroeger en nu zegt ze: “In het be-
gin gymden meisjes en jongens 
nog apart, maar al snel werd dat 
in Aalsmeer gemengd. Beide or-
ganisaties hebben zo hun voor- 
en nadelen en brengen een an-

dere aanpak met zich mee.”
Alle vakleerkrachten schoolgym 
zijn vele jaren in dienst geweest 
van de Gemeente Aalsmeer. Het 
vak werd uitsluitend voor de 
groepen 7 en 8 gefinancierd voor 
alle soorten basisonderwijs, dus 
openbaar, katholiek en christelijk 
onderwijs. In 1997 werd dit con-
tract omgezet naar één of twee 
van de drie schoolverenigingen. 
Vanaf dat moment werd er gym 
gegeven in alle groepen. Anneke 
vond het heel leuk om aan leer-
lingen van alle leeftijden in het 
basisonderwijs gym te geven.

Motorische Remedial Teaching
Van 2002 tot 2010 heeft Anne-
ke, in dienst van de Gemeente 
Aalsmeer, de lessen in Motorische 
Remedial Teaching verzorgd. De-
ze lessen werden gegeven aan 
kleuters op alle basisscholen die 
wat achterbleven in hun ontwik-
keling bij de lichamelijke oefe-
ning of die soms angstig waren 
bij het klimmen of duikelen. “Het 
is het meest zinvolle werk dat ik 
ooit heb gedaan. Helaas werd 
dit belangrijke werk door de Ge-
meente Aalsmeer in 2010 wegbe-
zuinigd.”

Fit eindigen
Daar de pensioenleeftijd voor An-
neke op 67 jaar staat, bracht dit 
haar op de gedachte om toch 
eerder te stoppen. Anneke wil-
de haar werk voor de schoolgym 
op een fitte manier kunnen be-
eindigen. “En dat is naar volle te-
vredenheid gelukt. Ik ben nu vie-

renzestig, ga voor de schoolgym 
met prepensioen, maar blijf nog 
trainster bij SV Omnia. Zo kan ik 
mijn werk rustig afbouwen en 
mijn energie steken in het trainen 
van de wedstrijdturnsters bij Om-
nia. Daarnaast doe ik aan hardlo-
pen en tennis, zing bij popkoor 
Soundsation en ben één dag in 
de week oppasoma. Een nieuwe 
uitdaging. Maar zo leuk! Ook leuk 
om te vermelden is het feit dat 
mijn twee dochters en kleinzoon 
aanwezig waren bij de allerlaats-
te twee schoolgymlessen.”
Anneke kijkt met veel plezier te-
rug op alle schoolgymlessen en 
is heel blij dat haar werk wordt 
overgenomen door ‘echte’ vak-
leerkrachten, zowel op de Triade, 
locatie Hornmeer, als bij de Jozef-
school. Op de allerlaatste school-
dag, vrijdag 20 juli, vond ’s mid-
dags in de tuin bij de Jozefschool 
het officiële afscheid plaats in een 
gezellige, gemoedelijke sfeer met 
een high tea en een barbecue. 
Haar familie was hierbij ook aan-
wezig.

Bloemen
Heel blij was Anneke dat ze advies 
mocht geven aan de ESA over de 
inrichting van de nieuwe sporthal 
‘De Waterlelie’. De schoolgymles-
sen voor Triade mocht ze dit afge-
lopen jaar in deze mooie hal orga-
niseren. De laatste maandag dat 
ze in deze hal op school les gaf, 
werd ze verrast door de ESA. Koos 
en Jaap van de ESA kwamen haar 
een prachtig boeket bloemen 
brengen als dank voor alle jaren 
samenwerking om de gymloka-
len in Aalsmeer in goede staat te 
kunnen houden. “En dat was een 
ware verrassing!” Aldus een tevre-
den terugkijkende juf Anneke.
Door Miranda Gommans

Jubileum bij de kleine klaverjasclub 
CAV start 50ste seizoen
Aalsmeer - Eind 1968 is klaverjas-
club CAV opgericht. De leden wa-
ren personeelsleden van de toen-
malige bloemenveiling CAV. Het 
aantal leden was twaalf, inclusief 
de voorzitter, penningmeester en 
secretaris. Er werd één maal per 
week gekaart bij Vleghaar in de 
Weteringstraat. Er zijn in de loop 

der jaren verschillende locaties 
geweest waar de club heeft ge-
kaart, zoals café Sportzicht en ge-
bouw De Schakel bij de toenmali-
ge Zuiderkerk. De laatste 17 jaar 
wordt er gekaart in het Dorpshuis 
in Kudelstaart met dertien vaste 
leden en enkele reserve spelers. 
Veelal zijn dat de vrouwen van 

De prijswinnaars van het vorige seizoen: Henk Brouwer, Henk van Leeu-
wen, Loek van der Voort en Piet Tulp.

Zaterdag dansdemonstratie
Stijldansen is terug bij 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Het stijldansen was 
vroeger niet weg te denken uit de 
Oude Veiling. Na verloop van tijd 
was dit echter verdwenen, maar 
niet uit de hoofden van meerdere 
Aalsmeerders. Bij het vernieuwen 
van De Oude Veiling kwam vanuit 
buurtverenigingen ook de vraag 
naar de stijldanslessen weer naar 
voren. Robert en Chantal Bogaart 
vonden dit fantastisch om te ho-
ren en grepen dit dan ook met 
beiden handen aan om Aalsmeer 
weer aan het dansen te krijgen. 
Zaterdag 15 september, tijdens 
de feestelijke opening van De 
Oude Veiling, zullen zij een kleine 
dansdemonstratie laten zien. 
De danslessen zelf zullen begin-
nen op woensdagavond 26 sep-
tember. Iedereen die houdt van 
dansen en muziek is van harte 
welkom. Er wordt op dit moment 
opgestart met een beginners les 
voor mensen zonder danserva-
ring en een gevorderden les voor 
mensen met danservaring. Stijl-
dansen is niet leeftijdsgebonden, 
iedereen kan komen dansen!
Ook zullen er in de komende pe-

riode weer een aantal open dans-
avonden gepland worden waar-
van de eerste op zaterdag 20 ok-
tober. 
Robert en Chantal hopen dat het 
dansen hiermee weer terug komt 
in Aalsmeer. Zij zullen er hard hun 
best voor doen om van elke les 
een feestje te maken.
Foto: Rob Ronda

Schaken
AAS jeugdcompetitie 
weer begonnen
Regio - Afgelopen vrijdag 7 sep-
tember zijn de AAS Jeugdcompe-
titie en de lessen weer begonnen.
Maar liefst achttien jeugdspelers 

waren naar AAS gekomen, waarvan 
er zestien aan de competitie deel-
namen. Komende vrijdag zijn ook 
de gebroeders Tjepkema terug van 

Hockey
Qui Vive opent nieuw 
veld op ‘Super Sunday’

jongste jeugdleden (van 4, 5 en 6 
jaar) plus enkele spelers uit Da-
mes 1 en Heren 1 toegang tot het 
nieuwe veld en de mogelijkheid 
om met elkaar te hockeyen.
Hierna was het de beurt aan De 
club van 100 (vrienden van Qui 
Vive) die deze gelegenheid be-
nutte om hun jaarlijkse cadeau 
aan de club te overhandigen. De-
ze keer ontving de hockeyver-
eniging namens Marcel van Eijk 
(voorzitter van de Club van 100) 
een echte foodtruck, van waar-
uit tijdens de mooie competi-
tieweekenden consumpties ver-
kocht kunnen worden.

Tweede plaats Merten Tijsma
Succes Aalsmeerse zeilers 
bij jeugdwedstrijden
Aalsmeer - Zondag 9 septem-
ber hebben negen zeilers van 
watersportvereniging de Nieu-
we Meer gestreden tijden de na-
tionale Combi finale. Op het wa-
ter van het Markermeer bij Hoorn 
waren er wedstrijden voor de zei-
lers in de optimist en de Laser 4.7. 
De beste zeilers van de combi-
wedstrijden in de verschillende 
regio’s van heel Nederland waren 

voor deze wedstrijd uitgenodigd. 
Met windkracht 4 en de hoge gol-
ven van het Markermeer werd het 
een echte strijd. 
Na vier wedstrijden werd Fie-
ne Eggermont tiende in de Op-
timist-B klasse en Merten Tijsma 
werd tweede bij de Laser 4.7. Een 
mooi resultaat na weer een jaar 
trainen bij watersportvereniging 
Nieuwe Meer.

