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Agressieve dief 
steelt sokken
Aalsmeer - Medewerkers van 
een supermarkt op het Polder-
meesterplein zijn maandag 14 
september rond half zeven in 
de avond behoorlijk geschrok-
ken. Een winkeldief werd op 
heterdaad betrapt. De man 
reageerde heel agressief en 
beende de winkel uit. Hij heeft 
drie verpakkingen met sokken 
gestolen. De man reed in een 
paarse Volkswagen met Pools 
kenteken. De winkeldief is on-
geveer 30 jaar oud, 1.90 meter 
lang en droeg een blauw trai-
ningspak. De politie doet ver-
der onderzoek.
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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vrijdag 2 oktober 
geen mogelijkheid 

reisdocument 
aan te vragen of op te halen

Zie pagina 6

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

30e Pramenrace Aalsmeer: 
‘Daar kikker je van op’
Aalsmeer - ‘Daar kikker je van op’, 
één van de reclameslogans op een 
praam tijdens de dertigste Pramen-
race afgelopen zaterdag 12 sep-
tember. En zo is het, van dit super-
gezellige, echt Aalsmeerse evene-
ment, word je vrolijk. Het verkleed-
feest op het water is prima verlo-
pen, het is op enkele spettertjes bij 
aanvang droog gebleven, en heel 
creatief is gehoor gegeven aan het 
thema Commercials. Loekie was er 
bij, net als de bekende paarse koe 
en zelfs de belastingdienst (blauw 
op de mat). Als verwacht waren er 
veel reclames voor allerlei biersoor-
ten, vaarde de Cola-truck met Kerst-
mannen de Aalsmeerse wateren in, 
was er ‘protest’ van Pieten die vin-
den dat wat zwart is, zwart moet 
blijven en werd een knipoog gege-
ven naar de werkzaamheden on-
langs op de Uiterweg en de nieu-
we naam voor de Westeinderplas-
sen: Lake Aalsmeer. Nootjes, snoep-
jes, patat, hamburgers, groente, tro-
pische drankjes en melk waren al-
lemaal verkrijgbaar. De pramen en 
bokken werden bemand door pira-
ten, cowboys, nonnen, koeien, ko-
nijnen en noem maar op. 
Wat een feest, wat een spektakel! 
Naast de kleding was veelal nog 
meer aandacht besteed aan de ver-
siering van de pramen en de bok-
ken. Hier zijn avonden ‘klussen’ aan 

vooraf gegaan. Complimenten aan 
alle deelnemers, die heel veel in-
woners met hun gekte en lolligheid 
hebben getrakteerd op een uniek 
evenement. In de categorie recre-
anten maakt winnen niet uit, deel-
nemen is belangrijker. Maar na-
tuurlijk is het leuk als je toch op 
het podium wordt geroepen en be-
loond wordt met een prijs. De cate-
gorie recreanten is gewonnen door 
de koeien van ‘Ome Dirk‘. De foto 
van de praam richting CAV mag een 
jaar bewonderd worden. De catego-
rie dames is (eindelijk) gewonnen 
door de ballerina’s van ‘Herinnert u 
zich deze nog’ en deze meiden heb-
ben de Juf Alberdien trofee uitge-
reikt gekregen. Team ‘Rentapraam’ 
is weer eens in de prijzen gevallen 
in de categorie bokken en ging dit 
keer naar huis met de hoogste eer, 
de Paul Hogervorst trofee. 
In de categorie snellen gaat het juist 
honderd procent om het winnen. 
Na het uitreiken van de prijzen aan 
nummer drie ’Speedfi sh’ en nummer 
twee ’Uniek’ barstte er gejuich los in 
de tent. De ontlading was super-
groot bij team ‘SLK’: Yes, gewonnen! 
De Pramenrace gevaren in slechts 1 
uur, 40 minuten en 10 seconden. 
Heel blij zijn captain Daan Kees-
sen en zijn bemanning met de zil-
veren praam en de Jan Stokkeland 
trofee. De prijzen in de vier catego-

