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 Meer weten over de 
 veranderingen in de zorg?
Lees verderop in deze krant of kom naar de informatieavond 
Gemeentehuis Aalsmeer 22 september om 20.00 uur.

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

Vanavond is er een openbaar (technisch) informatief 
overleg met de raad over de over de WMO en jeugdhulp nota’s.

Meer informatie: www.aalsmeer.nl

Voor bedrijven, kinderdagverblijven en kleinschalig wonen
www.telesuper.nl   algemeen@telesuper.nl   0297 32 47 03
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Chic en kleurig spektakel met veel gekkigheid!

Uniek wint 29ste Pramenrace
Aalsmeer - Wat een kleurig spek-
takel, wat een gekkigheid en hoe in-
ventief is ingespeeld op het thema 
van deze 29ste Pramenrace, ‘Spie 
op z’n chicst’. Het weer was gewel-
dig en de zonnige zaterdag 13 sep-
tember bracht heel veel publiek op 
de been. Rijen dik bij diverse ‘kijk-
plaatsen’. Vooral de plek langs de 
Aalsmeerderdijk nabij de Pontweg 
is ontdekt, evenals het ‘startwegge-
tje’ trouwens, voetje voor voetje. De 
locatie waar overigens de afleiding 
door laagvliegende toestellen groot 
is. Echter de aandacht voor de deel-
nemers aan de Pramenrace blijft na-
tuurlijk groter, er valt ook zoveel te 
zien! De start is altijd een spannend 
moment. Voor de deelnemers in de 
categorie recreanten is het voor-
al spannend of de Penta aangeslin-
gerd wil worden, voor de catego-
rie snellen zorgt de concentratie om 
‘strak’ op weg te gaan voor gezon-
de spanning. De ’concurrenten’ The 
Next Generation en Uniek gingen 
net als vorig jaar de strijd aan in de-
ze categorie. In ongedwongen sfeer 
overigens en de race is, net als vo-
rig jaar, gewonnen door Uniek, die 

de tocht volbracht heeft in 1 uur, 43 
minuten en 26 seconde. The Next 
Generation, die als eerste op weg 
mocht, deed er een kleine twee mi-
nuten langer over. Opvallend za-
terdag was wel de negende star-
ter in deze categorie: Team SLX. Bij-
na ‘sneaky’ zette deze praam koers 
naar de Ringvaart. Terwijl voorgaan-
de teams nog moeite namen om in-
druk te maken op de jury, snelden 
deze heren ‘kort door de bocht’ op 
weg en met succes, zo bleek tijdens 
de prijsuitreiking. Plaats drie, slechts 
32 seconde langzamer dan de num-
mer twee. De verjonging binnen de 
pramenrace liet zich niet alleen zien 
bij de snellen, maar ook in de ca-
tegorie dames. Geen Bloemm en 
geen Legale Beppies aan de start, 
de eeuwige nummers één en twee, 
dus nu een nieuwe winnaar. Eén, die 
verbaasd was over het resultaat. De 
pauwen van Tam Tam mochten de 
hoofdprijs in ontvangst nemen, de 
Juf Alberdien trofee. Letterlijk en fi-
guurlijk zo trots als een pauw. Zelfs 
zo trots dat het podium nog een 
keer opgewandeld werd om de SPIE 
nogmaals te bedanken. In de groot-

ste categorie, de recreanten, overi-
gens ook niet alleen meer deelne-
mers die meevaren voor de lol en 
de gezelligheid. De meesten wel ui-
teraard, want met de aankleding en 
de presentatie zijn ook leuke prijzen 
te winnen. Maar, de teams Het Wit-
te Hek, de Vlijtbuiters en de Farre-
gatters, lijken meer te willen. Doen 
mee voor het evenement én voor 
een prijs. De grootste prijs is ech-
ter gewonnen door Ome Dirk. De 
Farregatters kreeg zilver, Het Wit-
te Hek brons en de Vrijbuiters zakte 
terug naar plaats negen. In de cate-
gorie bokken was Rentapraam het 
meest succesvol. Moest in 2013 nog 
genoegen genomen worden met de 
tweede plaats, nu goud! Elders in 
deze krant de volledige uitslag met 
natuurlijk veel foto’s, want tijdens dit 
geweldige evenement draait het na-
tuurlijk wel om zien en gezien wor-
den. Heerlijk Aalsmeers vermaak, 
de foto’s spreken voor zich! Op naar 
de dertigste race in 2015. Ook ove-
rigens de 25ste keer dat de Praam-
bode uit gaat komen. Een dubbel en 
uniek feestje! 
Door Jacqueline Kristelijn

Grote brand in bedrijfspand
Aalsmeer - Zondag 14 september 
rond half acht in de ochtend is er 
uitslaande brand geweest in een 
bedrijfspand aan de Molenvlietweg. 
Hierbij zijn geen gewonden geval-
len. Bij aankomst van de brandweer 
sloegen de vlammen uit het dak. De 
brand is ontstaan op de eerste ver-
dieping en is daar uitgebreid naar 
een aantal ruimtes, waarna het dak 
in brand is geraakt. Door snel op-
treden kon het vuur snel onder con-
trole gebracht worden. Doordat het 
vuur ook in een spouwmuur en de 

dakisolatie zat, is de brandweer eni-
ge tijd bezig geweest om alles uit te 
krijgen. De schade aan het pand is 
beperkt gebleven tot een hoek. Op 
het moment dat de brand uitbrak 
waren er geen mensen in het pand 
aanwezig. De omgeving heeft geen 
hinder ondervinden van de rook. De 
brandweer heeft onderzoek naar de 
brand gedaan. Oorzaak is zo goed 
als zeker kortsluiting in de verlich-
ting op de eerste verdieping.

Foto: Ronald van Doorn

‘Botsing’ met 
dranghek

Aalsmeer - Rond tien over tien in 
de avond van zaterdag 13 septem-
ber heeft een ongeval met letsel 
plaatsgevonden tijdens de 3 Uur de-
morace van de Hibra in de Laken-
blekerstraat. Twee motoren hebben 
elkaar vermoedelijk aangetikt, waar-
door beide bestuurders ten val kwa-
men. Eén van de motoren is gaan 
schuiven en kwam tot stilstand te-
gen een dranghek, waarachter een 
39 jarige toeschouwer uit Aalsmeer 
stond. De inwoner kwam onzacht ‘in 
botsing’ met het hek. De EHBO was 
er snel bij en vertrouwde de harde 
buik van het slachtoffer niet. Omdat 
gevreesd werd voor een maagbloe-
ding is de 39 jarige naar het zieken-
huis vervoerd. Hij bleek ‘slechts’ een 
gekneusde rib te hebben. De orga-
nisatie van de Hibra is bij de inwoner 
op bezoek geweest en heeft hem op 
verzoek een fles drank gegeven te-
gen de schrik. De beide motorrijders 
zijn nauwelijks gewond geraakt. De 
41 jarige bestuurder uit Oss had wat 
schaafwonden, de 48 jarige rijder uit 
Reeuwijk heeft aan de val licht letsel 
aan zijn voet overgehouden en een 
bloeding bij zijn oog.
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KERKDIENSTEN
gels. Spreker Hans Nieuwland. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur en 16.30u. met ds. 
B.J.Eikelboom uit Barendrecht. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Don-
derdag 10.30u. in Karmelkerk eu-
charistieviering. Zaterdag 17u. in 
Kloosterhof woord-communievie-
ring met N. Kuiper. Zondag 10u. in 
Open Hofkerk, Ophelialaan oecu-
menische dienst met ds. L. Geijlvoet. 
Om 14u. Poolse dienst met Krzysztof 
in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met dhr. P. Schalk, Rijswijk.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aerts.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27.
Dinsdag 30 september om 20u. met 
Peter Slagter. Thema: De brief van 
Paulus aan de Efeziërs. Om de twee 
weken.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Start 29 september 20u. met ds. Ab 
Agtereek. 

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met dhr. Rob 
Kool. Tevens crèche en peuter-
dienst. Donderdag 25 september 
Leerhuis in Open Hofkerk, Sport-
laan vanaf 20u.,

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 16.30u.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. Oecumenische dienst 
in Open Hof Kerk, Ophelialaan met 
ds. L. Geijlvoet. Collecte voor Vre-
desweek. Oppas kinderen via op-
pas@dgaalsmeer.nl.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. Oecumenische dienst 
met ds. L. Geijlvoet. Vredesweek. 
Tevens Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. belijdenis- en 
doopdienst met ds. E.J. Westerman. 
Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. Z. 
de Graaf uit Katwijk. Organist: Jan 
Terlouw.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-

Zondag 
21 september

Wandelen voor goed doel: 
Van Dam tot ziekenhuis
Aalsmeer - Zaterdag 20 septem-
ber gaat een groep mensen wan-
delen voor het goede doel on-
der het motto: Van Dam tot zie-
kenhuis. Het goede doel is het 
bouwen van een ziekenhuis voor 
dokter Dare en zijn vrouw dokter 
Gbemi in Ado Ekiti in Nigeria. Het 
Kudelstaartse echtpaar Willy en 
Stef Holling kennen dit echtpaar 
heel goed, bezochten hen reeds 
drie maal en hebben samen met 
het doktersechtpaar in Nigeria 
een foundation opgericht die sa-
men met hun eigen Nederlandse 
stichting Mission House samen-
werkt om het ziekenhuis waar ie-
dereen eerste hulp kan krijgen 
(niet de praktijk bij de meeste zie-
kenhuizen in Nigeria)

te realiseren. Stef gaat samen 
met vrienden, collega’s, fami-
lie en mede-vrijwilligers 18 kilo-
meter lopen van de Dam in Am-
sterdam naar Zaandam en wordt 
hierbij gesponsord door familie, 
vrienden, collega’s en medevrij-
willigers om zo een behoorlijk be-
drag bij elkaar te krijgen voor de 
verdere bouw van het ziekenhuis. 
De muren staan er al een tijd, 
in november wordt begonnen er 
een dak op te zetten. Ook spon-
soren? Maak dan een gift over 
op NL98INGB0004201848, t.n.v. 
stg found. Mission House of The 
Gambia. Iedere Aalsmeerse euro 
wordt verdubbeld door de stich-
ting Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer, OSA. 

Orgelconcert Theo Griekspoor
Aalsmeer - Op zaterdag 20 sep-
tember verzorgt Theo Griekspoor 
een orgelconcert. Liefhebbers van 
orgelmuziek zijn welkom in de Open 
Hofkerk in de Ophelialaan. 

Iedereen die dit orgel in de kerk 
kent, weet dat het een uitgebreid or-
gel is waarop muziek van vee l ver-
schillende componisten goed klinkt. 
Er gaan zaterdag composities klin-
ken van Pachelbel, Purcell, Handel, 
Franck, Biesheuvel, Asma, Zwart en 
eigen werk van Theo Griekspoor. Tij-
dens dit concert zal er op subtiele 
wijze gewerkt worden met wisse-

lende kleurstellingen in de belich-
ting, waardoor orgel en podium re-
gelmatig in een ander licht komen 
te staan, de kleuren zijn afgestemd 
op de karakters van de orgelcompo-
sities. De techniek hiervan is in han-
den van Hans Piké. Het concert be-
gint om 20.00 uur. Na afloop kan 
men, tegen betaling, koffie, thee of 
een wijntje nuttigen, met de bedoe-
ling om elkaar te ontmoeten en mis-
schien nog wat na te praten over het 
concert. De toegang tot het concert 
is gratis, maar aan het einde van het 
optreden is er een deurcollecte om 
de onkosten te bestrijden.

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- 2e J.C. Mensinglaan: cyperse grijze Poes, roepnaam Flow, zeer aanhalig.
- Oude meer, Aalsmeerderdijk: Lapjeskat met vier witte pootjes. 
 Heet Whitesox.
- Schipperspad: Lapjes kat. Heet Cookie.
- Oosteinderweg: 13 weken rood jonge katertje. Heet Garfield.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Cyperse grijze gecastreerde kater. Heet Gijs.

Gevonden:
- Aalsmeerderweg: Grijs-wit-bruin-rode poes. Heeft grijze staart en witte 

sokjes achter.
- Rijsenhout, Aalsmeerderdijk: Bruine Fret.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Contact door 
netwerkcoach
Aalsmeer - Mist u de warmte, ge-
zelligheid en hulp van mensen in uw 
omgeving? Wilt u dat graag verande-
ren? Maar u weet niet zo goed hoe 
u dat moet aanpakken? Denk dan 
eens aan een vrijwillige netwerk-
coach. Hij of zij helpt u met het ont-
moeten van nieuwe mensen, het 
aanhalen van bestaande contacten 
of het vinden van leuke activiteiten. 

De netwerkcoach is een vrijwilliger 
van het Mantelzorg Steunpunt die u 
graag helpt om het leven aangena-
mer te maken. Hij of zij spreekt on-
geveer een keer in de twee weken 
met u af. Denk niet te snel, dat is toch 
niets voor mij. Als u zich eenzaam 
voelt of in een situatie verkeert waar-
in u hulp kunt gebruiken uit uw om-
geving, schroom dan niet en neem 
contact op met Brigit Albers via 020-
3335353 of stuur een mail naar: HY-
PERLINK “mailto:mantelzorg@man-
telzorg-steuntpunt.nl” mantelzorg@
mantelzorg-steuntpunt.nl.

Fragmenten uit boek ‘de Vergeetclub’
Gespreksgroep voor kinderen 
van mensen met dementie
Aalsmeer - Dinsdagavond 30 sep-
tember is er weer een bijeenkomst 
waar kinderen van mensen met de-
mentie welkom zijn om in gesprek 
te gaan over hun ervaringen. Wan-
neer 1 van de ouders vergeetachtig 
wordt en steeds meer aandacht en 
zorg nodig heeft, betekent dit een 
verandering voor de kinderen. De 
omgang met de ouder wordt anders, 
maar ook praktisch wordt een kind 
belast. Een bijeenkomst met lotge-
noten en professionals geeft vaak 
de nodige ondersteuning bij dit 
proces. In deze bijeenkomst speelt 
het thema acceptatie een hoofd-
rol. Alleen als er sprake is van ac-
ceptatie is er mogelijkheid om hu-
mor toe te laten of om de humor er-
van in te zien. Tosca Niterink schreef 
het boek ‘de Vergeetclub’. Met een 
scherp oog voor het absurde be-
schrijft Niterink de uitgesproken ka-
rakters van de dames die woonach-
tig zijn in een kleinschalige woon-
vorm. Dit leidt tot uiterst komische, 
maar ook zeer ontroerende verha-
len. Tijdens de bijeenkomst worden 

enkele fragmenten uit het boek ge-
bruikt. Men hoeft het boek niet ge-
lezen te hebben. Aanmelden kan te-
lefonisch 06-22468574 of via email 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl.

HUWELIJKSAANGIFTEN
C. Eveleens en A.J. Molenaar

HUWELIJKEN
T. Rinkel en T. van Leeuwen

Oecumenische vredesdienst 
zondag in Open Hofkerk
Aalsmeer - De liturgie werkgroep 
van de Raad van Kerken in Aalsmeer 
nodigt belangstellenden uit voor de 
oecumenische viering in het kader 
van de Vredesweek op zondag 21 
september in de Open Hof Kerk aan 
de Ophelialaan 247. Aanvang is 10.00 
uur. Dominee Liesbet Geijlvoet van de 
Doopsgezinde Gemeente zal voor-
gaan in deze dienst. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door Theo 
Griekspoor op orgel en Moniek Ei-
genhuis op dwarsfluit. Het thema is: 
Wapen je met vrede. De dienst be-
gint met een verrassende interactieve 
workshop door Sherwin Kirindongo 
van Musicians without Borders. Mu-
sicians without borders(Mwb) is een 

internationale netwerkorganisatie die 
de kracht van muziek inzet om etni-
sche-, religieuze-, en politieke ver-
schillen te overbruggen en de won-
den van oorlog en conflict te helen. 
Zij verzorgt onder andere trainingen 
en workshops voor kinderen en jeugd 
in de vluchtelingenkampen, dorpen, 
scholen, ziekenhuizen en weeshui-
zen. Er is kindernevendienst voor de 
kinderen van de basisschool. Bij de 
uitgang zal er gecollecteerd worden 
voor de Raad van Kerken in Aalsmeer. 
Een ieder is van harte welkom!

Quilten in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 24 septem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid om samen te quilten tijdens 
de Oost-Inn in de Mikado in de Ca-
tharina-Amalialaan 66. Ook is er zo-
als elke woensdagochtend inloop en 
ontmoeting onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Iedereen is wel-
kom. Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-345413 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl

Huis aan huis van 5 t/m 11 oktober
Brandwonden Stichting 
zoekt collectanten!
Aalsmeer - De Brandwonden 
Stichting zet zich in voor men-
sen met brandwonden. Dit kan al-
leen met de hulp van veel collec-
tanten. Dit jaar is de collecteweek 
van 5 tot en met 11 oktober. Men-
sen die zich het lot van brandwon-
denslachtoffers aantrekken, kunnen 
helpen door zich direct aan te mel-
den als collectant. Tevens is de or-
ganisatie op zoek naar assistenten 
in Zuid en in het Dorp voor het uit-
delen en het in ontvangst nemen 
van de collectebussen. Collecteren 
kost niets, is bovendien leuk en op 
een heel praktische manier help je 
mensen die het hard nodig hebben. 
Het enige wat het kost is een beet-
je tijd: één of twee avonden per jaar. 
’Met een kleine inspanning, help je 

de brandwondenslachtoffers in Ne-
derland al heel goed. De collecte 
is namelijk de grootste inkomsten-
bron van de Brandwonden Stich-
ting. Ernstige brandwonden kun-
nen je hele leven op zijn kop zet-
ten. Het medische traject, met tien-
tallen operaties, duurt soms jaren. 
Daarna zijn het vooral de ontsieren-
de littekens die het leven van brand-
wondenslachtoffers moeilijk maken. 
Mensen met brandwonden worden 
vaak nagestaard, gemeden en soms 
niet voor vol aangezien. De Brand-
wonden Stichting helpt brandwon-
denslachtoffers om hier mee om te 
gaan. Opgeven als collectant kan bij 
L.S van Dam, Hendrikstraat 12, tel. 
0297-323080, mail: lsvandam@cai-
way.nl.

Klaverjassen in 
de Meander

Aalsmeer - Iedere maandag-, don-
derdag- en zaterdagmiddag staat 
klaverjassen op het programma in 
de Meander. Er wordt geen les in 
dit spel gegeven, het gaat om een 
gezellige middag kaarten met leef-
tijdsgenoten. De klaverjasclub 
speelt competitie met prijsjes. Aan-
vang maandag en donderdag om 
13.30 uur, zaterdag een half uur la-
ter, om 14.00 uur. Deelname kost 
2,50 per persoon per keer. U hoeft 
zich niet van te voren op te geven en 
kunt vrijblijvend een keer meedoen. 
Kom dus gezellig kaarten en breng 
uw partner, vriend, vriendin, buur-
man of buurvrouw mee. Voor meer 
informatie bel: 0297-323138. Adres 
is Clematisstraat 20.

Hartklachten door 
aderproblemen

Amstelveen - Op initiatief van 
Stichting Vrienden van Zieken-
huis Amstelland wordt op dinsdag 
23 september een voorlichtingsbij-
eenkomst georganiseerd over hart-
klachten door kransslagaderpro-
blemen. Hartklachten zijn een zeer 
veel voorkomend probleem maar de 
oorzaken kunnen van verschillende 
aard zijn. In dit geval zal cardioloog 
Wik ten Holt ingaan op de speci-
fieke problemen rondom de krans-
slagader. Het is belangrijk dat men-
sen tijdig aan de bel trekken als ze 
klachten hebben. Maar wat kan dan 
de huisarts of de cardioloog dan 
doen? Ook hier zal hij nader op in-
gaan. Vanzelfsprekend is er tijdens 
de avond, die gehouden wordt in 
de ontmoetingsruimte van zieken-
huis Amstelland, voldoende ruimte 
om vragen te stellen. De zaal gaat 
open om 19.00 uur, de lezing start 
om 19.30 uur. Aanmelden voor de 
avond kan via www.ziekenhuisam-
stelland.nl. 
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Rookmachine
‘Atmos 500’
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Capo voor ukelule
€9,95

Klassieke gitaar
‘Gomez’ (3/4)

Diverse kleuren €69,-

AGENDA
Muziek
Donderdag 18 september:
* Comedyclub BadaBoom on tour in 
Crown Studio’s, Van Cleeffkade 15 
met o.a. Arie Koomen en Max van 
den Burg. Aanvang: 20u.
Vrijdag 19 september:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Thema-feest in feesterij de Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
Zaterdag 20 september:
* Orgelconcert Theo Griekspoor in 
Open Hofkerk, Ophelialaan v/a 20u.
* Band Van Alles en Nog Wat in café 
Sportzicht, Sportlaan v/a 21u.
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Thema-feest in feesterij De Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
Zondag 21 september:
* Little Boogie Boy Bluesband met 
Hein Meijer in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 27 september:
* Concert met CD-presentatie Urker 
Mans Formatie in Dorpskerk, Ka-
naalstraat v/a 20u.

Films/Toneel
Donderdag 18 september:
* Nostalgische filmmiddag PCOB in 
zorgcentrum Molenpad, 14.30u.
Woensdag 24 september:
* Ladies Night in Crown Cinema met 
‘The Hundred Foot Journey’ v/a 18u.
T/m 25 september:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Pijnstillers. 
Ook 100-Jarige die verdween, Lucy, 
12 Years a Slave en Expendables 3. 
Voor jeugd: Hoe tem ik een draak, 
Rio2, Heksen bestaan niet, Planes2 
Pieter Post en Koemba de zebra.
25 t/m 28 september:
* Toneelgroep Tobo ‘Rust, vrede en 
Flinterman’ in Noorddamcentrum 
Bovenkerk. Alle dagen v/a 20.15u.

Exposities
Vrijdag 19 september:
* Opening expositie ‘Black & White’ 
met fotografen Judith de Bats, Pa-
trick Spaander en Kick Spaargaren 
in gemeentehuis, Raadhuisplein om 
16.30u.Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden tot en met januari
20 en 21 september:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere woensdag tot en met zondag 
van 12 tot 17u. Zaterdag 17u. ope-
ning expositie Didi v/d Velde.
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg. Zaterdag 
en zondag open 12 tot 17u. 
* Kunstroute Aalsmeer met meer 
dan 100 kunstenaars, dichters en 
musici op 23 locaties. Zaterdag en 
zondag 12 tot 17u.
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, zaterdag en 
zondag 11-16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collectie 
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag 14-17u. 
* Watertoren aan Westeinder open. 
Zaterdag en zondag 12-17u.
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg met kunst uit Frank-
rijk en Italië. Open zaterdag en zon-
dag 12-17u. T/m 2 november.
Tot en met 19 oktober:
* Expositie Leven van Liesbeth Eil-
ders in beeld in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
September:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
* Foto’s van Monic Persoon in Het 
Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Schilderijen van Conny Fransen bij 
Eveleens Makelaardij, Punterstraat.

Diversen
Donderdag 18 september:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout v/a 19.45u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Open avond duikteam Thamen in 
zwembad, Dreef, 21-23u.
Vrijdag 19 september:
* Open Hofkeuken in ‘t Baken, 
Sportlaan v/a 18u.
* Koppelkaarten bij FC Aalsmeer in 
kantine Beethovenlaan 120 v/a 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 20 september:
* Start Zabo zaalvoetbal in Bloem-
hof, Hornweg 187 v/a 18.35u.
Zondag 21 september:
* Eerste brommer toerrit. Start 12u. 
bij café Joppe, Weteringstraat. Be-
zichtiging v/a 16u. met muziek van 
dj Kees Markman.
Maandag 22 september:
* Koppelkaarten bij Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Start seizoen Film- en Videoclub in 
Anker, Oosteinderweg 272a v/a 20u.
Dinsdag 23 september:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Speelavond bij Ons Genoegen in 
OTT, Hortensialaan v/a 19.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 24 september:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30-11.30u. 
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 25 september:
* Informatiemarkt over vrijwilligers-
werk voor jongeren en presenta-
tie vrijwilligersorganisaties in Histo-
rische Tuin, ingang Praamplein, 18-
19u. Onderdeel van Vredesweek.
* Sjoelcompetitie Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kaartavond DES in De Reede, Rij-
senhout v/a 19.30u.
Vrijdag 26 september:
* Dartcompetitie bij Poel’s Eye in 
Dorpshuis. Inschrijven tot 20u.
* Spiritueel café Bacchus, Gerbe-
rastraat, aanvang 21u.
Zaterdag 27 september:
* Nationale burendag bij Open Hof-
kerk, Ophelialaan met activiteiten en 
verkoopkraampjes, 14-17u.
* Red Ball Express, rondrit leger-
voertuigen. Start 9.30 tot 10.30u. bij 
Crash, Aalsmeerderbrug. Bezichti-
ging v/a 14.30u.
* Verkoop bloemen fruit op veiling-
klok Historische Tuin v/a 15u. In-
gang Praamplein.
* Historische dorpswandeling met 
Leo Bertoen. Start 11u. bij Boekhuis, 
Zijdstraat 12.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 18 september:
* Bijeenkomst voor Raad over be-
leidsplannen Zorg en jeugd in ge-
meentehuis.
* Lezing misdaadverslaggever Paul 
Vugts in Boekhuis, Zijdstraat, 20u.
Maandag 22 september:
* Informatie-avond gemeente voor 
inwoners over beleidsplannen Zorg 
en jeugd in gemeentehuis, 20u.
Dinsdag 23 september:
* Schrijfster Joke Hermsen bij Zin-
Inn. Thema ‘Stil de tijd’. Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.
Woensdag 24 september:
* Verkiezing Onderneming v/h jaar, 
ronde 2 in Crown Studio’s v/a 20u.
* Wijkoverleg Hornmeer over ‘Zorg 
voor elkaar’ in buurthuis Roerdomp-
laan 3 v/a 20u.
Donderdag 25 september:
* Ronde Tafel Gesprek in raadzaal, 
gemeentehuis, 20-22u.
Dinsdag 30 september:
* Wijkoverleg De Dorper in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade v/a 20u.

Zaterdag en zondag op 23 locaties
Kunstroute met dichters, 
musici en kunstenaars
Aalsmeer - Menigeen kijkt er vast 
al naar uit, aanstaande zaterdag 20 
en zondag 21 september wordt de 
kunstroute Aalsmeer weer georga-
niseerd en bezoekers kunnen ken-
nis maken met meer dan 100 toon-
aangevende kunstenaars, dichters 
en musici op 23 bijzondere locaties 
in de gemeente. Tijdens de kunst-
route is het kijken en beleven met 
presentaties, demonstraties, work-
shops en optredens. En natuurlijk 
hapjes en drankjes op verschillende 
locaties. Jong en oud wordt uitge-
nodigd de zintuigen te komen laten 
prikkelen. De kunstroute is, zo zegt 
de organisatie, ter inspiratie, maar 
er is ook kunst te koop. Gestart kan 
worden aan de route op elke wille-
keurige locatie. Allen zijn herken-
baar aan de vlaggen van de organi-
satie, de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer. 
De opening is zaterdag om 11.00 
uur op locatie 1, jachthaven Otto 
aan de Uiterweg 94. Hier tonen liefst 
zeventien kunstenaars hun schilde-
rijen, beelden, tekeningen en objec-
ten. Op de Uiterweg zijn totaal zeven 
ateliers, studio’s geopend, inclu-
sief de Historische Tuin waar geno-
ten kan worden van werk van der-
tien kunstenaars tussen het groen 
en in de kassen. In de Zijdstraat kan 
de slechts twee dagen open zijnde 
Pop Up Art Store bezocht worden. 
De kunstroute gaat langs Eveleens 
in de Punterstraat, het Oude Raad-

huis in de Dorpsstraat, de Winter-
tuin in de Rozenstraat, het Huiska-
mermuseum aan de Van Cleeffka-
de, het keramiekatelier op het Stok-
keland, cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat, de gedichtentuin, 
watersportvereniging Nieuwe Meer 
en clubhuis WV Westend, allen aan 
de Stommeerweg, galerie Sous-Ter-
re aan de Kudelstaartseweg met in 
de tegenover gelegen watertoren 
kinderkunst. In de ateliers de Popu-
lier in de Jac. P. Thijsselaan worden 
bezoekers welkom geheten door de 
dertien kunstenaars die hier hun 
onderkomen gevonden hebben en 
trakteren op schilderijen, sieraden, 
objecten en potten. In kunstenaars-
centrum Jovar aan de Aalsmeerder-
weg 230 laten vijf kunstenaars het 
publiek kennis maken met beelden, 
meubels en schilderijen. Even ver-
derop, op nummer 255, houdt Af-
ke Borgman open atelierdagen. Tus-
sen de ‘bloeiende’ schilderijen kan 
zaterdagmiddag genoten worden 
van een gastoptreden van shanty-
koor De Brulboeien. En tot slot ze-
ker gaan naar de Kunstkwekerij 
aan de Hornweg 196d met tekenin-
gen en schilderijen van onder ande-
re dieren. 
De kunstroute is zowel zaterdag als 
zondag gratis te bezoeken tussen 
12.00 en 17.00 uur. Er wordt geadvi-
seerd zoveel mogelijk op de fiets op 
pad te gaan, vooral op de Uiterweg 
is het moeilijk parkeren.

Diverse films in Crown Cinema
‘Pijnstillers’ en binnenkort 
‘One Direction’ in bios
Aalsmeer - Op woensdag 24 sep-
tember wordt twee keer in Crown 
Cinema de Nederlandse film ‘Pijn-
stillers’ vertoond. Om 14.00 en om 
16.00 uur kan plaats genomen wor-
den in het pluche voor Casper (Gijs 
Blom), die zijn vader nooit heeft le-
ren kennen en alleen met zijn moe-
der Marit (Birgit Schuurman) woont. 
In zijn vrije tijd zit hij het liefst ach-
ter de piano. Hij is dan ook heel blij 
als hij wordt gekozen om pianist te 
worden in een jeugdorkest. Hele-
maal als hij daar bevriend raakt met 
Anouk (Susan Radder) die weet wat 
Casper meemaakt als hij ontdekt 
dat zijn moeder ernstig ziek is. Marit 
heeft kanker. Bang voor wat er met 
haar kan gebeuren besluit Casper 
met zijn beste vriend Pim (Massi-
mo Pesik) zijn vader te gaan zoeken. 
De film duurt 90 minuten. En ook 
woensdag 24 september: Ladies 
Night Plus met ‘The Hundred-Foot 
Journey’ vanaf 18.00 uur. Let op: 
De hotste boyband van het moment 
komt terug naar de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade. Dit jaar gaven de 
heren van One Direction een spet-
terende tour met de titel ‘Where We 
Are’. Tijdens de tour draaiden came-

ra’s om alles op te nemen, speciaal 
voor de fans. De film ‘Where We Are’ 
is op 11 en 12 oktober te zien bij 
Crown Cinema! Op zaterdag 11 ok-
tober wordt zelfs flink uitgepakt! Het 
wordt een spetterende dag/avond 
met verschillende stands, live enter-
tainment en lekker eten. Ook is er 
een visagist aanwezig voor make-up 
en een fotograaf om het vast te leg-
gen. Een echte Crown Cinema Girls 
day! Zaterdag 11 oktober kan geno-
ten van deze muziekfilm om 14.30 
en om 18.45 uur. Zondag 12 okto-
ber gaat het licht op dim om 14.30 
uur. Verder deze week en dit week-
end (zaterdag en zondag gaat de bi-
oscoop al om 11.30 uur open) voor 
de ‘groten’: ‘Sex Tape’, ‘Expendables 
3’, ‘Lucy’, ‘12 Years a Slave’, ‘Oor-
logsgeheimen’, ‘100-Jarige die ver-
dween’ en ‘Hartenstraat’ en voor de 
jeugd: ‘Frozen 2D’, ‘Hoe tem je een 
draak’, ‘Flits en het Magische huis’, 
‘Koemba de zebra’ en ‘Heksen be-
staan niet’. Kijk voor meer informatie 
en aanvangstijden op www.crown-
cinema.nl. Kaarten reserveren kan 
door te bellen naar 0297-753700 of 
stuur een mail naar info@crownci-
nema.nl. 

‘Van Alles en Nog Wat’ in 
café Sportzicht zaterdag
Aalsmeer - De band Van Alles en 
Nog Wat speelt zaterdag 20 septem-
ber in café Sportzicht in de Sport-
laan. Met een mix van pop, rock 
en jazzy muziek staat de band ga-
rant voor een leuke avond vol lek-
kere, swingende muziek. Nummers 
van bekende namen als Bruno Mars 
en Miss Montreal worden ten ge-
hore gebracht. En de band trakteert 
op muziek van Sass Jordan via de 
Kings of Leon naar Stevie Wonder. 
De band heeft de grootste lol tijdens 
het spelen van nummers van deze 
artiesten. Ze spelen muziek omdat 
ze dat leuk vinden, er plezier aan 

beleven en dat graag met anderen 
willen delen. Het is het eerste op-
treden met gitarist John van de Pol-
der in de gelederen en dat belooft 
een waar spektakel te gaan worden. 
De band bestaat uit drummer Pie-
ter Eggermont, gitaristen John van 
de Polder en Nico Prent, toetsenist 
Bas Middelkoop, bassist Hans Prent 
en de zangeressen Angèle Bastin, 
Marije Mutter en Barbara Lau. Zin 
in een leuke, lekkere en swingende 
avond? Café Sportzicht heet eenie-
der welkom. De toegang is gratis en 
Van alles en Nog Wat begint het op-
treden rond de klok van 21.00 uur.

Hommaga aan Liesbeth 
Eilders in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De opening van de ten-
toonstelling met werken van Lies-
beth Eilders in het Oude Raadhuis 
zaterdagmiddag 13 september was 
een ontmoeting, zoals dat met kunst 
als middelpunt mogelijk is. De doch-
ters van Liesbeth hebben de mooi-
ste stukken gekozen om de bezoe-
kers te laten kennismaken met het 
veelzijdige werk van hun moeder. 
De reacties van de aanwezigen wa-
ren meer dan positief. “Nog nooit 
heb ik meegemaakt dat bij een ope-

ning zoveel werk werd verkocht, de 
rode stippen kleuren de muren”, al-
dus een opmerkzame bezoeker. De 
tevens verkooptentoonstelling is tot 
19 oktober iedere donderdag tot en 
met zondag te bezoeken van 14.00 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 
Dé gelegenheid om u te laten ver-
rassen door de schoonheid van het 
werk van Liesbeth Eilders, dat ove-
rigens ook prima betaalbaar is. De 
opbrengst gaat geschonken worden 
aan drie goede doelen.