De Kwakel - Afgelopen zondag 
vierde hockeyvereniging Qui Vive 
een zogenaamde ‘Super Sunday’, 
waarbij zowel Dames 1 als Heren 
1 thuis speelden op het mooie 
sportcomplex aan de Vuurlijn. 
Deze zondag was echter extra su-
per, want ook het nieuwe (water)
kunstgrasveld werd officieel ge-
opend. De super zondag begon 
sowieso al goed met een zeer 
goed bezochte open dag. Ruim 
60 kinderen bezochten met hun 
ouders deze open dag en deden 
met veel enthousiasme mee met 
de clinic, terwijl hun ouders in-
formatie kregen over hockey bij 
Qui Vive. Na deze clinic was het 
de beurt aan het eerste dames-
team van Qui Vive (uitkomend in 
de eerste klasse), die na een goe-
de en spannende wedstrijd met 
een 2-1 winst van het veld stap-
ten. Tussen deze dameswedstrijd 
en de wedstrijd van Heren 1 werd 
onder grote publieke belangstel-
ling het nieuwe veld geopend. 
Tussen de vele Qui Vive-leden en 

–vrienden was ook wethouder 
Jan Hazen van de gemeente Uit-
hoorn aanwezig. De afgelopen 7 
jaar hebben voor veel sportver-
enigingen in het teken gestaan 
van forse bezuinigingen vanuit 
de gemeente. Sinds vorig jaar is 
er voor de sport meer financië-
le ruimte en wordt er door de ge-
meente met de sportverenigin-
gen weer een invulling gegeven 
aan de wens ‘het sporten in de 
gemeente weer op de kaart te 
zetten’ en sport voor elke inwoner 
toegankelijk te maken. De ver-
nieuwing van het eerste kunst-
grasveld van Qui Vive is hiervan 
een concreet resultaat.

Echte foodtruck
De opening werd verricht door 
Louis Hassink, die namens de 
hockeyvereniging (samen met 
bestuurslid Chris van Tiggelen) 
de drijvende kracht was bij de 
voorbereiding en aanleg van dit 
nieuwe veld. Met het doorknip-
pen van een lint, gaf hij een groep 

vakantie en zijn er twintig schakers. 
Wil jij ook mee doen aan de leuk-
ste jeugdcompetitie van Aalsmeer 
en les krijgen in schaken? Kom dan 
vrijdagavond naar de Doopgezinde 
Kerk in de Zijdstraat 55. Luuk won 
de eerste competitie-avond sim-
pel doordat Jasper door zijn klok 
ging en hij bezet daarmee met-
een de pole position. Rune vocht 
een zwaar gevecht uit met Stijn, 
die steen en been klaagde over het 
verplicht noteren voor de hogere 
stappen, maar wel het punt scoor-
de! Christiaan richtte een bloed-
bad aan onder de troepen van Ro-
bert en won dik verdiend. Nieuw-
komer Luuk deed het erg verdien-
stelijk, maar dolf het onderspit te-
gen talent Konrad. Marien lijkt een 
nieuw talent, want hij won van ‘ou-
de’ kracht Kevin. Kjeld won van 
Niek wat misschien verrassend was 
en Bryan won netjes van Pieter. De 
nieuwe competitiespeelster Victo-
ria verloor van Dylan, maar het was 
wel heel dapper om aan de jeugd-
competitie mee te doen na slechts 
één jaar Stap 1.
Door Ben de Leur

de vaste leden. Het aantal leden 
is bewust klein gehouden. De te-
genwoordige leden zijn over het 
algemeen gepensioneerd en niet 
werkzaam geweest bij de bloe-
menveiling. Het is zeker niet de 
grootste kaartclub, maar zeker 
wel een van de gezelligste kla-
verjasclubs waar met veel ple-
zier wekelijks op de maandag een 
kaartje wordt gelegd van 19.30 
uur tot ongeveer 22.30 uur met 
tussen het kaarten door een hap-
je en een drankje. En dit jaar voor 
het vijftigste seizoen!

Direct na al deze festiviteiten be-
kroonde Qui Vive Heren 1 (uitko-
mend in de Promotieklasse, het 
op-één-na hoogste niveau in Ne-
derland) deze Super Sunday met 
een mooie, spannende maar wel-
verdiende 2-1 winst. Met winst 
voor de topteams, veel publiek 
langs de lijn, veel enthousiaste 
geïnteresseerde kinderen tijdens 
de open dag, een prachtig nieuw 
veld plus een nieuwe foodtruck 
mag Qui Vive terugkijken op een 
zeer geslaagde start van het hoc-
keyseizoen. 

Proeflessen
Ook geïnteresseerd in hockey en 
Qui Vive? Kijk op www.quivive.
nl of neem voor de mogelijkhe-
den van proeflessen contact op 
via proefles@quivive.nl. Zondag 
16 september start Qui Vive weer 
met het trainingsprogramma, 
waarin kinderen van 4 tot 6 jaar 
op een leuke manier kennis kun-
nen maken met hockey. Het pro-
gramma bestaat uit acht trainin-
gen waarin spelenderwijs de ba-
sisvaardigheden van het hockey 
worden bijgebracht. Aanmelden 
of meer informatie via: stokstaart-
jes@quivive.nl.
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Bridgen: Iedereen kan het leren
Open middag en cursus 
bij Bridge’86 Leimuiden
Leimuiden - Bridgen is een span-
nend en vooral boeiend kaart-
spel waaraan u veel plezier kunt 
beleven. U speelt samen met uw 
partner tegen twee tegenstan-
ders. Bij elk spel probeert u met 
uw partner meer slagen te ma-
ken dan uw tegenstanders. Om-
dat u steeds tegen andere pa-
ren speelt, is bridgen een socia-
le sport. Daarnaast is bridgen een 
ultiem spel om de hersenen aan 
het werk te houden, dus fitness 
voor de geest. U ontmoet veel 
verschillende mensen en kunt tot 
op hoge leeftijd overal en tegen 
iedereen bridgen.
Bridge ’86 Leimuiden biedt u de 
mogelijkheid om dit kaartspel 
onder de knie te krijgen. Vanaf 
maandagavond 1 oktober start 
bridgedocent Marlon van Til-
lo bij café Keijzer, Dorpsstraat 30 
te Leimuiden een beginnerscur-
sus. Marlon is een gepassioneerd 
bridger en wil u graag de fijne 

kneepjes van de bridgesport bij-
brengen. Dit doet hij op een dui-
delijke, rustige en interactieve 
manier met veel aandacht voor 
de groep in drie series van zeven 
avonden. Bent u nieuwsgierig ge-
worden naar het bridgespel en de 
cursus? Marlon biedt u een gra-
tis introductie aan. Zaterdagmid-
dag 22 september van 13.00 tot 
15.00 uur geeft hij uitleg over de 
inhoud van de cursus en hoe het 
er bij het bridgen aan toe gaat: 
slagen maken, bieden, partner-
schap, etc. Opgeven voor deze in-
spirerende middag is niet nodig, 
iedereen is welkom om 13.00 bij 
café Keijzer in de Dorpsstraat 30 
te Leimuiden. Bridge ’86 biedt u 
hierbij een kopje koffie of thee 
aan. Voor meer informatie en op-
geven: Maria Straeter, telefoon: 
0172-507233, mail: mstraeter@
hotmail.com of Marlon van Tillo, 
telefoon: 06-44231027, mail: mar-
lonvantillo@hotmail.com

Wennen aan de bakken 
bij Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 6 sep-
tember begon het sjoelseizoen 
weer voor de leden van Sjoelclub 
Aalsmeer. Na een warme zomer, 
waarin een flink aantal sjoelers 
meegedaan heeft aan de diver-
se zomercompetities bij clubs in 
de omgeving, was het weer even 
wennen aan de eigen bakken.

Niemand gooide hoger dan 148 
en alleen Cock Tukker en Pa-
trick Haring kregen het voor el-
kaar om twee series van in de 
1400 te gooien. Patrick scoorde 
met 1452 de hoogste serie van 10 
bakken. Karin Dijkstra kwam nog 
het meest in de buurt met 1397, 
slechts 5 punten van haar per-

soonlijke record. Mahjan Yari was 
de enige die daar wel in slaagde 
op de eerste competitieavond. 
Haar nieuwe persoonlijk hoogste 
score staat nu op 1039.
Uitslagen Hoofdklasse: 1. Patrick 
Haring, 2. Joke Schagen en 3. 
Kees Kuypers. A-Klasse: 1. Mariët-
te van der Vlugt, 2. Theo van Le-
ijden en 3. Karin Dijkstra-Geleijn.
B-Klasse: 1. Thijs Brozius, 2. Pim 
van der Meer en 3. Wijnand Sprin-
gin’tVeld. C-Klasse: 1. Mahjan Yari, 
2. Maria Baggen en 3. Mirjam van 
den Berg.