rieën worden als laatste uitgereikt. 
Eerst worden teams verblijd met de 
diverse, speciale prijzen. De Boe-
zemschop voor het meest spraak-
makende team mochten de leger-
meiden met waterpistolen in ont-
vangst nemen, de Meer Geluk Tro-
fee is gegeven aan de Beach Ladies. 
De pomp was stuk en dit beteken-
de de hele dag hozen. Ondanks de 
pech, heeft het team een hele leuke 
dag gehad, zo lieten ze weten. Voor 
de Joppe Trofee voor het gezelligste 
team werden de gymmende oudjes 
van de Pacifi c Princess het podium 
opgeroepen en voor de Eerbied voor 
jouw grijzen haren Trofee (beste pu-
bliek vermaakt) de bijtjes van Team 
‘t Schip. De Watertoren Trofee wordt 
gegeven aan het team dat het beste 
het thema uitgebeeld heeft. De naar 
koek happende ‘bosnegers’ van de 
Lillike Draek werden hiermee in het 
zonnetje gezet. De Penta sjouwen, 
de hoofdprijs van de jury, mochten 
de Chineesjes van de Poelbandits 
en de prijs ‘t Roer om (moet anders) 
is uitgereikt aan ‘t Vooroordeel, de 
deelname van de gemeente. “Wat 
wij allemaal meegemaakt hebben. 
Het roer moet echt om, gemeen-
te”, aldus de sneer met een lach van 
Wim en Joost van SPIE. Elders in de-
ze krant de volledige uitslag van de 
Pramenrace met uiteraard veel fo-
to’s van www.kicksfotos.nl. 

Green Park Aalsmeer (eindelijk) in de lift!

Snel aanleg hele Braziliëlaan 
met aansluiting op N201
Aalsmeer - Green Park Aalsmeer 
zit eindelijk in de lift. Het diepe dal 
maakt plaats voor een verhaal van 
verkoop van bedrijfskavels en met 
serieuze nieuwe gegadigden. En 
heel belangrijk: Een nieuw deel van 
de infrastructuur op Green Park 
Aalsmeer kan worden aangelegd, 
waardoor er een verbinding naar 
de N201 gerealiseerd kan worden. 
De gemeente heeft overeenstem-
ming bereikt met de eigenaar van 
een stuk benodigd grond en hier-
door kan de Braziliëlaan in één keer, 
dus niet gefaseerd, aangelegd wor-

den. Er zijn gronden geruild, waar-
door beide partijen nu in het be-
zit zijn van aaneensluitende stuk-
ken uitgeefbare grond. Wethouder 
Ad Verburg is bijzonder verheugd 
over deze ontwikkeling. “Green Park 
Aalsmeer krijgt een nieuwe impuls. 
We zijn heel optimistisch. Met een 
goede infrastructuur krijgt het be-
drijventerrein wel invulling, daar ben 
ik van overtuigd.” 
De aanleg van de gehele Brazili-
elaan, de zo gewilde directe aanslui-
ting op de N201, zal zeker bijdragen 
aan een succesvolle invulling van dit 

Nu nog doodlopend vanaf de Machineweg, maar vanaf 2016 de toegangs-
weg naar de N201.

Op de plaats van het ongeluk bij de garage komen steeds meer bloemen en 
knuffels te liggen. Neergelegd door vrienden van de overleden Tom van Tol en 
de gewonde Mascha. “Een toffe peer”, aldus vrienden over de 23 jarige. “Net 
zijn eigen metaalbewerkingsbedrijfje gestart. Diep triest.”

Aanrijding met dodelijke 
afl oop op Oosteinderweg
Aalsmeer - Wat een trieste en treu-
rige afsluiting van een heel gezellige 
week in Aalsmeer. Rond half drie in 
de nacht van zaterdag 12 op zondag 
13 september heeft op de Oostein-
derweg een aanrijding met dodelij-
ke afl oop plaatsgevonden. Een 23 
jarige inwoner, die met zijn halfzus 
van 18 jaar uit de feesttent kwam en 
naar huis fi etste, is frontaal aange-
reden door een 44 jarige automo-
bilist uit Rijsenhout. De bestuurder 
kwam vanaf Amstelveen richting 
Aalsmeer, heeft enkele auto’s ge-
raakt, is gaan tollen en heeft de fi et-
sers geschept. 
De Aalsmeerder liep zwaar hersen-
letsel op en is aan zijn verwondin-
gen overleden. Zijn halfzusje raak-
te ook zwaar gewond en is in kri-
tieke toestand naar het ziekenhuis 
gebracht. Ze heeft veel botbreuken, 