Na afloop ‘brommerts kieken’
Bromfiets tourrit zondag!
Aalsmeer - Niet alleen een kuns-
troute maar aankomende zon-
dag 21 september is ook de eerste 
Aalsmeerse Bromfiets route. Een 
optocht van zo’n 70 oude brom-
fietsen die ongeveer 60 kilometer 
door het groene hart hun prachti-
ge 25 jaar of oudere vervoersmidde-
len laten zien. Ook dat is kunst, 25 
jaar dit antiek laten rijden valt niet 
altijd mee. 
Om 12.00 uur is het verzamelen bij 
cafe bar Joppe in de Weteringstraat 
en om 12.30 uur start in een optocht 
de tourrit. De vele bijzondere brom-
fietsen zijn na afloop te bezichti-
gen in de Marktstraat, om ongeveer 
16.00 uur worden ze terug verwacht. 

Aansluitend wordt het genieten met 
het oud Hollands ‘brommerts kie-
ken’ inclusief sterke verhalen. Dj 
Kees Markman draait een bijpas-
send muziekje en misschien krijgt 
de mooiste bromfiets eigenaar(es) 
een dikke zoen van de eerste Miss 
Bromfiets Aalsmeer! Aanmelden 
voor de tourrit kan niet meer, het 
zit b(r)ommetje vol! Het Aalsmeers 
Bromfiets Genootschap is nu al be-
zig met nieuwe plannen. Joost de 
Vries, Jan van Schuppen en Dirk van 
Leeuwen hebben er veel zin. Het is 
een mooie tocht, geen wedstrijd, 
geen rally. Kom zondagmiddag kij-
ken in het Centrum naar deze rol-
lende kunststukjes.

Zondag Little Boogie Boy 
Bluesband in The Shack
Oude Meer - Zondag 21 septem-
ber is Little Boogie Boy Bluesband 
back in The Shack! Hein is een ge-
weldig muzikant én graag geziene 
gast, niet alleen in The Shack maar 
in vrijwel in iedere club in Neder-
land! The Shack is daarom bijzon-
der trots dat Hein Meijer dit podi-
um heeft gekozen om afgelopen ja-
nuari zijn CD release party te hou-
den. Door zijn kwaliteiten als front-
man, zanger én gitarist staat hij 
hoog aangeschreven in de blueswe-
reld. Gezegend met een hese don-
kere stem en een van nature op-
gewekte uitstraling weet deze Lit-
tle Boogie Boy steeds meer men-
sen voor zijn muziek te winnen. Sa-
men met zijn onmisbare bandleden 

Jan de Boer (stuwende bas) en Bert 
Fonderie (krachtige drums) hebben 
ze de prachtige CD ‘It’s All In The 
Blues’ afgeleverd, die ze ook op de-
ze middag live zullen laten horen. 
Happy blues, ballads en bluesrock, 
alles komt voorbij, dus voor ieder 
wat wils! Alvast voor in de agenda: 
Vrijdag 26 september Tribute to Me-
tallica, zondag 28 september How-
ling Coyotes met rockabilly, ska, surf 
en country! The Shack is zondag 21 
september geopend vanaf 15.00 uur 
en rond 16.00 uur begint het optre-
den van de Little Boogie Boy Blues 
Band. De entree is 5 euro per per-
soon. Voor alle info: www.the-shack.
info Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Opening expositie foto’s 
vrijdag in gemeentehuis
Aalsmeer - Vrijdag 19 septem-
ber is de opening met rondleiding 
langs de nieuwe expositie ‘Black 
and White’ in het gemeentehuis. Ju-
dith de Bats, Patrick Spaander en 
Kick Spaargaren exposeren hier tot 
3 januari hun foto’s. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om bij deze ope-
ning, die is om 16.30 uur, aanwe-
zig te zijn. Wel graag van te voren 
aanmelden voor deze (gratis) ope-
ning met rondleiding via: www.huis-
kamermuseum.nl of telefonisch 06-
12922954. De van oorsprong Ame-
rikaanse fotografe Judith de Bats is 
met name geliefd en beroemd om 
haar portretten van donkere men-
sen en van bruiloften. Fotograaf Pa-
trick Spaander is bekend van foto 
de Boer en leerde het vak van zijn 
vader Jaap. Op de tentoonstelling in 
het gemeentehuis hangt een aan-
tal portretten van inwoners die met 

kunst en cultuur te maken hebben. 
Kick Spaargaren maakt al een aan-
tal jaar foto’s voor de Nieuwe Meer-
bode. Tijdens de tentoonstelling in 
het gemeentehuis worden zijn fo-
to’s, sterk vergroot, uitgelicht die hij 
maakte in het Crown Theater. 

Kick: “Van handtekening voorzien.”

Na 212 treden op de top!
Kinderkunst in watertoren
Aalsmeer - De watertoren is de ko-
mende twee weekenden geopend 
voor alle publiek uit Aalsmeer en 
de regio. Op zaterdag 20 en zon-
dag 21 september maakt de water-
toren deel uit van de Aalsmeerse 
kunstroute. In de toren worden de 
kunstwerken van drie groepen ba-
sisschool leerlingen getoond. Twee 
groepen kinderen van de Zuidoos-
ter en één groep van de obs Ku-
delstaart. Totaal zijn circa 75 cre-
atieve kunstwerken gemaakt door 
de kinderen. De tentoonstelling is 
zaterdag en zondag op de bega-
ne grond van de watertoren tussen 
12.00 en 17.00 uur te bewonderen. 
Uiteraard is er dan ook de mogelijk-
heid om naar boven te klimmen en 
te genieten van het uitzicht vanaf de 
‘trans’ op 50 meter hoogte en vanaf 
deze plek heeft men een schitterend 
uitzicht over Aalsmeer en de gehe-
le regio. De toren beklimmen kost 
dit voor een kind 1 euro en voor vol-
wassenen 2 euro.
Gedurende het laatste weekend van 
september (zaterdag 27 en zondag 

28) is de watertoren ook geopend 
voor alle liefhebbers. Tussen 13.00 
en 17.00 uur kan men het interieur 
bewonderen en naar de top van de 
toren (212 treden). Op de begane 
grond wordt dan informatie over de 
slechtvalk gegeven, die boven in de 
toren een eigen nestkast heeft (met 
balkon). 
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL
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  RAAdzAAL 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rtg-1 1 Opening van en toelichting over het 
   Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer D. van Willegen
  2 Vaststelling van de agenda 

20.05-20.30 Rtg-2 project Aalsmeerse Vrijwillige 
  Ouderen Adviseurs van de 
  gezamenlijke ouderenorganisaties 
  Aalsmeer

Doel gesprek: 
De coördinator van het project de 
Aalsmeerse Vrijwillige Ouderen Advi-
seurs zal een korte presentatie geven. 
De raad en belangstellenden worden 
geïnformeerd over de werkwijze en 
de werkzaamheden van de Vrijwillige 
Ouderen Adviseurs. Gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

20.35-21.00 Rtg-3  Startnotitie Helling 49
  Het voorstel is het plangebied aan de 
  Helling 49 te transformeren van 
  ‘Scheepswerf’ naar ‘Wonen’, door het 
  realiseren van een kleinschalig 
  nieuwbouwproject dat aansluit bij het 
  kleinschalige, dorpse karakter van 
  Aalsmeer-dorp. Dit onderwerp is 
  geagendeerd voor de oordeels-
  vormende raad van 2 oktober 2014, 
  gericht op het vaststellen van de 
  startnotitie ‘Helling 49’. 

Doel gesprek:
Na een korte toelichtende presentatie 
door de projectontwikkelaar, gaan de 
raad en belangstellenden in gesprek 
over de startnotitie Helling 49. Gele-
genheid tot het stellen van vragen.

21.05-21.30 Rtg-4 Gewijzigde uitgangspunten 
  zuiderkerk
  De raad heeft in december 2011 de 
  Nota van Uitgangspunten voor het 
  project Zuiderkerk vastgesteld. De 
  ontwikkelaar van het gebied heeft een 
  voorstel neergelegd voor de invulling 
  van het gebied dat op onderdelen af
  wijkt van deze uitgangspunten. 
  Het voorliggende plan voorziet in 
  handhaving van het kerkgebouw met 
  daar omheen een invulling met 
  woningen met zorg in plaats van een 
  combinatie van starters en ouderen. 

Het onderwerp is geagendeerd voor de 
oordeelsvormende raad van 2 oktober 
2014. Als de raad instemt met de 
aangepaste uitgangspunten kan het 
project verder uitgewerkt worden 
en kan het college het Programma 

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

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

- Aalsmeerderweg 201 (Z-2014/053113), het kappen van 
een boom;

- Kudelstaartseweg 210 (Z-2014/052462), het kappen van 
een boom;

- Oosteinderweg 136 (Z-2014/052911), het plaatsen van 
een dakopbouw aan de achterzijde;

- Oranjestraat 15 (Z-2014/053080), het bouwen van een 
woning;

- Perronzijde 26 (Z-2014/053387), het verbouwen van de 
woning en het maken van een aanbouw;

- Uiterweg 180 ws 3 en 4 (Z-2014/052989), het verplaat-
sen van 2 recreatiearken.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Marsstraat 1 (Z-2014/053463), melding brandveilig ge-

bruik;
- Poldermeesterplein 1 e.o. (Z-2014/052947) het tijdelijk 

plaatsen van 2 steigers en hoogwerkers voor het herstel-
len van een pannendak.

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Copierstraat 37 (Z-2014/051459), het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 10 september 2014);
- Geerland 37 (Z-2014/042793), het oprichten van een 

aanbouw aan de achter- en zijgevel (verzonden 11 sep-
tember 2014);

- Marsstraat 18 (Z-2014/042810), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 10 september 
2014);

- Lakenblekerstraat 52 (Z-2014/049004), het kappen van 3 
bomen (verzonden 11 september 2014).

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNG, 
uiTGEbREidE pROCEduRE **

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
een melding brandveilig gebruik aan de Catharina Amalia-
laan 66 (z-2014/024451) te Aalsmeer (verzonden 10 sep-
tember 2014). Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u 
beroep indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.

RECTifiCATiE

In week 37 is er een weigering omgevingsvergunning gepu-

Officiële Mededelingen
18 september 2014

bliceerd; Rietwijkeroordweg 45A (z-2014/001911), hier-
bij stond vermeld dat er een mogelijkheid tot het indienen 
van bewaar mogelijk is. Dit is niet het geval, bij deze wei-
gering geldt de mogelijkheid tot het indienen van beroep**. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

bEVOEGd GEzAG WijziGiNG

dorpsstraat 111 (z-2014/050174)
Ingediend: 26 augustus 2014, revisievergunning op reeds 
afgegeven milieuvergunning, is in bevoegd gezag gewijzigd 
en zal worden behandeld door de Provincie Noord-Holland. 
In dit stadium is nog niet bekend of de provincie voor deze 
aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt geen zienswijze 
naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Hiervan 
vindt een afzonderlijke publicatie plaats.

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Ampèrestraat 7 (Z-2014/037100), het bouwen van een 

erker aan de voorzijde (verzonden 15 september 2014);
- Visserstraat 40 (Z-2014/027062), het vervangen van een 

reclame op de gevel (verzonden 11 september 2014).

GEACCEpTEERdE MELdiNG(EN)

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

gebruik (verzonden 10 september 2014);

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

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning
- 21e grote prijs van Aalsmeer (windsurf wedstrijd (Z-

2014/039050) Kudelstaartseweg 20, op 5 oktober 2014.
Datum verzenden vergunning: 15 september 2014

COLLECTES

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

van Eisen vaststellen. Hierna kan 
overgegaan worden tot aanpassen 
van het bestemmingsplan zodat de 
omgevingsvergunning verleend kan 
worden.

Doel gesprek: 
De raad en belangstellenden gaan in 
gesprek over de gewijzigde uitgangs-
punten Zuiderkerk. Gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

21.35-22.00 Rtg-5 Vrouwentroost
  Herontwikkeling van de percelen 
  Kudelstaartseweg 60 (Vrouwentroost 
  Noord) en Kudelstaartseweg 92 
  (Vrouwentroost Zuid). Het onderwerp 
  is geagendeerd voor de oordeels-
  vormende raad van 2 oktober 2014, 
  gericht op:
  - het kennis nemen van de QuickScans 
   Vrouwentroost-Noord en 
   Vrouwentroost-Zuid;
  -  de conclusies uit beide QuickScans 
   te onderschrijven;
  - het Masterplan Vrouwentroost in te 
   trekken.

Doel gesprek 
De raad en belangstellenden gaan in 
gesprek over het project Vrouwentroost. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

22.00-22.15 Rtg-6 Niet geagendeerde onderwerpen
Doel gesprekken:
Indien er andere (niet geagendeerde) 
onderwerpen zijn aangemeld worden 
deze besproken bij dit agendapunt 
onder Rtg-6. Onderwerpen kunnen tot 
12:00 uur op de dag van het geplande 
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 25 
september) opgegeven worden door 
belangstellenden aan de griffie van 
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of 
0297-387584.De voorzitter van het 
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteinde-
lijk of de aangedragen onderwerpen 
worden geagendeerd.

22.15  Sluiting

TER iNzAGE

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

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

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Jeugdleden slaan toe in Sens
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stonde de laatste twee vluchten van 
het seizoen op het programma en dat 
waren tevens twee pittige vluchten 
met een NNO wind ter afsluiting. Zo-
als zo vaak als het najaar zich aan-
dient, ontstaat er veelal mist of nevel 
en zijn de nachten al wat kouder, en 
moet er langer gewacht worden voor 
dat men kan gaan lossen, die nevel 

en mist moet eerst weggebrand zijn. 
Zo ook zaterdag, maar uiteindelijk 
konden de duiven in Sens (nabij Pa-
rijs met een gem afstand van 464 ki-
lometer) om 10.15 gelost worden. Dit 
was tevens de laatste Nationale/Sec-
tor vlucht waar Noord en Zuid Hol-
land gezamenlijk losgaan. Het werd 
een vlucht waarin de jeugd de senio-
ren de das om deed, want het was de 

726 van jeugdlid Danny van Leeuwen 
uit Rijsenhout die met een gemiddel-
de snelheid van 1064,853 meter per 
minuut voor deze stunt zorgde. John 
van Duren, de kampioen jonge dui-
ven moest in het zand bijten en ge-
noegen nemen met de tweede plaats, 
maar dan komt daar Tim Rewijk het 
andere Jeugdlid, die derde werd en 
hiermee de verrassing compleet 
maakte. Danny werd vierde in de af-
deling, daar stonden 1989 duiven in 
concours, John werd negende en Tim 
vijftiende. In Rayon F werd Danny 
eerste, John derde en Tim vijfde, vele 

groten achter zich latend, daar waren 
749 duiven in concours. Om 11.45 uur 
werden de duiven in Quievrain, dat 
ligt in Wallonië (gemiddelde afstand 
220 kilometer) gelost, en deze vlucht 
werd gewonnen door Comb. van Ac-
kooy uit Hoofddorp. Gerard & Lies v.d. 
Bergen uit Kudelstaart werd tweede 
en Comb. v. Leeuwen & v. Grieken uit 
Aalsmeer derde. In het Rayon werd 
Comb. van Ackooy eerste, en Comb. 
v. Leeuwen & v. Grieken zesde, en 
Cees van Vliet uit Kudelstaart tiende 
bij de jonge duiven, en Gerard & Lies 
zesde bij de Oude duiven werden. 
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Aalsmeer - Ze zijn cabaretiers, 
goochelaars, mentalisten, maar bo-
venal entertainers pur sang. Ze zijn 
regelmatig op televisie verschenen 
in onder andere De Wereld Draait 
Door en Pauw & Witteman en je zou 
ze kunnen kennen als finalisten van 
de Uri Gellershow. Tevens zijn ze af-
gelopen maand veelvuldig te zien 
geweest bij het kinderprogramma 
StreetMagic op Zapp, waarvan mor-
gen (vrijdag 19 september) de laat-
ste aflevering te zien is. Het duo 
is al tien jaar zeer succesvol bezig 
met hun voorstellingen en treedt 
maar liefst driehonderd keer per 
jaar op. Dit jaar vieren ze hun jubile-
um in een wel heel bijzondere vorm 
en voor een zeer goed doel. Magic 
4 Make a Wish is net even anders 
dan hun reguliere voorstellingen. 
Rob, de business man van het twee-
tal, legt in een telefonisch interview 
uit: “Zes jaar geleden kwamen wij 
in aanraking met stichting Make a 
Wish en we zijn eigenlijk direct am-
bassadeur geworden van deze fan-
tastische club. Toen we daar op kan-
toor kwamen viel het op dat wer-
kelijk alles om de kinderen draait. 
Daar gaat de stichting ook over: 
Zij maken met behulp van sponso-
ring en giften de allerliefste dromen 
waar van kinderen in de leeftijd van 
drie tot achttien jaar die te kampen 
hebben met een levensbedreigende 
ziekte.” Ook Wendy van Dijk, Jamai, 
Jacques d’Ancona en meer BN-ers 
zetten zich belangeloos in voor de 
stichting, die door het vervullen van 
wensen niet alleen het kind, maar 
zo’n compleet gezin kracht geeft 
voor de toekomst. De opbrengst van 
de vijf shows die Rob en Emiel door 
het land geven gaat dan ook recht-
streeks naar dat goede doel. Rob: 
“Gelukkig worden wij weer gespon-
sord met de reclamecampagne. Heb 
je toevallig de enorme reclamezuil 
van ons zien hangen langs de A4 
ter hoogte van afslag Sloten? Dat is 
wel kikken hoor. In deze bijzonde-
re show laten wij ons repertoire zien 
van de afgelopen tien jaar. Je kunt 

zeggen ‘the best of Rob en Emiel’, 
waarbij we de harde grappen eruit 
hebben gehaald, want we wilden 
het toegankelijk laten zijn voor pu-
bliek van acht tot tachtig jaar. Het 
is een rollercoaster en echt super-
grappig. Ik zou zeggen: Sit en Enjoy. 
Lachen gegarandeerd!” 

Gastoptredens  
4 Oktober kan verwachten in het 
Crown Theater in Aalsmeer is dus 
een wervelende familievoorstelling 
voor het hele gezin. Rob en Emiel 
zijn uniek. Ze zijn snel, grappig, 
theatraal en verwonderlijk. Je ziet 
stand-upcomedy, cabaret, magic, 
mindreading maar vooral interactie 
met de zaal. Tevens zijn er gastop-
tredens van theatermaker Fred Delf-
gaauw, de Aalsmeerse jonge illusio-
nist Roy Huiskens en cabaretier Eric 
Koller. Deze laatste zette vorig sei-
zoen al een hilarische show neer op 
de planken van Crown. Na afloop 
van de voorstelling zijn de bars en 
restaurants geopend en er zijn di-
verse acts. Zo is er een DJ en kun-
stenaar DionV zal een livepainting 
act verzorgen waarna het schilde-
rij geveild wordt, uiteraard voor het 
goede doel. De voorstelling Magic 
4 Make a Wish van Rob Emiel be-
gint al om 19.00 uur. Wil jij deze ge-
weldige gala-avond uit meemaken 
waarbij je ook nog eens het goe-
de doel steunt? Reserveer dan nu 
je kaartjes a €24,50 via www.crown-
theateraalsmeer.nl of telefonisch via 
See Tickets 0900-1353 Kaarten zijn 
ook een uur voor aanvang van ie-
dere voorstelling te verkrijgen aan 
de kassa van het theater aan de Van 
Cleeffkade 15. 
Op deze avond zijn alle sponsors uit-
genodigd van stichting Crown The-
ater. Zonder hen zou er geen nieuw 
theaterseizoen zijn. Het team, onder 
leiding van directeur Peter van Eick, 
is hen dankbaar en verheugt zich 
dan ook op een geweldige officië-
le openingsavond en hoopt op een 
mooie opkomst.
Door Miranda Gommans

Familieshow ‘Magic 4 Make 
a Wish’ van Rob en Emiel

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Eigen Studio in de Uranusstraat
Jantien de Kogel exposeert
Aalsmeer - Jantien de Kogel is een 
kunstenares uit Aalsmeer, die opvalt 
vanwege haar bijzondere kleurrijke 
werk. De afgelopen jaren heeft Jan-
tien veel aandacht gekregen voor 
haar schilderijen. Zo exposeerde zij 
drie jaar achter elkaar bij de ADAF in 
het World Fashion Centre in Amster-
dam. Ook heeft zij meegedaan aan 
de Regionale en Nationale Kunst-
dagen in 2012-2013. Sinds Jantien 
verschillende Masterclasses bij de 
Wackers Academie heeft gevolgd 
en erg geïnspireerd wordt door het 
werk van de kunstenaars van Gale-
rie Mokum in Amsterdam, is haar 
werk preciezer en aandachtiger ge-
worden. De Aalsmeerse hoopt dat 
haar werk de status van Realisti-
sche Schilderkunst gaat krijgen. Om 
dit alles goed te kunnen beoorde-
len, wordt eenieder uitgenodigd de-

ze nieuw ingeslagen weg te komen 
bewonderen inde nieuwe Studio 
de Kogel. Deze ruimte is vrijgeko-
men nadat Jantien’s vader in 2012 
is komen te overlijden. Vroeger had 
hij hier zijn oogartsenpraktijk aan 
huis. De ruimte blijkt ook heel ge-
schikt om kunst in te exposeren. Op 
een gezellige en ongedwongen wij-
ze worden kunstkenners en vrien-
den hier ontvangen. Jantien heeft er 
zelf heel hard aan gewerkt om van 
de ruimte een geschikte expositie-
studio te maken. De Aalsmeerse is 
heel tevreden en nodigt belangstel-
lenden uit om eens een kijkje te ko-
men nemen in Studio de Kogel, Ura-
nusstraat 7 in de Hornmeer. Tijdens 
de Kunstroute Aalsmeer, dit week-
end op zaterdag 20 en zondag 21 
september, is de Studio beide dagen 
open van 11.00 tot 17.00 uur. 

Urker Mannen van Martin 
Mans in Dorpskerk 
Aalsmeer - Op zaterdag 27 sep-
tember geeft de Urker Mans For-
matie onder leiding van Martin 
Mans een concert in de Dorpskerk 
in de Kanaalstraat. Het thema van 
het programma is ‘De zee zingt’. 
Dit is tevens de titel van de nieu-
we CD die is uitgebracht. De Zui-
derzee is altijd een bron van inspi-
ratie geweest voor de mannen van 
Urk. Liederen zoals: ‘De Storm, O 
woeste zee en Scheepke onder Je-
zus’ hoede’ vertellen het verhaal 
van het vissersdorp. De zangers 
treden op in traditioneel tenue. Ze 
hebben allen een achtergrond met 
zang of zijn volledig professioneel. 
Binnen de eigen gelederen bevindt 
zich een aantal solisten. De beken-
de tenor Barend Wiltjer neemt het 

leeuwendeel van de solo’s voor zijn 
rekening. Daarnaast komen Wil-
lem de Ridder, Pieter Baarssen, Io-
an Micu, Palle Jørgensen en Arne 
van Ommen als solist naar voren. 
Aan het orgel zit jong talent Mark 
Brandwijk. Hij heeft zich in enkele 
jaren als vakkundig begeleider ont-
wikkeld. De gedreven dirigent Mar-
tin Mans voegt de talenten samen 
en zet een gestroomlijnd program-
ma neer. De CD-presentatie be-
gint om 20.00 uur en de toegang 
bedraagt 12,50 voor volwassenen 
en 5 euro voor kinderen tot en met 
11 jaar. Kaarten reserveren kan via: 
www.martinmans.nl of via de reser-
veerlijn: 06– 25391903. 

Ook kaartverkoop aan de kerk. 

Uitleg toegang Crown 
Uitpodium en Vuur en Licht
Naar aanleiding van een ingezon-
den brief donderdag jl. en opmer-
kingen van anderen op de avond 
zelf, wil ik graag als directeur van 
het Crown Theater reageren op het 
feit dat het Uitpodiumterrein niet 
voor iedereen toegankelijk is en dat 
het podium wat ver weg en achter 
een hek staat.

We hebben op zaterdag 6 septem-
ber een geweldig evenement  ge-
zien. Een combinatie van artiesten 
van Crown Theater en een vuur-
werkspektakel dat ons nog jaren zal 
bij blijven. Wat niet voor iedereen 
bekend is, is dat het Crown Thea-
ter te gast is bij dit evenement. We 
zijn Mike van der Laarse en Ap Ei-
genhuis van de organisatie van Vuur 
en Licht bijzonder dankbaar, dat 
zij  ons de gelegenheid hebben ge-
boden om een Crown Uitpodium te 
organiseren. Want zonder de steun 
van Vuur en Licht, kan het Crown 
Theater geen Uitpodium presen-
teren. Daar hebben wij het budget 
niet voor. Waar in vele gemeenten, 
cultuurevenementen onderdeel zijn 

van de gemeentebegroting, worden 
de kosten van dit prachtige evene-
ment volledig opgebracht door de 
sponsoren van Vuur en Licht. Het 
Crown Theater mag daar geluk-
kig een graantje van meepikken. 
Het podium, het geluid, de verlich-
ting en de drankjes voor de arties-
ten wordt ons  kosteloos  aangebo-
den, maar wel op het VIP-terrein van 
de organisatie. Wij zijn daar erg blij 
mee.  De gasten op het terrein zijn 
dan ook genodigden van de organi-
satie van Vuur en Licht (en niet van 
het Crown Theater). Dat was he-
laas niet voor iedereen duidelijk. We 
hebben met elkaar afgesproken om 
bij de volgende editie na te denken 
hoe we het geheel nog meer een 
evenement van iedereen kunnen la-
ten zijn. Steun van de gemeente en 
meer sponsoren kan daarbij helpen. 
Gelukkig, vonden velen het een ge-
weldige avond. En daar kunnen we 
trots op zijn.

Stichting Crown Theater 
Aalsmeer
Peter van Eick

ingezonden

Film- en Videoclub start 
seizoen met filmavond
Aalsmeer - Op maandagavond 22 
september start de Film- en Videoclub 
met het nieuwe clubseizoen 2014-
2015. Op deze eerste clubavond wor-
den de leden in de gelegenheid ge-
steld om hun vakantiefilms te verto-
nen. Iedereen wordt uitgenodigd om 
naast vakantiefilms ook recent ma-
teriaal mee te nemen. De program-
macommissie heeft voor de komen-
de clubavonden een attractief pro-
gramma samengesteld. Onder ande-
re op 6 oktober gastspreker Dick der 
Nederlanden, een man met meer dan 
25 jaar filmervaring. Verder staat er op 
20 oktober een avond over muziek bij 

een videoclip op het programma, ge-
volgd door een werkavond over deze 
materie op 3 november. Wilt u één van 
deze avonden bijwonen, ook al bent 
u geen lid, u bent van harte welkom. 
De F&VA is nog steeds opzoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnteres-
seerd zijn in het filmen met een video-
camera zijn welkom op de komende 
clubavonden. De Clubavonden van de 
F&VA worden om de veertien dagen 
gehouden op de maandagavond in 
het gebouw ‘t Anker aan de Oostein-
derweg 273a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie via 023-5284564 of via 
www.videoclubaalsmeer.nl

Burgemeester en grafisch 
vormgever op de Radio
Aalsmeer - Ook komende week is er 
weer veel te beleven tijdens de uitzen-
dingen van Radio Aalsmeer. Vrijdag on-
der andere de band Van alles & Nog 
wat in het Vrijdagavondcafé en Joris 
Leegwater in LetsGo2theDisco. Maan-
dag 22 september vallen er ook weer 
twee interessante gasten te beluisteren 
op de radio. In ‘Door de Mangel’ van 
19.00 tot 20.00 uur grafisch vormgever 
Dennis Piké, die momenteel werkt bij 
een slager. Hoe ziet hij zijn toekomst? 
Vragen stellen aan Dennis kan via 0297-
325858 of via studio@radioaalsmeer.nl. 
En niemand minder dan burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder komt langs in het 
daarop volgende programma ‘de Top 10 
van...’ vanaf 20.00 uur. De presentatie is 
in handen van Laurens van Kessel en 
Rinus van Itterzon. 

Van alles & nog wat 
In het Vrijdagavondcafé komen deze 
week de bekende mannen Jan en Joost 
van het Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap op bezoek. Zij organiseren aan-
staande zondag een toertocht en ko-
men daar natuurlijk van alles over ver-
tellen. Ook komen er leden van de band 
Van alles & nog wat langs in de studio. 
De aanleiding is dat zij deze zaterdag 
een optreden geven in Café Sportzicht 
aan de Sportlaan. 

Deborah is er met haar maandelijk-
se Social Media rubriek over hetgeen 
deze week opviel in Aalsmeer en Ku-
delstaart op de sociale media. En na-
tuurlijk veel muziek, de Uit-Agenda en 
de Twitterhit. Deze week zijn de pro-
grammamakers opzoek naar jouw fa-
voriete hit van Robbie Williams. Geef 
maar door via Twitter: Vrij_avondcafé 
of via de Facebookpagina. Maar mai-
len of bellen tijdens de uitzending mag 
natuurlijk ook. Aan de winnaar worden 

weer twee bioscoopkaarten weggege-
vem voor een film naar keuze in Crown 
Cinema Aalsmeer. Het Vrijdagavondca-
fé met Ron, Marjolein, Caroline en Li-
sette is van 21.00 tot 23.00 uur.

Joris in LG2TD
Vrijdag 19 september brengt LetsGo-
2theDisco weer een gevarieerd pro-
gramma. Om 18.00 uur start het nieu-
we programma op Radio Aalsmeer 
met een terugblik op de Pramenrace 
door Arnaud Brouwer. Heel Aalsmeer 
heeft weer genoten van dit unieke eve-
nement, maar hoe heeft de organisa-
tie deze dag beleefd? Ook komt Joris 
Leegwater optreden en door te luiste-
ren kom je te weten wat hij gaat spelen. 
Kim Maarse brengt met flair de kids-
uitagenda en vervolgens komt de Top5 
van groep 7A van de Hoeksteen aan de 
beurt. Deze groep heeft de Top5 over-
genomen van groep 8A van de Anto-
niusschool; zij waren 5 september jl. in 
de 1e uitzending van LetsGo2theDisco. 

Halte Zwarteweg
Zes organisaties in de Gehandicapten-
zorg bieden elk een behandeltraject 
voor mensen met niet-aangeboren her-
senletsel in de chronische fase. Onder 
de naam Hersenz (voorheen NAH-for-
mule) starten De Noorderbrug, Helio-
mare, InteraktContour, Middin, SGL en 
SWZ na de zomer met een samenhan-
gend behandelaanbod. In Halte Zwar-
teweg zullen vertegenwoordigers van 
Hersenz aan het woord komen om 
meer te vertellen. Daarnaast natuur-
lijk ook weer heerlijke muziek. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 FM 
en de kabel op 99.0 FM, maar ook via 
de livestream op internet: www.radio-
aalsmeer.nl. Het bezoekadres van de 
studio is Van Cleeffkade 15 in de Crown 
Business Studio’s.

Nog aantal plaatsen vrij 
bij cursussen Werkschuit
Aalsmeer - Op maandag 22 septem-
ber beginnen bij Stichting de Werk-
schuit de creatieve najaar cursussen. 
Er zijn nog plaatsen vrij bij de cursus-
sen Speksteen op dinsdagochtend 23 
september, Blij met Klein en Digitale 
fotografie op vrijdagochtend 26 sep-
tember. Verder kan er ook nog op-
gegeven worden voor de zes lessen 
durende cursus tekenen en schilde-
ren met Annefie op maandagavond 
en de cursussen Tekenen voor be-
ginners en Beeldhouwen op dins-
dagavond, Edelsmeden op maandag- 
en woensdagavond, Vilten op don-
derdagavond en Portrettekenen en 

-schilderen op zaterdagmiddag. Er 
zijn ook nog plaatsen vrij op de cre-
atieve vorming voor kinderen vanaf 
6 jaar. Op de woensdagmiddag van 
15.30 tot 1700 uur en de donderdag-
middag vanaf 16.00 uur. Woensdag-
middag is er kinderatelier vanaf 6 jaar 
van 13.30 tot 15.00 uur en voor kin-
deren vanaf 9 jaar van 15.30 tot 17.00 
uur en zaterdagmorgen vanaf 6 tot 13 
jaar is er het kinderatelier voor kinde-
ren en jongeren van 10.30 tot 12.00 
uur. Voor informatie en inlichtingen: 
Marion Buckert, tel. 06-11864861, 
Margot Tepas, tel. 06- 12459347 of 
via www.gklein.org/wsa/.