Interland in Duitsland
Op zaterdag 1 september heb-
ben drie leden van Sjoelclub 
Aalsmeer meegedaan aan de in-
terland in Duitsland. Ook Frank-
rijk was van de partij, maar wist 
geen potten te breken (114,58 
gemiddeld). Nederland won de 
interland met een gemiddelde 
van 138,25 tegen Duitsland met 
132.63. Er werden 3 series van 
10 bakken gesjoeld. Cock Tukker: 
1404, 1437 en 1452. Gemiddeld 
141,73. Patrick Haring: 1371, 1384 
en 1444. Gemiddeld 139,97. Petra 
Houweling: 1295, 1431 en 1356. 
Gemiddeld 136,07

Competitieavond
Donderdag 20 september is de 
tweede competitieavond. Om 
20.00 uur wordt er gestart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn uiteraard ook van har-
te welkom. Per avond worden er 
twee keer tien bakken gesjoeld, 
die meetellen voor de competi-
tie. 
Er wordt in vier verschillende 
klassen gesjoeld, dus ieder op 
zijn of haar eigen niveau. Van te-
voren aanmelden is niet nodig, 
maar kan via de website www.
sjoelclub-aalsmeer.nl

Postduivenvereniging de Telegraaf
Pittig seizoen ten einde
Aalsmeer - Zaterdag 8 septem-
ber was de laatste vlucht voor de 
kampioenschappen van Postdui-
venvereniging de Telegraaf. Het 
is al met al een pittig seizoen ge-
weest, waar verschillende lief-
hebbers van de Telegraaf in de 
kop van de uitslagen in Rayon en 
Afdeling vermeld stonden. Aan-
staande zaterdag 15 september 
is er nog een Sectorale vlucht (de 
allerlaatste), en daar doen waar-
schijnlijk maar een paar liefheb-
bers aan mee. Quievrâin was de 
laatste vlucht en de duiven van 
deze vlucht werden om 08.15 uur 
aldaar in vrijheid gesteld. Het was 
de 17-276 van Comb. v. Leeuwen 
& v. Grieken uit Aalsmeer die als 
snelste de thuishaven wist te be-
reiken. 

Om 10.16.56 uur werd deze duif 
geklokt en maakte een gemid-
delde snelheid van 1825.689 me-
ter per minuut, ruim 109½ kilo-
meter per uur. Cees van Vliet uit 
Kudelstaart, die tevens kampioen 
op de Natour werd, werd tweede 
en Gerard en Lies v.d. Bergen uit 
Kudelstaart werden derde. Comb. 
van Ackooy uit Hoofddorp werd 
algemeen Kampioen van de ver-

eniging. De uitslag van de vlucht 
Quievrâin met 486 duiven en 9 
deelnemers:
1.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
 Aalsmeer
2.  C. van Vliet Kudelstaart
3.  Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
4.  W. Wij�e De Kwakel
5.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
7.  E. Wiersma Amstelveen
8.  A. J. van Belzen Kudelstaart
9.  Tim Rewijk De Kwakel
Eindstand Natour: Onaangewezen 
(eerst geklokte duif ):
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
3.  Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
Aangewezen:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  P. v.d. Mijden Aalsmeerderbrug
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
Algemeen Kampioenschap 
(over alle vluchten), Onaangewezen:
1.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
2.  Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
3.  J.H. van Duren Amstelveen
Aangewezen:
1.  Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
2.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
3.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug

Café Op de Hoek viert 2-jarig bestaan
Fietstocht voor iedereen 
vanuit Kudelstaart
Kudelstaart - Op zondag 16 sep-
tember is Café Op de Hoek in Ku-
delstaart gastheer en startlocatie 
voor een nieuwe fietstocht met 
twee uitgezette afstanden in de 
prachtige omgeving. Ter ere van 
het tweejarig bestaan van het po-
pulaire café is deelname aan de 
recreatieve fietstocht geheel gra-
tis en hebben de fietsers op het 
verste punt van de route gele-
genheid om te pauzeren op een 
terras of bij een speelplek voor de 
kinderen. 
Voor ouders met kinderen is 
een veilige route van 25 kilome-
ter uitgezet richting Langeraar-
se Plassen. Over rustige paad-
jes en langs mooie plekjes waar 
het maken van een selfie uitno-
digt om na afloop als cadeau te 
worden aangeboden aan het jari-
ge Café Op de Hoek. Daarna gaat 
de route over rustige paadjes en 
dijken naar Nieuwveen waar een 
stop is gepland op Landgoed Ur-
sula. Een ideale uitvalsbasis voor 
een bezoek aan de kinderboer-
derij en een versnapering op het 
vrolijke terras van Villa Kakelbont. 
Op de terugweg is het genieten 
van de schapen langs het Jaag-
pad en het Tolhuissluis waar altijd 
wel wat te zien is. 
Voor sportieve deelnemers aan 
de fietstocht is een langere af-
stand van 35 kilometer uitgezet 
naar het Groene Hart van Zuid-
Holland. De route gaat hoofdza-
kelijk langs water en weidegebie-
den waarbij het uitzicht vanaf de 
dijk op het prachtig aangelegde 
terrein van Golf- & Countryclub 
Liemeer een stop waard is. Daar-
na gaat de route door het lange 
lintdorp Aarlanderveen waar el-
ke fietser in vervoering raakt. Op 
het verste punt in Nieuwkoop 
zijn leuke terrasjes te vinden in 
het rustieke centrum of aan de 

Nieuwkoopse Plas waar deelne-
mers energie opdoen voor de te-
rugtocht door de Zevenhovense 
polder.
De routes van de fietstocht zijn 
op papier verkrijgbaar maar ook 
wordt de richting aangegeven 
door middel van pijlen op al-
le hoeken en kruispunten. Dat 
zorgt voor een stukje verkeers-
veiligheid voor de fietsers die vol-
op willen genieten van de omge-
ving. 

Rustig tempo
Beide routes zijn geschikt voor ie-
dereen die van fietsen houdt, op 
stads- of sportieve fietsen, kin-
derfietsen en e-bikers. De leng-
te van de twee afstanden is zoda-
nig dat op een rustig tempo kan 
worden gefietst en een eventu-
eel wat langere stop onderweg 
geen belemmering is. Deelne-
mers hoeven namelijk niet voor 
een bepaald tijdtip terug te zijn, 
al vindt de jarige eigenaar van Ca-
fé Op de Hoek en ‘mensenmens’ 
Beatle Raadschelders het wel fijn 
om de belevenissen van de deel-
nemers te horen en de selfies te 
bekijken die onderweg gemaakt 
zijn.

Zadelpijn aanbiedingen
Inschrijven voor de fietstocht 
is niet nodig. Belangstellenden 
melden zich zondagmorgen tus-
sen 10.00 en 11.30 uur in het Ca-
fé Op de Hoek, tevens het begin-
punt van de route, waar zij een 
routebeschrijving ontvangen. 
Voor de kinderen ligt een leuke 
bloemenslinger klaar als versie-
ring voor de fiets. Na afloop van 
de fietstocht hanteert het jarige 
café feestelijke prijzen voor fris, 
bier en wijn en, buiten de kaart 
om, warme pannenkoeken en 
speciale Zadelpijn aanbiedingen.

Tafeltennis
Redelijke competitiestart 
Bloemenlust teams
Aalsmeer - Hoewel officieel ge-
degradeerd mocht Bloemenlust 
1 toch weer starten in de derde 
klasse en wel in Hoofddorp te-
gen HTC 5. Bart Spaargaren had 
een zeer goede avond en wist 
technisch en vooral ook tactisch 
sterk spelend alle drie zijn enkel-
spel partijen te winnen. Twee gin-
gen overtuigend in drie games en 
één was wat zwaarder bevochten 
na een beslissende vijfde game 
(8-11). Over spannende partij-
en in vijf games kon Ed Couwen-
berg meepraten, want hij speel-
de alle drie zijn wedstrijden in vijf 
games. Alleen hij trok helaas el-
ke keer net aan het kortste eind; 
pech dus. Johan Berk kon in zijn 

laatste wedstrijd voor een vierde 
punt zorgen, waardoor de neder-
laag beperkt bleef tot 6-4. In het 
dubbelspel konden Bart en Johan 
geen potten breken.
Bloemenlust 3 trad, ook met dis-
pensatie, aan in de vierde klasse 
en in de eerste uitwedstrijd te-
gen Het Nootwheer 9 stak Peter 
Velleman in uitstekende vorm. 
Met twee enkelspelzeges en een 
overwinning in het dubbelspel 
samen met Horst Krassen, zorg-
de hij voor het leeuwendeel van 
de punten in de nipte 6-4 neder-
laag. Horst wist ook nog knap een 
enkelspel te winnen en Irene Ger-
ritsma kon helaas net niet tot sco-
ren komen.