maar is inmiddels buiten levensge-
vaar. De politie is direct na het tra-
gische ongeval een onderzoek ge-
start. De Oosteinderweg is geruime 
tijd afgesloten geweest. De bestuur-
der van de auto had twee keer de 
toegestane hoeveelheid alcohol op. 
Zijn rijbewijs is terecht ingevorderd 
en hij moet zich verantwoorden bij 
justitie.
Veel inwoners hebben geschokt ge-
reageerd op dit vreselijke ongeluk. 
Pas 23 jaar, een hele familie ont-
wricht, in diepe rouw. Er heerste 
zondag, begrijpelijk en terecht, ver-
slagenheid in Aalsmeer. Een tra-
gisch einde, een groot verlies, juist 
in een periode waarin Aalsmeerders 
zich, meer dan anders, met elkaar 
verbonden voelen. Heel veel sterkte 
en kracht voor de families en vrien-
den van de slachtoffers.

deel van Green Park Aalsmeer en 
klinkt vast als muziek in de oren van 
de hier gevestigde bedrijven en be-
woners in Nieuw-Oosteinde. Ook zij 
mogen gebruik gaan maken van de 
snellere en directe verbinding van 
en naar de N201. En lang hoeft hier 
niet op gewacht te worden, de vaart 
gaat er in! Volgens de huidige plan-
ning gaat Green Park Aalsmeer Ge-
biedsontwikkeling BV in opdracht 
van de gemeente vanaf nu in sep-
tember tot en met december de 
Braziliëlaan aanleggen. Het voorne-
men is om met ingang van 2016 de 
verbinding open te hebben voor het 
verkeer. 

Grondwal achter Hornweg
De Braziliëlaan stopt nu nog bij het 
bedrijf van Met & Co en PTMD, 
maar gaat een stuk verder doorge-
trokken worden, in een ‘knik’ paral-
lel achter de Hornweg langs om tot 
slot om te buigen naar de aanslui-
ting van de N201 op de Middenweg. 
Met de bewoners van de Hornweg 
is in goed overleg gesproken over 
het doortrekken van een groene 
buffer, c.q. grondwal. “Deze wordt 
tegelijk met de aanleg van de Brazi-
liëlaan gemaakt”, gaat Verburg ver-
der. “Hierover is uitgebreid gepraat 
met de bewoners en dat gebeurt 
echt in goede samenspraak. Ben ik 
best trots op.” 

Beroepszaak stopzetten
Natuurlijk ligt het in de bedoeling 

om de Middenweg als centrale weg 
in Green Park Aalsmeer aan te leg-
gen. Het wordt de hoofdstructuur, 
maar de aanleg heeft vertraging op-
gelopen tot 2018, de grondslag hier-
van ligt bij de recessie enkele jaren 
geleden. Partners Aalsmeer en Uit-
hoorn werden door de gemeentera-
den begrijpelijk teruggeschakeld. Er 
waren hoge kosten gemaakt, maar 
voortgang was er niet. Geen geld 
meer uitgeven, was de dringende 
boodschap. De aanleg van de tijde-
lijke Middenweg is helaas niet mo-
gelijk gebleken. Daar wordt nu van-
af gezien. Nu de komende jaren in 
het businesspark verschillende ka-
vels ingevuld worden, is er weer 
ruimte voor verdere ontwikkeling 
van de defi nitieve infrastructuur. 
Voor de realisatie van de defi nitie-
ve Middenweg aan de oostzijde van 
de N201 is de aankoop van twee 
percelen noodzakelijk. De minne-
lijke onderhandelingen over de ver-
werving zijn ingezet, maar verlo-
pen vooralsnog stroef. Op basis van 
het vigerende bestemmingsplan 
kan het onteigeningsinstrumenta-
rium worden ingezet om de beno-
digde gronden in het bezit te krij-
gen. “Vooralsnog is dit nog niet aan 
de orde”, benadrukt wethouder Ver-
burg. “Hier in het gemeentehuis zijn 
we er allemaal mee bezig. Ook Dick 
van der Harst, de nieuwe directeur 
van Green Park Aalsmeer Gebieds-
ontwikkeling BV, zet zich honderd 
procent in. We gaan verder, want 
in 2018 willen we wel de defi nitieve 

inrichting van de Middenweg aan 
kunnen leggen.” 