Joni Mitchell op z’n Hollands
Band Kadoos maakt unieke 
en liefdevolle NL talige CD 
Aalsmeer - De band Kadoos heeft 
zich in vijf jaar tijd zoveel mooie lied-
jes van een van de belangrijkste vrou-
welijke artiesten van de 20e eeuw Jo-
ni Mitchell, eigen gemaakt dat een CD 
niet kon uitblijven. De Kadoos hebben 
daarom zo maar liefst 14 liedjes uit het 
rijke oeuvre van Mitchell bewerkt, ver-
taald, gespeeld en op CD gezet. Het 
heeft een unieke en liefdevol gemaak-
te CD opgeleverd. Deze CD ‘Joni goes 
dutch’ wordt in het weekend van de 
Kunstroute op 20 en 21 september ge-
presenteerd met live optredens. De Ka-
doos is een bijzonder en bijna myste-
rieus Aalsmeers bandje dat het niet 
wil hebben van optredens en veel pu-
bliek. Het gaat de huidige vier leden, 
toetsenist Ton Offerman, zangeres Hel-
ma Persoon, gitarist Menno Boddé en 
bassist Rob Bijl, om de muziek en om 
het samenspelen en niets anders dan 
dat. En dat is te horen op de CD die ei-
genlijk op aanraden van een bevriend 
boekhandelaar uit Hoofddorp tot stand 
kwam. ‘De wereld draait door’ mate-
riaal, zo noemde hij Joni goes dutch. 
Misschien iets te veel van het goe-
de voor de leden van de Kadoos die 
over zichzelf zeggen dat het project 
ondanks de eigen muzikale beper-
kingen zeer geslaagd is. En dat is het 
ook, want aan elk liedje is te horen dat 
er met veel aandacht en respect voor 
het origineel aan gewerkt is. Eind jaren 
tachtig, zijn de Kadoos begonnen met 

het spelen van voornamelijk akoes-
tische muziek. Op de speellijst ston-
den liedjes van James Taylor, Jackson 
Brown, CSN&J en Neil Young, maar 
ook the Roches, Joni Mitchell en eigen 
werk. Optredens speelden zich vooral 
af in bloemenschuur of kwekerskas en 
bij mensen thuis, ver weg bij het kabaal 
van de regulieren muziek podia en vrij-
wel altijd in kleine setting. In de hui-
dige samenstelling zijn de Kadoos bij-
een sinds 1999. Er heeft altijd wel een 
liedje van Joni Mitchell op de speellijst 
gestaan. Muziek die de band gewoon 
goed ligt. En opeens was daar het idee 
om een speellijst te maken met uitslui-
ten liedjes van haar hand. Om de lied-
jes uit te voeren met de originele ver-
maarde gitaarstemmingen en om de 
prachtige liedteksten te vertalen. Het 
project Joni goes dutch was geboren 
en wordt met de presentatie van de al-
lereerste CD van de Kadoos afgerond. 
Op de CD zijn bijvoorbeeld een aantal 
prachtige nummers te horen van het 
beroemde Mitchell-album Blue. Lied-
jes als Little Green, Blue en River ke-
ren terug als Kleine Groen, Triest en Ri-
vier en vrijwel alle vertalingen zijn ge-
maakt door Ton Offerman. De CD Jo-
ni goes Dutch ligt vanaf 20 september 
in de schappen van Het Boekenhuis in 
de Zijdstraat. De Kadoos treden op tij-
dens het weekend van de Kunstroute 
op 20 en 21 september aan Uiterweg 
142. Aanvang 12.00 uur.

Aalsmeer Photo daagt u/jou uit!
Fotowedstrijd ‘We love art’
Aalsmeer - Doe ook mee met de 
fotowedstrijd van Aalsmeer Photo. 
Aalsmeer en Kudelstaart staan bol 
van de kunstwerken. Je komt het 
dagelijks tegen, vaak zonder dat je 
het bewust in de gaten hebt. Straten, 
pleinen, sloten maar ook vele expo-
sities op verschillende locaties zor-
gen er voor dat iedereen met kunst 
in aanraking komt. Het thema van 
deze keer is: We love art. September 
is van lieverlee de drukste maand 
van het jaar geworden in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Met de kunstbeurs, 

het vuurwerk, de feestweek, pra-
menrace, hibra, brommertoertocht 
en als sluitstuk de kunst-route in 
een paar weken tijd, daagt de orga-
nisatie alle inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart uit ‘de kunst’ in de 
gemeente vast te leggen. Tijdens de 
kunstroute op 20 en 21 september 
zullen een aantal foto’s uit het vo-
rige thema, Aalsmeer Bloemendorp, 
worden tentoongesteld op de Histo-
rische Tuin aan de Uiterweg 32, in-
gang Praamplein. Meer info: www.
aalsmeerphoto.nl.
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20ste Feestweek: Een topper!
Aalsmeer - Gezellig en gevari-
eerd, de twintigste feestweek van 8 
tot en met 13 september, met fes-
tiviteiten voor alle inwoners en al-
le activiteiten zijn heel goed be-
zocht. Kortom: Een topper, deze ju-
bileum editie. Gestart werd met de 
tentdienst, waar ruim 1000 bezoe-
kers op af kwamen, daarna de hila-
rische sport- en spelavond van SPIE 
voor de startnummers voor de pra-
menrace en dinsdag het nostalgisch 
filmfestival, waarvan de avondvoor-
stelling zelfs in snel tempo uitver-
kocht was. Op woensdag was het 
feest voor de jeugdige inwoners, die 
volop gedanst hebben met de Tele-
kids. De muziek was deze middag 
wel ietwat aan de harde kant, zo liet 
menig ouder na afloop weten, maar 
hun ‘kroost’ had toch wel een heel 
leuke middag gehad. Op woensdag-
avond was het tijd voor Aalsmeer 
Live met ditmaal optredens van de 
Red Maddies en Ten Beers After. 
Ten Beers vierde in de tent haar 25 
jarig bestaan. Een gezellig jubileum 
dat prima opgewarmd was door de 
Red Maddies met een spetteren-
de performance. Donderdag kre-
gen gehandicapten een feestje aan-
geboden van de stichting Dag van 
je Leven en ook hier lachende en 

blije gezichten die genoten van al-
le aandacht, de clowns en de mu-
ziek. Spannend was het best toen 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
een kijkje kwam nemen! En in de 
avond 100% Aalsmeer op herhaling. 
Net als vorig jaar alleen Aalsmeer-
se artiesten op het podium van de 
feesttent. Meer dan 2.000 voorna-
melijk inwoners gingen uit ‘hun 
dak’ voor Bonnie St. Clair, Gerard 
Joling, Jan Leliveld, Danny Terp en 
dj Kees Markman. De vrijdag be-
gon weer rustig met de ouderen-
middag. Heerlijk kletsen, meezingen 
met John Spoel en voorzien worden 
van koffie en een drankje door bur-
gemeester Jobke Vonk. De avond 
waar vooraf het meest over gespro-
ken werd, is ook het grootste suc-
ces geworden. Ruim 2.700 personen 
woonden vrijdagavond in de tent 
de succesvolle optredens bij van 
Sharon Doorson en de Edwin Evers 
Band met dj Edwin achter de drums 
en de microfoon! Zaterdag was al-
weer de laatste feestdag en deze 
stond overdag in het teken van de 
pramenrace. Wethouder Ad Verburg 
bracht deze zonnige dag door op de 
juryboot en hij laat weten genoten 
te hebben van alle gekkigheid. In 
de avond tot slot een spectaculaire 

afsluiting van editie twintig met als 
hoogtepunt het optreden van Jan 
Smit en het Feestteam. Zondag en 
maandag is de tent afgebroken en 
middels is de rust op het Praamplein 
weergekeerd. 

Volwassen
Volgend jaar is de feestweek vol-
wassenen, ze wordt 21. Gaat dit ver-
andering geven? Menig bezoeker 
en inwoner en de organisatie hopen 
van niet. Gewoon in 2015 weer een 
gezellig dorpsfeest in het Centrum! 
Het bestuur van de feestweek zit nu 
in de relax-stand, zo laat voorzitter 
René Martijn in een reactie weten, 
maar hij hoopt toch dat weer geko-
zen wordt voor het plaatsen van de 
tent op het Praamplein. “Op zich de 
beste plek, waar het minste in geïn-
vesteerd hoeft te worden. Het plein 
is door de gemeente enkele jaren 
geleden geheel aangepast aan de 
feestweek met verplaatsbare lan-
taarnpalen en bloembakken.” Henk 
Sietsema is afgelopen donderdag 
Koninklijk onderscheiden en is van-
af nu ook bestuurslid af. “Maar”, zo 
vervolgt René Martijn: “Dit wil nog 
niet zeggen dat hij er helemaal mee 
stopt. Misschien verder als vrijwilli-
ger en voortzetten van de horeca.” 

Genieten in tent tijdens 
Dag van je Leven feest
Aalsmeer - Afgelopen week don-
derdag was de feesttent op het 
Praamplein voor een speciaal pu-
bliek. Bijna vierhonderd mensen met 
een verstandelijke beperking uit de 
regio waren naar Aalsmeer geko-
men voor het 17e Dag van je Le-
ven feest. Cliënten van Stichting Ons 
Tweede Thuis en Stichting Ipse De 
Bruggen (huize Ursula) uit Nieuw-
veen waren hiervoor uitgenodigd. 
Ze konden zelf het podium betreden 

voor een optreden, genieten van alle 
muziek en gezelligheid, polonaises 
lopen en ze kregen een lunch aan-
geboden. Iedereen kon zich even ar-
tiest voelen op het grote podium in 
de feesttent. Begeleid door professi-
onele artiesten Sandra Swart, René 
Eshuijs en Dennis Wijnhout werd er 
live gezongen, een karaoke-act ver-
zorgd of gedanst. Nieuw was Clown 
Hoky Poky, die met zijn grappen en 
grollen het publiek wist te vermaken. 

Sinds jaar en dag kwam Clown Ber-
ry Merlin naar de Dag van je Leven-
feesten, maar hij kon er niet bij zijn 
door gezondheidsproblemen.

Supervriend
Stichting Dag van je Leven is voor 
100% afhankelijk van vrijwilligers en 
sponsors. Daarom is het bestuur al-
tijd blij als bedrijven en particulieren 
de activiteiten steunen. Voor men-
sen die iets speciaals doen is de su-
pervrienden-award in het leven ge-
roepen. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven had de eer om deze op het 
podium uit te reiken aan de hoofd-
sponsor van de feestdag, de Dutch 
Flower Foundation. Bestuurslid Ma-
riëlle van Veggel mocht deze in ont-
vangst nemen onder luid applaus 
van alle aanwezigen. Dag van je Le-
ven-voorzitter Rob Langelaan over-
handigde haar een boeket bloemen. 
Van der Hoeven bedankte de Dutch 
Flower Foundation, de andere spon-
sors en alle vrijwilligers. “De feest-
tent in Aalsmeer is er voor iedereen 
tijdens de Feestweek, dus ook voor 
mensen met een verstandelijke en 
lichamelijke beperking. Zonder hun 
hulp en financiële bijdragen zou 
een feest zoals vandaag niet moge-
lijk zijn.” Hij sprak ook vol lof over al-
le aanwezigen. “Maar het feest zou 
nooit zo gezellig zijn zonder jullie al-
lemaal en de leuke optredens die 
jullie verzorgen. Daar mag best voor 
geklapt worden.” 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Koninklijke onderscheiding voor 
Henk ‘feestweek’ Sietsema
Aalsmeer - Verbouwereerd en zo 
leek lichtelijk geïrriteerd was Henk 
Sietsema afgelopen donderdag 11 
september toen hij de VIP ruimte in 
de feesttent binnen stapte en zoveel 
mensen zag. Beter kijkend zag hij 
dat hij oog in oog stond met vrien-
den, familie en zelfs burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder. Dit jaar is 
de twintigste feestweek gevierd. 
Het waren de twee horecamannen 
Henk Sietsema en Doris Verkerk 
die twintig jaar gelden bedachten 
dat het wellicht leuk was om ‘iets’ 

voor de inwoners van Aalsmeer te 
organiseren. En ze hebben daad bij 
woord gevoegd. Helaas is Doris ja-
ren geleden overleden, maar Henk 
heeft het evenement voortgezet en 
zet nu al twintig jaar onafgebro-
ken een geweldige feestweek neer 
samen met trouwe bestuursleden 
en vrijwilligers, waar heel veel in-
woners, van alle leeftijden, jaarlijks 
weer van genieten. Voor deze inzet 
mocht burgemeester Vonk, mede 
namens de eerste burger van Am-
stelveen, Henk Sietsema benoemen 

tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. De Koninklijke Onderscheiding 
werd door ‘snor’, zoals bestuurslid 
Roland Hofman hem aansprak, ver-
legen maar trots in ontvangst ge-
nomen. Voor zijn vrouw Ans was er 
een mooi boeket bloemen en een 
cadeaubon. Henk Sietsema is zo’n 
beetje het hele jaar door bezig met 
de feestweek. Reeds in oktober gaat 
hij rond kijken welke artiesten hij 
voor volgend jaar kan boeken en tij-
dens het evenement is hij de hele 
week dag en nacht in touw. Hij helpt 
zelfs met op- en afbreken. “Een har-
de werker”, noemde burgemeester 
Vonk de tevens eigenaar van dans-
café de Praam. “Met passie voor 
uw werk en bereid om u in te zet-
ten voor Aalsmeer.” Roland Hofman 
noemde Henk een kei in het orga-
niseren van evenementen. Helaas 
verloopt het dit laatste jaar niet zo 
soepel en dit heeft invloed gehad op 
de gezondheid van Henk. De Praam 
staat te koop en dit betekent ook 
dat afgelopen feestweek de laat-
ste is geweest waar Sietsema zich 
actief heeft ingezet als bestuurslid 
en horecaman. Henk zelf was ove-
rigens volledig verrast door alle be-
langstelling en de Koninklijke on-
derscheiding. “Neem allemaal lek-
ker een drankje, proost. Ik ben spra-
keloos. Kan er ook niets aan doen.” 
Met champagne is getoost op deze 
‘kroon’ op het werk van Henk Siet-
sema.
Foto: www.kicksfotos.nl 

Want ook dit speelt, de horeca werd 
verzorgd vanuit danscafé de Praam 
en deze is te koop. “Qua horeca 
hebben we wel al wat suggesties, 
maar die ga ik nu niet vertellen”, 
lacht Martijn om vervolgens weer 
serieus de planning weer te geven. 
“We zijn nu allemaal aan het bijko-
men en over twee à drie weken, in 
oktober, gaan we evalueren en ko-
men deze zaken, inclusief de aan-
vraag voor de vergunning aan de 
orde.” Voor nu nog even nagenieten 
en dit kan met foto’s van: 
www.kicksfotos.nl. 
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Snelheid 

1 Uniek S. Baardse 1:43:26
2 The Next Generation M. Biesheuvel 1:45:47
3 Team SLK D. Keessen 1:46:19
4 www.drijfhuis.nl A. Verhoeve 1:53:37
5 Ocker Nockel II A. v/d Schilden 1:57:16
6 ‘t Molmmegoedje C.A. de Moor 2:20:57
7 Union Junior R. van Leeuwen 2:23:35
8 Witte v Leeuwens/Witte Wieven T. van Leeuwen 2:44:32 
9 Drijfhuis 5 J. v.d. Polder 2:44:54 
10 Chic-ita J. Tukker 2:54:24 
11 Het Witje W. van Tol 2:58:33 
12 De Rode Schoentjes R.J. Winters 3:05:17 
13 De Kleine Brug W. Heeren 3:23:47 
14 De Tur-bootjes P. Dijkstra 3:29:57 
15 Stoppies H.A. Spaargaren 1:53:06 x
16 De Eerebaje Plokkers C. v/d Schilden 2:18:16 x
17 ‘t Allegaertje  C. Piet 2:30:17 x
18 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser 2:45:54 x
19 Stenhuis Maatjes J. Brouwer GF
20 Ast maar drijft K. Janssens GF
21 De Barrel P. Pannekoek GF
22 DIP H. van Leeuwen GF
23 Legale Beppies M. v.d. Schilden GF

Bokken 

1 Rentapraam M. Kesting 2:33:53
2 Epoksi Praam van Piet van Pa J. Bos 2:44:02
3 Gang is Allus J. Knobbout 2:50:52
4 Datifloteam B. Bunnik 2:55:53
5 Aaltje Bagger H. Jansen 3:07:44
6 De Lillike Draeck A. Rijkmans 3:09:29
7 Titanic J. vd Jagt 3:14:44
8 Poelderboys J. Zandstra 3:32:37
9 Bokkie Beh R. Noach 3:36:21
10 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse 3:37:38
11 New Kids on the Bok R. Volkers 3:47:53
12 Bij mekaar geraapt zooitje J. v.d. Polder 3:16:54 x
13 De Achterste Zaal R. Blauwkuip 3:50:57 x
14 De Natte Snorretjes L. Boerlage 3:52:03 x
15 ABRACAHADIBA D. ter Horst 2:48:12 x
16 Tuuteblik H. Strampel 2:55:20 x
17 De Vreemdgaanders P. Moolhuysen 2:58:58 x
18 De Ideale Schoonzonen J. van Arkel 3:07:38 x
19 De Buertskippers R.J. Pannekoek 3:15:24 x
20 Het Seringenland A. Buis GF
21 Nattevoetjes M. Verbruggen GF
22 Vitanic S. Koster GF
23 De Poel Bandits A. v.d. Hoorn GF
24 Volgend Jaar Beter K. Maarse GF
25 De Meubeltjes J. van der Schilden GF
26 Frau Scheuderböck A. Verduyn GF
27 De Turftrekkers B. Been GF
28 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken GF
29 Kees K en de Gotmajoor W. Groen GF
30 Polder Power T. Visser GF
31 Blick Black & Bjoetifoel M. Offerman GF
32 De Raketjes S. Tromp GF
33 De Gemiste Kans R. Onclin GF
34 Bledje ‘92 D. Penha GF
35 Diepe Keelen T. de Boer GF

Dames 

1 Tam Tam H. de Hoog 2:53:47 
2 Henk’s Angels E. Janssens 3:00:35 
3 Kurkdroog S. Penne 3:03:00 
4 Team 207 A. Hansen - Kooij 3:16:50 
5 De Tollemetuiten S. Kramer 3:17:57 
6 Een pot nat I. van Arkel 3:29:29 
7 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij 2:25:08 x
8 Praamangels F. Molema 2:54:23 x
9 Lek zonder End N. Beijnvoort 3:39:33 x
10 ‘t Tietenblik I. Dijt 3:15:18 x
11 Badgirls W. Hoogenboom GF 
12 Team Blub Blub J. Buchner GF 
13 The Undateables N. Nelis GF 
14 Wijntje A. Vijfhuizen GF 
15 De Chicks zonder Daan(ielle) K. Persoon GF 
16 10 PK M. Pauw GF 
17 De Meiden van Staal Y. ten Hoeve GF

Recreanten 

1 Ome Dirk V. Jongkind 2:21:45 
2 De Farregatters B. de Vries 2:41:37 
3 Het Witte Hek A. Ceelen 2:43:21 
4 De Witte Banaan T. Eveleens 2:45:17 
5 De Prutpraam M. van Vuren 2:46:18 
6 Team P.A.P. A. de Vos 2:48:22 
7 De Kwoot Boot G. van der Knaap 2:49:05 
8 Spraam B. Sparnaaij 2:49:53 
9 De Vlijtbuiters T.H. de Vries 2:49:54 
10 Dirrekies Gaatje J. Arendse 2:55:17 
11 Pitspoezen B. Visser 3:01:33 
12 Ketelbinkies A. van Gool 3:02:30 
13 De Kale Zak F. Rinkel 3:04:48 
14 Praamaatje E. Berbee 3:05:11 
15 Bubbels A. Fijn 3:05:41 
16 The Beachlady’s J. Turk 3:06:31 
17 Puntjetaartleven S. Zandstra 3:07:57 
18 ‘t Schip K. van ‘t Schip 3:08:26 
19 Net op Tijd M. de Jong 3:08:58 
20 ‘t Vooroordeel J. Kluis 3:09:19 
21 De d’Weillers J. de Weille 3:12:35 
22 Aprameja A.K. Leegwater 3:16:14 
23 De Harde Bezems P. de Vries 3:21:20 
24 Ons Praem M. de Vries 3:23:50 
25 Team Waterpas D. Bouman 3:23:56 
26 Weijekoppen J. Weij 3:27:22 
27 Heerenmetijd B. Heeren 3:30:33 
28 ‘t Kacheltje D. v.d. Polder 3:32:43 
29 De Hoge Dijk M. Ceelen 2:43:55 
30 De Zwarte Ruiter P. Stokman 2:52:10 x
31 Beachbikkels R. Vismans 3:16:08 x
32 Mixed team van ‘t End K. Kramer 3:22:40 x
33 Op de Valreep A. van Bostelen 3:31:42 x
34 Prins Albert R. Verkerk 2:57:15 x
35 De Dubbele Bojum R. Vermeulen 3:03:54 x
36 De Gouwe Rokken F. Zwetsloot 3:04:55 x
37 After Dorst H. Spaargaren 3:07:02 x
38 De Bierbaron W. van Leeuwen 3:16:51 x
39 Mozes C. Alderden 2:37:25 x
40 Tik ‘m aan D. Alderden 3:10:08 x
41 Rondje Omweg M. Harting GF
42 De Dekzwabbers K. Bakker GF
43 Buijte Durrup A. Maarse GF
44 Oversharing M. Dol GF
45 Team 188 R. Tas GF
46 De Nachtwacht E. Verbeek GF
47 Team 009 M. Buis GF
48 De Bovenlanden G.C. Nooter GF
49 De Drifters A. v.d. Drift GF
50 De Kurkentrekkers F. Karssing GF
51 Het D(r)onkere End E. van den Beitel GF
52 Hermamixers P.M. Buijs GF
53 Pinta’s R. Visser GF
54 Team Chic de Friemel J. Weij GF
55 Wrakhout N. Bruine de Bruin GF
56 De Kornuiten J. Engel GF
57 Kees Bonkezak M. Maarsen GF
58 Black Pearl M. Braakman GF
59 Hart & Lust C. Springintveld GF
60 Men in Black R. Hoekstra GF
61 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens GF
62 Voor de Gein R. Zitvast GF
63 Pacific Princess J. Dikkeboom GF
64 De Barreltjes F. de Vries GF
65 Spjeiks P. Steur GF
66 Historische Tuin II J.W. Wegman GF
67 De Optimale Achterblijvers P.H. Buskermolen GF
68 Import Praam P Slavenburg GF
69 The last minute A. Weening GF
70 Evaluonpra W. Fokker GF
71 Het Eerste Deuntje A. Pauw GF
72 Alu-Otto T. Otto GF
73 Rode Lantaarn II J. van Vliet GF
74 Piet Keuregies Preem R. Peters GF
75 Team Volgas R. Schreurs GF
76 De Koenjoos R. van Leeuwen GF

GF= Geen Finish
X =  1 of meerdere opdrachten niet uitgevoerd of met 
 meerdere penta’s gevaren of geen houten praam of ro. 
 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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*  De Boezemschop voor het 
meest ‘spraakwater’ makende 
team is gegaan naar de Diepe 
Keelen, nummer 56. De man-
nen in de gouden pakken zon-
der hoofd. 

*  De pechprijs, oftewel de meer 
gelukt toegewenst trofee, is 
uitgereikt aan het team Op de 
Valreep, nummer 109. Dit team 
kwam al slepend achter de be-
zemboot de start voorbij. 

*  Het roer om, voor het team wat 
volgend jaar echt wat moet 
veranderen, is gegaan naar 
de Ideale Schoonzonen. De 
praam met de zwarte Sinter-
klaas en de witte en gekleur-
de pieten. 

*  De grijze haren bokaal, voor 
het team dat het beste het pu-
bliek heeft vermaakt, is verge-
ven aan de Wijzen uit het Oos-
ten. Voorafgaande aan de pra-
menrace werd Aalsmeer al 
‘bestookt’ met promotie voor 

dit team met leuke verhalen en 
tijdens de pramenrace hielden 
de Wijzen golfclubs vast en 
stond er een golfkarretje op de 
praam.

*  De watertorenprijs, voor het 
team dat het beste het thema 
uitbeeldt, is dit jaar naar het 
team Voor de Gein gegaan. De 
prachtige gouden koets had 
de unanieme goedkeuring van 
de jury.

*  De Westeindergate ofwel de 
omkopingsbokaal is overhan-
digd aan de Vreemdgaanders, 
de barbecue die zij het bestuur 
met partners aan hebben ge-
boden, was een prijsje waard 
(en is voor herhalingvatbaar, 
volgens SPIE). De Vreemd-
gaanders was de praam met 
de sjeiks met kamelen en hun 
harem.

*  De Kappie Silvius prijs, de prijs 
die wordt uitgereikt aan het 
team met de mooiste Penta, is 

naar het team de Poelbandits 
gegaan. 

*  De Joppe troffee voor het 
meest gezellige team is over-
handigd aan Team Kurkdroog. 
Bij deze ConChicta’s zat de 
sfeer er goed in.

*  En de Hagelnieuwe Penta voor 
het team welke het meest 
heeft bijgedragen aan hete in 
ere houden van de pramen-
race, is gegaan naar de Far-
regatters, met het bubbelbad 
aan boord zat dit team heerlijk 
warm.

*  De jury wilde nog wel een aan-
tal teams een eervolle vermel-
ding geven:

-  Nummer 52: de spuitende 
Zwaan.

-  Nummer 98: High Tea met een 
chic gedekte tafel.

-  Nummer 135: Het kasteel.
-  Nummer 100: de Kippen.
-  Nummer 117: Captains dinner

Aalsmeer - Wat was het afge-
lopen zaterdag 13 september 
prachtig, zonnig weer. 
Echt een dag om buiten een 
feestje te gaan vieren en dit kon 
met alweer de 29ste editie van 
de Aalsmeerse pramenrace. The-
ma was ‘Spie op z’n chicst’ en 

dat chic een ruim begrip kan zijn, 
hebben de totaal 152 deelne-
mende teams wel laten zien. Van 
kippen, pauwen en kamelen tot 
rockchics, oliesjeiks, markiezen 
en ziek na een dagje chic. Sinter-
klaas kwam ter sprake, de huis-
pakken van Donders werden ge-

showd, chique sporten als golf en 
hockey en nog veel meer glitter 
en glamour. 
Kijk op welke plek jouw team is 
geëindigd en geniet nog even na 
met foto’s van: 
Kick Spaargaren en 
Jacqueline Kristelijn.

Aalsmeer - De SPIE-orde is dit 
jaar uitgereikt aan Arie van der 
Schilden. De orde wordt uitge-
reikt aan een persoon of een 
bedrijf die zich inzet voor het in 
ere houden van de pramenrace. 
Vooral personen, die op de ach-
tergrond allerlei hand- en span-
diensten verrichten, wil het be-
stuur met deze oorkonde in het 

zonnetje zetten. Arie van der 
Schilden is bijna vanaf de aan-
vang van de pramenrace actief 
als lid van de Raad van Twaalf 
en dit jaar ook als bouwer van de 
Romeinse strijdwagens tijdens 
de sport- en spelavond. Prachti-
ge karren, de orde zeker waard! 
Opgehaald trouwens door zijn 
vrouw. Foto: kicksfotos.nl. 

JurypriJzen van de pramenrace

Spie-orde voor 
arie v/d Schilden

pramenrace: chic ruim begrip!

Snelheid recreanTen

boKKen

dameS
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Werkzaamheden aan kruispunt 
FloraHolland en Legmeerdijk
Aalsmeer - De Provincie Noord 
Holland en FloraHolland wer-
ken intensief en constructief sa-
men aan de bereikbaarheid van 
FloraHolland aan de Legmeerdijk. 
Daarom zullen er de komende tijd 
meerdere werkzaamheden plaats-
vinden en zal het kruispunt op en-
kele momenten afgesloten zijn. 
De reconstructie van het kruis-
punt Aalsmeer Centrum-Zuid en 
de Legmeerdijk (N231) is nodig om 
het verkeer vanuit de veiling goed 
af te wikkelen naar de onlangs 
opengestelde nieuwe N201. 
Deze weg heeft een snelle verbin-
ding naar de snelwegen A4, A9 en 
A2. Nu de voorbereidingen afge-
rond zijn, is de uitvoering van het 
totale werk inclusief grootonder-
houd van een deel van de Leg-
meerdijk op 1 september gestart. 
De eerste periode zal gebruikt 

worden om voorbereidende wer-
ken uit te voeren met beperkte ver-
keershinder, daarna volgen drie to-
taal afsluitingen: Kruispunt week-
endafsluitingen van vrijdag 3 ok-
tober 18.00 tot zondagavond 5 ok-
tober 19.00 uur en van vrijdag 10 
oktober 18.00 tot zondagavond 12 
oktober 19.00 uur Weekafsluiting 
van wegvak Legmeerdijk tussen 
het Flora-kruispunt en de Laken-
blekerstraat van zondag 12 tot vrij-
dag 17 oktober 21.00 uur. Tijdens 
de afsluitingen worden via omlei-
dingsborden de routes naar Flora-
Holland aangegeven. 
De nieuwe verkeerslichten wor-
den eind november, begin decem-
ber, geplaatst waarna het gehele 
werk gereed is. Tot die tijd kan al 
het verkeer al na de laatste afslui-
ting gebruik maken van de nieuwe 
wegindeling.

Probeer eens sorry te zeggen...
Beste scooterrijder: Waarom zie ik je 
niet meer in het park in Kudelstaart 
met je scooter? Het idee dat jij net 
zo geschrokken was als ik, zeg ik in-
middels vaarwel, wat dacht ik eigen-
lijk? Dan had ik je kunnen vertellen 
dat het uitstekend gaat met de hond. 
Het feit dat je fout reed, vind ik niet 
eens erg, wel dat je blijkbaar niet de 
ballen hebt te bellen om je excuus 
aan te bieden. Dan kun je geen in-
teresse hebben in wat je onze hond 

hebt aangedaan, inmiddels angstig 
voor scooters, maar wat als jij daar 
lag met grote verwondingen, zou ik 
je daar zomaar achterlaten? Ik denk 
het niet maar dat is nou juist het ver-
schil tussen ons. Ik ben opgevoed en 
jij blijkbaar niet. Nou ja, in ieder ge-
val wil ik je nog een tip meegeven: 
Probeer eens sorry te zeggen!

Elvira
arendzen@12move.nl

ingezonden

Gazon zonder hondenpoep!
Kudelstaart - Meerdere bewoners 
van Geerland onderhouden zelf het 
publieke grasveld voor hun wonin-
gen door middel van grasmaaien, 
maar vooral door hondenpoep op te 
ruimen. En daar zijn ze niet blij mee. 
Nu al enkele weken worden hon-
denbezitters met een kleine bood-

schap gewezen op hun eigen ver-
antwoordelijkheid. “De reacties van 
de hondenbaasjes is overweldigend. 
Op één of twee hoopjes per week 
na blijft het gazon tegenwoordig 
schoon”, aldus initiatiefnemer Ma-
rijn Kraaij. Zijn tip: “Misschien ook 
iets voor andere buurten.”

VVD wil actie tegen Schiphol
Aalsmeer - Al geruime tijd con-
stateert de VVD dat er onrust on-
der de Aalsmeerse bevolking heerst 
wat betreft de problemen rondom 
Schiphol. 
Met name in Oost is Schiphol on-
dertussen een vast onderdeel van 
het wijkoverleg geworden. VVD 
Aalsmeer wenst daarom middels 
een rondetafelgesprek in gesprek te 
gaan met bewoners, raadsleden en 
het college om duidelijkheid te krij-
gen over het dossier Schiphol. De 
VVD wilt graag weten wat het col-
lege gaat doen om de Aalsmeer-

se belangen te vertegenwoordi-
gen in dit dossier. Volgens de VVD 
moet Aalsmeer aan de besluit ta-
fel van Schiphol plaatsnemen. Bij 
het volgende presidium (commissie 
die gaat over het vaststellen van de 
agenda) zal VVD Aalsmeer dan ook 
voorstellen het onderwerp Schiphol 
te agenderen voor het rondetafelge-
sprek. De VVD hoopt dat de overi-
ge partijen ook erkennen dat Schip-
hol dringend besproken moet wor-
den met de inwoners om zo tege-
moet te komen aan de toenemende 
onrust onder Aalsmeerders.

VVD Aalsmeer: Vermeer onderzoek 
eenzijdig en oppervlakkig
De uitkomsten van het verrichte on-
derzoek door oud-burgemeester 
Vermeer is wat de VVD betreft een-
zijdig en oppervlakkig. Aangedra-
gen dossiers zijn oppervlakkig en 
eenzijdig beoordeeld. Zo is er niet 
gesproken met belanghebbenden 
en betrokkenen bij gemeentelijke 
dossiers. 
De VVD kan geen enkele waarde 
aan dit onderzoek toekennen. Bo-
vendien communiceert gemeente 
Aalsmeer in haar persbericht van 12 

september 2014 onzorgvuldig. De 
VVD is nimmer opdrachtgever ge-
weest. De VVD heeft van meet af 
aan afstand genomen van dit on-
derzoek en heeft bewust geen dos-
siers aangedragen. 
De VVD betreurt deze eenzijdige 
berichtgeving. Van begin af aan was 
ook de opdrachtformulering van de 
burgemeester aan de heer Vermeer 
onduidelijk. Op 5 juni 2014 heeft de 
VVD de burgemeester om een op-
helderingsgesprek gevraagd. Dit 

ingezonden
PvdA’er Evert Vermeer: “Gemeente 
heeft geen grote fouten gemaakt”
Aalsmeer - Op verzoek van burge-
meester Jobke Vonk-Vedder heeft 
Evert Vermeer (PvdA) een onder-
zoek gedaan naar een vijftal projec-
ten in Aalsmeer, waaronder Green-
park. Aanleiding voor het onderzoek 
waren geluiden uit de raad dat wet-
houders de afgelopen jaren bij tien-
tallen dossiers buiten hun boek-
je zouden zijn getreden. De burge-
meester heeft deze geluiden uit de 
raad serieus genomen en Vermeer 
gevraagd enkele dossiers te on-
derzoeken op ongeoorloofd gedrag 
van betrokkenen en wethouders. 
De oud-burgemeester van Heerhu-
gowaard en gedeputeerde geweest 
in Flevoland was door de burge-
meester gevraagd vanwege zijn be-
stuurlijke capaciteiten, zijn integri-
teit en vooral vanwege zijn inbreng 
in het onderzoek naar eerdere gro-
te grondtransacties, onder andere 

in Den Helder. Overigens geen du-
re man, de ‘ingehuurde’ Vermeer, 
die heel bescheiden liet weten wel 
te hopen dat hij zijn reiskosten ver-
goed zou krijgen. “En een bloeme-
tje”, beloofde burgemeester Vonk. 
“Die horen bij Aalsmeer.” De bevin-
dingen zijn uiteraard het belang-
rijkst en wat dit betreft was Vermeer 
heel duidelijk: “Ik ben niets schok-
kends tegen gekomen. Ik heb geen 
fouten in de procedures ontdekt, 
geen aanleidingen gevonden dat er 
onjuist gehandeld is en alle betrok-
kenen hebben integer gehandeld.” 
Ook in de zaak Geerland 18 heeft 
Vermeer, net als Bureau Berenschot, 
vastgesteld dat de bestuurders niet 
ongeoorloofd gehandeld hebben. 
“De gemeente heeft geen grote fou-
ten gemaakt.“ Wat Greenpark be-
treft heeft Vermeer gesproken met 
diverse betrokkenen, de directeur 

van Greenpark en de verantwoor-
delijke ambtenaren. Hij heeft inzicht 
gekregen in alle dossiers, inclusief 
brieven en mails. Wel heeft hij ge-
concludeerd dat een betrokken ma-
kelaar minder diplomatiek had ge-
handeld, maar hiermee is de rela-
tie al geruime tijd beëindigd. Ver-
meer zei de spanning wel te begrij-
pen. Het project dat in 2006 vol ver-
wachting van start ging en waarbij 
een winst werd verwacht van rond 
de 10 miljoen euro, is nog niet af-
gerond en er mag in de handjes ge-
klapt worden als het boek dicht kan 
met 10 miljoen verlies. De veran-
derde marktomstandigheden maakt 
het moeilijk om Greenpark ontwik-
keld te krijgen. In deze heeft de raad 
de bestuurders tot voorzichtigheid 
gemaand. Er mogen pas weer gron-
den en panden aangekocht worden, 
als er iets verkocht wordt. 