NK Minigolf
Spectaculaire strijd bij 
Heren Senioren
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werden de Nederlandse Kampi-
oenschappen minigolf gespeeld 
op de banen van Zoetermeer en 
Aalsmeer. De spelers en speel-
sters mochten niet klagen over 
het weer. Het was prima golf-
weer. Er werden in Zoetermeer 13 
foutloze rondes gespeeld en op 
Aalsmeer 20. Bij de jeugd was het 
Maxime van de Bosch, die als eer-
ste een foutloze ronde (32 holes) 
sloeg. Toch moest zij op zowel 
Zoetermeer als Aalsmeer haar zus 
Marlene van de Bosch (MGC de 
Trekvogels) voor laten gaan. Met 
341 holes werd zij Nederlands 
Kampioen bij de jeugd. Bij de Da-
mes was het Marianne Groenen-
dijk die op haar thuisbaan de eer-
ste dag met 171 holes afsloot. 
Marianne werd Nederlands Kamp 
met een totaal van 330 holes. Bij 
de dames senioren was het Els 
van der Stroom van de Trekvo-
gels die de eerste plaats zowel 
op Zoetermeer als Aalsmeer vast-
hield, voor Elly Mulder eveneens 
van de vereniging uit Boskoop. Bij 
de Heren was het Jan Ouwerkerk 
die op zijn thuisbaan een winnen-
de score afleverde van 148 holes. 
Hij werd achtervolgt door Ruud 
Slappendel (MGC de Holeridders) 
en de in competitie verband uit-
komend voor Zoetermeer Dirk-
Jan Jongkind uit Aalsmeer. Op 
Aalsmeer kwam de Ridderkerk-
se Henk Goris na twee ronde nog 
dicht in de buurt van deze drie. 
DirkJan wist na de derde ronde 
met rondjes 32, 26 en 29 de twee-
de plaats over te nemen. De strijd 
ging door: Ruud veroverde weer 

de tweede plaats met een rond-
je 29 en 26. Jan bleef zijn eerste 
positie verdedigen en dat luk-
te. Hij mag zich voor een jaar Ne-
derlands Kampioen noemen. Bij 
de Heren was het de Aalsmeerse 
Klaas Boekel die eerste stond bij 
de Heren Senioren met 166 holes. 
Gevolgd door Huub Bottenberg 
van MGC Geldrop met 167 holes. 
Op de derde plaats Martin van 
Holland van MGC de Holeridders. 
Bij de eerste ronde op Aalsmeer 
wisten Tom Pardaans en Hans 
Broodbakker binnen te komen 
met een rondje 25 terwijl de op 
dit moment eerste drie spelers 
met respectievelijk 32, 38, en 30 
holes binnen kwamen. Maar deze 
mannen lieten dit niet over hun 
kant gaan en sloegen mooie sco-
res waarbij Martin van Holland 
wel zeer zeker van zich horen. Hij 
sloot zijn vijf ronden af met rond-
jes 24, 23 en 24. Een wereld pres-
tatie! Een zeer terechte winnaar 
bij de Heren senioren Martin van 
Holland met 302 holes. Tweede 
Klaas Boekel met 323 holes en 
derde Huub Bottenberg met 325 
holes. Misschien leuk om te we-
ten dat op Zoetermeer de mees-
te slagen werden uitgedeeld 
op baan 18, de steile oploop. Bij 
Aalsmeer was dit baan 9, het zo-
genaamde boze oog.
De baan in Aalsmeer is na de zo-
mervakantie alleen nog open in 
het weekend van 13.00 tot en 
met 17.00 uur en op de woens-
dagmiddag ook op deze tijd. Af-
spraken met meer dan 15 perso-
nenbuiten de openingstijden is 
mogelijk. Telefoon 0297-340433

De Nederlandse Kampioene met uitzondering van Jan Ouwerkerk. Van 
links naar rechts: Marlene v.d. Bosch, Els v.d. Stroom, Marianne Groenen-
dijk en Martin van Holland.

Ouderensoos 
zoekt kaarters

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-

zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Van 13.30 
tot 16.30 uur staan klaverjas-
sen en jokeren op het program-
ma. Nieuwe kaarters zijn van har-
te welkom. Op donderdag 6 sep-
tember is het jokeren gewonnen 

door Bets Teunen met 147 pun-
ten, tweede Gerard de Wit met 
335 punten en derde Trudy Knol 
met 508 punten. Bij het klaver-
jassen was Piet Buskermolen met 
5509 punten de allerbeste, ge-
volgd door Wim Buskermolen 

Pzn met 5164 punten en Regina 
Geleijn met 5040 punten. Belang-
stelling voor deze gezellige kaart-
middag? Kom gerust eens kijken. 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 14 
september is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer. 
Iedereen is van harte welkom in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Aan-
vang van het kaarten is 20.00 uur. 

Zaal open vanaf 19.30 uurvoor kof-
fie, thee en inschrijving. Het koppel-
kaarten op 7 september is gewon-
nen door Joke Kieviet en Mia Huijk-
man met 5301 punten. Op twee Bert 
van de Jagt en Ben Blom met 5045 
punten en plaats drie voor Paul 
Schouten en Miep Bloemen met 
4923 punten. De poedelprijs was 
voor het koppel Co Eikelenboom en 
Siem Burgers met 3994 punten.
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Ouderensoos in 
het Middelpunt

Aalsmeer - Klaverjassen en rum-
micuppen stonden op het pro-
gramma tijdens de Ouderen-
soos in het Middelpunt. Bij het 
klaverjassen is de eerste prijs be-
haald door Emmie de Koter met 
4930 punten, de tweede plaats 
was voor Anthonia v/d Voort met 
4905 punten en de poedelprijs is 
uitgereikt aan Joke Bakker met 
3846 punten. Bij het rummicup-
pen werd Geesje Millenaar eerste 
met 140 punten, gevolgd door 
Bep Verhoef met 229 punten. De 
poedelprijs ging naar Lycke Va-
lentijn met 376 punten. Er is in 
deze maand september voor één 
keer op twee donderdag midda-
gen achter elkaar een ouderen-
soos. Op 20 en 27 september zijn 
ouderen vanaf 13.30 uur welkom 
in het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55.

Weer darten in 
het Middelpunt

Aalsmeer - Het darten in ’t Mid-
delpunt is weer begonnen. Op 4 
september om acht uur startte de 
dartscompetitie. Er waren weer 
oude bekende clubspelers en te-
vens gastspelers,waarvan Gilbert 
van Eijk de eerste plaats behaal-
de met een mooie gooi van 180. 
Tweede werd Raymond v/d Wei-
den en Victor van Schie eindig-
de op de derde plaats. Bij de club-
leden werd Franklin Dolk eerste 
en Ben van Dam tweede, die een 
mooie uitgooi had van 90. De der-
de plaats was voor Kees de Lan-
ge en plek vier voor Hans Dolk. 
Ook eens kijken en uitproberen 
of darten iets voor je is? Darters 
vanaf 16 jaar zijn welkom. De kos-
ten zijn 2,50 euro per persoon per 
keer. Kom gerust dinsdagavond 
18 september eens kijken in ’t 
Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Aanvang: 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur.

Bridgeclub 
Onder Ons

Aalsmeer - Uitslag van de eer-
ste speelronde bij Bridgeclub On-
der Ons op 5 september: In de A-
lijn: 1e Christa Leuven en Rita Rit-
zen met 62.08%, 2e Gert Wentzel 
en Lucas Rombouts met 6125%, 
3e Wil Jongkind en Agneet van 
der Goot met 56.67%. In de B-lijn: 
1e Mien en Jan Pieter Korenwin-
der met 60.00%, 2e Ans van Wees 
en Gerrit van Luling met 53.33%, 
3e Oege de Jong en Jan Eveleens 
met 52.92%. In de C-lijn: 1e Trees 
de Jong met nieuweling Dick 
van Dam met de hoogste sco-
re van de avond: 67.08%, 2e Let-
ta van Luling en Renze Bijker met 
66.67% en 3e Corry Olsthoorn en 
Heleen de Jong met 57.50%.