“Geen goede sfeer”
De avond voor de Raadsvergade-
ring waren de fracties door Ver-
meer ingelicht over zijn bevindingen 
en tijdens deze bijeenkomst had hij 
geproefd dat betere communicatie 
tussen de raad en de bestuurders 
wel wenselijker zou zijn geweest. 
Bij een deel van de daarop volgen-
de Raad heeft Vermeer enige tijd 
in de raadszaal plaatsgenomen en 
hij was enigszins geschokt door de 
sfeer onderling. “Ik proef geen goe-
de sfeer. Besturen lijkt mij op deze 
manier moeilijk.” En daar was bur-
gemeester Vonk het helemaal mee 
eens. De conclusie van Evert Ver-
meer dat de gemeente geen gro-
te fouten heeft gemaakt, is in ieder 
de stap om de blik op de toekomst 
te gaan richten. “Wat mij betreft zijn 
de integriteit verdenkingen hier-
mee voldoende geadresseerd. Nu is 
het van belang dat we ons samen 
gaan richten op het efficiënt en or-
dentelijk besturen van Aalsmeer en 
dat wij daarbij respectvol met elkaar 
omgaan. Blijft onverlet dat raadsle-
den net als bewoners altijd zaken 
aan de kaak mogen stellen als zij 
dat nodig achten, maar dan wel op 
gegronde en concrete argumenten”, 
aldus burgemeester Vonk. Maar of 
het ontkende vuur in de Raad hier-
mee ook echt gedoofd is? De rook-
pluimen zijn in ieder geval niet weg. 
De VVD heeft reeds aangegeven de 
conclusie van Evert Vermeer niet te 
delen. Tja, waar rook is, is vuur. Wie 
weet de brand echt te blussen, zo-
dat overgegaan kan worden tot be-
sturen in plaats van elkaar in de ha-
ren zitten?!

Nieuwe klachtenregeling
Om bewoners in de toekomst meer 
rechtszekerheid te geven bij ge-
schillen met de gemeente gaat 
Aalsmeer zich overigens per 1 janu-
ari 2015 aansluiten bij de gemeen-
telijke ombudsman van Amsterdam 
en komt er een nieuwe klachtenre-
geling. 

Amstel Aquaduct nacht 
dicht voor onderhoud
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
19 op zaterdag 20 september wordt 
het Amstel Aquaduct tussen de ge-
meenten Uithoorn en Mijdrecht één 
nacht afgesloten voor verkeer. De 
afsluiting, van 21.00 tot 05.00 uur, is 
nodig voor het uitvoeren van onder-
houdswerkzaamheden. Verkeer op 
de nieuwe N201 wordt deels omge-
leid en moet rekening houden met 
enige vertraging.
Door de afsluiting kan het verkeer 
geen gebruik maken van het N201-
tracé tussen de Amsterdamseweg 
Uithoorn en de aansluiting met de 

N196 Mijdrechtse Zuwe. Met be-
hulp van borden wordt het verkeer 
omgeleid over de N196 en de Zijdel-
weg. De werkzaamheden tijdens de 
afsluiting bestaan uit het aanpassen 
van het hekwerk, het veiligheidsnet 
en het uitvoeren van diverse inspec-
ties. Om het verkeer zo min mogelijk 
te hinderen worden de onderhouds-
werkzaamheden in de nacht uitge-
voerd. Bij vragen over werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden bellen naar het provinci-
ale Servicepunt Wegen en Vaarwe-
gen via 0800-0200600 (gratis).

Aanrijding met 
dodelijke afloop

Kudelstaart - Rond half een in 
de nacht van zaterdag 13 septem-
ber heeft een aanrijding met do-
delijke afloop plaatsgevonden op 
de kruising Legmeerdijk met de 
Bachlaan. Een 19 jarige fietser uit 
De Hoef is hierbij om het leven ge-
komen. De jongeman is met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd, maar 
is hier aan zijn verwondingen over-
leden. De fietser stak de Legmeer-
dijk over richting de Vuurlijn. Van-
af de veiling kwam op de Legmeer-
dijk een 43 jarige automobilist uit 
Kudelstaart aanrijden. Hij heeft het 
ongeval niet kunnen voorkomen. 
De overstekende fietser heeft hij te 
laat opgemerkt. Alle hulpdiensten 
zijn ter plaatse geweest en de weg 
is lange tijd voor al het verkeer af-
gesloten geweest. Er wordt onder-
zoek gedaan door de politie en de 
weginspecteur van de provincie.

Lintje voor Debby Barthen 
Aalsmeer - Op 13 september is 
Debby Barthen door burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 
als blijk van waardering voor haar 
jarenlange inzet voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Deb-
by Barthen is al 40 jaar een actieve 
vrijwilliger bij Stichting Paardrijden 
Amstel- en de Meerlanden. Ze be-
gon als vrijwilliger als meisje van 13 
en doet sindsdien van alles voor het 
gehandicapten paardrijden. Zo gaf 
ze les, werft ze nieuwe vrijwilligers 
en organiseert allerlei evenementen 
zoals het Sinterklaasfeest, het jaar-
lijkse kamp en de avonden voor vrij-

willigers. De ruiters zijn dol op Deb-
by Barthen, omdat ze hen rust en 
vertrouwen geeft en een mens met 
een groot hart is. “U bent onmis-
baar voor Stichting Gehandicapten 
Paardrijden, maar uw rol bij dans-
vereniging de Regenboog mag ze-
ker niet onbenoemd blijven. U bent 
een van de oprichters van de stijl-
dansvereniging voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Elke 
maandagavond geeft u dansles. En 
ook dat doet u alweer 30 jaar”, aldus 
burgemeester Vonk-Vedder. Deb-
by Barthen kreeg haar onderschei-
ding uitgereikt op manege Cruqui-
ushoeve.

Informatieavond maandag over 
veranderingen in de zorg
Aalsmeer - Op maandag 22 sep-
tember om 20.00 uur is in het ge-
meentehuis een Informatieavond 
over de veranderingen in de zorg. 
Door middel van een presentatie 
zullen de hoofdpunten van de ver-
anderingen in de zorg aan bod ko-
men. Ook zal ingegaan worden op 
welke wijze inwoners ondersteu-
ning kunnen krijgen? Daarna is er 
de mogelijkheid om vragen te stel-
len bij informatiepunten. 
De volgende informatiepunten zijn 
aanwezig: WMO, Jeugdhulp, Par-
ticipatiewet, Steunpunt Mantel-
zorg en van de digitale marktplaats 
voor onderlinge hulp Zorgvoorel-
kaar.com. Per januari 2015 komt 
een deel van de hulp voor men-
sen met een beperking en ouderen 
(Wmo), de jeugdhulp en de onder-
steuning voor mensen die lastig aan 
het werk komen naar de gemeente. 
De gemeente krijgt deze taken er-

bij van het Rijk met een korting op 
het budget. Het gaat bij Wmo om 
dagstructurering (voorheen dagbe-
steding) en individuele begeleiding. 
Bij jeugdhulp gaat het om jeugd 
GGZ, (gesloten) jeugdhulp, zorg 
voor verstandelijk beperkten, aan-
pak kindermishandeling, jeugdbe-
scherming en jeugdreclassering. De 
Aalsmeerse inwoners die nu zorg 
ontvangen, ontvangen binnenkort 
een brief met uitleg over hun spe-
cifieke situatie. Aan elk individu-
eel geval gaat de gemeente uitleg-
gen wat er zal veranderen. Wie op 
de hoogte wilt blijven van de laatste 
ontwikkelingen binnen de zorg in 
Aalsmeer, kan zich aanmelden voor 
de nieuwsbrief. Mail uw e-mailadres 
naar: zorgvoorelkaar@aalsmeer.nl. 
Meer informatie en antwoorden op 
de meest voorkomende vragen zijn 
ook te vinden op: www.aalsmeer.nl/
zorgvoorelkaar. 

Jongeren op de vuist met 
elkaar en met agenten

Aalsmeer - n de nacht van za-
terdag 13 op zondag 14 septem-
ber zijn groepen jongeren uit 
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsen-
hout met elkaar op de vuist ge-
gaan nabij het Praamplein. Na uit-
dagende taal over en weer sloeg 
de vlam in de pan en gingen en-
kele jongeren elkaar te lijf. Agen-
ten hebben ingegrepen en de ru-
zie gesust. Oorzaak was zo goed 
als zeker drank. Net nadat de rust 
was weergekeerd, ontstond op-
nieuw een provocatie. 

Ditmaal tussen twee groepen uit 
Aalsmeer en Rijsenhout. De jon-
geren renden achter elkaar aan 
via de Punterstraat en de Zijd-
straat richting de Dorpsstraat. 
Hier werd het grimmiger en keer-
den de ongeveer veertig jonge-

ren zich tegen de agenten. Ge-
probeerd is onder andere een pi-
stool van een agent af te pak-
ken. Besloten werd versterking in 
te schakelen. Er arriveerden bus-
jes van de ME uit Amsterdam en 
hondengeleiders uit Utrecht. Te-
gen zoveel macht konden de 
jongeren niet op en het meren-
deel besloot er vandoor te gaan. 
Er zijn wel diverse aanhoudingen 
verricht en er gaan er meer vol-
gen. Ook zijn boetes uitgeschre-
ven voor openbare dronkenschap. 
De politie gaat deze ‘aanvaring’ 
verder onderzoeken. Overigens 
is de feestweek nagenoeg zon-
der incidenten verlopen. Niet al-
leen de organisatie en de bezoe-
kers, maar ook de politie kijkt te-
rug op een gezellige en goed ver-
lopen feestweek.

Onwel 
naar VU

Aalsmeer - Op vrijdag 12 sep-
tember om half negen in de och-
tend is een 57 jarige inwoner on-
wel geworden in het Heegstra-
park. Vermoedelijk is hij getrof-
fen door een hersenbloeding of 
beroerte. Een 42 jarige man zag 
de man liggen en heeft direct 
112 gebeld. De GGD was snel 
ter plaatse. De 57 jarige is met 
spoed overgebracht naar het 
VU-ziekenhuis. Op maandag 15 
september rond kwart voor vijf 
in de middag zijn de hulpdien-
sten gesommeerd naar de Oos-
teinderweg te gaan. Een 82 jari-
ge vrouw was in haar huis geval-
len. Agenten hebben de vrouw 
in een stoel geholpen. De GGD 
heeft de inwoonster thuis be-
handeld. Ze bleek een te ho-
ge suikerspiegel te hebben. Ze 
hoefde niet naar het ziekenhuis.







2e katern

Ouders meer betrekken
Alcoholmatiging bij jeugd
Aalsmeer - In het najaar van 2014 
start een aantal activiteiten in het 
kader van alcoholmatiging bij jeugd. 
In het Jongerencentrum N201 
(stichting CJA) worden samen met 
jongeren vanaf 15 jaar feesten ge-
organiseerd waarbij het alcoholbe-
leid heel scherp is.  Daarnaast or-
ganiseren De Binding en VMBO 
De Groenstrook interactieve bijeen-
komsten voor jongeren en ouders. 
Onder jeugd in Aalsmeer wordt nog 
veel en regelmatig alcohol gedron-
ken, ook op jonge leeftijd en met 
goedkeuring van ouders. 
Het College van B&W wil het alco-
holgebruik samen met ouders, jon-
geren en andere betrokkenen te-
rugdringen. Dit betekent dat part-
ners als de GGD en de Brijder Jeugd  
de activiteiten ondersteunen en ac-
tief ouders en jongeren gaan bena-
deren om mee te denken en mee te 
doen aan deze cultuuromslag. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: “Uit 
de Jongerenpeiling is gebleken dat 
het alcoholgebruik van jongeren in 
Aalsmeer hoog is. Wij vinden het 
belangrijk dat jongeren en hun ou-
ders zich bewust zijn van de risi-

co’s. Daarom starten we met deze 
twee pilots. Ik roep jongeren en ou-
ders op om mee te doen.” In het na-
jaar van 2014 start een aantal nieu-
we activiteiten. Stichting CJA ver-
zorgt in het Jongerencentrum N201 
samen met jongeren en partners 
een aantrekkelijk uitgaansprogram-
ma op  zaterdagavond. Tijdens deze 
avonden wordt ervoor gezorgd dat 
jongeren onder de 18 jaar niet aan 
alcohol kunnen komen en ze wor-
den gestimuleerd om vooraf geen 
alcohol te drinken. Daarnaast wordt 
een discussieavond samen met jon-
geren en ouders georganiseerd. De 
Binding organiseert met partners 
interactieve discussiebijeenkomsten 
voor jongeren en ouders. Onderdeel 
hiervan is het programma ‘Checki-
tin’ op zowel De Groenstrook als de 
Westplas-MAVO.  Checkitin is een 
dagprogramma waarbij leerlingen 
emoties en ervaringen met hun me-
descholieren delen, waar ze (meest-
al) nog nooit met iemand over heb-
ben gesproken. In deze projecten 
wordt ook samengewerkt met GGD, 
Brijder Jeugd en Click F1 jongeren-
werk.

Nat pak na 
misdraging

Aalsmeer - Om twee uur in de 
nacht van zaterdag 13 op zondag 
14 september is een 19 jarige in-
woner wegens misdraging door 
de beveiliging uit de feesttent op 
het Praamplein gezet. De jonge-
man was het hier niet mee eens 
en zocht mot met een omstander 
buiten. Hij trof een 47 jarige man 
uit De Kwakel, die hij bespuug-
de. De man uit De Kwakel werd 
boos en heeft de jongeman een 
bloedlip geslagen. Agenten heb-
ben de twee uit elkaar gehaald. 
De 19 jarige had dubbel pech. 
Tijdens de schermutseling is hij 
in het water naast het Praam-
plein gevallen. Agenten hebben 
de inwoner weer op het droge 
geholpen.

Navigatie uit 
auto’s gestolen

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 10 op donderdag 11 
september is ingebroken in een 
tweetal op de Werven gepar-
keerde auto’s. Uit beide Audi’s 
is het ingebouwde navigatiesy-
steem gestolen. Respectieve-
lijk is een linkervoorruit en een 
rechtervoorruit ingeslagen. Ver-
moedelijk heeft de inbraak rond  
middernacht of in de vroege 
ochtend plaatsgevonden.

Winkeldief 
met strafblad

Aalsmeer - Op vrijdag 12 sep-
tember om half twee in de mid-
dag is in een bedrijf op het Pol-
dermeesterplein een winkeldief 
op heterdaad betrapt. Een per-
soneelslid zag de 35 jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats iets in zijn zak steken. De 
dief is aangesproken en over-
gedragen aan inmiddels gear-
riveerde agenten. De 35 jarige 
had iets willen stelen voor een 
bedrag van 5,23 euro. De man, 
zo bleek na onderzoek, geen on-
bekende te zijn van de politie. In 
Polen staat hij gesignaleerd of-
wel heeft hij een strafblad.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 13 sep-
tember is tussen twaalf en een 
uur in de middag een fiets ge-
stolen vanaf de Oosteinderweg, 
midden gedeelte. Het betreft een 
grijze herenfiets van het merk 
Gazelle, type Eclips, waarvan 
het serienummer eindigt op 792. 
En vanaf de Boomgaard is in de 
nacht van zondag 14 op maan-
dag 15 september een kinder-
fiets gestolen. De Minerva Lady 
City is wit van kleur.

Grasmaaier weg 
en weer terug

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 13 op zondag 14 sep-
tember is vanuit een kweekkas-
je bij een woning aan de Machi-
neweg een rode grasmaaier ge-
stolen. De eigenaar heeft zijn 
maaier niet lang hoeven mis-
sen. Op maandag 15 septem-
ber is de Honda teruggevonden 
op het terrein van de nabij ge-
legen sporthal aan de Hornweg. 
Niet bekend is of de maaier even 
‘geleend’ is voor gebruik.

Vernielingen 
aan auto’s

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 12 op zaterdag 13 september 
is van een Ford Fiesta een spie-
gel afgetrapt of afgebroken. De 
auto stond geparkeerd in de Lin-
naeuslaan, waar meerdere vernie-
lingen aan auto’s gepleegd schij-
nen te zijn. De politie heeft hier-
van nog geen aangifte ontvangen. 
Ook in Kudelstaart is een Ford be-
schadigd door vandalen. Deze au-
to stond geparkeerd in de Goze-
wijnstraat en is in de nacht van za-
terdag 13 op zondag 14 septem-
ber bekrast met een scherp voor-
werp. Volgens de gedupeerde kan 
het ook zijn dat iemand tegen zijn 
auto aan gefietst is

Van gebak en bloemen naar 
groen en Vrouwentroost
Aalsmeer - De eerste Raad na de 
zomerstop afgelopen donderdag 11 
september startte vrolijk. Een ge-
bakje van Pact waar de tanden inge-
zet mochten worden, een cadeautje 
van de gemeente voor de zes raads-
leden die jarig zijn geweest en in-
stallatie met bloemen van het nieu-
we raadslid voor de CDA, Paul van 
Soelen. Een schaduw in deze was 
wel dat hij een collega vervangt 
die ziek is en tijdelijk haar ‘job’ niet 
kan vervullen. Er is aan Ines van der 
Boon-Hulsbos gedacht, zo liet bur-
gemeester Vonk weten. Ze is ge-
sterkt met bloemen. En dat was de 
Raad in alle beleefdheid. De strijd-
bijl kwam, zei het genuanceerd, op 
tafel. Het werd weer duidelijk dat 
geen duimbreed toegegeven zou 
worden en daar waar kritiek en op-
merkingen mogelijk waren, ging het 
knopje van de microfoon op rood 
ofwel aan. De mineur startte met de 

verklaring van René Martijn van AB 
over een Facebook affaire, ‘dom’ op-
gezet door Martijn Schoo van Hac, 
die zich heftig uitte over overlast uit 
De Kwakel en deze inwoners ge-
lijk maar betitelde als boeren. Re-
né Martijn is middels een vals Face-
book-account betrokken bij dit ge-
schil, inclusief de feestweek en de 
pramenrace. Natuurlijk hebben de 
beide stichtingen zich hiervan ge-
distantieerd. Iemand, die zich uitgaf 
voor René Martijn, deed bedreigin-
gen richting Bram Heijstek, fractie-
voorzitter van HAC, en zijn gezin. De 
Raad sloeg stil na de verklaring. Re-
né Martijn ging terug naar de feest-
tent en nodigde als voorzitter van de 
feestweek alle raadsleden uit voor 
een borrel in de VIP-ruimte na af-
loop van de vergadering. Toen de 
hamerslag voor sluiting klonk, was 
de feesttent al lang op slot. De or-
ganisatie had naar het gemeente-

Installatie raadslid Paul van Soelen voor het CDA.

Felicitaties van burgemeester Vonk voor fractieassistent Luc ter Horde van AB.

Vlag van Ride of the Roses 
voor burgemeester Vonk

Lijsttrekkersverkiezing PvdA 
met Kudelstaarts tintje

Aalsmeer - Bij de afsluiting van de Ride for the Roses 2014 op 7 septem-
ber in Goes nam burgemeester Jobke Vonk-Vedder de vlag in ontvangst uit 
handen van burgemeester Verhulst van Goes. De 18e editie van dit bijzonde-
re wielerevenement vindt volgend jaar op 6 september in Aalsmeer plaats met 
als start en finishlocatie FloraHolland, partner van de Ride. De gemeente is sa-
men het bedrijfsleven in Aalsmeer en vele enthousiaste vrijwilligers al begon-
nen met de voorbereidingen voor volgend jaar. Vanaf 21 november 2014 is in-
schrijven mogelijk via www.ridefortheroses.nl. 

Aalsmeer - Van 11 tot en met 25 
september vindt de lijsttrekkersver-
kiezing van de PvdA Noord-Hol-
land plaats. Hiervoor zijn drie kan-
didaten door een commissie ‘ge-
selecteerd’, waarvan een kandidaat 
uit de eigen gemeente: Marieke van 
Duijn uit Kudelstaart. De twee me-
dekandidaten zijn huidig gedepu-
teerde Tjeerd Talsma en Lucien Nix, 
die net als Van Duijn in het provinci-
aal bestuur van de PvdA zit. Na een 
stemming onder de PvdA leden in 
Noord-Holland wordt twee dagen 
na de verkiezing, op 27 september, 
bekend gemaakt wie aangewezen 
wordt als de PvdA-lijsttrekker voor 
de Provinciale Statenverkiezingen 
op 18 maart 2015. 

Marieke van Duijn, in het dagelijks 
leven werkzaam als lobbyist voor 
natuur- en milieuorganisaties en 
zus van de lokale CDA-fractievoor-
zitter Robbert-Jan van Duijn, wil 
zich graag inzetten ‘voor een gezon-
de en groene leefomgeving’. Op de 
website van de PvdA Noord-Holland 
stelt ze zich verder voor: “Van huis 
uit heb ik de boodschap meegekre-
gen dat als je ergens commentaar 
op hebt, je niet moet zeuren, maar 
er vooral zelf iets aan moet doen. En 
dat is ook de reden dat ik me met 

hart en ziel inzet voor mijn idea-
len”, aldus Van Duijn. Ze wil zich in-
zetten voor meer duurzaamheid en 
gaat er ook voor om een mooie en 
waterrijke provincie als Noord-Hol-
land te behouden en bereikbaar en 
beleefbaar te maken voor iedereen. 
Tijdens de 2 weken van de verkie-
zingen zijn er verschillende debat-
ten georganiseerd. Van Duijn heeft 
hierbij trots gesproken over de ei-
genschappen ondernemingszin, lef 
en nuchterheid van onze gemeen-
te. Na vandaag staat er nog één de-
bat op de agenda: woensdagavond 
24 september in Amsterdam. 

Wethouder Verburg feliciteert 
jarige Oudersoos Kudelstaart 
Kudelstaart - Op donderdag 11 
september heeft Wethouder Ad Ver-

burg het bestuur van de Oudersoos 
Kudelstaart gefeliciteerd met hun 50 

jarig bestaan. Hij had nog een klein 
cadeau bij zich voor de vereniging. 
Voorzitter Riet Pothuizen gaf aan blij 
te zijn met het cadeau van de ge-
meente. Op de feestelijke datum 
was er een optreden van het shanty-
koor De Marconisten uit Leimuiden 
en een hapje en een drankje. Wet-
houder Verburg: “Het is mooi dat de 
ouderensoos al zo lang bestaat. Het 
is echt een ontmoetingsplek voor 
ouderen die samen kaarten, maar 
ook gezellig met elkaar bijpraten. 
Dit is één van de manieren om een-
zaamheid tegen te gaan.” Volgens 
bestuurslid Nico de Ron is het oud-
ste lid 91 jaar. Elke week donderdag 
van half 2 tot half 5 ontmoeten de 
‘leden’ elkaar om te jokeren en kla-
verjassen. De niet mobiele mensen 
worden door een groepje vrijwilli-
gers opgehaald. Ook is er elk jaar 
een kerstdiner. De kaarters komen 
uit Kudelstaart, Aalsmeer, Leimui-
den en zelfs uit Roelofarendsveen.

Het bestuur van de Oudersoos Ku-
delstaart en wethouder Ad Verburg.

Aanleg drempel Lijnbaan
Aalsmeer - Vanaf maandag 22 sep-
tember start de gemeente met het 
aanleggen van verkeersdrempel 
bij de twee openbare bruggen van 
Dorpshaven-Zuid (loopbrug Touw-
slagerlaan) en Dorpshaven-Noord 
(verkeersbrug Spinradhof). De 
drempel is bedoeld om het verkeer 
bij de bruggen af te remmen. Het 
werk duurt enkele dagen en is naar 
verwachting vrijdag 26 september 
gereed. Tijdens de werkzaamheden 
wordt de Lijnbaan afgesloten voor 
verkeer. Hierdoor kan het gemoto-
riseerd verkeer van Dorpshaven-
Noord en Dorpshaven- Zuid alleen 
via de Oosteinderweg en Provinciale 
weg (N196) de wijk inrijden. De om-
leiding wordt aangegeven met bor-
den die door de aannemer geplaatst 
worden. Fietsers en voetgangers 

kunnen het woongebied van Dorps-
haven-Noord en Zuid via de be-
staande toegangen Oude Spoordijk, 
fietspad N196, het bruggetje Twijn-
derlaan of via Dorpsstraat en Lijn-
baan bereiken. Op de Lijnbaan tus-
sen de bruggen en de bocht naar 
de Dorpsstraat ligt ter hoogte van 
de wijktoegangsweg naar Dorpsha-
ven-Zuid òòk een drempel. De nieu-
we (korte) drempel wordt net als de 
al aanwezige drempel uitgevoerd 
in straatstenen en ondersteunt het 
30-km snelheidsregime. Voor vra-
gen kunt u terecht bij de gemeen-
te Aalsmeer, de heer A. Botermans, 
projectleider, telefoon 020-5404056. 
Tijdens de uitvoering kunt u ook 
voor uw vragen terecht bij de heer 
Kooiman, toezichthouder, telefoon 
06–51619899. 

Wijkoverleg over 
zorg in Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdagavond 
24 september is er weer wijkover-
leg in buurthuis Hornmeer in de 
Roerdomplaan. Na de zomer is het 
goed om de draad weer op te pak-
ken en de bekende agendapunten 
te bespreken. Ook is overleg moge-
lijk over onderwerpen die door de 
bewoners ingebracht kunnen wor-
den. Omdat januari 2015 nadert en 
de decentralisatie van de zorg ge-
stalte gaat krijgen, heeft het bestuur 
het voornemen over dit onderwerp 
in elke vergadering te discussië-
ren met de bewoners onder de noe-
mer: ‘Zorg voor elkaar in de Horn-
meer’. Al met al voldoende stof voor 
een vruchtbaar wijkoverleg. Aan-
vang is 20.00 uur. Buurtbewoners 
en belangstellenden zijn van harte 
welkom.

huis kunnen komen voor een laat-
ste borrel, want tot over half twee 
duurde de vergadering. 
Buiten vijftien moties, waarvan vier 
teruggenomen en openlijk (als pro-
test) verscheurd, is gesproken over 
de Groenvisie. Een mooie wens, 
vonden de fracties, maar geen haal-
baar uitvoerbaar plan, zeker finan-
cieel niet. Een visie die als kapstok 
kan dienen voor de uiteindelijke 
uitvoering voor de komende jaren. 
Met name werd gevraagd om meer 
aandacht te schenken aan het on-
derhoud van het bestaande groen. 
Meer groen kost poen, aldus een 
opmerking van Bram Heijstek van 
HAC, maar toch gaan de bestuur-
ders wel een groenere invulling ge-
ven aan het nieuw ingerichte Mo-
lenpad middels planten van bomen. 
En verder: Het voorstel om de APV 
te wijzigen in verband met de op-
ruimplicht hondenpoep gaat op-
nieuw behandeld worden, de aan-
koop van het bedrijfspand in de 
Dorpsstraat 102 is met een meer-
derheid goedgekeurd, de legalise-
ring van vier appartementen op de 
eerste verdieping en zolder van het 
pand aan de Stationsweg 38 zorg-
de voor een lange discussie over 
de aanwezige dakkapel (deze zal 
verwijderd moeten worden), maar 
is uiteindelijk aangenomen met 15 
stemmen voor en zes tegen, con-
form en positief werd gereageerd 
op het vaststellen van het bestem-
mingsplan ‘N196 en Zwarteweg’ en 
het masterplan Vrouwentroost gaat 
eerst op de agenda gezet worden 
van het Ronde Tafel Gesprek om zo 
de meningen van omwonenden te 
horen. In het kader van zeilfort Ku-
delstaart in spé werd voorgesteld 
om op het nabij gelegen bedrijfster-
rein een parkeerterrein te creëren, 
maar volgens wethouder Gertjan 
van der Hoeven zou dit wel eens de 
duurste parkeerplek van Aalsmeer 
en zelfs van heel Nederland kun-
nen gaan worden. Tot nu toe is voor 
het masterplan 150.000 euro afge-
boekt en om dit enigszins te com-
penseren is komen tot een ‘soort 
van bebouwing’ toch wel heel wen-
selijk. Wordt vervolgd. De volgen-
de Raad is op donderdag 2 okto-
ber, ‘gewoon’ weer om 20.00 uur in 
de raadszaal van het gemeentehuis 
met om elf uur ter versterking weer 
een kroketje. Belangstellenden zijn 
welkom. Ook op het eerstvolgen-
de Ronde Tafel Gesprek met onder 
andere Vrouwentroost op de agen-
da op donderdag 25 september van 
20.00 tot 22.00 uur.

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

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag begint de dag om 10.00 uur met een kop-
je thee of koffi e en aansluitend specifi eke activiteiten. Tussen de middag 
kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van de lunch, bestaande uit soep, 
uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor slechts 3 euro. Dinsdag 23 sep-
tember is er van 10.00 tot 12.00 uur sjoelen en ’s middag van 14.30 tot 
15.30 uur ‘Musica’, zingen met zangvrijwilligers. Donderdag 25 sep-
tember begint om 10.00 uur met ‘Totaal vitaal’ - Warming-up en de Pa-
rachute en van 14.30 tot 15.30 uur is er ‘Breinzaken’ – Waar of Niet waar. 
Kom eens langs en doe mee. U vindt het inloopcentrum in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat 1.

Wijkpunt Voor Elkaer 
Zondag 21 september vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur mu-
ziekmiddag. Marc Philippe Verschueren speelt op zijn elektrische piano 
en zingt bekende liederen. Entree 5 euro inclusief een kopje thee of kof-
fi e bij aankomst. Verdere versnaperingen voor eigen kosten. Het wijk-
punt vindt u aan de Nobelhof 1 te Kudelstaart en is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 14.00 tot 
16.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje koffi e of ander 
drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig een krant te le-
zen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: van 12.00 tot 14.00 uur is er een warme maaltijd of lunch 
en ook elke woensdagavond is het restaurant geopend van 17.30 tot 
19.30 uur en vanaf 1 oktober ook op de vrijdagavond! Kosten: 8,50 
euro per persoon. Graag op tijd reserveren bij de gastvrouw zelf of per 
telefoon: 0297- 820979. 

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u van harte welkom en vanaf 10.00 uur staat de koffi e 
voor u klaar. 
Restaurant: Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 12.00 
tot 13.00 uur terecht en op dinsdag- en donderdagavond is het res-
taurant geopend om 17.30 uur. Er is altijd keuze uit twee menu’s met 
voorgerecht, hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander drank-
je. Van te voren reserveren is aan te bevelen. Tel: 0297-326050. U bent 
van harte uitgenodigd.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

“Dit had ik veel eerder moeten doen”

Dit doe ik: Vrijwilliger Jan 
Damen aan het woord
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud 
waard en hard nodig in onze sa-
menleving. Zeker nu veel zorgta-
ken van het Rijk naar de gemeente 
gaan. Er zijn veel vormen van vrijwil-
ligerswerk. In de rubriek ‘Dit doe ik’ 
wordt de komende periode iedere 

week iemand in het zonnetje gezet. 
Misschien brengt het u wel op het 
idee om zelf iemand in uw omge-
ving te helpen. Deze week: Jan Da-
men (64). Ruim een half jaar werkt 
hij nu als vrijwilliger bij Dagcentrum 
Hortensialaan, een dagbestedings-

centrum voor senioren met een ver-
standelijke beperking in Aalsmeer. 
Jan had wat tijd over en wilde daar-
om aan de slag als vrijwilliger. Het 
liefst iets met mensen en iets prak-
tisch. Via de vrijwilligerscentra-
le Aalsmeer kwam hij terecht bij de 
Hortensialaan. Hier zorgt hij samen 
met de cliënten van het dagcentrum 
op de donderdag- en vrijdagoch-
tend voor de koffi e en de lunch. Jan: 
”Vanaf het moment dat ik hier bin-
nen kwam, wist ik, dit is het. De ma-
nier waarop ik ontvangen werd, het 
contact met de mensen. Schitterend 
vind ik het. Het geeft zo veel voldoe-
ning dat je hier echt iets kan bete-
kenen, zowel voor de mensen als 
het personeel.” 
Yvonne Slofstra, vrijwilligerscoördi-
nator bij het dagcentrum is het met 
hem eens: “Door vrijwilligers als Jan, 
kunnen we onze mensen net dat 
beetje extra aandacht en begelei-
ding geven, waar we zelf niet altijd 
meer aan toe komen. Door Jan kun-
nen onze cliënten bijvoorbeeld mee-
helpen in de keuken en bij het klaar-
zetten van de koffi e en de lunch. Iets 
wat voor ons misschien zo vanzelf-
sprekend is, maar voor hen van gro-
te betekenis. Onze mensen zijn al-
tijd erg blij als Jan er is. En als hij 
een keertje niet kan, wordt hij ook 
echt door hen gemist.” Terwijl Yvon-
ne vertelt, komt één van de bezoe-
kers van de dagopvang Jan halen. 

De tafel moet gedekt, anders zijn ze 
niet op tijd klaar. “Geweldig toch?”, 
zegt Jan. Breed lachend gaat hij aan 
de slag.

Vrijwilliger worden?
Vrijwilligers zijn van onschatba-
re waarde. Ze zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilliger wor-
den krijgt in de toekomst nog meer 
betekenis. Het Rijk hevelt per 2015 
een fl ink aantal taken over naar ge-
meenten. Gemeenten gaan het an-
ders aanpakken. Voorheen kwam 
het vaak voor dat mensen met een 
probleem met verschillende orga-
nisaties tegelijk te maken hadden. 
Ook wisten ze niet altijd van elkaar 
wie waar mee bezig was. Ze moes-
ten veel regelen, er was veel over-
lap en de inwoners kregen niet altijd 
de hulp die het best bij hen paste. 
Gemeenten gaan maatwerk leveren, 
organiseren de zorg dicht bij men-
sen, waar mogelijk zonder overlap 
en zoeken naar de juiste zorg uit-
gevoerd door deskundige organi-
saties. Gemeenten kijken ook naar 
wat mensen zelf kunnen of wat de 
mensen in de omgeving van dege-
nen die hulp nodig heeft, kunnen 
betekenen. Vaak is er meer mogelijk 
dan mensen denken. Vrijwilligers-
werk is leuk en geeft veel voldoe-
ning. Vind vrijwilligerswerk dat bij u 
past via www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer. Ook als u op zoek bent 
naar onderlinge hulp, kunt op deze 
online marktplaats terecht.

Bijeenkomst zorg
Wilt u weten wat er in de zorg veran-
dert? Kom dan aanstaande maan-
dag 22 september om 20.00 uur 
naar het gemeentehuis naar de bij-
eenkomst over de veranderingen in 
de zorg. U kunt ook kijken op www.
aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar.

Over tijd, tijdgeest en creativiteit
Zin-Inn: Lezing Joke Hermsen 
in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op dinsdag 23 septem-
ber geeft Joke Hermsen een lezing 
over haar boek ‘Stil de tijd’ (2009). 
Van wie is de tijd? Is de tijd nog wel 
aan ons, want onophoudelijk zit de 
tijd ons op de hielen. In haar boek 
‘Stil de tijd’ nam schrijfster en fi loso-
fe Joke J. Hermsen de tijd en de tijd-
geest kritisch onder de loep. Met be-
hulp van denkers als Henri Bergson, 
Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Em-
manuel Levinas ontwikkelde zij een 
nieuwe visie op het fenomeen tijd. 
In ‘Stil de tijd’ noemde Hermsen stil-
te, rust en verveling voorwaarden 
voor creativiteit en helder nadenken. 
Zij pleitte voor niets minder dan een 
langzame toekomst. Maar wat ge-
beurt er na de rust? Daarover gaat 
‘Kairos’, een nieuwe fi losofi sche bun-
del van haar hand. De Zin-Inn, een 
initiatief van de Doopsgezinde Ge-
meente in Aalsmeer, komt met een 
aantrekkelijk aanbod van activiteiten 
op het gebied van zingeving en spiri-
tualiteit, met onder andere cursussen 
en lezingen voor een groot publiek. 
Maar ook met een aanbod voor men-
sen die liever niet praten, maar doen. 
De Zin-Inn is bedoeld voor iedereen 
die zich aangesproken voelt en is een 

plek voor mensen om elkaar te ont-
moeten. De lezing van Joke Hermsen 
begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 
is er koffi e en thee. Toegang 5 euro 
per persoon. Doopsgezinde Gemeen-
te is gehuisvest in de Zijdstraat 55. 
Info: www.dgaalsmeer.nl. U bent van 
harte welkom de lezing bij te wonen. 

Schrijfster Joke Hermsen. 
Foto: Tessa Posthuma de Boer.

Start Spiritueel Café Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdagavond 26 sep-
tember gaat Spiritueel Café Bacchus 
weer van start. Ongeveer een jaar ge-
leden vonden Tom Verlaan, Iris Hu-
nink en Martin Spaargaren dat het 
tijd was om in Aalsmeer een Spiri-
tueel Café te beginnen. Het tweede 
seizoen gaat eind september weer 
van start. Ook dit seizoen bijt Martin 
Spaargaren het spits af. Hij zal de eer-
ste twee afl everingen op zich nemen. 
De eerste afl evering is weer een inter-
actieve lezing en heet ‘Nieuwe Tijds-
kinderen’, de tweede heet ‘Bovenwe-
reld’. Bij een interactieve lezing wordt 
gezamenlijk, aan de hand van vragen 
en opmerkingen, de avond gemaakt. 
Er staat niet één persoon een verhaal-
tje af te draaien. “Er is veel meer ma-
teriaal dan ik in één avond kwijt kan”, 
zegt Martin. “Ik had dat niet goed in 
de gaten en daardoor ging ik nog-
al lang door. Later sprak ik mensen 

die het een goed idee vonden om 
het verhaal nogmaals te horen. Dus 
heb ik de informatie anders gegroe-
peerd, informatie toegevoegd en er 
twee avonden van gemaakt. De on-
derwerpen die aan bod komen zijn 
onder andere het verschil tussen ho-
ge en lage energie, paranormaal-zijn, 
chakra’s en reïncarnatie. “Dit alles is 
een manier om Nieuwe Tijdskinderen 
beter te leren begrijpen.” ‘Bovenwe-
reld’ ligt in het verlengde van ‘Nieu-
we Tijdskinderen’, de informatie sluit 
op elkaar aan. De onderwerpen die 
worden behandeld zijn bijvoorbeeld: 
‘wat is engelenergie?’ en wat zijn be-
schermengelen? Wat of wie is Aravin-
da of The Ashtar Command? Er wordt 
informatie over sjamanisme gegeven. 
Bacchus Spiritueel begint vrijdag om 
21.00 uur, de zaal is open vanaf 20.15 
uur en de entree is 5 euro per per-
soon.

Presentatieavond OSA over 
ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer - Zoals ieder jaar organi-
seert OSA een presentatieavond in 
oktober. Dit jaar op woensdag 8 okto-
ber vanaf 20.00 uur in de raadskelder 
van het gemeentehuis op het Raad-
huisplein. Iedereen is welkom van-
af 19.30 uur. De gemeente stelt jaar-
lijks 1 euro per inwoner beschikbaar 
voor ontwikkelingsprojecten. Het be-
stuur van de stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer (OSA) be-
heert de gelden en beoordeelt de 
aanvragen voor subsidie. Om te zien 
wat er van de projecten is geworden 
wordt er jaarlijks een presentatie-
avond gehouden. Het thema van dit 
jaar is ‘Onderwijs en ontwikkelings-
samenwerking’. Twee organisaties 
waaraan in 2013 subsidie is verstrekt, 
na inzameling door hen zelf, vertel-
len over hun project met fotobeelden. 
Dit zijn: Stichting Team Timmerman 
met hun project in Kenia en Stich-
ting Tsjernina met hun project in Wit-
Rusland en Rusland. Tevens komt er 
iemand van Stichting Edukans ver-
tellen over hun werkzaamheden op 

het gebied van onderwijs zowel in 
Nederland als in ontwikkelingslan-
den. Daarnaast zijn er deze avond ta-
fels te zien met informatie en foto’s/
beelden van andere projecten waar-
voor subsidie verstrekt is. De avond 
wordt geopend door de voorzitter van 
OSA, de heer G. Nijland en wethou-
der A. Verburg houdt een korte in-
leiding over het gevoerde beleid op 
het gebied van ontwikkelingssamen-
werking van de gemeente. In de pau-
ze en na afl oop is er gelegenheid om 
de tentoonstelling in de burgerzaal te 
bezichtigen van kunstwerken van de 
Kinderkunstscholen van de Tsjerno-
byl kinderen uit Wit-Rusland en Rus-
land. Deze tentoonstelling is ook nog 
de gehele maand oktober te bezich-
tigen in het gemeentehuis. Mocht u 
meer informatie willen of geïnteres-
seerd zijn in subsidie voor uw project 
in een ontwikkelingsland of Oost-
Europa (geen land dat is aangeslo-
ten bij de Europese Unie) kijk dan 
op de website van OSA: www.osa-
aalsmeer.nl

Jij en Social Media: Goed voor 
leerlingen, docenten en ouders
Aalsmeer - Voor de tweede keer dit 
jaar organiseerde De Binding in sa-
menwerking met React partner in So-
ciale Veiligheid en de Groenstrook het 
project ‘Jij en Social Media’. Tijdens de 
afgelopen 3 weken hebben 175 leer-
lingen uit de eerste klassen van het 
Voortgezet Onderwijs deel genomen 
aan de training ‘Jij en Social Media’. 
Tijdens deze training werd dieper in-
gegaan op de kansen en bedreigin-
gen van Social Media. Hoe kun je hier 
het beste mee omgaan? Wat zijn de 
Do’s en wat zijn de Don’ts? Om alle 

betrokkenen een zo compleet moge-
lijk programma aan te bieden, hebben 
ook de docenten van de Groenstrook 
op 8 september een training gehad. ‘s 
Avonds was er een informatiebijeen-
komst belegd voor de ouders. Maar 
liefst 225 ouders hebben gehoor ge-
geven aan de uitnodiging. Op deze 
manier is te waarborgen dat ieder-
een, die zich om de leerlingen heen 
beweegt, op de hoogte is van alles 
wat op het gebied van Social Media 
speelt. Het was een goed programma 
voor jeugd, docenten en ouders.

Vrijdag: Dag van de Diëtist
Aalsmeer - De Nederlandse Ver-
eniging van Diëtisten geeft deze 
week de aftrap voor de landelijke 
publiekscampagne ‘Dieet dit - Di-
eet dat’. Op vrijdag 19 september, de 
Dag van de Diëtist, gaat ook de spe-
ciale website live en gaan radiospot-
jes de ether in om aan de werk-
zaamheden van de diëtist meer be-
kendheid te geven. De diëtist is voe-
dingsspecialist en dit geldt niet al-
leen voor mensen die ziek zijn, maar 
voor iedereen die een betrouwbaar 
en onafhankelijk voedingsadvies wil 
hebben. De diëtisten, die werkzaam 
zijn in het Gezondheidscentrum Drie 
Kolommen, houden deze dag open 
huis van 10.00 tot 15.00 uur. Ieder-

een kan bij ze binnenlopen voor het 
stellen van algemene voedings- en 
dieetvragen. Bezoekers kunnen zich 
laten meten, wegen en onder ande-
re hun vetpercentage laten bereke-
nen. Er liggen folders en brochu-
res om mee te nemen klaar. En er 
kan deelgenomen worden aan een 
voedingsquiz. En natuurlijk mag ge-
woon even binnenlopen om kennis 
te maken of een praatje te maken 
ook. De open dag wordt gehouden 
in de conferentieruimte van het ge-
zondheidscentrum Drie Kolommen 
op de tweede etage. De diëtisten 
Janine van den Biezenbos en Syl-
via Bosma heten eenieder van har-
te welkom! 

Super snuffelmarkt met 200 
kramen in Van Zantenhal
Nieuw-Vennep - Op zondag 28 
september wordt in de van Zan-
tenhal in Nieuw Vennep een super 
snuffelmarkt gehouden. Er zullen 
ruim 200 kramen worden opgesteld 
waar men duizenden tweedehands 
spullen zal aantreffen en ook mooie 
verzamelspulletjes. Sinds 2010 is 
deze markt in de van Zantenhal een 
succes met veel bezoekers uit de 
Haarlemmermeer en ver daarbuiten. 
Steeds meer mensen ontdekken de 
snuffelmarkt, omdat men daar nog 
heel goed te gebruiken spullen kan 
kopen voor een mooi prijsje. En wat 

er steeds wordt aangeboden is ie-
dere keer weer een verrassing. Ou-
de kleding, porselein, meubels, tuin-
gereedschap, platen van in verge-
telheid geraakte sterren. Kortom 
een compleet huis kan worden in-
gericht met de spullen die hier wor-
den aangeboden. De markt is ge-
opend van 9.00 tot 16.30 uur. De 
toegang bedraagt 4 euro voor vol-
wassenen, kinderen onder geleide 
tot en met 12 jaar mogen gratis naar 
binnen. Parkeren is gratis. De van 
Zantenhal is gelegen aan de IJweg 
1415 te Nieuw Vennep.

Aanbiedingen van de 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Zaterdag 6 septem-
ber stonden ook de bloemenze-
gelwinkeliers weer op de braderie. 
Op het vertrouwde plekje werd de 
kraam weer vol gezet met de aan-
biedingen van de winkeliers. Leu-
ke artikelen voor een kleine prijs. 
Niet voor geld te koop, maar alleen 
voor met bloemenzegels volgeplak-
te spaarkaarten. 

Alle aanbiedingen van de win-
keliers waren voordeliger op de 
kraam te koop dan in de diverse 
winkels. Er kon weer veel ‘gekocht’ 
worden voor slechts enkele volge-
plakte kaarten. Zoals de vertrouw-
de gegrilde kip, bonbons en boter-
koek, maar ook een bon voor ha-
ring of kibbeling van de visman, 
een design led lampje, bodylotion 

en sokken. Zomaar een paar van de 
aanbiedingen die op de kraam ver-
krijgbaar waren. Het weer werkte 
gelukkig mee en het is de hele dag 
door druk geweest. 
De meeste klanten wisten de 
kraam te vinden. Er was het he-
le jaar weer fl ink gespaard en ge-
plakt, hét bewijs dat de bloemenze-
gel nog steeds springlevend is en 
dat al 60 jaar lang! 
Deze mijlpaal werd ook nog eens 
extra onder de aandacht gebracht 
tijdens het vuurwerk aan het einde 
van deze prima dag, tijdens Vuur 
en Licht op het Water waarvan de 
vereniging hoofdsponsor was. Een 
cadeautje van de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers aan al haar trouwe spaarders 
van de afgelopen 60 jaar!

Stijging in Duitsland en Polen
Bescheiden exportgroei 
bloemen en planten
Aalsmeer - Duitsland trekt met een 
plus van bijna 50 miljoen euro dit 
jaar een groot deel van de export-
groei van bloemen en planten. De-
ze conclusie trekt de VGB uit de ex-
portstatistieken van Floridata. Tot en 
met augustus dit jaar is totale ex-
portwaarde met 2% gestegen tot 
bijna 3,8 miljard, waarbij planten het 
beter doen dan bloemen. 

De achterstand in Rusland wordt 
gecompenseerd door de stijging 
van de exportomzet op Polen. “De 
economie in Duitsland draait goed 
en dat versterkt het toch al sta-
biele karakter van de Duitse bloe-
men- en plantenmarkt. Het zomer-
weer was vrij gunstig, waardoor de 
vraag op peil bleef en de lokale pro-
ductie tegenviel”, blikt directeur 
Erik Jaap Kroone van Nijssen Jr. te-
rug. In- en verkoper Martien Jong-
kind van Hans Visser Bloemen sig-
naleert in Duitsland wel toenemen-
de concurrentie van lokaal geteelde 
seizoenbloemen. De in- en verkoop 

van bloemen en planten via web-
shops en andere e-commerce-sy-
stemen neemt ook in Duitsland toe. 
De krimp met � 14,3 miljoen aan ex-
portwaarde richting Rusland dit jaar 
wordt gecompenseerd door de stij-
ging van de bloemen- en planten-
uitvoer naar Polen met 14,6 miljoen 
(+14,8%). “Dat geldt ook voor Oe-
kraïne”, vult in- en verkoper Gert 
Klootwijk van Hans Visser Planten-
export aan. “Wat we daar inleveren 
kunnen we in Polen goedmaken”, 
en hij is optimistisch over de groei-
mogelijkheden in dit Oost-Europe-
se land. “Maar voor de totale Ne-
derlandse export ben ik dat niet zo 
sterk. We zijn erg afhankelijk gewor-
den van wat er in de wereld gebeurt 
en dat geeft onzekerheid.”

De VGB is de brancheorganisa-
tie voor de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothandel 
in bloemen en planten. Haar leden 
hebben een jaaromzet van 3,5 mil-
jard in deze branche.
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Omdat een vol figuur geen 
probleem is: 44 and More 
Aalsmeer - 44 and More is de nieuwe 
naam van de damesmodezaak voor 
grote maten in de Zijdstraat, bij het 
Molenplein. Richard en Annemiek van 
de Laak stapten in dit nieuwe avon-
tuur; in augustus 2013 werd het be-
kende Beau Grandes overgenomen. 
Gelukkig zijn de vertrouwde verkoop-
sters, zowel Barbara als Marianne, ge-
woon in de winkel gebleven. Nieuwe 
gezichten zijn Lida en Ria. Allemaal 
vrouwen/meiden met gevoel voor ‘een 
Hollandse maat’. Het verschil met voor-
heen is dat ‘44 and More’ wat meer 
keuze kan bieden, omdat ze twee win-
kels heeft. ‘44 and More’ is een winkel 
voor vrouwen van maat 44 tot en met 
60. Er is veel keuze voor verschillende 
gelegenheden. Voor iedere dag, maar 
ook een feestje, casual, chique, spor-
tief of zakelijk. ‘44 and More’ is ont-
staan in 2011. Toen besloten Richard 
en Annemiek een lang gekoesterde 
droom te verwezenlijken. Dat heeft er-
toe geleid dat in Zoetermeer ‘44 and 
More’ geopend werd. Hier verkopen 
ze de kleding waarvoor ze vroeger zelf 
door heel Nederland moesten gaan 
zoeken. Annemiek voelt zichzelf geen 
modepop, maar vind het wel belang-
rijk dat kleding goed bij je past. “In de 
standaardconfectie winkels heeft men 
soms ook een grotere maat”, zo geeft 
ze aan. “Maar men begrijpt niet dat 
extra rondingen meer vragen dan het 
simpelweg vergroten van maat 36 naar 
bijvoorbeeld maat 50.” Grote maten 
vereisen andere pasvormen. Vrouwen 
met een maatje meer zijn bovendien 
bepaald niet allemaal hetzelfde. De 
een heeft een volle boezem en slan-
ke heupen, een ander heeft een buik 
of dikke billen. Je wilt niet weten hoe-
veel soorten spijkerbroeken en zwar-
te broeken met allerlei pasvormen en 
veel verschillende lengtematen je bij 
‘44 and More’ vindt! En natuurlijk heb-
ben ze ook andere kleuren en precies 
die modellen en dessins die dit jaar 
speciaal in de mode zijn. Ze voeren 

veel verschillende merken die gespe-
cialiseerd zijn in curvy fashion, onder 
andere Yoek, Exelle, Carleoni, Via Ap-
pia, B2, Brand, Stark en Verpass. Frapp 
is een nieuw jong en vrolijk merk met 
leuke details en lekker betaalbaar! Een 
ander opvallend merk is het Griekse 
Mat, vaak hip, gek, opvallend en ge-
durfd. Heel herkenbaar zijn ook Rimini 
en Hebbeding.

Herfst en winter modeshow
Kortom, ‘44 and More’ heeft veel te 
bieden en is zeker niet voor onzekere 
grijze muizen. Het accent ligt op kwa-
liteit in stof en ontwerp. Ze letten op 
mooie belijningen. Het idee is de ac-
centen te leggen bij de pluspunten 
van het volle figuur. Het laatste wat ‘44 
and More’ wil is mensen het gevoel 
geven dat een maatje meer een pro-
bleem is! Dus, zijn paspoppen gewoon 
in de maat die verkocht wordt en niet 
in maatje 38. En tijdens modeshow zijn 
het eigen klanten die met enthousias-
me en elan laten zien waarom de mo-
de van ‘44 and More’ geweldig is. Op 
vrijdag 26 en zaterdag 27 september 
wordt in de winkel de nieuwe herfst- 
en wintercollectie geshowd. Beide da-
gen zijn er drie modeshows, vrijdag 
om 12.00, 14.00 en 16.00 uur en za-
terdag om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. 
“De modeshows zijn altijd heel gezel-
lig, sowieso vinden wij gezelligheid be-
langrijk. Klanten mogen lekker de tijd 
nemen, de sfeer is heel ontspannen. 
Over ruilen doen we ook nooit moei-
lijk. Aan tegoedbonnen doen we niet, 
je krijgt gewoon je geld terug. Laatst 
zei iemand ‘sorry hoor, dat ik zo veel 
pas, maar normaal heb ik niets te kie-
zen en nu kán ik niet kiezen’. Daar 
doen wij het voor, geweldig toch?”, al-
dus trotse eigenaar Richard, die over-
duidelijk met passie achter zijn win-
kels staat! Kijk voor meer informatie 
op www.44andmore.nl. De winkel in 
de Zijdstraat 26a is telefonisch bereik-
baar via 0297-320447.

Het duurde even, maar:
Uitslag tuinen- en dieren-
wedstrijd van Meerbode
Aalsmeer - Al diverse malen is de 
redactie van de Meerbode bena-
derd door deelnemers aan de tui-
nen- en dierenwedstrijd die de krant 
afgelopen maanden juli en augustus 
in samenwerking met tuincentrum 
Het Oosten heeft gehouden. De uit-
slag heeft even op zich laten wach-
ten en één van de redenen was de 
jury het niet helemaal eens kon wor-
den. Slechts vier winnaars kiezen, 
valt niet mee uit de meer dan hon-
derd inzendingen. 
Vorige week had de jury dan einde-
lijk de knoop doorgehakt, maar he-
laas kon toen de uitslag niet ver-
meld worden in verband met plaats-
gebrek. Tja, met grote activiteiten 
als vuurwerk, braderie, verlichte tui-
nen, feestweek, pramenrace, etc. is 
het altijd schipperen wat wel en niet 
in de krant te plaatsen. Deze week 
maakt de redactie koste wat kost 
ruimte voor de uitslag. De winnaars 
worden niet langer meer in span-
ning gehouden. Het duurde dus 
even, maar dit zijn de twee winnaars 

van een cadeaubon van 50 euro van 
tuincentrum Het Oosten:
*  Kat in het bakkie’ van Ina Ver-

heul. Zo lief, onbevangen en 
schattig!

*  Griekse tuin van Menno Vreeken, 
omdat de zeeblauwe kleuren het 
vakantiegevoel deed herleven. 
En gaan shoppen met cadeau-
bonnen van 150 euro van tuin-
centrum Het Oosten kunnen:

*  Het respect van konijn Diesel en 
hond Chica van Natasja en Mar-
cel. Hij kan niet blaffen, zij niet 
knagen en toch begrijpen ze el-
kaar. Om van te leren!

*  Japanse tuin van Marga Vijfhui-
zen. Inspirerend, leuke accen-
ten en om rustig van te worden. 
Wie wil hier nou niet een Japans 
kopje thee drinken? Alle vier 
van harte gefeliciteerd. Heel be-
nieuwd waar de cadeaubonnen 
aan gespendeerd gaan worden. 
Alle vier hebben overigens reeds 
gisteren een felicitatie-mail van 
de redactie ontvangen. 

Poel’s Eye in het Dorpshuis 
William wint Open Darts
Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
was dan eindelijk de aftrap van het 
nieuwe seizoen bij de Poel’s Eye. Het 
seizoen werd geopend met de Open 
Kudelstaart op een zaterdag. Het was 
tegelijkertijd met de hoofdact van de 
feestweek van Aalsmeer. Dit was niet 
zo handig gedaan van de organisatie 
van de feestweek, want dit kostte ze 37 
toeschouwers die er (terecht) voor ko-
zen dan eindelijk weer eens na een lan-
ge zomer te darten bij de Poel’s Eye. Na 
de poule en de eerste knock-out wed-
strijden bleven de acht sterkste dar-
ters van de avond over. Tibor Hoger-
vorst (na een uitstekende overwinning 
op de sterke Rob Broekhof), Rick Fran-
sen, Ronald Baars en Wim Mink za-
ten tussen deze toppers, maar strand-
den helaas in dit stadium. De halve fi-
nales leverden vuurwerk op, want al-
le wedstrijden duurden het maximale 
aantal legs. Tot 3-3 waren de winnaars 
nog niet bekend, maar de beslissende 
zevende leg ging uiteindelijk naar Wil-
liam Hunitetu (ten koste van Erik Jan 
Geelkerken) en Bak (ten koste van 
Danny de Hartog). Zodoende ging de 
finale tussen twee darters die gezien 
de geschiedenis een extra reden had-
den om te willen winnen. Bak verloor 
(elf en twaalf jaar geleden!) de eerste 
twee Open Kudelstaart finales, William 
verloor juist de afgelopen twee fina-
les. Ook in de finale werd het maxima-
le aantal legs gespeeld, maar uitein-
delijk won William met 5-4. Voor Dan-

ny de Hartog leek de Open een her-
haling van vorig jaar. Ook toen bereik-
te hij de halve finale en had de hoog-
ste uitgooi van de avond. Op de val-
reep werd Danny echter van een prijs 
beroofd, want William ging in de fina-
le met een zeer mooie 140 finish over 
de uitgooi van Danny heen. Er was ook 
een verliezerronde. Hier bereikten Mi-
chel van Galen, Sander ter Schure, Jan 
Berk en Roy de Jong de kwartfinales. 
Rob Braam en Guido Scholten wis-
ten uiterst knap nóg een stadium ver-
der te komen; de halve finale. De finale 
ging echter tussen Pascal Kuilboer en 
Ron van Oostwaard. Ron was goed op 
dreef, en toen ook nog eens een punt 
van een dartpijl van Pascal brak, was 
het moraal van Pascal definitief gebro-
ken. De geldspelletjes bleken op deze 
avond de darters goed gezind. Tom Ke-
ijzer wist bij de Triple Pot een juiste Tri-
ple te raken en het rad van de Mys-
tery Out stopte bij een (ooit) door Wim 
Grapendaal gegooide uitgooi. Volgen-
de week, vrijdag 26 september, is dan 
eindelijk de eerste gewone speelavond 
van het nieuwe seizoen in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Iedereen is wel-
kom, dames en heren, jong en oud, 
vooraf inschrijven is niet nodig. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website HYPER-
LINK “http://www.poelseye.nl” www.
poelseye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Koppelklaverjassen Oostend
Aalsmeer - Op maandag 22 sep-
tember worden de koppelklaverjas-
sers uitgenodigd door het bestuur van 
BV Oostend om weer naar buurthuis 
’t Middelpunt te komen om de pun-
ten weer bij elkaar te sprokkelen. Alle 
kaartliefhebbers zijn welkom om naar 
deze locatie in de Wilhelminastraat te 
komen om de strijd aan te gaan voor 
de hoogste eer. De avond begint om 
20.00 uur precies, zaal open van-
af 19.30 uur. De eerste kaartavond in 
het nieuwe seizoen afgelopen 8 sep-
tember is gewonnen door het kop-
pel H. v.d. Stroom en K. Kuggelein met 
5182 punten, op de voet gevolgd door 
het koppel D. Tromp en W. Spring in ’t 

Veld met 5107 punten en op de der-
de plaats is het koppel Jan en Lida ge-
eindigd met 5100 punten. Bij het joke-
ren behaalde Jopie de hoogste eer. Zij 
behaalde ook de hoogste eer van het 
afgelopen seizoen met 4804 punten. 
Op deze avond zijn ook de jaarprij-
zen bekend gemaakt. De eerste prijs 
is uitgereikt aan Ans en Maarten met 
60494 punten totaal, ze hadden te-
vens de marsenprijs met 19 marsen. 
Op twee het koppel Ab en Rien met 
59245 punten en de derde plaats was 
voor het koppel P. Könst en Th. Wahlen 
met 51567 punten. Het koppel Henny 
Wahlen en V. Könst kreeg de poedel-
prijs met 54217 punten.

Winnaar van de Open Kudelstaart William (links) naast finalist Bak.

Wethouder Gertjan van der Hoeven:

“Ambtelijke fusie belangrijk 
voor Aalsmeer”
Aalsmeer - De derde wethouder in 
deze serie over het nieuwe college 
is Gertjan van der Hoeven. Gertjan 
is 41 jaar oud en woont sinds 1998 
in Aalsmeer. “Ik woon hier met mijn 
vrouw en twee kinderen al lang ge-
noeg om me een echte Aalsmeerder 
te voelen. Nadat ik als kind veel ver-
huisd ben, heb ik tijdens en na mijn 
studie ongeveer tien jaar in Utrecht 
gewoond en nu ben ik helemaal ge-
setteld in Aalsmeer. Het was de lief-
de die me hier bracht en er voor 
zorgde dat ik niet meer ben weg-
gegaan. In mijn vrije tijd tennis ik 
graag, maar ik moet eerlijk zeggen 
dat ik daar de laatste tijd niet echt 
aan toe kom.”

Beroep: 
“Na mijn studie Fysische Geografie 
ben ik aan de slag gegaan bij een 
ingenieursbureau waar ik projectlei-
der en adviseur ben geweest. Later 
ben ik als projectmanager verant-
woordelijk geweest voor een groot 
aantal projecten bij verschillende 
gemeenten.”

Politiek: 
“Mijn hele leven heb ik al interes-
se gehad in de politiek maar ben ei-
genlijk pas actief geworden sinds ik 
hier in Aalsmeer woon. Aalsmeerse 
Belangen (AB) is een politieke par-
tij die mij goed past. Wij zijn niet ge-
bonden aan grote ideologieën of le-
vensovertuigingen en kunnen echt 
denken vanuit het Aalsmeerse be-
lang. Ik ben actief geworden omdat 
ik dacht dat het beter kon. Aalsmeer 
werd in mijn ogen volgebouwd en 
ik stoorde me aan de manier waar-
op dat ging. Bovendien had ik vrien-
den die al actief waren voor AB, iets 
wat de drempel nog verder verlaag-
de. Inmiddels heb ik van 2006-2010 
voor AB in de gemeenteraad geze-
ten. De afgelopen 4 jaar ben ik wet-
houder geweest en voor de aanko-
mende periode doe ik dat ook weer 
met veel plezier. Wethouder zijn is 
echt een leuke baan en met de por-
tefeuilles die ik heb zie je meteen 
het effect van je werk. “

Binding met de gemeente: 
“Natuurlijk is het belangrijk dat je 
als politicus binding hebt met de ge-
meente waar je voor werkt, raadsle-

den en burgemeester zijn zelfs ver-
plicht om binnen hun eigen ge-
meente te wonen. Ik vind het daar-
entegen niet zo belangrijk dat amb-
tenaren binnen de gemeente wo-
nen waar ze werken. Voor sommi-
ge onderwerpen kan het zelfs beter 
zijn als ze er niet wonen. Denk bij-
voorbeeld aan het verlenen van ver-
gunningen en bij handhaving, on-
derdelen van mijn eigen portefeuil-
le. Ambtenaren moeten dan wel zor-
gen dat ze bekend zijn met de lo-
kale situatie. Ik vind de fusie van 
ons ambtelijk apparaat met die van 
Amstelveen een goede zaak. De 
menskracht die wij nu ter beschik-
king hebben is in één klap vervier-
voudigd. Bewoners hoeven echt 
niet bang te zijn dat de ambtena-
ren geen idee hebben over wat er in 
Aalsmeer speelt. Naar mijn ervaring 
zijn deze mensen professionals die 
zich flink inzetten en gedegen ken-
nis hebben van wat er binnen on-
ze gemeente speelt. We krijgen er 
bovendien als gemeente zoveel ta-
ken bij dat Aalsmeer dat alleen nooit 
had gered.”

Welke portefeuilles?
“Voor een groot gedeelte heb ik de-
zelfde portefeuilles gehouden als 
tijdens mijn vorige termijn. Jeugd 
en Onderwijs is voor mij een nieu-
we portefeuille. Een hele belangrij-
ke, vind ik zelf. Tuurlijk zijn er por-
tefeuilles waar je vanaf het begin 
meer binding mee hebt. Maar ik 
moet zeggen dat ik al mijn porte-
feuilles heel interessant vind, er zijn 
geen dingen waar ik met tegenzin 
aan heb gewerkt. Je werkt intensief 
met mensen samen om problemen 
op te lossen en je ziet het resultaat 
van je beslissingen. Wat is er mooi-
er dan dat!” 

Jeugd: 
“Op dit gebied verandert er nogal 
wat, want vanaf januari 2015 komt 
o.a. de verantwoordelijkheid voor de 
jeugdzorg bij de gemeente te liggen. 
De voorbereidingen hiervoor zijn al 
in volle gang. Ik heb er alle ver-
trouwen in dat wij als gemeente er 
straks klaar voor zijn om deze taak 
goed uit te kunnen voeren. Het is 
naar mijn idee ook een stuk natuur-
lijker dat de gemeente deze taak 

op zich neemt. Wij hebben immers 
veel meer inzicht in wat er binnen 
de gemeentegrenzen gebeurt dan 
het Rijk. De lijntjes zullen een stuk 
korter zijn en de samenwerking tus-
sen verschillende instanties beter. Ik 
vind wel dat het Rijk ons langer de 
tijd had moeten geven om onze za-
ken op orde te krijgen. Bovendien 
wil men ook nog dat we bezuinigen. 
De combinatie van het overdragen 
van de taken en tegelijkertijd be-
zuinigen vind ik niet handig. Boven-
dien schrijft het Rijk in de jeugdwet 
nog te veel voor hoe zij willen dat 
wij het gaan doen. Als je wilt dat de 
gemeente de verantwoordelijkheid 
draagt, moet je ze wel de gelegen-
heid geven om zelf invulling te ge-
ven aan hun beleid.”

Sport: 
“Aalsmeer is een prachtige ge-
meente waarbij er op het gebied 
van sport veel te kiezen valt. Onze 
sportvoorzieningen zijn grotendeels 
op orde en ons aanbod is divers. Be-
langrijk voor de aankomende jaren 
is wel dat we zorgen dat we waar 
nodig moderniseren en investeren. 
Zo denk ik dat het belangrijk is dat 
voetbalvereniging RKDES de ge-
wenste kunstgrasvelden krijgt. Ook 
moeten we bedenken wat we in de 
toekomst willen gaan doen met on-
ze atletiekbaan. Ook op dit gebied 
staan ons de komende jaren nog tal 
van uitdagingen te wachten. Zo zijn 
we o.a. bezig met de realisatie van 
het sportcomplex voor het gefuseer-
de FC Aalsmeer , iets waar ik zelf 
ontzettend trots op ben. Bij zwem-
bad De Waterlelie komt een nieu-
we sporthal, dit wordt al de vierde in 
Aalsmeer . Bovendien moet er ook 
nog een nieuwe bestemming ge-
vonden worden voor het vrijkomen-
de terrein van Voetbal Vereniging 
Aalsmeer. Naar mijn idee moet op 
dit terrein in ieder geval groene re-
creatie en sport komen. We bouwen 
immers alles aardig vol, ik vind het 
belangrijk dat we dan ook leefruim-
te voor de bewoners realiseren.”