NK finaleweekend kanopolo
Michiel de Ruyter strijdt 
voor podiumplekken
Uithoorn - Komend weekend 
kruisen alle kanopoloërs van Ne-
derland de peddels voor de ont-
knoping van het NK. Een flin-
ke operatie voor organiserende 
club Michiel de Ruyter én de Ge-
meente Uithoorn. Toen onlangs 
het nieuws kwam dat de geplan-
de locatie in Helmond vanwege 
blauwalg niet te gebruiken was, 
werden alle zeilen bijgezet om 
het grote sportevenement naar 
de Amstel te halen. En dat is ge-
lukt. Dankzij versnelde commu-
nicatie tussen de gemeente met 
onder andere brandweer en poli-
tie, kon er op tijd een vergunning 
worden afgegeven. Intussen is bij 
MDR alles in werking gesteld om 
een strak toernooi neer te leggen. 
Want er zitten belangrijke wed-
strijden aan te komen.
De hoofd- en damesklasse zijn of-
ficieel al klaar met hun competi-
tie, maar MDR 2 moet nog vech-
ten voor hun plek in de hoogste 
divisie met een allesbepalende 

promotie-degradatie-wedstrijd 
op zondag. Intussen gaat MDR 
3 hard z’n best doen om naar de 
tweede plek van de eerste klas-
se te klimmen, zodat ze diezelf-
de pot mogen spelen. Ook in de 
tweede klasse wordt het span-
nend. MDR 4 staat momenteel op 
een vierde plek, maar zou zichzelf 
zomaar naar het podium kunnen 
gaan vechten. Het veelbelovende 
jeugdteam van Michiel de Ruy-
ter staat al derde in hun klasse, 
maar gaat alles op alles zetten om 
voor het zilver of goud te gaan. 
Voor MDR 5 zit dat er in de der-
de divisie niet meer in, maar dat 
maakt de strijdlust er niet minder 
op. Net als hun concurrenten uit 
Utrecht zijn ze erop gebrand om 
hun eerste punten te gaan pak-
ken. Iedereen is van harte wel-
kom om te komen kijken, aan-
staande zaterdag 15 en zondag 
16 september bij Kano- en Roei-
vereniging Michiel de Ruyter, Am-
steldijk-Zuid in Uithoorn.

Oceanus Triathlon Team
Almere Challenge kleurde 
paars of toch blauw?
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het Triathlon weekend in Al-
mere. De zaterdag was voor de 
hele en halve afstand, maar de 
zondag is de dag van de jeugd. 
Met bijna de voltallige jeugd af-
deling van twintig atleten van 9 
tot 18 jaar en de dames en he-
ren van de eredivisie teams van 
Oceanus kleurde het parcours 
in de ochtend en middag paars. 
Met drie jeugd en junioren teams 
werd er deelgenomen aan de ver-
eniging competitie van het Jeugd 
en Junioren Circuit. Waarbij de 
Oceanus teams ook nog onder-
ling met elkaar het duel aangin-
gen. In de super snelle rally (350 
meter zwemmen, 6 kilometer 
fietsen en 2.5 kilometer hardlo-
pen per persoon) waren het de 
‘Oceanus strijders’ met daarin Da-
nique Pannekoek, Daaf Klomp, 
Floortje Krijtenberg en Justin He-
ijsteeg die met een totaal tijd van 
1:54:43 wisten te winnen van de 
‘Oceanus toppers’, bestaande uit 
Mirjam van der Luit, Niels Lekker-
kerk, Thara Kleijberg en Job van 
der Luit met een totaaltijd van 
1:54:57. De teams veroverden res-
pectievelijk de zesde en de ze-
vende plaats. Op nummer negen 
eindigden de ‘Oceanus giganten’ 
met Rachella van Zanen, Joren 
Oldenhof, Yara Sleeuwenhoek en 
Vincent van Dijk met een totaal 
tijd van 2:03:29.
 
Debuut 2 jeugdleden 
In de familie rally waren ook drie 
teams van Oceanus aan de start. 
Twee mannenteams, genaam-
d’de Boe�es’ bestaande uit Kevin 
Nederveld, Job Alderden en Gijs 
van Weerdenburg met een to-
taal tijd van 01:49:41 en ‘de dra-
ken’ met Daniel Spooren, Danny 
Jongkind en Finn Jaques met een 

tijd van 01:57:53. En een team 
de Starters’ met twee debutan-
ten te weten: Vigo Jongkind en 
Tilou Kleijberg onder de bezie-
lende leiding van Freek de Boer. 
Beide leden waren zenuwachtig 
voor de start maar eenmaal aan 
het zwemmen ging het vanzelf 
en werd de glimlach op beider 
gezicht alleen maar groter. Freek 
en zijn moeder kregen bij de start 
flashbacks van 24 jaar terug waar 
Freek bij dezelfde wedstijd debu-
teerde!
 
Top 10 klassering
Tussen de middag hadden de 
coaches John Heijsteeg en Ton 
Kleijberg met hulp van diverse 
ouders gezorgd voor een broodje 
knakworst en een blikje drinken 
om zo van de wedstrijd dag een 
feestdag te maken. Na de lunch 
werd er door alle paarse atle-
ten hard gejuicht en aangemoe-
digd voor de eredivisie teams van 
Oceanus. De mannen, weliswaar 
zonder Freek, verschenen aan 
de start met Davy Heijsteeg, Boy 
van West, Ian Pennekamp en San-
der Berk. De mannen gingen voor 
een Top 10 klassering wat ook ge-
haald werd! 
De dames Brenda Zwarthoed, 
Diana Gorter, Birgit Berk en Kim 
Groeneveld wisten zichzelf ook 
goed in de picture te zetten deze 
race. En dat lukte met een knappe 
zevende plaats in een sterk veld! 
Hiermee stelde ze zich zeker, net 
als de heren, om volgend jaar in 
de koningsklasse uit te mogen 
komen! Al met al een fantastische 
triatlon dag.
Ben jij ook enthousiast gewor-
den? Kom dan eens meetrainen 
op dinsdagavond. Stuur voor 
meer informatie een mail naar: 
Jeugd@oceanustriathlonteam.nl 

Koersen met Froome en Thomas
Nils Eekhoff werkt en 
oogst in Britse Ronde
Rijsenhout - Voor enkele tien-
duizenden toeschouwers rond-
jes rijden in het centrum van Lon-
den, fietsen in gezelschap van 
de Tour-helden Froom, Thomas, 
Alaphilippe, Roglic, Poels en Jun-
gels en nog presteren óók. Wiel-
renner Nils Eekhoff deed het vori-
ge week en afgelopen zondag in 
de achtdaagse Ronde van Groot-
Brittannië. Voor de wielrenner 
uit Rijsenhout was het de laatste 
race van zijn stageprogramma bij 
de profs van Team Sunweb, door 
hem afgesloten met een 52ste 
plek in de eindstand. Een tiende 
en achtste plaats in de twee slot-
etappes etappe waren zijn beste 
daguitslagen. Nils Eekhoff reed 
de wedstrijd door Wales en Enge-
land als helper van zijn Australi-
sche kopman Chris Hamilton (ne-
gende in het klassement), maar 
kreeg na het vaak bij de ploegau-
to moeten ophalen van bidons en 
regenjasjes, ook de vrijheid om 
in de drie tamelijk vlakke etap-
pes mee te sprinten om de prij-
zen. Die kansen liet hij niet onbe-
nut. In rit drie werd hij, rijdend in 
goede positie, op twee kilometer 
van de finish nog geremd door 
een lekke band, maar in de voor-
laatste, 216 kilometer lange etap-
pe naar Mansfield, finishte hij ver-
rassend als tiende. Een dag later 

mengde Eekhoff zich aan het ein-
de van het massaal bezochte slot-
criterium in Londen opnieuw in 
de sprint: ditmaal achtste, niet ver 
achter het supertrio Ewan, Gaviria 
en Greipel.

Sterker worden
Het 20-jarige fietstalent reed de 
voorbije vijf weken in Denemar-
ken, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk in totaal zeventien rit-
ten en 2650 kilometers tussen 
de wereldtoppers om te leren 
en sterker te worden. Opdracht 
met verve volbracht: in alle lasti-
ge, heuvelachtige etappes kon hij 
lang wedijveren met de besten. 
Pas als in de slotfases op de stei-
le hellingen om de overwinning 
werd gestreden moest hij genoe-
gen nemen met een plek in de 
eerste achtervolgende groep. In 
de Tour of Britain was dat soms 
in het gezelschap van Froome en 
Thomas, die, vermoeid na een in-
tensief seizoen, eindigden op de 
posities 85 en 48. Voor Nils Eek-
hoff is het seizoen nu bijna voor-
bij. Team Sunweb houdt hem ko-
mende weken achter de hand als 
reserve voor races van het prof-
team en mogelijk doet hij begin 
oktober met het opleidingsteam 
mee aan Parijs-Tours voor renners 
jonger dan 23 jaar.

Yoga-lessen bij 
GV Rijsenhout

Rijsenhout - Op donderdag 13 
september wordt bij Gymnas-
tiekvereniging Rijsenhout voor 
het eerst yoga gegeven on-
der de noemer ‘Ontspannen yo-
ga voor iedereen’. Voor dames 
en heren, beginner of gevorder-
de, leeftijd doet er niet toe. Ie-
dereen is donderdag van 19.45 
tot 21.00 uur welkom in de gym-
zaal aan de Pampusstraat. De do-
cente is enthousiast en heeft veel 
zin om een nieuwe groep op te 
starten. Het is een laagdrempeli-
ge les waar rekening gehouden 
wordt met ieders niveau. De ver-
goeding voor de eerste twee ke-
ren is slechts 5 euro per les. Een 
eigen yogamat meenemen mag 
maar is niet noodzakelijk. Voor 
meer informatie kan een mail ge-
stuurd worden naar: voorzitter@
gvrijsenhout.nl. 