Onderwijs: 
“Een ongelofelijk grote portefeuille 
waar ik in ieder geval de fusieschool 
Hornmeer uit wil lichten . De Hoek-
steen en de Wegwijzer gaan fuseren 

en er komt een nieuwe school op 
de vrijgekomen locatie van het VVA 
terrein. Scholen zijn vanaf augus-
tus van dit jaar zelf verantwoordelijk 
voor het bieden van passend onder-
wijs voor al hun leerlingen. Dit is de 
aanleiding om samen met de scho-
len te gaan werken aan een onder-
wijsvisie voor Aalsmeer waarbij we 
onze zorgtaken aan elkaar verbin-
den.”

Ruimtelijke ordening : 
“De grootste uitdagingen op dit ge-
bied hangen nauw samen met wat 
ik in de andere portefeuilles reeds 
heb genoemd. De ontwikkeling van 
het project Hornmeer met al zijn 
onderdelen is een verrijking voor 
de Aalsmeerse samenleving. Daar 
kunnen we bijvoorbeeld ook een 
belangrijke impuls geven aan het 
upgraden van het Hornmeerpark. 
Daarnaast moeten we aan de slag 
om nieuwe perspectieven te geven 
voor de agrarische percelen in de 
omgeving Uiterweg, de Oosteinder-
weg en het Landelijk Gebied Oost.”
 Handhaving en Vergunningen:
“Ik heb de indruk dat we deze ta-
ken naar tevredenheid van de 
Aalsmeerse inwoners uitvoeren. 
Ook al werken de ambtenaren van-
uit Amstelveen, voor bewoners is er 
niet zo veel veranderd. Op sommige 
terreinen is de dienstverlening zelfs 
verruimd. Aalsmeerders kunnen nu 
namelijk zowel in het gemeentehuis 
van Aalsmeer als in het raadhuis 
van Amstelveen terecht voor hun 
vergunningen en vragen.” 

Samenwerking in het college: 
“Ik ben erg tevreden over de sa-
menwerking. Toen eenmaal bekend 
was welke partijen het college zou-
den vormen waren we er eigenlijk 
snel uit. Er zijn dan ook geen grote 
verschillen tussen de programma’s 
van CDA en AB. We hebben dan 
ook weinig knelpunten naar mijn 
idee. Tuurlijk verschilt de achter-
grond van CDA’ers en AB’ers , maar 
ik denk dat we een goed coalitie-
programma hebben waar we de ko-
mende jaren mee vooruit kunnen.”
Door Casper Jansen
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Prachtige showroom in Lakenblekerstraat
Nieuw: Sani-Dump Aalsmeer 
A-Merken tegen bodemprijzen 
Aalsmeer - Nana Aniam en Ray-
mond Weeber zijn de kersverse jon-
ge franchiseondernemers van Sa-
ni-Dump op bedrijventerrein Horn-
meer. De mannen kennen elkaar 
ruim zes jaar. Nana was bedrijfslei-
der van Sani Dump in Zaandam en 
Raymond had dezelfde functie er-
naast in een meubelzaak. Verkopers 
en managers pur sang dus. De twee 
werden vrienden en tijdens pauzes 
en na het werk werd er altijd gespe-
culeerd over het ooit hebben van 
een eigen zaak. Nana: “Vorig jaar 
kwam er een mogelijkheid daartoe 
en is het balletje gaan rollen. In fei-
te is het zo gegaan: toen de snel-
trein van Sani-Dump kwam zijn wij 
er in gestapt. We hebben een plan 
van aanpak bedacht samen met de 
directie van Sani-Dump en onze 
droom werd werkelijkheid.” Het be-
drijf Sani-Dump bestaat reeds acht-
tien jaar. Aalsmeer is de vierentwin-
tigste vestiging. Al sinds 2006 deed 
het voormalige pand van Offerman 
dienst als magazijn van de sanitair 
zaak, maar sinds mei zijn ook de 
deuren geopend van de showroom 
voor particulieren en bedrijven. Ray-
mond: “De officiële opening van on-
ze showroom was afgelopen 5 juli. 
Nog steeds staat hier de voorraad 
van vijf Sani-Dumps en we hebben 
een afhaalpunt. Dit pand is name-
lijk maar liefst zesduizend vierkante 
meter waarvan we elfhonderd vier-
kante meter vloeroppervlakte aan 
Showroom hebben. Een megaruim-
te dus.”

Laagste prijsgarantie
“De kracht van Sani-Dump is dat 
wij A-merken verkopen tegen ge-
garandeerd de laagste prijzen.” Al-
dus Nana. “Dat moet duidelijk naar 
voren komen. We hebben beslist 

geen spullen met een foutje zoals 
sommigen wellicht denken als ze 
het woordje dump horen in de be-
drijfsnaam. En Raymond vervolgt: 
“We voeren onder andere de mer-
ken Grohe, Villeroy & Boch, Hansa, 
Bruynzeel, Duravit en Sphinx. Echt 
van topkwaliteit. We verkopen alles 
op het gebied van sanitair. Badka-
mermeubelen, wastafels, douche-
wanden, baden, stoomcabines, kra-
nen, radiatoren, tegels en zelfs sau-
na’s en jacuzzi’s al dan niet voor 
buiten.” Complete badkamers staan 
er opgesteld in de ruime overzich-
telijke showroom. Er staat een uit-
nodigende bespreektafel waaraan 
de mannen vrijblijvend advies kun-
nen geven van A tot Z. Nana: “We 
kunnen voor de klant een volledi-
ge 3D tekening maken op een com-
puterprogramma. En uiteraard is de 
installatie te regelen.” De onderne-
mers nemen uitgebreid de tijd voor 
hun klanten. Neem eens een kijkje 
in de werkelijk prachtige toonzaal. 
De openingstijden zijn op maandag 
van een tot zes uur, op dinsdag tot 
en met vrijdag van tien tot zes, vrij-
dag koopavond tot negen uur en 
zaterdag van tien tot vijf uur. Twaalf 
keer per jaar is er tevens een koop-
zondag. Momenteel hebben zij een 
zeer gunstig geprijsde aanbieding: 
een Villeroy & Boch toiletpot met 
Grohe inbouwreservoir, inclusief af-
dekplaat voor slechts 269 euro. Een 
korting van maar liefst tweeënzestig 
procent. Volg Sani-Dump Aalsmeer 
op Facebook en blijf op de hoogte 
van spectaculaire acties en overi-
ge informatie. HYPERLINK “http://
www.sanidump.nl” www.sanidump.
nl Het bezoekadres is Lakenbleker-
straat 21, Telefoonnummer 0297-
500400.
Door Miranda Gommans 

Workshop Yoga met Inge
Aalsmeer - Ontspanning en rust 
nodig, of de stress weg? Kom dan 
naar de Yoga workshop op vrijdag-
avond 26 september vanaf 20.00 uur. 
Inge Saraswati zal uitleggen hoe het 
allemaal werkt. Je maakt kennis met 
de yoga houdingen en hoe je deze 
toepast. Zo kan je voelen wat wer-
kelijke ontspanning is. Maar yoga is 
meer dan ontspannen alleen. Wan-
neer je goed getraind bent in de 
technieken, zal je gaan voelen dat 
je ook innerlijk verandert, je kan de 
dingen beter aan. Concentratie en 
levenskracht neemt toe. En dat be-
tekent dat je blijdschap genereert 
en creativiteit. Maar eerst leren wat 
ontspannen zijn is. Dat is de basis. 
De cursus is opgebouwd uit de yoga 
houdingen en de ontspanningstech-
nieken. Later wordt er in de cursus 
langzaam toegewerkt naar de be-
faamde yogische pranayama tech-
nieken: het leren beheersen van de 
energie stofwisseling. Dus correct 
ademhalen en dan steeds een stap-
je verder. Inge, die al jaren deskun-
dige is als yoga leraar in Aalsmeer, 
zal je ook de filosofische kant van 

de yoga uitleggen. Daarnaast is het 
mogelijk om op een dieper niveau 
de yoga te doorgronden, want Inge 
geeft maandelijks Satsang medita-
tie avonden. Deze kunnen los van de 
yoga cursus bezocht worden. Inge 
geeft dagelijks healings aan mensen 
met zowel lichamelijke als geestelij-
ke klachten. Daarnaast geeft zij ja-
ren de Avatar trainingen, trainingen 
in bewustzijn, zij is licenced master. 
Mensen die de workshop bezoeken 
kunnen daar ook vragen over stel-
len. De kosten van de workshop be-
dragen 15 euro per persoon. Opgave 
via 0297-328798 of mail naar info@
ingesaraswati.com. Voor algemene 
informatie: www.ingesaraswati.com

C1000 Koster vanaf 27 september 
dicht voor ‘ombouwen’ Jumbo
Aalsmeer - C1000 Koster is op za-
terdag 27 september voor het laatst 
open als C1000. Daarna gaat de 
winkel twee en een halve week 
dicht om vervolgens op woensdag 
15 oktober de deuren weer te ope-
nen als Jumbo Koster. Ondernemer 
Jurgen Zaal: “Ik heb er een dub-
bel gevoel bij. Jaren hebben we met 
veel plezier en met een goed team 
een geweldige C1000-winkel mo-
gen leiden. We hebben altijd met 
veel plezier voor onze klanten klaar 
gestaan. Natuurlijk is het dan ook 
moeilijk dat hier een eind aan komt. 
De winkel gaat verder en we kijken 
ernaar uit om als Jumbo onze deu-
ren te openen. Wij zullen ook in de 
nieuwe winkel voor de volle 100% 
klaar staan voor onze klanten, net 

zoals we dit altijd al deden.” Voor de 
medewerkers is er een informatie-
avond gehouden waarin iedereen 
zijn of haar vragen kon stellen. Al-
le medewerkers gaan mee naar de 
nieuwe winkel. De klant zal na de 
opening dus gewoon alle vertrouw-
de gezichten terug zien. 

Leeg verkopen
C1000 Koster zal alles in het werk 
stellen om tot aan de laatste dag 
klaar te staan voor haar klanten. Om 
de verbouwing van de winkel goed 
voor te bereiden, gaat de winkel op 
zaterdagmorgen 27 september leeg 
verkocht worden en kunnen klanten 
profiteren van 50 procent kassakor-
ting op een groot gedeelte van de 
winkelvoorraad.

‘Droomwerelden in kleur’ 
Aalsmeer - Van 16 september tot 
eind november is bij Carla de Klerk In-
terieur de expositie ‘Droomwerelden 
in kleur’ van Caroline Rullens-Eijkel-
boom te bewonderen. Caroline Rul-
lens-Eijkelboom is in 1958 geboren in 
Amersfoort. Na haar jeugd in Den Hel-
der is ze uiteindelijk neergestreken in 
Voorschoten. Zij schildert sinds 1990. 
Caroline doet haar inspiratie op tij-
dens haar reizen over de wereld. De 
schilderijen verbeelden haar inzichten 
en aspiraties van de indrukken over-
dag. Deze worden tijdens haar dro-
men verwerkt in kleur en vervolgens 
visueel gemaakt op het doek. Zij werkt 
met gemengde technieken op linnen 
en hout. Soms worden materialen van-
uit het dagelijks leven verwerkt. Caro-

line Rullens verbindt niet alleen haar 
droomwereld met de werkelijkheid. 
Tevens is in haar kunst spanning, rust 
en spiritualiteit terug te vinden. Binnen 
stappen om de expositie te bekijken 
bij Carla de Klerk Interieur in de Zijd-
straat 9 kan tijdens de openingstijden 
van de winkel.

Manons Voet- en Beautysalon 
ook voor medisch behandelingen
Aalsmeer - Manon van Zelderen is 
zelfstandig ondernemer sinds 2011. 
Toen begon zij haar pedicure-manicu-
repraktijk aan huis nadat ze zich com-
pleet had laten omscholen. Ze vertelt: 
“Ik werkte in de bedrijfsadministratie 
en toen op het schoolplein een moe-
der mij aansprak van ‘joh, ik ga een 
pedicure-opleiding doen, ga je mee?’ 
twijfelde ik geen moment en ben er 
spontaan aan begonnen. Zij is vrij snel 
gestopt, maar ik ging er voor en vond 
het leuk. Vervolgens ben ik schoon-
heidsspecialiste erbij gaan doen en in-
middels heb ik ook al mijn papieren 
gehaald voor medisch pedicure. Dat 
was flink leren geblazen. Met dat me-
dische gedeelte kan ik nu ook men-
sen behandelen in mijn praktijk met 
reumatische aandoeningen, een zo-
genoemde diabeetvoet en risicovoe-
ten. Dat is een vak apart. Mensen die 
er problemen mee hebben weten wat 
ik bedoel. En dan gaat het niet alleen 
om een kalknagel. Uiteraard blijf ik op 
de hoogte van de laatste weetjes door 
opfriscursussen te volgen. Zo’n zes 
per jaar. Dat vind ik belangrijk, maar 
het is ook noodzakelijk, omdat ik ben 
aangesloten bij ProVoet, dat is de lan-
delijke brancheorganisatie voor pedi-
cures. Hierdoor kunnen veel patiënten 
hun behandeling declareren bij hun 
verzekering.” 

Eerlijk advies 
In de salon van Manon heerst een re-
laxte sfeer. In de kamer hangt een 
airco voor als het warm is, terwijl de 
stoel verwarmd kan worden als het te 
koud is. Alle benodigde apparatuur is 
voorhanden. Zelfs een handdoekwar-
mer en uiteraard een stoomappa-

raat. Naast manicure-, pedicure- en 
schoonheidsbehandelingen zijn er ook 
massages mogelijk en ontharings-
behandelingen. Manon: “Van lippen, 
tot wenkbrauwen en oksels. Ik heb 
ook regelmatig mannen in mijn stoel 
om hun rug te laten harsen. En als je 
na een fijne schoonheidsbehande-
ling nog een make-upje wil dan kan ik 
dat ook verzorgen. Ik werk overigens 
met een heel fijn product van het merk 
Biodroga. Leuk betaalbaar en van 
goede kwaliteit. Vanaf vijfentwintig eu-
ro kan er al een prima crème worden 
aangeschaft. En ja er zijn ook potten 
te kopen van meer dan honderd eu-
ro, maar als ik zie dat mensen dat he-
lemaal niet nodig hebben, verkoop ik 
ze niet. Ik wil zo eerlijk mogelijk advi-
seren en geen spullen aansmeren die 
overbodig zijn.” Schoonheidsbehande-
lingen bij Manons Voet- en Beautysa-
lon zijn er al vanaf 29,50. Momenteel is 
de luxte behandeling te verkrijgen van 
69,95 voor 59,95 en dan word je dus 
van A tot Z in de watten gelegd. Ma-
nons Voet- en Beautysalon is te vinden 
in de Willem Alexanderstraat nummer 
81 in Aalsmeer en op afspraak vijf da-
gen in de week geopend. Telefoon-
nummer: 06-83225081. Op de website 
staan alle prijzen en overige informa-
tie www.manons-beautysalon.nl met 
een doorlink naar Facebook zijn er re-
gelmatig leuke acties. Manon tot slot: 
“Ik verwelkom graag nieuwe klanten 
en uiteraard mijn trouwe. Als er een 
klant na een pedicure behandeling de 
deur uitgaat en zegt ‘dat ze op wolkjes 
loopt’, dan ben ik tevreden. Daar doe ik 
het toch voor?” 

Door Miranda Gommans 

Kia Wissel Weken bij Van 
Kouwen tot eind september
Regio - Kia Van Kouwen pakt flink 
uit tijdens de Kia Wissel Weken. Over-
weegt u om uw huidige auto in te rui-
len voor een nieuwe? Dan is er op dit 
moment het meeste voordeel te beha-
len. Van 16 tot en met 30 september 
organiseert Kia Van Kouwen in Am-
sterdam en Hoofddorp de Kia Wis-
sel Weken. Tijdens deze weken ont-
vangt u unieke kortingen en extra’s 
die oplopen tot 2795 euro. Voor de be-
taling van een nieuwe Kia zijn er tij-
dens deze Wissel Weken extra interes-
sante financieringsmogelijkheden zo-
als de 50/50 deal met een uitgestel-

de betaling of private lease waarbij 
Kia alle maandtermijnen in 2014 voor 
u betaalt. Van Kouwen doet hier een 
nog extra korting bovenop wanneer u 
vooraf telefonisch een afspraak maakt 
voor een bezoek aan de showrooms. 
U kunt Van Kouwen bereiken op 020-
567 20 33 en dan direct uw bezoek in-
plannen, zodat uw nieuwe Kia klaar-
staat voor een proefrit. Kia Van Kou-
wen vindt u in Amsterdam op de Klok-
kenbergweg 15 en in Hoofddorp op 
de Robijnlaan 2B. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op www.van-
kouwen.nl. 

Weekmarkt op Praamplein 
vanaf 21 oktober! 
Aalsmeer - Na overleg met de 
marktondernemers is besloten dat 
de weekmarkt op dinsdag 21 oktober 
gaat verplaatsen naar het Praam-
plein. De marktondernemers zijn blij 
dat er een definitieve datum is vast-
gesteld. De marktondernemers wil-
len graag na de herfstvakantie ver-
huizen, zodat ze voldoende tijd heb-
ben voor communicatie en promotie. 
De raad had in april van dit jaar het 
besluit van de verplaatsing al goed-
gekeurd. De gemeente is samen met 
de marktondernemers en onderne-
mers van Aalsmeer Centrum bezig 
om de verhuizing voor te bereiden. 
De markt is belangrijk voor Aalsmeer. 
De verplaatsing van de markt is goed 
voor de middenstand en economie: 

2/3 van de bezoekers combineren 
marktbezoek met winkelbezoek. De-
ze ontwikkeling versterkt het win-
kelgebied van Aalsmeer Centrum en 
biedt de markt nieuwe kansen door 
de korte afstand ten opzichte van de 
supermarkten. De markt heeft naast 
een belangrijk economische functie 
ook een sociaal aspect: mensen ont-
moeten elkaar, sociale cohesie, het 
verhoogt de levendigheid geeft meer 
dynamiek in de dorpskern. Door ver-
plaatsing verbetert het toekomstper-
spectief en de levensvatbaarheid van 
de markt. De inwoners van gemeen-
te Aalsmeer kunnen door de ver-
plaatsing hun inkopen blijven doen 
op een afwisselende, drukke en ge-
zellige markt. 

Bijzonder: Le Petit B.B.
Amstelveen - Het krijgen van een 
kindje is een bijzondere gebeurtenis 
waar veel bij komt kijken. Zo’n bij-
zondere gebeurtenis verdient speci-
ale aandacht en de beste producten 
voor jouw baby. Bij Le Petit B.B. kun 
je  terecht voor je gehele babyuitzet, 
onder andere stijlvolle meubels, luxe 
bedlinnen en de mooiste kleding-
merken van 0 tot 2 jaar. Uiteraard 
slaag je hier ook voor een babyca-
deau.  Le Petit BB is opgericht door 
Daphne Wegman, een trotse moe-
der van twee jongentjes. Tijdens haar 
zwangerschappen had ze een druk-
ke baan als inkoper van kleding en 
accessoires, waardoor er weinig tijd 
was om babywinkels te bezoeken. 
Ook het internet afstruinen om de 
perfecte babyuitzet bij elkaar te zoe-
ken, vond Daphne weinig aanlok-
kelijk. Zo kwam ze op het idee voor 
haar winkel, waar persoonlijke aan-
dacht en advies, naast een collectie 
met uitsluitend topmerken het uit-
gangspunt moest zijn. En dat is pre-
cies wat Le Petit B.B. is geworden.

Geboortelijsten
Tegenwoordig kiezen veel ouders er-
voor om een geboortelijst samen te 
stellen. Dat is een soort verlanglijst 
die gemaakt is door de aanstaan-
de ouders. Familie en vrienden we-
ten zo zeker dat het kraamcadeautje 
in de smaak zal vallen. Om ervoor te 
zorgen dat de artikelen of meubelen 
op tijd beschikbaar zijn, is het han-
dig om ongeveer 2 maanden voor 
de uitgerekende bevallingsdatum de 

lijst samen te stellen. Het is verstan-
dig om voor het opstellen van de ge-
boortelijst een afspraak te maken, 
waardoor je zeker bent van een op-
timaal persoonlijk advies. Na het sa-
menstellen van de geboortelijst krijg 
je van Le Petit B.B. een overzicht van 
alle artikelen die je hebt uitgekozen 
met bijbehorende prijzen en pro-
ductinformatie. De lijst zal voor vrien-
den en familie in de winkel ter inza-
ge liggen waar zij het perfecte ca-
deau voor jullie kunnen uitzoeken. 
Tien weken na de bevallingsdatum 
zal de lijst afgesloten worden. Zodra 
iemand voor een geschenk heeft ge-
kozen, dan wordt dat item uit de lijst 
verwijderd, zodat er geen dubbele 
cadeaus worden aangeschaft.
De kledingcollectie van Le Petit B.B. 
bestaat onder andere uit de mer-
ken: Babyfashion, Petit Bateau, Tar-
tine et Chocolat, IKKS, Tommy Hilfi-
ger, Claesen’s, Kidscase, Imps & Elfs, 
Donsje. 

Meubels: WoodWork. Verzorging: Ai-
den + Anais, Koeka, Baby’s Only, Pa-
sito a Pasito, Jack & Rose, Poetree. 
Overig: Béaba, Wubbanub, Lillipu-
tiens , Suavinex, YoYo buggy, Bon-
nie Doon en FunkyBox. Le Petit B.B. 
is gevestigd aan de Rembrandtweg 
67 in Amstelveen en is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur, zater-
dag tot 17.00 uur, iedere eerste zon-
dag van de maand tussen 12.00 en 
17.00 uur en ‘s avonds op afspraak. 
Telefonisch via 020-6401443 of per 
mail: info@lepetitbb.com.

Samenwerking Greenport 
en Werkgeversservicepunt 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
11 september hebben wethouder 
Ad Verburg van Aalsmeer namens 
Greenport Aalsmeer en Hans Mulder, 
directeur van het Werkgeversservice-
punt Groot-Amsterdam, een conve-
nant ondertekend. Met dit convenant 
willen ze  de samenwerking tussen 
beide organisaties bezegelen. Doel 
van de samenwerking is om werkge-
vers in de regio Greenport Aalsmeer 
te ondersteunen bij hun zoektocht 
naar personeel. Het Werkgeverser-
vicepunt Groot-Amsterdam (WSP) 
is een samenwerkingsverband van 
UWV WERKbedrijf, Re-integratiebe-
drijf Amsterdam, AM-groep en de 
gemeenten Uithoorn, De Ronde Ve-
nen, Ouder-Amstel, Haarlemmer-
meer, Diemen, Amsterdam, Amstel-

veen en Aalsmeer. Werkgevers die op 
zoek zijn naar gekwalificeerde mede-
werkers (in dienst of gedetacheerd) 
of naar medewerkers met een af-
stand tot de arbeidsmarkt, kunnen 
bij WSP Groot-Amsterdam terecht. 
Werkgevers kunnen hun vacature 
melden en het WSP gaat – kosteloos 
– op zoek naar de juiste kandidaat. 
De samenwerking tussen Greenport 
Aalsmeer en het WSP Groot-Amster-
dam is volgens Verburg een logische 
stap: “Het Werkgeversservicepunt 
Groot-Amsterdam heeft mensen in 
zijn bestand die op zoek zijn naar 
werk. En de tuinbouwsector heeft 
goed gekwalificeerde mensen nodig. 
Via deze samenwerking kunnen we 
vraag naar en aanbod van personeel 
dichter bij elkaar brengen.”

Wethouder Ad Verburg (gemeente Aalsmeer, links op de foto) ondertekent 
namens Greenport samen met Hans Mulder, directeur van het Werkgevers-
servicepunt Groot-Amsterdam, het convenant waarmee de samenwerking 
tussen beide organisaties wordt bezegeld.  

Cursus bij Catinka 
Homeopathie bij acute klachten
Aalsmeer - ‘Catinka, met het oog 
op gezondheid’ organiseert in okto-
ber een cursus ‘Homeopathie bij acu-
te klachten’. Tijdens deze cursus leren 
de deelnemers om te werken met 37 
homeopathische geneesmiddelen. Na 
het volgen van de cursus zijn zij zelf 
in staat om bij de meeste acute klach-
ten direct een homeopathisch genees-
middel in te zetten. Door het gebruik 
van deze geneesmiddelen is het vaak 
niet meer nodig om pijnstillers, me-
dicijnen of antibiotica te gebruiken. 
Bij acute klachten zal een goed ge-
kozen homeopathisch geneesmiddel 

snel werken, soms al na 10 minuten. 
Tijdens de cursus wordt onder ande-
re aandacht besteed aan de behande-
ling van kneuzingen, verbranding, be-
ten, hoesten, verwonding, oorontste-
king, blaasontsteking, spugen, diarree, 
reisziekte, griep en koorts. De cursus 
bestaat uit de woensdagavonden 1, 8 
en 22 oktober van 20.00 tot 22.00 uur 
en wordt gegeven in de praktijk van 
‘Catinka, met het oog op gezondheid’ 
in de Wilgenlaan 14. De kosten zijn 60 
euro inclusief de syllabus en een kopje 
thee. Graag van te voren inschrijven via 
0297-363848 of info@catinka.nl. 





Veranderingen in de zorg Informatieavond op 22 september

Informatiebijeenkomst

22 september om 20.00 uur
Gemeentehuis Aalsmeer

Veranderingen in de Zorg

Uitnodiging 
22 september

Zet deze datum alvast in uw agenda!

Programma:
Veranderingen in de zorg

Hoe kunt u ondersteuning krijgen?

Vragen stellen bij informatiepunten

Meer weten?
De Aalsmeerse inwoners die nu zorg ontvangen, 
ontvangen binnenkort een brief met uitleg over 
hun specifieke situatie. Voor elk individueel geval 
zullen wij uitleggen wat er zal veranderen. Als u 
op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwik-
kelingen binnen de zorg in Aalsmeer, dan kunt u 
zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Mail uw 
e-mailadres naar: zorgvoorelkaar@aalsmeer.nl. 
Meer informatie en antwoorden op de meest 
voorkomende vragen vindt u ook op:
www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar.

School, werk, kinderen opvoeden, zorgen voor 
familie en bekenden en prettig ouder worden; 
voor veel mensen is dit de normaalste zaak 
van de wereld. Anderen hebben hier hulp bij 
nodig. Voorheen regelde het Rijk deze zorg en 
ondersteuning. Per januari 2015 komt een deel 
van de hulp voor mensen met een beperking 
en ouderen (Wmo), de jeugdhulp en de onder-
steuning voor mensen die lastig aan het werk 
komen naar de gemeente. 

De aanleiding voor de overheveling van deze 
taken van het Rijk naar de gemeenten is twee-
ledig. Gemeenten kunnen, omdat ze dichter 
bij hun inwoners staan, maatwerk leveren en 
naar verwachting daardoor betere zorg bieden. 
Hierdoor kunnen ze efficiënter werken en het 
vooruitzicht is dat ze daardoor kosten bespa-
ren. Volgens planning bespreekt de gemeente-
raad van Aalsmeer de nota’s Wmo en Jeugdhulp 
op donderdag 2 oktober.

Overlap wegwerken
Om maatwerk te kunnen leveren en om efficiën-
ter te kunnen werken, gaat de gemeente werken 
vanuit de gedachte: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 
Die gedachte is natuurlijk niet nieuw, maar de 
uitvoering is tot nu toe nog niet goed van de 
grond gekomen. Veel mensen die hulp ontvan-
gen, hebben te maken met verschillende organi-
saties. Deze organisaties hebben niet altijd con-
tact met elkaar, waardoor hulp wordt geboden 
die niet goed werkt of dubbel wordt uitgevoerd. 
De gemeente wil dit oplossen door 1 regisseur 
aan te stellen per gezin (of persoon). Samen met 
het gezin maakt de regisseur 1 plan en zorgt er-
voor dat de hulp bij de verschillende organisaties 
goed op elkaar wordt afgestemd. Deze regisseur 
houdt ook de vinger aan de pols. 

Vraagt u zich af 
of nu alles goed gaat? 
We kunnen u vertellen dat we ons best doen. De 
gemeente wil de ondersteuning goed en efficiënt 
regelen. Maar ondanks al deze inspanningen kan 
er iets mis gaan. Geen enkel systeem kan risico’s 
helemaal voorkomen en uitsluiten; ook de nieuwe 
Jeugdwet en Wmo 2015 niet. Er zullen zich dus in 
Nederland ook na 1 januari 2015 misstanden voor-
doen met, volwassenen, kinderen of in gezinnen 
die in sommige gevallen wellicht al in contact 
zijn (geweest) met bijvoorbeeld jeugdhulp of bij 
inwoners die zelf hun probleem hebben gepro-
beerd op te lossen. 

Wat verandert er voor 
gezinnen met jeugdhulp? 
De gemeente voert al verschillende taken uit 
op het gebied van jeugdhulp, zoals preventie 
en opvoedondersteuning. Nieuwe taken waar 
de gemeente verantwoordelijk voor wordt zijn 
de (gesloten) jeugdhulp, jeugd GGZ, zorg voor 
verstandelijk beperkten, aanpak kindermis-
handeling, jeugdbescherming en jeugdreclas-
sering. In principe verandert er voor gezinnen 
met jeugdhulp in 2015 niet heel veel. In 2015 
blijven gezinnen die nu jeugdhulp krijgen deze 
hulp nog steeds ontvangen. Voor hen verandert 
er in 2015 dus niets. Bij gezinnen die in 2015 
voor het eerst jeugdhulp nodig hebben, wordt 
gezamenlijk bekeken welke zorg het best past 
en wordt een plan gemaakt. Daarvoor heeft de 
gemeente speciaal opgeleide medewerkers. De 
kwaliteit van de zorg moet (voor mensen die 
al zorg ontvangen) minimaal op gelijk niveau 
blijven of verbeteren. Kinderen die pleegzorg 
nodig hebben, blijven deze zorg indien nodig 
tot hun 18e ontvangen. 

Veilig Thuis
Veilig Thuis; zo gaat het nieuwe regionale advies 
en meldpunt huiselijk geweld en kindermishan-
deling heten dat per 1 januari 2015 van start 
gaat. In dit meldpunt worden de bestaande ad-
vies-en meldpunten SHGA, Vita, Blijfgroep, GGD 
en jeugdbescherming Regio Amsterdam onder 1 
dak gebracht met één telefoonnummer. Inwoners 
kunnen hier terecht voor advies, acute bijstand 
of informatie over huiselijk geweld en kindermis-
handeling. Naast mensen aan de telefoon be-
schikt Veilig Thuis ook over een interventieteam 
dat zeven dagen per week dag en nacht paraat 
is. Voor de hele regio gaat het jaarlijks om on-
geveer 10.000 meldingen, waarvan er ongeveer 
130 meldingen uit Aalsmeer komen. In 2015 en 
2016 komen er nog meer experts- en onderzoeks-
teams naar Veilig Thuis.

Scholieren die speciaal 
onderwijs nodig hebben
De nieuwe Wet passend onderwijs zorgt dat ook 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, 
zo veel mogelijk naar een gewone school gaan, 
dichtbij huis. Scholen moeten elk kind een pas-
sende onderwijsplek kunnen bieden, bijvoorbeeld 
met extra hulp in de klas, begeleiding op school. 
Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor 
een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een 
school voor speciaal onderwijs, met kleinere 
groepen en extra ondersteuning. De gemeente 
zorgt dat hulp buiten en binnen school zo goed 
mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 

Wat verandert er voor ouderen 
of mensen met een beperking? 
(Wmo 2015)
De gemeente voert al verschillende taken uit 
op het gebied van de Wmo (Wet maatschappe-
lijke ondersteuning). Zo kunt u bij de gemeen-
te terecht voor hulp bij het huishouden, spe-
ciaal vervoer, hulpmiddelen (bv rolstoelen) en 
woningaanpassingen. Daarnaast ondersteunt 
de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers. 
Dat blijft allemaal zo.

In 2015 verandert er voor u dus niet heel veel: 
als u nu huishoudelijke hulp ontvangt, blijft 
u deze hulp volgende jaar ontvangen. Als u 
een vervoersregeling heeft met de gemeente, 
houdt u deze ook in 2015. Hetzelfde geldt voor 
de hulpmiddelen, zoals rolstoelen. Als u in 2015 
een van deze voorzieningen voor het eerst 
nodig heeft, kunt u daarvoor nog steeds bij de 
gemeente terecht. 

Voor bovenstaande zaken geldt dat de gemeen-
te met een eigen bijdrage werkt. Elke inwoner 
die ondersteuning van de gemeente ontvangt 
blijft naar draagkracht een eigen bijdrage be-
talen. Dit zal ook gelden voor de nieuwe taken. 

Voor inwoners met een minimuminkomen 
worden apart maatregelen voorgesteld om te 
voorkomen dat zij door de eigen bijdrage in de 
problemen komen.

Voor mensen die een persoonsgebonden budget 
(pgb) ontvangen verandert de wijze van uit- 
kering: het budget wordt vanaf 1 januari be-
heerd door de Sociale Verzekeringsbank die 
bedragen direct zal overmaken aan de zorgver-
lener.

Nieuwe taken, 
zoals dagstructurering
In 2015 krijgt de gemeente er een aantal nieu-
we taken bij: dagstructurering, individuele 
begeleiding en kortdurend verblijf (respijtzorg 
voor mantelzorger). Als u nu dagstructurering 
(voorheen dagbesteding of begeleiding groep 
genoemd) of individuele begeleiding ontvangt, 
en uw indicatie loopt door tot 1 januari 2016, 
verandert er voor u in 2015 niets. 

Dagstructurering of individuele begeleiding komt 
ook beschikbaar voor mensen die dit voorheen 
niet nodig hadden of bij wie de indicatie afloopt. 
De gemeente geeft een indicatie op basis van 
een gesprek. Meer dan voorheen wordt gekeken 
naar wat mensen zelf kunnen of wat de mensen 
in hun omgeving voor hen kunnen betekenen.

Mantelzorgers
Veel mensen zorgen voor een familielid of een 
bekende. Zij kunnen daarbij een steuntje in de 
rug gebruiken. De gemeente wil vanaf 2015 man-
telzorgers extra ondersteunen. Zo willen we in 
2015 zogenaamde respijtzorg aanbieden. Dat kan 
bijvoorbeeld door degene die hulp nodig heeft 
tijdelijk in een instelling of logeerhuis te laten 
verblijven. De gemeente kan ook ondersteuning 
in de eigen woning aanbieden, waardoor de 
mantelzorger de handen vrij heeft om ergens 
heen te gaan. 

Mantelzorgers kunnen bij het Mantelzorg Steun-
punt terecht voor informatie, advies en onder-
steuning. Meer informatie of aanmelden bij 
Mantelzorg Steunpunt via:
www.mantelzorg-steunpunt.nl.

Wat verandert er 
voor mensen die 
moeilijk aan het 
werk komen?

Inwoners met een arbeidshandicap die (ge-
deeltelijk) kunnen werken, komen vanaf 2015 
naar de gemeente voor ondersteuning bij het 
vinden van werk en, zo nodig, inkomensonder-
steuning. De gemeente ondersteunt bij het vin-
den van passend werk, afgestemd op de capaci-
teiten en mogelijkheden van deze inwoners. 

Hoe krijgt u de hulp en 
waar kunt u terecht?
De gemeente gaat de hulp en ondersteuning 
regelen. U krijgt altijd te maken met profes-
sionele, speciaal opgeleide medewerkers die 
u verder helpen. De zorgtaken worden uitge-
voerd door professionele organisaties waar de 
gemeente contracten mee heeft gesloten. Als 
u een aanvraag heeft voor hulp bij het huis-
houden, een voorziening of een andere een-
voudige hulpvraag, dan wordt die toegekend 
en afgehandeld door de gemeente. Heeft u een 
ingewikkelder probleem, dan komt uw vraag 
bij een sociaal team terecht, waar u door een 
deskundige medewerker wordt begeleid. 

Hoe ziet zo’n sociaal team er uit?
Het sociaal team is geen nieuwe organisatie, 
maar een netwerk van deskundigen die op basis 
van uw hulpvraag bij elkaar komt. Naar een soci-
aal team wordt u doorverwezen door de gemeen-
te vaak via het sociaal loket, door uw huisarts 
of een andere deskundige. U kunt zich niet zelf 
aanmelden bij een sociaal team.

Naast een medewerker van de gemeente, kan in 
een sociaal team een wijkverpleegkundige, huis-
arts, maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener, 
psycholoog of een andere deskundige deelnemen. 
Dat is helemaal afhankelijk van de hulpvraag die 
u heeft. U krijgt één hulpverlener als aanspreek-
punt die het best bij uw hulpvraag past. Dat is 
ook degene die de vinger aan de pols houdt en 
zorgt voor maatwerk en afstemming.

Beter kijken naar wat iemand zelf nog kan en wat iemand echt nodig heeft
Mensen die hulp nodig hebben zullen dat krijgen. Vaak is er meer mogelijk om zelf te regelen dan mensen 
denken. Een voorbeeld: u gaat naar de dagopvang en wordt gehaald door een vervoersbedrijf, maar uw vrouw 
is gepensioneerd en heeft een auto. De kosten voor het vervoersbedrijf zijn dan eigenlijk overbodig. Nog een 
voorbeeld: u krijgt hulp om uw boodschappen te doen, maar in de buurt is een vrijwilliger (of buurman) die uw 
boodschappen best mee wil nemen. Het uitgangspunt voor het College bij het uitvoeren van deze nieuwe taken 
is dat iedere Aalsmeerse inwoner die zorg nodig heeft, dat ook krijgt. De mens staat centraal. Er wordt een gro-
ter beroep op mensen zelf en hun omgeving gedaan, maar de gemeente blijft verantwoordelijk en aanspreek-
baar voor mensen die kwetsbaar zijn en die het zelf niet redden. Vandaar ons motto ‘Zorg voor elkaar’.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hierbij van onschatbare waarde. Zij zijn het cement van de samenleving.

Vraagt u zich af of 
uw gegevens veilig zijn?
In de samenwerking tussen gezinswerkers en profes-
sionals van andere organisaties is het van belang om 
de privacy van cliënten goed te regelen. De bescher-
ming van persoonsgegevens is geregeld binnen de 
wet die van toepassing zijn voor de maatschappelij-
ke organisaties die nu mee doen in het sociaal team 
(lees verderop over sociaal team). Verder heeft de 
gemeente met deze organisaties afspraken gemaakt 
over hoe de persoonsgegevens worden opgeslagen en 
hoe daar mee moet worden omgegaan.

Zorg voor elkaar
Hulp vragen is niet gemakkelijk, maar als u het 
eenmaal doet zult u verbaasd zijn hoe graag mensen 
iets voor een ander doen. Dat hoeft niet altijd een 
vrijwilligersbaan te zijn, maar het kan ook gaan 
om: hulp bij de administratie thuis, boodschappen 
meebrengen voor de buurvrouw, iemand helpen met 
de tuin of iemand naar het ziekenhuis brengen. Heel 
veel inwoners van gemeente Aalsmeer doen al vrij-
willigerswerk en zorgen al voor elkaar. Inspirerende 
verhalen hierover vindt u op: 
www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar.

Zelf vrijwilliger worden?
Zorgvoorelkaar.com is een online marktplaats die 
vraag en aanbod van hulp en zorg samenbrengt. 
Via zorgvoorelkaar.com komt u eenvoudig in 
contact met mensen en organisaties die hulp 
bieden of hulp vragen. 

Bent u op zoek naar hulp, of wilt u juist iets 
voor een ander betekenen? Ga dan naar: 
www.zorgvoorelkaar.com en meld u aan! Geen 
internet? Neem dan telefonisch contact met ons 
op 0297-347510.
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Start woensdagmiddag 24 september

Verkoop Kinderpostzegels
Aalsmeer - De Kinderpostzegel-
actie komt er weer aan! Op woens-
dagmiddag 24 september gaan 
schoolkinderen uit de groepen ze-
ven en acht weer langs de deuren 
om zich in te zetten voor kwetsba-
re kinderen, ook in Noord-Holland. 
De basisscholen in Noord-Holland 
doen weer in grote getale mee, ruim 
29.6000 kinderen van 562 scho-
len hebben zich aangemeld. Afge-
lopen jaar deden er 27.919 kinde-
ren van 606 scholen mee, met een 
opbrengst van 1.740.747 euro. In 
Noord-Holland ondersteunt Stich-
ting Kinderpostzegels diverse pro-
jecten voor kinderen in binnen- en 
buitenland. Dit jaar brengen Stich-
ting Kinderpostzegels en PostNL 
samen met het Rijksmuseum de 
kinderpostzegels uit. Op de zegels 
zijn kinderen afgebeeld die bekend 

zijn van schilderijen uit het Rijks-
museum. Het thema van de Kinder-
postzegelactie is dit jaar ‘Laat kin-
deren leren’. Onderwijs is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Wereld-
wijd gaan meer dan 100 miljoen 
kinderen niet naar school. Kinder-
postzegels zorgt er samen met haar 
partnerorganisaties voor dat kinde-
ren naar school kunnen. Stichting 
Kinderpostzegels zet zich in voor 
bescherming en ontwikkeling van 
kwetsbare kinderen in Nederland 
en ontwikkelingslanden. In Neder-
land richt de stichting zich op on-
derwijs, pleegzorg, het voorkomen 
van kindermishandeling en vluch-
telingenkinderen. Met de opbrengst 
van de actie zijn afgelopen jaar ruim 
860.000 kinderen gesteund in bin-
nen- en buitenland. Voor meer in-
formatie: www.kinderpostzegels.nl.

Duimelijntje in poppentheater 
Amstelveen - Op zondag 21 sep-
tember wordt het theaterseizoen in 
het Amstelveens Poppentheater ge-
opend, in aanwezigheid van de wet-
houder van cultuur Maaike Veenin-
gen, met de voorstelling Duimelijntje 
van de Russische theatergroep Bro-
dyachaya Sobachka. 

Met weinig middelen en zonder 
woorden betovert Brodyachaya haar 
publiek met het sprookje van Ander-
sen over het lieflijke meisje Duime-
lijntje en de dieren die ze ontmoet. In 

2010 waren zij de prijswinnaars van 
de publieksprijs van Puppet Interna-
tional, het Internationale poppenthe-
aterfestival in Meppel. In samenwer-
king met dit festival is de groep nu 
ook weer terug in Amstelveen. Ver-
der zijn er werken te zien van kin-
deren van Russische kinderkunst-
scholen. Deze werken zijn te koop 
en de opbrengst hiervan komt ten 
goede aan deze scholen. Aanvang: 
14.30 uur. Reserveren kan via 020-
6450439 of www.amstelveenspop-
pentheater.nl.

Cheque OSA voor Jozefschool
Aalsmeer - Op dinsdag 9 septem-
ber is een subsidiecheque uitgereikt 
aan de Jozefschool door de stich-
ting OSA. De kinderen van deze 
school hebben in het voorjaar een 
grote actie gehouden om kleding in 
te zamelen voor de stichting Bag-
2School. 
De opbrengst daarvan was bestemd 
voor de stichting van meester Stef 
Holling. Stef heeft een stichting die 
geld inzamelt voor de bouw en in-
richting van een ziekenhuis in Ado 

Ekiti in Nigeria. Totaal was er 2310 
kilo kleding ingezameld, goed voor 
een bedrag van 693 euro. Dit be-
drag is nu als verdubbeling ver-
strekt door de penningmeester van 
OSA aan een deel van de kinderen 
van de Jozefschool. Meer informa-
tie over het project is te vinden op: 
wwwfreewebs.com/gambiamission. 
Wilt u ook een verdubbeling van uw 
inzamelingsactie? Kijk dan de web-
site van OSA voor alle informatie: 
www.osa-aalsmeer.nl.

kinder- en jeugdkrant

Schermen Cadetten Circuit
Daniël Giacon op 24ste 
plaats tijdens EK in Hongarije
Aalsmeer - Op zaterdag 13 septem-
ber deed de Aalsmeerse floretscher-
mer Daniël Giacon mee aan het eer-
ste toernooi in het Europese Cadet-
ten Circuit van het seizoen. Dit is een 
kwalificatietoernooi voor de Europe-
se Kampioenschappen voor Cadet-
ten (jongens die geboren zijn tussen 
1998 en 2000). 
De 13-jarige Daniël, die sinds sep-
tember in deze categorie zit, was 
op vrijdag met andere Nederland-
se schermers en twee coaches af-
gereisd naar Györ in Hongarije en 
stond zaterdag om 8.00 uur al op de 
loper. In de poule won hij drie par-
tijen en verloor er twee (één par-
tij met 5-0 en één partij met 5-4). 
Hiermee had hij een 85e plaats be-
haald in een deelnemersveld van in 
totaal 216 jongens. Hij had daarmee 
een vrijstelling voor de eerste elimi-
natie en ging rechtstreeks naar het 
tableau met de beste 128 scher-
mers. Daar kwam hij zijn trainings-
maatje en clubgenoot tegen. Op dit 
soort grote buitenlandse toernooien 
is het altijd jammer als je zo een an-
dere Nederlander treft, want er kan 
er maar één door naar de volgende 
eliminatie. Beide schermers zijn van 

hetzelfde kaliber, maar dit keer won 
Daniël de partij met grote overmacht 
(15-4). Bij het tableau van 64 trof hij 
een Franse tegenstander, die op de 
Europese ranglijst op de 23e plaats 
staat en laatstejaars Cadet is. Dani-
el wist de partij met 15-12 naar zich 
toe te trekken. 
 Hierdoor bereikte hij als enige Ne-
derlander de top 32 van dit zwa-
re toernooi. Helaas was zijn volgen-
de tegenstander de nummer 1 van 
Europa en echt een maatje te groot: 
met een nederlaag van 15-3 beland-
de Daniël in de herkansingsronde. 
Daar wist hij nog één partij te win-
nen, maar verloor de volgende. Het 
eindresultaat: een mooie 24e plaats 
en een hele belangrijke ervaring rij-
ker. Daniëls doel voor dit seizoen is 
meedoen aan de Europese Kampi-
oenschappen in maart 2015. Daar-
voor moet hij naar nog 4 kwalifica-
tietoernooien, allemaal in het bui-
tenland. Inschrijfgeld en reis- en 
verblijfkosten moeten door de deel-
nemer zelf bekostigd worden. Daar-
om is Daniël op zoek naar een spon-
sor. U kunt zich melden via dgia-
con@hotmail.com of wordt fan van 
Daniël via www.danielgiacon.nl.

Daniël Giacon in actie op de loper. Foto: Jick van Wijhe.

De Graankorrel op kamp
Kudelstaart - Woensdag 10 sep-
tember vertrokken 21 kinderen van 
groep 8 van basisschool De Graan-
korrel met hun leiding naar Soest. 
Na een flinke fietstocht vanaf Ne-
derhorst den Berg tot Lage Vuur-
sche was er een leuke pauze bij de 
midgetgolf baan. Bij aankomst in 
het kamphuis moesten natuurlijk 
eerst alle luchtbedden opgepompt 
worden. Daarna werd de omgeving 
verkend. Wat kun je daar toch heer-
lijk spelen; een bos bij het huis en 

de prachtige zandduinen op loopaf-
stand. Hutten bouwen, levend Stra-
tego en spelen in het zand. De kin-
deren en de leiding hadden er al-
lemaal tijd voor. Ook dit jaar ont-
brak de barbecue niet. De bonte 
avond was een daverend succes en 
de laatste dag kon iedereen weer 
schoon worden in het zwembad. 
Vrijdag om 16.00 uur was iedereen 
weer, moe maar voldaan, veilig in 
Kudelstaart. Een kamp om nooit te 
vergeten!

Tekenatelier voor kinderen 
Aalsmeer - Zaterdag 27 september 
is van 10.30 tot 12.00 uur de eerste 
les voor kinderen van 6 tot en met 
13 jaar in het tekenatelier met do-
cente Wendy Berward bij de Werk-
schuit. In het tekenen en schilderen 
openbaart elk kind persoonlijk zijn 
beleving van de wereld. Fantasierijk, 
kinderlijk, onbegrijpelijk, maar voor-
al direct en mooi. In het grote ate-
lier staan schildersezels klaar om 
aan te werken. De kinderen worden 
aangemoedigd om op grote vellen 

papier met diverse materialen, zo-
als houtskool, oliepastels en verf te 
werken. Elke les start met een op-
dracht, bijvoorbeeld stillevens, por-
tretten, illustraties, dieren, het zal in 
elk geval een gevarieerd program-
ma zijn. De kinderen worden in-
dividueel begeleid en op eigen ni-
veau creatief uitgedaagd. Voor In-
lichtingen en aanmeldingen: Mari-
on Buckert, tel. 06-11864861, Mar-
got Tepas, tel. 0297 340150 of via  
www.gklein.org/wsa.

Softbal meiden al kampioen
Uithoorn - Na een geweldig sei-
zoen, waarin de softbal junioren 
meiden van HSV Thamen slechts 
één keer verloren, zijn de meiden 
met nog twee wedstrijden te spelen 
al kampioen. Op dinsdag 9 septem-
ber speelde de meiden de kampi-
oenswedstrijd tegen Spaarnwoude. 
De meiden van Thamen wonnen de-
ze spannende wedstrijd met 19-11. 
Spaarnwoude startte de eerste in-
ning goed met goed met meteen vijf 
punten. Maar Thamen ging daar dik 
overheen met twaalf punten. In de 
tweede inning kwam Spaarnwoude 
goed terug met nog eens 6 punten. 
Dat zette de score op 12-11 voor 
Thamen. Tijdens de slagbeurt van 
Thamen sloeg Marieke een home-

run waardoor er drie loopsters over 
de thuisplaat kwamen. In de laat-
ste inning ging Spaarnwoude in drie 
slagbeurten uit. 

Thamen wist nog 4 punten binnen 
te halen en daarmee werd de stand 
19-11 voor Thamen. Met deze over-
winning kunnen de overige teams in 
de competitie de junioren van Tha-
men niet meer inhalen en zijn zij 
kampioen. Dit is het eerste team van 
Thamen die dit seizoen zich kampi-
oen mag noemen, de verwachting 
is dat er meer teams zullen volgen. 
Lijkt het je ook leuk om te gaan soft-
ballen of te gaan honkballen? Dan 
heeft Thamen in één van de teams 
ook een plek voor jou.

Achterste rij: Daphne, Monique, Nikki, Marieke, Martin (coach), Merel, Char-
lotte en Anne. Voorste rij: Hans (coach) Lana, Mila, Dané en Dionne.

Kom G-voetballen bij KDO 
De Kwakel - Sinds 2010 bestaat 
de mogelijkheid voor kinderen tus-
sen de 6 en 17 jaar met een beper-
king om bij KDO mee te doen aan 
het JG-voetbal. Nu vier jaar later zijn 
de leden van het eerste uur oud ge-
noeg om in de seniorencompetitie 
uit te komen. KDO G-voetbal heeft 
nu één seniorenteam, één junioren-
team, één pupillenteam en één trai-
ningsgroep. In alle teams kan KDO 
versterking gebruiken. G-voetbal is 
bedoeld voor mensen die vanwe-
ge een lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking belemmerd zijn 
in hun bewegingsmogelijkheden. 
Zij kunnen daardoor niet of moei-
zaam hun plek vinden in het ‘regu-
liere’ voetbal. Plezier in het voetbal-
spel staat voorop. Verder is het doel 
om kinderen en volwassenen met 
een beperking de kans te bieden 
om te sporten. Middels de trainin-
gen wordt ook geprobeerd de con-
ditie, de mentale weerbaarheid en 
de moteriek te verbeteren. Afhan-

kelijk van de leeftijd en beperking 
worden de spelers ingedeeld in de 
jeugdteams. Vanaf de leeftijd van 17 
jaar of ouder komen spelers in prin-
cipe in aanmerking voor het G-team 
voor senioren. Hier kan afhankelijk 
van leeftijd en beperking vanaf ge-
weken worden. De pupillen trainen 
op zaterdagochtend van 9.30 tot 
10.30 uur op het sportcomplex van 
KDO in de Kwakel en spelen eens in 
de vier weken in de Friends League 
een toernooi tegen vier of meer an-
dere clubs. De junioren en senioren 
trainen op een doordeweekseavond 
bij KDO. De competitiewedstrijden 
voor de junioren en senioren wor-
den door de KNVB op zaterdag ge-
organiseerd. Voor wat betreft aan-
meldingen, vragen of eventuele op-
merkingen over de G-voetbal afde-
ling van KDO is René Lek het aan-
spreekpunt en hij is bereikbaar via 
06-21631953 of veldvoetbal.g-voet-
bal@kdo.nl. Kijk voor meer informa-
tie op www.kdo.nl.

Goede start voor twirlsters 
van SV Omnia in Alkmaar!
Aalsmeer - Zondag 7 september 
reisden Yosra, Nikkie, Imca, Eefke, 
Selina, Solenne, Kim met trainsters 
Valerie en Maaike af naar sporthal 
de Hoornse Vaart in Alkmaar. Op het 
onderdeel 1-baton kwamen alle 7 
twirlsters in actie in diverse leeftijds-
categorieën. Na mooie routines ge-
zien te hebben, mochten 4 twirlsters 
het eremetaal in ontvangst nemen. 
Selina en Kim beiden het goud, So-
lenne en Nikkie het zilver. Vervolgens 
kwamen Selina, Solenne, Eefke, Yos-
ra en Imca de vloer op voor het on-
derdeel 2-baton. Ook bij dit onder-
deel werden er veel podiumplaat-
sen in de wacht gesleept! Maar liefst 
3 keer goud, voor Selina, Solenne en 
Imca. Yosra kreeg het zilver omhan-
gen, Eefke greep net naast het ere-
metaal en werd vierde. Bij het on-
derdeel duo Twirling kwamen Selina 
en Kim in actie. Met een aangepas-
te routine werden zij mooi 1e! Voor 
de pauze kwamen Nikkie, Imca en 
Kim nog in actie met hun onderdeel 
super X strut. Zowel Imca als Nikkie 
mochten het goud in ontvangst ne-
men, tevens plaatsingspunten voor 

het NK! Kim ontving het brons. Vroeg 
in de middag kwam Selina de vloer 
op met haar nieuwe dance in Aziati-
sche stijl. Als een echte kong fu da-
me ging zij er vandoor met het goud. 
Ook Eefke en Yosra kwamen nog in 
actie, ondanks dat Yosra haar schoen 
verloor bij de opening van haar rou-
tine, maakte zij haar routine mooi af. 
Helaas voor beide geen eremetaal. 
Nikkie mocht het laatste optreden 
van de dag van SV Omnia verzorgen. 
Met haar nieuwe dance, met nieu-
we jurk en nieuwe coupe, zette zij 
prachtig haar uitvoering van ‘de man 
van la Mancha’ neer. Ze ontving ver-
diend het brons en met een punten-
totaal van 75,8 ook goed voor NK 
plaatsing. Al met al een succesvolle 
start van het naseizoen! Nieuwsgie-
rig geworden? Op zondag 5 oktober 
organiseert SV Omnia zelf een twirl-
wedstrijd in de Bloemhof. Lijkt het je 
ook leuk om te komen twirlen? Voor 
meer informatie over twirlen kan 
contact opgenomen worden met de 
Productgroep Coördinator Daniel-
la van Walraven per e-mail twirlen@
svomnia.nl.

Horsefood Eventing Competitie in Ermelo
Aalsmeerse Annebel kampioen
Aalsmeer - Op zondag 7 september 
vond de Horsefood Eventing Com-
petitie plaats onder leiding van nie-
mand minder dan Tim Lips op het 
KNHS terrein in Ermelo. ‘s Morgens 
vroeg parcours lopen en uitleg krij-
gen bij de cross door Tim Lips zelf. 
Daarna gingen de 55 deelnemers 
van start. Eerst een oefenrondje en 
dan weer uitleg van Tim Lips wat er 
beter kon. ‘s Middags de wedstrijd! 

Eerst gingen de 27 pony’s van start 
en daarna de 28 paarden. Om 16.30 
uur werden de punten opgeteld en 
mocht de 15 jarige Annebel Hendrix 
uit Aalsmeer zich Horsefood Even-
ting Kampioen 2014 noemen! Het 
mooiste cadeau kwam van Tim Lips 
die de beste drie uitnodigde om een 
eventing les bij hem thuis te krijgen. 
Dus een dezer weken gaat Annebel 
naar Breda voor de les!
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Mark, Ria en Gijs oppermachtig 
in tijdritten van STG VZOD
Kudelstaart - Donderdag 4 septem-
ber is al weer de laatste tijdrit van de 
zomer van 2014 verreden. Het par-
cours lag voor de tweede maal dit sei-
zoen tussen Woubrugge en Hoogma-
de. Enkele fanatieke deelnemers wa-
ren zo geconcentreerd bezig met de 
warming-up dat ze in Hoogmade pas 
tot de ontdekking kwamen dat ze de 
start reeds lang gepasseerd waren. 

Jammer voor Erik Borgman en Je-
roen Loerakker, volgend seizoen zijn 
er nieuwe kansen. De uitslagen lieten 
geen verrassingen zien. Mark van den 
Broek bij de heren senioren, Ria Bos-
man bij de dames en Gijs Aarsen bij 
de jeugd waren ongenaakbaar. Gijs 
heeft één tijdrit niet gereden, maar 
wist de overige drie op zijn naam te 
schrijven. De ‘slechtste uitslag’ van de 

Mooie opbrengst benefiet-
veilingen voor Pre Ride 
Aalsmeer - Vorige week vonden di-
verse benefietveilingen plaats bij Flo-
raHolland in Aalsmeer, Naaldwijk en 
Rijnsburg. Ondanks de moeilijke tij-
den voor de sierteeltsector brach-
ten de veilingen 24.532 euro op. 85 
Kwekers van bloemen en planten do-
neerden 110 partijen waarvan de op-
brengst ten goede komt aan de Pre 
Ride for the Roses en Roparun; de 
twee goede doelen die zich inzetten 
voor mensen met kanker die Flora-

Holland ondersteunt. De medewer-
kers van FloraHolland die de bene-
fietveilingen mogelijk maakten, wa-
ren trots, tevreden en dankbaar met 
de cheque met daarop het eindbe-
drag. Dit jaar zijn alleen aangebo-
den partijen van leden van FloraHol-
land geveild en geen andere artike-
len zoals voorgaande jaren. Het eind-
bedrag wordt opgeteld bij de op-
brengsten van de verschillende ac-
ties van Pre-Ride teams van Flora-

Kaarten bij 
FC Aalsmeer

Aalsmeer - Vrijdag 19 september 
is de start van een nieuw kaart-
seizoen bij FC Aalsmeer. De kaart-
avond vindt plaats in de kantine van 
FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 
120 en begint om 20.15 uur. Ieder-
een die van koppel-klaverjassen en 
hartenjagen houdt, is van harte wel-
kom. 

Kaartavond bij 
Ons Genoegen 

Aalsmeer - Op dinsdag 23 sep-
tember houdt kaartclub Ons Ge-
noegen voor liefhebbers een speel-
avond. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Er 
wordt gekaart in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensia-
laan 55. Aanvang is 19.30 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur. De koffie/thee 
staat klaar en deze traktatie is bij de 
entree inbegrepen. Iedereen gaat 
met een prijsje naar huis. Het kla-
verjassen op de eerste speelavond 
is gewonnen door Nico Bekkers met 
5601 punten, op twee Trien Weg-
man met 5218 punten en op drie 
is Els Vergeer geëindigd met 4853 
punten. Bij het rummicuppen was 
de hoogste eer voor Janny Flame-
ling met 84 punten.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
24 september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 10 september 
is gewonnen door Joop Biesheuvel 
met 5507 punten, gevolgd door Le-
nie van Klink met 5381 punten en 
op drie is Martin van Stijn geëindigd 
met 5070 punten.

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend

Aalsmeer - Het sjoelseizoen van BV 
Oostend is weer begonnen. Er is af-
gelopen donderdag gestart met een 
gezellige groep en de winnaar van 
de avond was Thomas van Brakel 
met een gemiddelde van 118,9 pun-
ten. De andere prijzen zijn uitgereikt 
aan Jopie de Vries met 114,0 punten, 
Kees Kooyman met 111,4 punten en 
Annie Verkerk met 104,9 punten. 
De volgende sjoelavond is donder-
dag 25 september vanaf 20.00 uur 
in het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Ook meedoen aan dit winter-
seizoen? Kom kijken of neem con-
tact op met Wim van der Merbel via 
0297-321143. 

vier tijdritten mag weggestreept wor-
den. Hij had met 30 punten een roy-
ale voorsprong op nummer twee: Sij-
men Egberts. Sijmen had wel alle tijd-
ritten gereden en eindigde op een 
verdienstelijke tweede plaats, met net 
een halve punt voorsprong op Annick 
Aarsen. Dit fietsseizoen hebben veel 
jeugdleden meegereden in de trainin-
gen en ook de opkomst bij de tijdrit-
ten was goed. Bij de heren stond de 
winnaar bij vertrek al vast: 75 pun-
ten, de maximale score uit drie wed-
strijden. En natuurlijk reed Mark van 
den Broek ook in de laatste tijdrit ver-
reweg de snelste tijd met een gemid-
delde van ruim 45 kilometer per uur. 
Door zijn tweede plaats steeg Eric 
Aarsen in het klassement. 
De benen zijn in de loop van het sei-
zoen steeds beter geworden, maar als 
je twee tijdritten mist kom je niet voor 
in de top van het eindklassement. 
Daar wel Fred van Oostwaard. Met 
een derde plaats in de tijdrit van afge-
lopen donderdag heeft hij zijn twee-
de plaats in het eindklassement vei-
lig gesteld. Dat de onderlinge ver-
schillen zeer klein zijn blijkt uit het feit 
dat Remco Brommer exact dezelfde 
tijd noteerde en daarmee in het klas-
sement op plaats drie eindigde. Ver-

Rond en Plat op Westeinder
Aalsmeer - Op zaterdag 20 en zondag 
21 september organiseert de stich-
ting Westeinder Zeilwedstrijden in sa-
menwerking met watersportvereni-
ging Nieuwe Meer de ‘Rond en Plat 
2014’ voor rond- en platbodem, poli-
classics en scherpe kajuitjachten op 
de Westeinderplassen. Vele eigena-
ren van traditionele rond- en platbo-
demjachten uit heel Nederland ko-
men naar Aalsmeer om aan deze wed-
strijden deel te nemen. Te zien zul-
len zijn tjalken, Lemsteraken, tjotters, 

boeiers, boatsjes, Friese jachten, open 
schouwen, kajuitschouwen en Sta-
verse jollen. Ook eigenaren van zeil-
jachten welke belangen worden be-
hartigd door de Federatie Polyclassic 
zeiljachten zijn dit weekend vertegen-
woordigd op de Poel. Daarnaast strij-
den zaterdag en zondag ook moderne, 
scherpe kajuitjachten traditioneel om 
de NKK wisselprijs. De wedstrijden en 
mooie nostalgische schepen zijn van-
af de walkant goed te zien. Foto: Jan 
Jongkind.

schillende deelnemers zijn na de laat-
ste topinspanning nog flink geklom-
men in het klassement. Met een deel-
nemersveld van 37 heren was de be-
langstelling voor het tijdrijden bij de 
heren senioren ook goed te noemen. 
Bij de dames eenzelfde situatie: Ria 
Bosman rijdt alles en wint alles! Gro-
te klasse! Het wordt echt tijd dat de 
jeugd een aanval gaat doen op haar 
hegemonie! Maar dat zal nog niet 
meevallen als je ziet dat ze gemiddeld 
zo´n 3 tot 4 kilometer per uur harder 
rijdt dan haar concurrentes. Dat je 
hoog eindigt als je er altijd bent blijkt 
uit de knappe tweede plaats voor Li-
sette Noordhoek. De verwachting is 
dat het nog enkele jaren zal duren, 
maar dan zal zij zeker een geduchte 
concurrent worden van Ria! Komende 
weken hopen de STG’ers van VZOD 
dat het lekker weer blijft om te trai-
nen voor het afsluitende fietsweek-
end in Valkenburg. Een grote groep 
fietsers zal daar op zaterdag meedoen 
aan de Mergel-Heuvelland 2-daagse. 
Nieuw dit jaar is dat er op zondag een 
echte klimtijdrit wordt verreden. Be-
nieuwd of Mark, Ria en Gijs dan wel 
verslagen kunnen worden! Voor ver-
slag, tijden en klassementen kijk op 
www.stgvzod.nl.

Holland, Plantion en Veiling Rhein-
Maas. En het totale bedrag van de 
sierteelt wordt zondag aan de Ride 
for the Roses geschonken. Op za-
terdag 6 september fietsen zo’n 200 
sierteeltrijders de Pre-Ride for the 
Roses naar de startlocatie van de 
officiële Ride for the Roses op zon-
dag 7 september in Goes. Deze tocht 
vindt traditioneel een dag voor de of-
ficiële Ride for the Roses plaats. Van-
uit de Nederlandse sierteeltgebieden 
rondom de locaties van FloraHol-
land in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijns-
burg en Eelde, Veiling Rhein-Maas 
in Herongen en Plantion in Ede, rij-
den de sierteeltrenners ruim 200 ki-
lometer naar het Zeeuwse Goes. Met 
als uiteindelijk doel om geld in te za-
melen voor het KWF. De Ride for the 
Roses is een begrip in de Nederland-
se wielerwereld. Iedereen kan mee-
doen aan dit bijzondere wielereve-
nement. Er zijn verschillende moge-
lijkheden: een cycletour van 100 kilo-
meter en twee toertochten van 25 en 
50 kilometer. Deelnemers aan de cy-
cletour fietsen in het grootste pelo-
ton van de wereld! Het doel van de 
Ride for the Roses is met een unieke 
fietstocht een vuist maken in de strijd 
tegen kanker door geld in te zamelen 
voor KWF Kankerbestrijding. De sier-
teeltsector draagt sinds 2002 met de 
Pre-Ride, een extra steentje bij aan 
het evenement. In 2015 vindt de Ri-
de for the Roses plaats in Aalsmeer.

Vijfde Lions Golfdag voor 
Stichting Jarige Job
Aalsmeer - Al weer voor de vijfde 
keer organiseren de beide Lions-
clubs in Aalsmeer – LC Aalsmeer 
Ophelia en LC Aalsmeer – op vrij-
dag 3 oktober wederom een golf-
dag. De netto opbrengst zal dit jaar 
besteed worden aan de Stichting 
Jarige Job. In ons land kunnen tien-
duizenden kinderen hun verjaardag 
niet vieren, gewoon omdat er thuis 
te weinig geld is. De stichting Jarige 
Job trakteert deze kinderen op hun 
verjaardag – via de voedselbanken - 
met een Verjaardagsbox met alles er 
op en er aan. 

Daarnaast wordt een gift gedaan 
aan de stichting Oud Aalsmeer om 
de fiets- informatieborden te voor-
zien van QR-codes. De Lions Golf-
dag zal dit jaar plaatsvinden op de 
prachtige baan van het Golfpark 
Wilnis in een uitnodigend polder-
landschap met schitterende water-
partijen. Er zal een 18 holes Stablef-
ord wedstrijd (Texas Scramble) wor-

den gespeeld met een gunshot start 
om 12.30 uur. Om deze golfdag tot 
een succes te maken en dus een zo 
hoog mogelijke opbrengst te rea-
liseren voor de goede doelen mik-
ken de Lionsclubs onder andere ook 
op bedrijven die deze golfdag goed 
kunnen gebruiken om de contacten 
met hun relaties te verstevigen. De 
kosten voor deze geheel verzorg-
de golfdag bedragen 145 euro per 
persoon en 550 euro per flight van 
4 personen. 