Riet wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 19 sep-
tember vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. 
Het kaarten op 5 september is 
gewonnen door Riet Meijer met 
5063 punten. Op twee is Adriaan 
van der Laarse geëindigd met 
5001 punten, plaats drie was voor 
Anthonia van der Voort met 4813 
punten en plaats vier voor Nel 
Ton met 4758 punten.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen houdt op dinsdag 18 sep-
tember weer een speelavond in 
Het Hofplein, ingang Kloosterhof 
in de Clematisstraat. De aanvang 
is 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 
uur en de kosten van deelname 
zijn 3 euro per persoon en dit be-
drag is inclusief koffie of thee. 
Klaverjassen en rummikuppen 
staan op het programma en ie-
dereen die zin heeft in een gezel-
lig avondje, is welkom. Iedereen 
gaat met een prijsje naar huis.
Het klaverjassen tijdens de eerste 
speelavond van het nieuwe sei-
zoen is gewonnen door Ria van 
der Laan met 5769 punten, op 
twee met 5156 punten Maaike 
Spaargaren en op drie met 5013 
punten Truus van der Helm. De 
poedelprijs was dit keer voor En-
geltje Jongkind met 3562 pun-
ten. Bij het Rummicuppen was 
Janny Flameling met 26 punten 
de beste. De poedelprijs ging 
naar Jo van Soest en Alie Hoving, 
beiden 105 punten.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 15 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Kolping Boys 1 17.00 u
(beker)
F.C.A. 2 - Zandvoort 2 12.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Hoofddorp V2 - RKDES V1 13.15 u
S.C.W. 
F.C.Portugal 1 - S.C.W. 1 14.00u.
S.C.W. 2 – Argon 5 12.00 u
S.C.W. 3 - Legm.vogels 5 14.30 u
S.V.Overbos 3 - S.C.W. 4 15.30 u
S.C.W. 5 - F.C. V.V.C. 5 14.30 u
SCW 35 +1 – Legm. 35+1 14.30 u

Zondag 16 september:
F.C.AALSMEER
H.F.C. 1 - F.C.A. 1   14.00 u
(beker)
F.C.A. 2 – Buitenveldert 3 11.30 u 
(beker)
S.V.Overbos 4 - F.C.A. 3 11.30 u
W.V.H.E.D.W. 16 - F.C.A. 5 15.15 u 
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Kismet 1 14.00 u
Hoofddorp 2 - R.K.D.E.S 2 11.00 u 
O.S.C. 2 - R.K.D.E.S. 3 17.00 u
Roda’23 3 - R.K.D.E.S. 4 12.00 u
S.artinus 5 - R.K.D.E.S. 5 14.30 u

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Er wordt 
het hele jaar door op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. 
Op 5 september is het klaverjas-
sen gewonnen door Ben Bon met 
5603 punten, gevolgd door Ton 
Schouten met 5285 punten en 
Ben Blom met 5209 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Piet van Klaveren met 3854 pun-
ten.

Honkballers Thamen 
winnen ook van OVVO

en kan scoren op een doorge-
schoten bal. Rick Groen krijgt vier 
wijd en steelt het tweede honk 
en kan scoren op de honkslag 
van Mike van Rekum, 3-0. Ook 
in de twee volgende slagbeur-
ten komt OVVO niet tot scoren. 
Thamen pakt in de gelijkmaken-
de derde inning nog drie pun-
ten. Schouten bereikt het eerste 
honk op drie slag doorgeschoten 
bal. Benner komt op de honken 
door een velderskeus actie waar-
op Schouten door een foute aan-
gooi veilig het tweede honk be-
reikt. Groen slaat een driehonk-
slag waarop beide heren kunnen 
scoren en Groen weet even later 
ook de thuisplaat aan te tikken 
na een doorgeschoten bal: 6-0. 
OVVO pakt in de vierde inning 
een puntje terug, na een veldfout 
en een tweehonkslag. Daar ko-
men in de vijfde inning nog een 
tweetal punten bij: 6-3. De vijf-
de inning begint Thamen met-
een goed, Groen slaat weer een 
honkslag, Van Rekum legt een 
opofferingsstootslag neer waar-
mee Groen op het tweede honk 
komt. Lieuwe Hoekstra bereikt 
het eerste honk met vier wijd en 
door een foutieve aangooi van de 
catcher kan Groen scoren en be-
reikt Hoekstra het derde honk. De 
opofferingsslag van Riordon van 
Loenen zorgt dat Hoekstra ook 
kan scoren: 8-3. Hoekstra neemt 
in de zesde inning het werpen 
over van Benner, maar ook nu kan 
Thamen na drie snelle nullen wis-

selen. Thamen gaat nog aan slag, 
maar het begint steeds harder 
te regenen. Schouten krijgt een 
geraakt werper, Groen slaat een 
tweehonkslag waarop Schouten 
kan scoren. Hoekstra krijgt weer 
vier wijd en op de tweehonkslag 
van Van Loenen kunnen beide 
nog scoren. De stand bij twee uit 
is op dat moment 11-3 voor Tha-
men en dan barst de bui echt los 
en is het einde wedstrijd. De wed-
strijd is geldig, Thamen kan weer 
twee winstpunten bijschrijven en 
kan nu toewerken naar de wed-
strijd van vrijdag 14 september. 
Dan komt om 19.30 uur de vir-
tueel leider van de eerste klas-
se WSB uit Apeldoorn op bezoek 
aan de Vuurlijn. 

De Kwakel - Op vrijdag 7 sep-
tember kwamen de honkbalhe-
ren van OVVO uit Amsterdam 
op bezoek aan de Vuurlijn. Tha-
men begint verdedigend goed, 
want na drie snelle nullen mag 
Thamen aan slag. Ernst Koo-
le begint met een tweehonk-
slag en bereikt om een doorge-
schoten bal het derde honk. Far-
ley Nurse krijgt vier wijd en steelt 

het tweede honk, maar de OV-
VO-verdediging is Koole te snel 
af en weten hem uit te maken 
op de thuisplaat. Menno Schou-
ten krijgt vier wijd en Nurse be-
reikt het derde honk. Schou-
ten steelt het tweede honk en 
Maikel Benner slaat een opoffe-
ringsslag in het rechtsveld waar-
op Nurse kan scoren. Schouten 
schuift door naar het derde honk 

Kaarten bij 
FC Aalsmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 21 sep-
tember gaat de klaverjas en har-
tenjagen competitie weer van 
start bij FC Aalsmeer. Vanaf 19.45 
uur is de kantine dan weer open 
en de start is om 20.15 uur. Elke 
twee weken is er weer kaarten. 
Hartenjagen kan solo en klaver-
jassen doe je met een maat want 
het zijn koppelwedstrijden. In to-
taal zijn er 15 avonden voor uit-
gekozen om je capaciteiten te to-
nen, je hoeft geen lid te zijn van 
FC Aalsmeer. Wat je in ieder ge-

val mee moet nemen is een goed 
humeur. Aan het eind van het sei-
zoen ( april) is de laatste avond 
en ook gelijk de prijsuitreiking. 
Tijdens de eerste avond ligt het 
gehele jaarprogramma voor de 
kaarters klaar. De eerste kaart-
avond is op vrijdag 21 september.
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Met Aalsmeerder Laurent Dreyfus
Europese recordpoging 
parachutespringers
Aalsmeer - Van 13 tot 16 septem-
ber neemt plaatsgenoot Laurent 
Dreyfus deel aan de Europese re-
cordpoging, georganiseerd door 
de European Canopy Formation 
groep op vliegveld Teuge, nabij 
Apeldoorn. 34 Leden uit 11 ver-
schillende Europese landen ge-
ven acte de préséance. Ook heb-
ben 18 leden reeds in maart dit 
jaar deelgenomen in formaties 
van wel 50 parachutes tijdens 
een spring week in Lake Wales, 
Florida. De deelnemers zijn dus 
vrij zeker van hun individuele in-
breng in de recordpoging. Op di-
verse locaties in Europa trainden 
de deelnemers het afgelopen sei-
zoen in het vliegen van grote for-
maties met parachutes aan elkaar 
geschakeld. Wat de uitdaging van 
dit evenement groter maakt is 
het feit dat de Russen 26 augus-
tus jongstleden een nieuw Euro-
pees record van 28 deelnemers 
hebben gerealiseerd. Daarmee is 
het 2 jaar oude (West) Europees 
record van 25 deelnemers gebro-
ken. Hoewel de druk om te pres-
teren hierdoor groter is voor de 

westerse Europeanen houden zij 
het hoofd koel. Ze vinden die ex-
tra uitdaging eigenlijk zelfs pret-
tig. Ook wordt er een tipje van de 
sluier gelicht ten aanzien van de 
plannen voor volgend jaar. De pa-
rachutistenclub op vliegveld Teu-
ge zal tijdens haar 50-jarig jubile-
um naast haar Europese vrienden 
ook gezelschap krijgen van Ame-
rikaanse, Braziliaanse, Argentijn-
se en Australische parachutisten. 
Als cadeau voor de jarige club 
willen zij de grootste formatie bo-
ven Europe gaan realiseren. Maar 
voor nu is in eerste instantie de 
aandacht gericht op het breken 
van het jonge oost Europese re-
cord van 28 aan elkaar gekoppel-
de parachutes. Dit zal in beeld ge-
bracht door Laurent Dreyfus, één 
van de videomannen die aanwe-
zig is om het record te vastleg-
gen. Als u van 13 tot 16 septem-
ber in de buurt bent van Teuge 
is een bezoek aan de parachutis-
ten vereniging dan eigenlijk een 
must. De vereniging heeft een 
gezellig clubhuis met professio-
neel persoonlijke bediening.