Hierin zijn inbegrepen: koffie bij 
ontvangst, lunchpakket, verzorging 
door de baan, aperitief, diner alsme-
de licht alcoholische dranken. Er is 
op dit moment nog ruimte voor en-
kele flights, dus als u mee wilt doen 
op 3 oktober kunt u contact opne-
men met Cees de la Haye via 06-
53195612, ceesdelahaye@gmail.
com of Lia Gardenier-van Andel via 
06-51197123, fax 0297-362872, lia.
gardenier@inter.nl.net. Peter Peet met overmacht 

kampioen Regenboogklasse
Aalsmeer - Het nationaal kampi-
oenschap in de Regenboogklasse is 
donderdag tot en met zondag op de 
Westeinder Plassen van Aalsmeer 
verzeild. De organisatie was op 
het water in handen van Westein-
der Zeilwedstrijden, op de wal bij de 
Watersport Vereniging Aalsmeer.
In totaal kwamen er 37 Regenbogen 
aan de start, waaronder veel oud-
kampioenen en winnaars van be-
langrijke zeilweken. In deze brede 
zeiltop was het vooraf moeilijk om 
een favoriet aan te wijzen, maar al 
direct bleek dat die er wel was. Pe-
ter Peet (K.W.V. De Kaag) voer met 
zijn bemanning Matthieu Moerman 
en Ted Duyvestein in de Regen-
boog 149 op de eerste wedstrijddag 
al een indrukwekkende serie met 
een tweede en twee eerste plaatsen 
waardoor hij al direct een gat sloeg 
op Harry Amsterdam uit Sneek, die 

naast een tweede en een vierde 
plaats een te vroege start moest in-
casseren. 

Ook de uiteindelijke tweede plaats 
winnaar in het totaalklassement Pe-
ter Hoogendam gaf met een elfde 
en twee derde plaatsen al meteen 
veel toe. Op vrijdag wist Peet zijn 
voorsprong aanvankelijk met een 
eerste en een vijfde plaats verder uit 
te bouwen, maar ook hij incasseer-
de in de laatste race een te vroege 
start. Zaterdag voegde hij er echter 
weer twee eerste plaatsen aan toe, 
die met grote voorsprong werden 
opgebouwd. Zoals hij later verklaar-
de, waren de hoge bootsnelheid en 
het scherpe aan-de-wind zeilen niet 
alleen het resultaat van het goed 
op elkaar inspelen als team, maar 
vooral het vermijden van foute keu-
zes in het lange kruisrak. Zondag-

ochtend hield een te vroege start 
de kampioenstitel nog even tegen, 
maar ook de afsluitende race werd 
even later opnieuw met overmacht 
gewonnen. Peet scoorde slechts 15 
punten in totaal; Peter Hoogendam 
(met de Regenboog 7) 54.0 pun-
ten; Henk Bergsma werd derde. Het 
Aalsmeerse team van Marc Blees 
moest op de slotdag eveneens nog 
een te vroege start incasseren, maar 
belandde uiteindelijk toch nog op 
een fraaie vijfde totaalplaats.

Bij de prijsuitreiking memoreerde 
wethouder Jop Kluis nog het unie-
ke van de Westeinder Plassen als 
grootste binnenmeer in Nederland. 
Een dorado voor zeilers en het co-
mité. Bij een alle dagen constante 
wind van 3 tot 4 Bft uit overwegend 
NO-richting was het comité in staat 
om over de lengte van de Grote Poel 
lange banen met een kruisrak van 
circa 2 kilometer uit te zetten, waar-
bij de zeilers beide kanten van de 
poel opzochten in hun koersen naar 
de bovengate. Peet met zijn team 
kon er het beste mee overweg en 
mocht zich na zijn Grand Slam sco-
res in 2013 voor de vierde keer in to-
taal en derde keer op rij in het club-
huis van de W.V. Aalsmeer als nieu-
we kampioen laten huldigen, met de 
plons in het water als onvermijdelij-
ke beloning. De organisatie van het 
kampioenschap werd door een gro-
te groep vrijwilligers op het water en 
op de wal gedragen en kreeg van 
Regenboogclub-voorzitter Frank Tol 
alle lof. Bezoek www.regenboog-
club.nl, www.westeinderzeilwed-
strijden en www.wvaalsmeer.nl voor 
details en fraaie foto’s. 
Foto: Jan Jongkind

Theo van Mierlo.

Open avond in zwembad
Duikteam Thamen in Zeeland
Aalsmeer - Zoals elk jaar gaat 
Duikteam Thamen in september 
een lang weekeinde naar Zeeland, 
Renesse, om daar een aantal zeer 
mooie duiken te maken. 

Op vrijdagochtend zijn er al een 
aantal leden vertrokken en in de 
loop van de dag kwamen er steeds 
meer leden zodat er uiteindelijk 22 
man bij de chinees in Renesse za-
ten. Mede door het mooie weer was 
het een groot succes. Soms is het 
even een stevige klim om te water 
te gaan, zoals bij de Koepel of Zij-
pe, maar als je dan eenmaal met je 
hoofd onder water bent dan zie je 
ook wel wat. 
Er zijn zelfs nog Sepiaas gespot. Er 
zijn twee duiken op een dag ge-
maakt en daarna was het op zater-

dagavond de barbecue aan met na-
tuurlijk de vertrouwde vuurkorf er-
bij. Zondag zijn er na de eerste duik 
weer een aantal leden huiswaarts 
gegaan en maandag na nog een 
laatste duik zijn ook de laatste le-
den weer terug gekomen. Het was 
weer zeer geslaagd en zal ook vol-
gend jaar september weer herhaald 
worden. Duikteam Thamen is een 
actieve vereniging die naast het we-
kelijks duiken ook nog diverse an-
dere activiteiten en opleidingen or-
ganiseert. 

Vanavond, donderdag 18 septem-
ber, wordt een open avond gehou-
den van 21.00 tot 23.00 uur in zwem-
bad de Waterlelie aan de Dreef. Kijk 
voor meer informatie of opgave op 
www.thamen-diving.nl.

ZABO ronde 1 in De Bloemhof
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie gaat zater-
dag 20 september van start met het 
nieuwe seizoen 2014/2015. De ope-
ningswedstrijd wordt gespeeld door 
LEMO en Café Sportzicht en de af-
trap is om 18.35 uur. Vervolgens 
treedt om 19.20 uur La Furia Ro-
ja aan tegen Piller Sport. Om 20.05 
uur begint Amsec Beveiliging aan 

de wedstrijd tegen Holex. Heem-
horst Watersport komt om 20.50 uur 
in actie tegen Sportcafé de Midi’s 
en om 21.35 uur is er afsluiter het 
duel Café de Tweesprong tegen Po-
lonia Aalsmeer. Deze eerste ZABO-
speelronde vindt plaats in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg, pu-
bliek is van harte welkom en de toe-
gang is gratis.  

Opening met Lida’s Ladies
Muziek op diverse locaties 
tijdens de kunstroute
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk tij-
dens de Kunstroute is er muziek 
op de KCA locaties, maar ook op 
de andere locaties die meedoen 
is er naast beeldende kunst veel-
al ook muziek. Zaterdag 20 septem-
ber wordt de opening van de Kuns-
troute in de Loods van Otto muzi-
kaal omlijst door Lida’s Ladies een 9 
koppig dameskoor met piano bege-
leiding. Het repertoire zit in de klas-
sieke hoek met lekkere werken zo-
als het carnival des animaux van 
Saint Saens. Lida en haar dames 
zijn vanaf 11.00 uur te beluisteren. ‘s 
Middags tussen 14.00 en 16.00 uur 
komt het duo Arjan en Linda naar 
de Loods van Otto om hun akoes-
tische en romantische luisterliedjes 
ten gehore te brengen. Arjan Appel-
man speelt gitaar en Linda van der 
Meulen zorgt voor de zang. 

Trouwe bezoekers van Bacchus heb-
ben het Duo al eens op een akoes-
tische avond kunnen bewonderen 
en Linda was ook zangeres bij het 
Americana kwartet Good Till Now 
dat enkele keren in Bacchus heeft 
opgetreden. Zondag 21 september 
tussen 12.30 en 14.30 uur is Arjen 
Koekoek en zijn maat Dave te horen 
met twee setjes akoestisch uitge-
voerde Rock covers bij Otto. Kortom, 
gewoon lekker wakker worden met 
classic rock. Het tweede deel van de 
Muzikale middag bij Otto wordt in-
gevuld door het Aalsmeers Saxo-
foon Kwartet. Na het enorme succes 
van vorig jaar, dit jaar op herhaling 
voor al die mensen die het toen ge-
mist hebben. Van 14.30 tot 16.30 uur 
is het Aalsmeers saxofoon kwartet, 
bestaande uit Wil Hofman, Kees van 
Oudenallen, Terry Koek en Danielle 
Burgmans, te beluisteren met zowel 
klassieke stukken als melodieën uit 
de lichte muziek.

Historische Tuin
Zowel zaterdag 20 als zondag 21 
september treden Sas & Friends 

op, een muzikaal project van Saskia 
Veenswijk. Sas & Friends bestaat uit 
een wisselende combinatie van mu-
zikanten, dichters en kunstenaars. 
Creatief eigen werk, zomerse covers 
en gedichten die je doen meereizen 
naar momenten dichtbij en ver weg, 
Sas & Friends heeft het allemaal in 
huis. 
Met viool, dans, percussie, samen-
zang, verhalen, gitaarmuziek en ge-
dichten dragen zij hun optreden op 
aan ‘Playing For Change’, een non-
profit organisatie die wereldwijd 
honderden kinderen in ontwikke-
lingslanden de mogelijkheid biedt 
kunst- en muziekonderwijs te vol-
gen. Op vrijwillige basis kunnen 
bezoekers een donatie achterla-
ten voor ‘Playing For Change’, naar 
de optredens kijken en luisteren of 
misschien zelfs wel meedoen! Sas & 
Friends zijn zaterdag en zondag tus-
sen 13.30 en 16.30 uur in de voor-
tuin van de Historische Tuin te be-
luisteren. 

Bacchus en extra’s
Traditioneel wordt de Kunstrou-
te zondag 21 september  uitgeluid 
met een borrel en de KCA Jazzy Jam 
onder leiding van saxofonist Rob-
bert Tuinhof in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Dit jaar 
heeft Robbert in zijn gevolg de vol-
gende geweldige muzikanten: Zan-
gerers Colette Wickenhagen, pianist 
Alexander Broussard, bassist Mar-
cello Briganti en de John Engels van 
Aalsmeer, drummer Goos Kaaijk. Dit 
Illustere kwintet zal om 17.00 uur 
beginnen en de laatste noten zul-
len rond 20.00 uur klinken. Iedereen 
is welkom. Op Uiterweg 142 speelt 
op zaterdag en zondag vanaf 12.00 
uur de Aalsmeerse band Kadoos. 
Helma Persoon, Ton Offerman, Rob 
Bijl en Menno Bodde hebben zojuist 
een CD uitgebracht met naar het 
Nederlands vertaalde Joni Mitchel 
nummers en zullen deze ten geho-
re brengen. 
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Bridgemiddag 
in Meander

Aalsmeer - Bridge vereist concen-
tratie, geheugen, logisch denken en 
een goede samenwerking tussen de 
spelende partners. Iedere dinsdag-
middag vanaf 13.30 uur wordt er ge-
bridged in Meander. U kunt alleen ko-
men bridgen of samen met een part-
ner. De bridgers houden van goed ge-
zelschap. Houdt u van gezelligheid 
en een ontspannen sfeer, dan is de 
bridgeclub in Meander de plek waar u 
moet zijn. Het bridgen is tot 16.30 uur 
en deelname kost 3 euro per persoon 
per keer. Adres is Clematisstraat. Voor 
meer informatie: 0297-323138. U hoeft 
zich niet van te voren op te geven en 
kunt vrijblijvend een keer meedoen.

Kaarten bij DES
Rijsenhout - Op 25 september 
start buurtvereniging Door Een-
drecht Sterk het nieuwe kaartsei-
zoen. Klaverjassen en domineren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur. 
Zowel trouwe leden als nieuwe ge-
zichten zijn welkom. 

Start kaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 19 
september start het kaartseizoen bij 
buurtvereniging Hornmeer, dus dan 
kaart iedereen voor zich. Liefhebbes 
van klaverjassen en jokeren zijn van 
harte welkom. Koffie en thee staan 
klaar vanaf 19.30 uur in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Aan-
vang is 20.00 uur. Tijdens het kop-
pelkaarten op 12 september was het 
gezellig druk en mochten zelfs nieu-
we gezichten verwelkomt worden. 
De beste spelers waren Chris van 
Wijhe en Arie Priem met 5859 pun-
ten, gevolgd door Joke Kievit en Gra-
da Groenendijk met 5449 punten. Op 
drie zijn Piet Gortzak en Fred Maas 
geëindigd met 5434 punten. De poe-
delprijs was voor het koppel Martin 
van der Laarse en Piet van Zuiverden 
met 3634 punten. Bij het jokeren was 
Loes met 270 punten de beste.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels . Iedere woensdag-
avond wordt er gekaart in het Dorps-
huis vanaf 20.00 uur. Het klaverjas-
sen op 10 september is gewonnen 
door Theo Roeleveld met 6055 pun-
ten, Ben Blom is tweede geworden 
met 5271 punten en op drie is Wil ter 
Horst geëindigd met 5225 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Bert Buijs met 3707 punten. 

Programma 
handbal

Zaterdag 20 september, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, E2 – 
 Volendam
10.00 uur FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 –
 Volendam
11.05 uur: FIQAS Aalsmeer, E1 – W.H.C.

Zaterdag 20 september, zaal
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 –
 Westlandia (Eerste Divisie)

Zondag 21 september, zaal
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Gemini (Eerste Divisie)
Alle thuiswedstrijden vinden plaats 
in en bij sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg 187.

Spektakel door Oceanus 
Triathlon Teams in Almere
Aalsmeer - Afgelopen weekend stond 
‘de paarse brigade’ garant voor span-
ning en spektakel tijdens het meer-
daagse triathlon evenement in Almere. 
Tijdens dit gehele weekend kwamen 
meerdere atleten van het Oceanus Tri-
athlon Team in actie op verschillende 
afstanden. Vrijdag 12 september werd 
het NK scholieren georganiseerd. Op 
deze afstand ( 380 meter zwemmen, 
18 kilometer fietsen en 4,2 kilometer 
lopen) stonden ruim 500 scholieren 
van de onder en bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs aan de start. Voor 
het Amstelveen College legde Davy 
Heysteeg het parcours af en hoe. Hij 
eindigde op de derde plaats. Zaterdag 
13 september stonden Hylke Sietzema 
en Hans de Groot aan de start van de 
1/2 triathlon, een wedstrijd over 2 kilo-
meter zwemmen, 90 kilometer fietsen 
en 21 kilometer lopen. Hylke werd 28e 
in een tijd van 4.47.13 uur, Hans werd 
153e in de eindtijd van 5.21.54 uur. Wat 
tevens een 4e plaats in zijn leeftijdsca-

tegorie opleverde. Zondag 14 septem-
ber waren er meerdere series teamre-
lay, waarvan één in Almere. In estafet-
tevorm leggen alle teamleden elk 380 
meter zwemmen, 7,5 kilometer fietsen 
en 2,5 kilometer lopen af. De Eredivi-
sie en 2e divisie starten met een team 
van 4 atleten. De family relay starten 
met een team van 3 atleten. Het 2e di-
visie team Bowers & Wilkins / Ocea-
nus Triathlon team ging met de op-
stelling Bart Sommeling, Daan Snater-
se, Niels van Bunningen en Davy Heijs-
teeg van start. Het jongste team in de 
2e divisie had in de voorgaand 3 wed-
strijden mooie resultaten geboekt 23e, 
9e en 9e plaats. In het volgepakte sta-
dion wist het team, met het beste sei-
zoen resultaat, als 5e de finish te be-
reiken in de eindtijd van 2.03.02 uur. 
Om 10.05 uur gingen vanuit Oceanus 2 
jeugd teams van start gaan. Het Ocea-
nus Triathlon Meiden team bestaan-
de uit Annika Fangmann, Thara Kleij-
berg en Mirjam van der Luit gingen de 

onderlinge strijd aan met de jongens, 
Job van der Luit, Vincent van Dijk, Jus-
tin Heijsteeg, van het Oceanus Tria-
thlon Team - De Toppers. De meiden 
deden het geweldig en bleven de jon-
gens voor. Met een voorsprong van 
ruim 1 minuut barste de strijd los tus-
sen de laatste atleten. Uiteindelijk wer-
den de meiden in de laatste kilometer 
voorbij gelopen. De jongens wisten de 
finish als 6e team bereiken in de tijd 
van 1.55.37 uur gevolgd door de Mei-
den op plek 7 (1.56.23 uur). Om 13.00 
uur werd het startschot gegeven voor 
de finale van de Lotto Eredivisie. Op 
het hoogste niveau werd er gestre-
den, waarbij het Bower & Wilkins ZSC 
Oceanus Triathlon Team met een ster-
ke opstelling vertegenwoordigd was. 
Sander Berk, Martin Pet, Raymond Pet 
en Niek Heldoorn hebben alles geven 
om hun huidige 16e plaats te verdedi-
gen. De mannen wisten als 14e te fini-
shen, wat uiteindelijk de 11de van dit 
seizoen heeft opgeleverd. Wil jij ook 
weten wat triatlon inhoud, of wil je wel 
een keer mee trainen? 

Kijk dan op de site www.oceanustria-
thlonteam.nl” www.oceanustriathlon-
team.nl voor meer informatie.

Voetbalwedstrijd tegen UNO
FC Aalsmeer wint met gemak!
Aalsmeer - Alle ingrediënten wa-
ren zondag aanwezig voor de eerste 
wedstrijd in deze competitie onder 
de nieuwe naam van FC Aalsmeer. 
Prachtig weer, spelers tot het bot 
gemotiveerd om ook deze wedstrijd 
te winnen. Diverse spelers hadden 
zaterdag nog meegedaan met de 
Aalsmeerse festiviteiten. Maar, daar 
was zondag weinig van te merken. 
Fris en fruitig trad men UNO tege-
moet. UNO, altijd een moeilijke te-
genstander, liet zich volledig de wil 
opleggen door een zeer aanval-
lend F.C. Aalsmeer. Reeds in de zes-
de minuut was het raak, een doel-
man die niet resoluut ingreep was 
er de oorzaak van dat de bal via di-
verse handelingen terecht kwam bij 
Fabian Waayman, die op zijn beurt 
met het hoofd kon scoren: 1-0. Een 
verdiende opsteker zo vroeg in de 
wedstrijd al. FC Aalsmeer bleef con-
stant druk zetten. Jeroen Ezink was 
met name de man die de verdedi-
ging de nodige hoofdbrekens kost-
te, maar de afwerking miste nog de 
scherpte. Bij FC Aalsmeer was mooi 
de werking tussen ‘oud’ en jong te 
zien, een prima mix. UNO probeer-
de er van alles aan om van die ha-
telijke nul af te komen. Maar wat ze 
ook probeerde, onder andere via 
Jonkman, de verdediging van FC 
Aalsmeer gaf geen cadeautjes weg. 
Fabian Waayman en Robert Jan-
sen waren veelal de spelers die ach-
terin de dienst uitmaakten, geassi-

steerd door Eric Jansen en Lennart 
Eberharter. Laatstgenoemde zorg-
de met zijn aanvallend vermogen 
steeds voor de nodige onrust in de 
UNO gelederen. Het was een ader-
lating voor de thuisclub, het uitval-
len van Patrick Abma, maar werd 
prima vervangen door Joeri van de 
Schraaf. Het was FC Aalsmeer wel 
aan te rekenen dat ze de wedstrijd 
al in de eerste helft had kunnen be-
slissen. Na de thee, amper na drie 
minuten, was het Barry Spring in 
‘t Veld die voor de 2-0 zorgde. Dat 
was een aardige opsteker. Ook Ro-
bert van Leeuwen probeerde het 
even later, maar zijn inzet ging ra-
kelings langs. FC Aalsmeer ging 
voor een hogere score, prachtig was 
het om te zien hoe Barry Spring in ‘t 
Veld weer naar zijn oude niveau toe-
groeide. De wedstrijd werd nu wat 
rommeliger van beide kanten trou-
wens. De passes kwamen niet meer 
aan, maar het was ook vermoeiend 
warm. Wel bleek dat de spelers van 
FC Aalsmeer conditioneel beter in 
hun vel zaten als UNO. De drie nul 
kwam toch nog op het scorebord. 
Het was Barry Spring in ‘t Veld die 
de maker was: 
3-0. Het was genoeg, spelers en 
trainer dik tevreden. En het trou-
we publiek had een mooie wedstrijd 
gezien. Zondag 21 september speelt 
FC Aalsmeer uit tegen RCH.

Theo Nagtegaal

FIQAS begint aan BeNe League
Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
de BeNe League van start gegaan: de 
competitie van de vier sterkste Neder-
landse en Belgische mannen hand-
balploegen. Tussen september en 
maart wordt een volledige competi-
tie gespeeld met een afsluitende Fi-
nal Four. Ook FIQAS Aalsmeer heeft 
zich hier voor geplaatst. De eerste 
wedstrijden zijn al gespeeld, maar de 
Aalsmeerders hoefden nog niet in ac-
tie te komen. Volendam, de eerste te-
genstander, speelde afgelopen zater-
dag een Europacup wedstrijd en dus 
werd dat duel verplaatst naar don-
derdag 18 september, vanavond dus. 
Om 20.00 uur begint FIQAS Aalsmeer 
aan het handbalseizoen in sporthal 
Opperdam in Volendam. De tweede 
wedstrijd in de BeNe League spelen 
de mannen van FIQAS Aalsmeer aan-
staande zaterdag 20 september in en 
tegen het Belgische Bocholt. Aanvang 
20.00 uur. De eerste thuiswedstrijd is 
overigens pas op zaterdag 4 oktober. 

Dames winnen weer! 
De dames van FIQAS Aalsmeer heb-
ben ook hun tweede wedstrijd in de 
Eerste Divisie gewonnen. Dit keer 
stond er een uitwedstrijd op het pro-
gramma: bij Fortissimo in Cothen. Een 
ploeg die die dit seizoen wordt ge-
traind door Aalsmeerder Kees Boom-
houwer. Ook zij hadden hun eer-
ste competitieduel gewonnen, dus 
het beloofde een spannende partij 
te worden. En dat werd het ook! De 
wedstrijd had een wat nerveus begin, 
want na tien minuten stond het pas 
1-1. Ook in het vervolg van het eer-
ste bedrijf hielden de ploegen elkaar 
in evenwicht en ze gingen rusten bij 
een ongekend lage stand van 7-7. Het 
eerste deel van de tweede helft was 
voor Fortissimo dat een voorsprong 
van drie punten pakte. Daarna knok-
ten de Aalsmeerse dames zich pri-
ma terug in de wedstrijd en kwamen 
weer op gelijke hoogte: 21-21. En een 
paar seconden voor tijd wist FIQAS 
Aalsmeer ook nog de winnende treffer 
te scoren: 21-22 en dus werden op-
nieuw twee punten behaald! Hierdoor 

staan de dames – samen met vier an-
dere ploegen – nog ongeslagen bo-
venaan. Komende zaterdag 20 sep-
tember speelt het Aalsmeerse dames-
team weer thuis in de Bloemhof. Aan-
vang 20.00 uur. Tegenstander is West-
landia, een ploeg die tot nu toe nog 
geen punten behaalde. Desondanks 
geen team om te onderschatten. De 
jonge ploeg van Herman Schaap, die 
al twee keer wist te winnen, kan dan 
ook weer de nodige steun gebruiken. 
Dus… kom naar de hal en moedig de 
ploeg aan. 

Punt voor Heren 2 
Zondagmiddag 14 september traden 
de mannen van FIQAS Aalsmeer 2 
aan tegen het tweede team van Quin-
tus in Kwintsheul. Na de winst van 
vorige week op MHV’ 81 startte het 
team vol goede moed. Toch was de 
openingsfase voor Quintus: 5-2. Hier-
na knokten de Aalsmeerders zich te-
rug tot één punt, maar het duurde tot 
de 17e minuut voordat de gelijkmaker 
(9-9) werd gemaakt. En met een gelij-
ke stand van 15-15 ging ook de rust 
in. Na rust keepte Marco en kwam FI-
QAS op voorsprong, al kon die lijn niet 
worden doorgetrokken. Beiden ploe-
gen kwamen nu om en om op voor-
sprong, waardoor het tot tien minu-
ten voor tijd niet duidelijk was wie er 
zou winnen: 24-24. Het tempo lag vrij 
laag en opnieuw waren er de nodige 
dweilpauzes. Nu sloeg Quintus een 
gaatje van twee punten (26-24). Daar 
bleef het bij want in de daarop vol-
gende aanval werd een kans gemist. 
FIQAS wist zich terug te knokken tot 
27-27. 25 Seconden voor tijd nam trai-
ner Plugge een time out in de hoop de 
laatste aanval nog succesvol te kun-
nen afronden. Helaas werd dat laat-
ste schot geblokt, waarna de scheids-
rechters floten voor het eindsignaal. 
Geen winst, maar gezien het wed-
strijdbeeld en het doelpuntenverloop 
was een gelijkspel misschien ook wel 
de meest terechte uitslag. Aanstaan-
de zondag 21 september speelt FIQAS 
Aalsmeer thuis in De Bloemhof tegen 
Gemini. Aanvang 14.30 uur. 

RKDES doet zichzelf te kort
Kudelstaart – RKDES heeft haar 
tweede wedstrijd in de derde klas 
niet kunnen vieren met een overwin-
ning. In Amsterdam werd er met 2-1 
verloren van het Amsterdamse ZS-
GO/WMS. De start van deze compe-
titie is voor het team van trainer Koos 
Abrahamy nog een zoektocht naar de 
juiste balans. Het jonge Kudelstaart-
se team is nog wat wisselvallig. Ook in 
de wedstrijd tegen het sterk vernieuw-
de ZSGO/WMS lieten de Kudelstaar-
ters zien dat het nog niet constant is.  
In de beginfase was ZSGO/WMS de 
bovenliggende partij. De thuisploeg 
kreeg na 3 minuten ook al een flinke 
steun in de rug, toen verdediger Ri-
chard de Vries terecht een strafschop 
tegen kreeg. Hij haakte ZSGO/WMS-
aanvaller Laquel  Lieveld in het 16-me-
ter gebied. Scheidsrechter Werff legde 
de bal terecht op de stip. ZSGO/WMS-
speler Lieveld faalde niet, de thuis-
club op een 1-0 voorsprong. Een te-
genvaller voor RKDES, aanvaller Ray-
mond Baars werd letterlijk uit de wed-
strijd geschopt, scheidsrechter Werff 

hield om onbegrijpelijke reden de 
kaarten op zak. Trainer Koos Abraha-
my kon niet anders, Raymond Baars te 
wisselen voor Dani Calmez.  Het laat-
ste kwartier nam RKDES meer en meer 
het initiatief. Er ontspon zich een leuke 
wedstrijd, waarin de Kudelstaarters de 
schroom van zich afgooide en het er-
varen Amsterdamse team terug drong. 
Dit resulteerde in een schitterende 
doelpunt van de goed spelende Roy 
Endhoven. Uit een ingooi op rechts, 
kreeg de Kudelstaartse middenvelder 
de bal en schoot van zeker 30 meter 
fraai over ZSGO/WMS doelman Randy 
Sanches, 1-1 op het scorebord. In de 
slotfase kreeg RKDES nog twee goe-
de kansen, via Jordy Bourgonje en in-
valler Dani Calmez. Beide keren redde 
de ZSGO/WMS doelman Randy San-
chez. De tweede helft was bijna een 
kopie van de eerste. Even was de ver-
dediging van RKDES niet bij de les en 
Laquel Lieveld van ZSGO/WMS scoor-
de 2-1. Even leek het team van trainer 
Koos Abrahamy overlopen te worden. 
Maar het jonge team herpakte zich. 

Een aantal mooie aanvallen werden 
niet beloond. De goed spelende inval-
ler Dani Calmez was een plaag voor 
de verdediging van de Amsterdam-
mers. In de 75e minuut zette hij een 
fraaie aanval op, zijn voorzet bereikte 
net niet Daryl Haime. In de 84e minuut 
een grote kans voor Roy Endhoven, 
zijn inzet werd ternauwernood gered 
door de doelman van de Amsterdam-
mers. In de 88e minuut weer een grote 
kans voor RKDES, de fraaie aanval van 
Jordy Bourgonje ging maar net naast. 
In de slotminuut nog een grote kans 
voor de thuisploeg, maar ook nu red-
de de goed keepende Jeremaih Veld-
man. De tweede nederlaag was een 
feit, RKDES verdiende meer. Dat was 
ook de RKDES trainer Koos Abrahamy: 
“Een gelijkspel was op zijn plaats, maar 
we zullen nog wat constanter en geluk 
moeten hebben.” De komende wed-
strijden moet het gebeuren, gezien het 
spel moet dit lukken. RKDES speelt fris 
en aantrekkelijk voetbal. Met deze we-
tenschap en instelling komen de pun-
ten vanzelf. Aanstaande zondag 21 
september speelt RKDES 1 thuis aan 
de Wim Kandreef om 14.00 uur tegen 
VVA/Spartaan. Ad Verburg

Forse nederlaag voor FCA
Aalsmeer - Het lag niet aan tegen-
stander Zevenhoven - een middelma-
tig hard werkende ploeg - dat FCA af-
gelopen zaterdag 13 september op een 
0-4 nederlaag werd getrakteerd. Niets 
klopte er aan FCA-kant. Als los zand 
opereerden zij  90 minuten lang. Ook 
interim-trainer Eric Zethof zal het pijn 
aan de ogen gedaan hebben en zal 
ook hij wel spijt van sommige van zijn 
keuzes hebben gehad. Het team zal 
als geheel met elkaar in beraad moe-
ten. Op deze manier win je geen wed-
strijden. Over de wedstrijd zelf kan kort 
gesproken worden. De 175 toeschou-
wers, hoofdzakelijk uit Zevenhoven, 
zagen FCA het meest aan de bal, maar 
van de vijf kansen van Zevenhoven 

werden er vier benut. FCA was vóór 
onmachtig en creëerde weinig kansen 
tegen de fysiek sterke Koen Aartman 
en Frank Koelewijn van Zevenhoven. 
Uit het niets kwam in de 23e minuut 
uit een corner de 0-1. De weggewerk-
te bal werd opnieuw ingezet en de lan-
ge spits Pieter Koen van der Plas kop-
te raak,  0-1. FCA mocht weer balbe-
zit hebben, maar verder dan de 16 me-
ter kwam het niet. De beste kans was 
nog voor Zevenhoven in de 43e mi-
nuut. Vrij voor open doel schoot Pie-
ter Koen van der Plas hoog over. Na de 
pauze ging het op dezelfde voet verder. 
FCA aan de bal en Zevenhoven loerde 
op de counter. Wissel 56e minuut: Sa-
lih Yildiz  voor de geblesseerde Vernon 

Weber. Wissel 62e minuut: Floris Dok-
kum voor Nick Duijn. Met Floris Dok-
kum kwam er achterin meer voetbal bij 
FCA, maar voorin had men een offday 
en keeper Martijn Brouwer hoefde zel-
den op te treden. De eerste aanval van 
Zevenhoven in de 73e (!) minuut was 
direct raak. Roland Verlaan passeerde 
eerst Mark Ruessink en met een sub-
tiel tikje door de benen van Ray Smidt 
werd het 0-2. Een makkelijk gegeven 
penalty bracht Zevenhoven via Marco 
Pellegrom in de 76e minuut op 0-3. Een 
vrije doorloop van Pieter Koen van der 
Plas in de 80e minuut bracht zelfs 0-4 
op hert scorebord. FC Aalsmeer (za-
terdag) speelt komend weekend 20 
september uit tegen het ook puntloze 
T.A.V.V. uit Ter Aar. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. Locatie Hoogerheijdestraat, 
2461 XE Ter Aar.  Jack van Muijden

Champagne douche voor kampioen Henk v/d Beukel

Aalsmeerse invasie succesvol 
tijdens 14e HiBRA demoraces
Aalsmeer - Zaterdagavond 13 sep-
tember zijn om half acht in de avond 
28 teams gestart voor de drie uur van 
Aalsmeer. Helaas schoof na 20 minu-
ten de plaatselijke favoriet Jaap Eike-
lenboom onderuit met zijn Harris Ka-
wasaki. Bij het invallen van de duister-
nis werd het echt een mooi schouwspel 
van de motoren en de rijders wissels. 
Een half uur voor het einde van de drie 
uurs demorace schoven drie motoren 
onderuit, één van de motoren schoof 
tegen de afzetting en een toeschouwer 
kreeg de afzetting tegen de borst. De 
toeschouwer is voor controle afgevoerd 
naar het ziekenhuis, waar bleek dat de 
hij een rib had gekneusd. Aalsmeerder-
brug inwoner Arjan Gordijn en Kwake-
laar Aart van Erkel werden op een Hon-
da VFR de winnaars van de 3 uur van 
Aalsmeer. Arjan Gordijn werd bij de 
prijsuitreiking op zaterdagavond ook 
nog toezongen vanwege zijn 44e ver-
jaardag. Zondag 14 september was het 

een ware Aalsmeerse invasie met deel-
nemers in vrijwel alle raceklassen tij-
dens de veertiende editie van de Hi-
BRA demoraces. Goos Bartels werd op 
zijn prachtige Honda eerste in de 750 
cc klasse en derde in de 500 cc klasse. 
Zoon Leslie Bartels viel net buiten de 
prijzen. Henk van den Beukel eindigde 
op de eerste plaats in de 50 cc klasse 
en stelde daarmee zijn landelijk kam-
pioenschap zeker. Bij de prijsuitreiking 
werd Henk getrakteerd op een cham-
pagne douche. De zondag editie van de 
HiBRA verliep verder zonder enige val-
partij en duizenden toeschouwers heb-
ben genoten vooral in de middag van 
de oude race motoren. Trots is de or-
ganisatie op deelname van de race le-
gendes Cas Swart 86 jaar op zijn Du-
cati, Leen Rehorst 83 jaar op de Nor-
ton Manx en Fred Hagenmeier ook 83 
jaar op een prachtige Mondial. De drie 
en hun motoren trokken veel bekijks 
in het rennerskwartier. Teruggekeken 

wordt op een geslaagd motorweekend. 
Op naar volgend jaar, de vijftiende keer, 
dus extra feest!  
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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