Wie is de meest duurzame 
sportclub van Nederland?
Amstelland – Sportclubs door 
heel Nederland kunnen zich nu 
aanmelden om mee te dingen 
naar de titel ‘Meest Duurzame 
Sportclub van Nederland’. Het 
Nederlandse mineraalwatermerk 
Bar-le-Duc organiseert de wed-
strijd om groen denkende sport-
clubs in Nederland een podium 
te bieden. In de provincie Noord-
Holland hebben de eerste sport-
clubs zich reeds aangemeld.
De vijftien winnende clubs krij-
gen gedurende heel 2019 een 
plastic recycling-service aange-
boden door Bar-le-Duc. Het mi-
neraalwatermerk verwerkt de 
door hen gespaarde plastic fles-
sen tot nieuwe. Daarnaast ont-
vangen zij, naast de eretitel, een 
bedrag van € 1.000 waarmee zij 
worden uitgedaagd om na te 
denken over innovatieve oplos-
singen om hun duurzaamheid te 
optimaliseren.
Bar-le-Duc maakt als enige in Ne-
derland haar flessen van 100% 
gerecyclede flessen. Dit betekent 
dat er geen nieuw plastic aan toe-
gevoegd hoeft te worden bij de 

productie van haar flessen. In de 
strijd voor een duurzamere we-
reld wil het mineraalwatermerk 
nu sportclubs een handje helpen.

Ophaalservice
Clubs kunnen zich tot 15 novem-
ber 2018 aanmelden om mee te 
dingen naar de titel ‘Meest Duur-
zame Sportclub van Nederland’. 
Voor de inschrijving moeten de 
clubs aangeven wat zij al doen 
aan duurzaamheid, hoe zij het 
prijzengeld van € 1.000 gaan in-
zetten om nog duurzamer te 
worden en welke ultieme duur-
zame wens zij over vijf jaar bij 
hun sportclub gerealiseerd wil-
len zien. Van de inschrijvingen se-
lecteert Bar-le-Duc vijftien clubs 
die zij een jaar lang gaan helpen 
om een stukje duurzamer te wor-
den. Gedurende heel 2019 haalt 
het mineraalwatermerk gebruik-
te plastic flessen op bij de sport-
clubs om daar weer nieuwe fles-
sen van te produceren. Ga voor 
inschrijving en de voorwaarden 
naar: www.bar-le-duc.nl/meest-
duurzamesportclub.

Ride for the Roses haalt 
520.000 euro op!
Haarlemmermeer - De 21e edi-
tie van de Ride for the Roses is 
op zondag 9 september verreden 
vanuit Expo Haarlemmermeer in 
gastgemeente Haarlemmermeer. 
De weergoden waren de fietsers 
zeer goed gezind. Zo’n 5.000 deel-
nemers fietsten tegen kanker om 
zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor KWF Kankerbestrijding. 
Met als voorlopig eindopbrengst 
520.000 euro. Dit jaar wordt het 
geld besteed aan wetenschappe-
lijk onderzoek naar hersenkanker. 
De toestroom van Riders en fans 
was overweldigend. Buiten een 
heerlijk zonnetje en binnen vol-
gepakt met duizenden enthousi-
aste deelnemers. Zoals gewoon-
lijk bij de Ride for the Roses kon je 
een speld horen vallen tijdens het 
Ride ‘lijflied’ The Rose van Bette 
Midler. Na dit, voor velen emotio-
nele moment, verrichtte wethou-
der Adam Elzakalai van Haarlem-
mermeer het startschot. Het pe-
loton met onder andere ambas-
sadeur Frits Barend, vertrok daar-
na de regio Haarlemmermeer en 
het Groene Hart in.

Prachtige omgeving
Het peloton voerde over wegen 
en langs plekken waar men nor-
maal gesproken niet mag fietsen. 
Zo werden verschillende provin-
ciale wegen, als de Drie Meren-
weg (N205) en de N207, aange-
daan. Ook kwamen de deelne-
mers door de voormalige woon-
plaats van Tour de France winnaar 
Joop Zoetemelk. Via de prachtige 
natuurgebieden rond Leiden, Al-
phen aan den Rijn en Nieuwkoop 
voerde de weg terug via het voor-
malige Floriade terrein, langs de 
typerende Big Spotters Hill, naar 
Expo Haarlemmermeer.

Langs de watertoren
De toerroutes voerden de deel-
nemers langs de mooiste plek-
jes van Haarlemmermeer en 
Aalsmeer. Bezienswaardigheden 
waren onder andere het Kunst-
fort bij Vijfhuizen met het histo-

risch monument, voormalig ge-
maal De Cruquius, het gemaal 
Leeghwater, een beschermd rijks-
monument, de Watertoren en de 
Westeinderplassen. Het laatste 
deel van de route ging langs het 
Haarlemmermeerse bos, één van 
de mooiste recreatiegebieden 
gemeente.

Wetenschappelijk onderzoek 
Met de voorlopige eindop-
brengst van 520.000 euro maakt 
de Ride for Roses onderzoek 
naar kanker mogelijk. Tijdens de-
ze editie is gekozen voor weten-
schappelijk onderzoek naar her-
senkanker. Elk jaar wordt in Ne-
derland bij circa 1.200 mensen 
een kwaadaardige hersentumor 
vastgesteld. Hersentumoren zijn 
daarmee de 15e meest voorko-
mende kankersoort. Eén van de 
onderzoeken dat door de Ride dit 
jaar gesteund wordt, is het onder-
zoek van prof. Dr. Elly Hol (UMC 
Utrecht).

Lokaal doel
Van de opbrengst van de Ride 
gaat elk jaar een deel naar een lo-
kaal doel als dank voor de gast-
vrijheid in de betreffende gastge-
meente. Dit jaar is het Adamas In-
loophuis uit Nieuw-Vennep ver-
kozen. “Naast onderzoek is de in-
formele zorg ontzettend belang-
rijk voor het herstel van patiënten 
met hersenkanker. Een luisterend 
oor, gesprekken met lotgenoten, 
of ontspannend schrijven, schil-
deren of yoga beoefenen. In een 
warm huis waar men begrijpt wat 
kanker met je doet. Zowel voor 
patiënt, als naaste en nabestaan-
de”, aldus Annelies Osinga, coor-
dinator Adamas die de cheque 
van 7.500 euro in ontvangst nam.

De 22e editie vindt plaats op 15 
september 2019 in Goes, Zee-
land. Twee keer eerder streek 
het landelijke evenement hier 
neer (2008 en 2014). Vanaf janua-
ri 2019 is inschrijven mogelijk via 
www.ridefortheroses.nl.

Prijsvraag op Koningsdag
Met TeamTimmerman 
vliegen in een Cessna
Aalsmeer - Tijdens de afgelo-
pen Koningsdag stond TeamTim-
merman op de Koningsmarkt 
met een diversiteit aan artikelen, 
waaronder rozen, plantjes en al-
lerlei snuisterijen, zoals boeken, 
speelgoed, potjes en pannen. Al-
le opbrengsten zijn voor Stich-
ting Dag van je Leven. Daarnaast 
was er ook een hele leuke prijs-
vraag: Raad het aantal druiven in 
het wijnglas. En het was niet zo-
maar een prijs, want de winnaar 
mocht een proefles van een half 
uur in een Cessna maken. De win-
naar mocht achter de stuurknup-
pel plaatsnemen naast de instruc-
teur en mocht tijdens deze tocht 
ook nog twee andere personen 
meenemen. De winnaar, Paul Ro-
sier, zat met 612 stuks het dichtst-
bij het aantal van 611 stuks in het 
wijnglas. Op zondag 19 augustus 
was het zover en ging Paul samen 
met zijn zoon en dochter een 
proefvlucht maken.
Alle omstandigheden waren aan-
wezig voor een mooie vlucht bo-

ven Nederland. Uiteraard waren 
er ook diverse leden van Team-
Timmerman op Hilversum Air-
port aanwezig om de winnaar 
te begeleiden naar het vliegtuig 
en hem de lucht in te zien gaan. 
Het was Paul en zijn kinderen een 
zeer geslaagde dag.

Tour de Poel 30 september
Hopelijk wordt 30 september 
voor TeamTimmerman ook een 
geslaagde zondag. Dan staat na-
melijk de zesde editie van Tour de 
Poel op de agenda! Er zijn weer 
vier verschillende afstanden uit-
gezet (10, 40, 70 en 110 kilome-
ter). Ook de opbrengst van de 
Tour de Poel komt ten goede van 
Stichting Dag van je Leven. Sa-
men met de opbrengst van de 
Koningsmarkt hoopt TeamTim-
merman aan het einde van het 
jaar een leuk bedrag over te kun-
nen maken aan deze stichting.
Kijk voor meer informatie over de 
Tour de Poel: www.teamtimmer-
man.nl.

Daniël Giacon start het 
schermseizoen goed
Aalsmeer - Terwijl heel Aalsmeer 
uitliep voor de Pramenrace en de 
Feestweek schermde Daniël Gi-
acon op 8 september zijn eer-
ste florettoernooi van het sei-
zoen. De 17-jarige schermer liet 

op het Amsterdamse Sista satel-
liettoernooi een sterke poule zien 
met vijf winstpartijen en één ver-
liespartij. Hiermee plaatste de hij 
zich als 6e op het tableau en had 
hij een vrijstelling voor de eerste 
eliminatieronde. De partijen bij 
de top 32 en top 16 werden zon-
der veel moeite gewonnen. Voor 
een plaats op het podium moest 
de Aalsmeerse junior het opne-
men tegen een Deen. Deze partij 
werd helaas verloren. Het uitein-
delijke resultaat in Amsterdam is 
een mooie 5e plaats en daarmee 
was Daniël de beste Nederlander 
van het toernooi. Daniël gaat zich 
dit seizoen volledig op het scher-
men richten en proberen om bij 
de internationale schermtop te 
komen. Wil jij hem helpen bij zijn 
ontwikkeling? Kijk dan op www.
danielgiacon voor de sponsor-
mogelijkheden.
Foto: Frank Karssing

Run for KiKa in het Bos
Amstelland - Toen in 2016 moe-
der Marscha, zelf genezen van 
oogkanker, zich inschreef voor 
Run for KiKa, liep ze mee om zo 
andere kinderen met kanker te 
kunnen steunen. Niet weten-
de dat ze kort daarna te horen 
zou krijgen dat haar eigen twee-
ling ernstig ziek was: kanker. Ze 
kwam in actie en richtte team 
Run for the (t)win op. Doordat 
Marscha vroeger zelf Retinoblas-
toom heeft gehad, stonden de 
kinderen onder strenge contro-
le. Toen de tweeling 10 maanden 
was kregen ze het slechte nieuws 
te horen, Zoë en Dex hadden de-
zelfde diagnose. Gelukkig ziet het 
er voor Zoë goed uit, tweeling-
broertje Dex heeft het gevecht 
helaas niet mogen winnen. Team 
Run for te (t)win doet inmiddels 
voor de derde keer mee waarbij 
ze lopen ter nagedachtenis aan 
Dex en voor tweelingzus Zoë die 
de strijd aan het winnen is.
Bij de Run for KiKa halen deel-
nemers zoveel mogelijk geld op 

voor meer onderzoek naar kin-
derkanker. Waarom mee lopen? 
“De genezingskans móet om-
hoog en daarvoor is geld nodig, 
veel geld”, aldus Marscha. Team 
Run for the (t)win roept ieder-
een in Amsterdam en omgeving 
op om met hen mee te rennen 
“Combineer iets gezonds: hard-
lopen, met helpen aan een bete-
re toekomst. Daarnaast is de sfeer 
tijdens Run for Kika geweldig om 
mee te maken en is iedereen daar 
met hetzelfde doel. En dat zorgt 
voor een samenhorigheid!”
Run for KiKa is hét hardloopfes-
tival voor de hele familie. In het 
Amsterdamse Bos vindt op 30 
september de derde editie van 
Run for KiKa Amsterdam plaats. 
Ga de uitdaging aan met de 10 
kilometer Run of kom in KiKa-
oranje sferen met de 5 kilometer 
Orange Run. Voor de kleintjes is 
er een te gekke KidsRun van 200 
of 500 meter en 1 kilometer. In-
schrijven voor Run for KiKa kan 
via www.runforkika.nl.

Schaakclub Westeinder 
start seizoen met loting
Aalsmeer - De eerste donder-
dag van september is van ouds-
her Schaakdag in Kudelstaart. De 
ridders van de ronde schaaktafel 
verzamelen dan in slot Dorpshuis 
om te luisteren naar wat het be-
stuur ook dit jaar weer voor wijze 
zaken heeft bedacht. Ook dit jaar 
mocht de jaarvergadering een 
kleine twintig man begroeten die 
gelijk een goed Noord - Koreaans 
parlement onder lichte dwang op 
alles ja knikten. Alles om maar om 
20.00 uur te kunnen beginnen 
met schaken, want daar kwamen 
ze voor. De droevige noot in de 
vergadering was het heengaan 
van het erelid Wim Alderden be-
gin augustus. Hier werd een kort 
moment bij stilgestaan. 
Schaakclub Westeinder is een sa-

mengaan van het illustere Ka-
lende Pionnetje en het stati-
ge Schaakclub Aalsmeer (sinds 
1930) en daardoor een prima 
voorbeeld van schaken en après-
schaken. Elke donderdag wordt 
er in het Dorpshuis te Kudelstaart 
gespeeld door weinig jong en 
veel oud, maar dat mag de pret 
niet drukken. Beginners, minder 
goede schakers en ex-talenten lo-
pen door elkaar, iedereen is wel-
kom. 
De partijen in ronde 1 werden, 
zoals altijd aan het begin van 
een seizoen, door loting vastge-
steld en het lot wilde dat de afge-
tekende nummer één van vorig 
jaar onmiddellijk tegen de num-
mer twee mocht aantreden. Een 
klassieker werd het niet, want 

het krachtverschil is zodanig dat 
clubkampioen Willem Eveleens 
het zich kon permitteren al op 
zet 15 een biertje te nemen. Wat 
wel een klassieker genoemd mag 
worden is de pot van veelvul-
dig Aalsmeers kampioen Gerrit 

Harting tegen penningmeester 
Huug Jansen. Over de laatste 40 
jaar hebben die twee toch al een 
keer of 200 tegen elkaar gespeeld 
en de andere schakers insinueren 
hier niks, maar de penningmees-
ter won dit keer... 

Wielrennen
Jordy Buskermolen klimt 
vlot in Limburgse koers
Kudelstaart - Wielrenner Jordy 
Buskermolen uit Kudelstaart is af-
gelopen zondag als negentiende 
geëindigd in de Eurode Omloop, 
de slotwedstrijd van de nationa-
le topcompetitie. In deze race in 
Zuid-Limburg was het een voort-
durend klimmen en dalen waar-
door de groep volledig uiteen viel. 
Slechts 39 van de 130 gestarte 
renners bereikten de finish. Peter 
Schulting, ploeggenoot van Bus-
kermolen bij Team Monkey Town, 
werd in finishplaats Kerkrade de 
winnaar met ruim twee minuten 
voorsprong op Sjoerd Bax, zijn 
eerste achtervolger. Owen Geleijn 
uit Rijsenhout, behaalde vorige 
week een mooie tiende plaats in 

La Philippe Gilbert, een UCI-wed-
strijd voor junioren in het Belgi-
sche Aywaille, de woonplaats van 
de naamgever. De renners moes-
ten in deze klimkoers twee keer de 
vier kilometer lange Vecquee en 
de befaamde côte de la Redoute 
overwinnen. Geleijn reed de wed-
strijd als lid van de Wielergroep 
Amsterdam. Dankzij een achtste 
plaats van zijn teamgenoot Vic-
tor Broex en een zeventiende van 
Daan Hoeks werd het team winaar 
van het ploegenklassement. John 
Tromp (Kudelstaart) eindigde za-
terdag in Deventer als vijfde in een 
wedstrijd voor 60-plussers. Tromp 
sprintte er met zes andere koplo-
pers om de prijzen.