Verkeersveiligheid
Door de uitspraak van de Raad van 
State over de geluidbelasting op de 
woning op perceel Middenweg 55 
is ook de aanleg van een tijdelijke 
Middenweg op korte termijn on-
mogelijk. De gemeente gaat de be-
roepszaak in verband met de omge-
vingsvergunning stopzetten en ver-
schillende maatregelen nemen om 
de verkeersafwikkeling en de ver-
keersveiligheid te verbeteren. 
“De rechter heeft zich ook uitge-
sproken over de veiligheid van fi et-
sers hier en dat hebben wij ons aan-
getrokken”, gaat Verburg verder. 
“We gaan een tijdelijk fi etsverbod 
voorbereiden in verband met de vei-
ligheid. De vrijliggende fi etspaden 
langs de Hornweg en Aalsmeer-
derweg zijn prima verbindingen en 
veilig. Op de Middenweg rijdt veel 
vrachtverkeer.” Het verbod zal ter 
inzage gelegd worden en nadat de 
termijn voor het indienen van een 
zienswijze is verlopen, zal hier door 
het college een besluit over geno-
men worden. In 2018, bij de defi ni-
tieve inrichting van de Middenweg, 
wordt overigens een vrijliggend 
fi etspad aangelegd. In Nieuw-Oos-
teinde worden vanavond vast veel 
champagnefl essen ontkurkt. Alvast 
proosten op het nieuwe jaar waarin 
het ‘gewoon’ wordt om snel gebruik 
te kunnen maken van de N201. 
Door Jacqueline Kristelijn
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Bijbelstudies in 
Seringenhorst

Aalsmeer - Sinds 15 september vin-
den weer eenmaal in de twee weken 
op dinsdagavond Bijbelstudie-avon-
den plaats in het gebouw Seringen-
horst in de Parklaan 27. De Bijbel-

Het Leger des Heils zoekt 
collectanten in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Leger des Heils 
zoekt collectanten in Aalsmeer 
voor de jaarlijkse deur-tot-deurcol-
lecte. De collecte wordt gehouden 
van 30 november tot en met 5 de-
cember. De opbrengst van de col-
lecte wordt gebruikt voor het soci-
aal maatschappelijk werk van het 
Leger des Heils. Steeds meer men-
sen doen een beroep op de hulp van 
het Leger des Heils. Bijvoorbeeld 
in de vorm van gebruikte kleding, 
voedsel of hulp bij schulpverle-
ning. Een groeiende groep mensen 
heeft moeite om het hoofd boven 
water te houden. Bovendien voe-
len steeds meer mensen zich een-
zaam. Het Leger des Heils wil men-
sen helpen die hulp nodig hebben 
en nergens anders terecht kunnen. 
Iedereen kan een beroep doen op 
het Leger des Heils, ongeacht ach-
tergrond of levensovertuiging. Het 
afgelopen jaar hielp het Leger des 

Heils bijna 60.000 mensen met pro-
fessionele zorg en begeleiding: van 
maatschappelijke opvang tot versla-
vingszorg en van jeugdzorg tot re-
classering. De deuren van buurt-
steunpunten en korpsgebouwen 
staan voor iedereen open. Wekelijks 
worden inloopochtenden, gezamen-
lijke maaltijden en andere activitei-
ten georganiseerd. Voor deze pro-
jecten en het ontwikkelen van nieu-
we initiatieven, krijgt het Leger des 
Heils geen subsidie. Daarom zoekt 
het Leger mensen die willen helpen, 
zodat dit belangrijke werk door kan 
blijven gaan. Onder de noemer ‘Sa-
menleven doe je dus niet alleen’, or-
ganiseert het Leger des Heils in veel 
plaatsen een deur-tot-deurcollecte. 
Bent u tijdens de collecteweek be-
schikbaar en wilt u zich aanmelden 
om in uw wijk te collecteren? Ga 
dan naar www.legerdesheils.nl/col-
lecte of bel met 036-5398175.

Wandelen en fietsen voor 
ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - Zaterdag 19 septem-
ber wandelt Stef Holling met vrien-
den en mede-vrijwilligers de Dam 
tot Dam wandeltocht om geld in te 
zamelen voor de bouw van een zie-
kenhuis in Nigeria. Dit is de twee-
de keer dat deze sponsoractie wordt 
georganiseerd. Vorig jaar brachten 
de 20 lopers een bedrag van ruim 
7.000 euro bijeen voor het project 
van Stef. Daarvan is het dak van het 
ziekenhuis betaald en konden deu-

ren en ramen aangebracht worden.
Op zondag 20 september gaat ook 
een groep enthousiastelingen van 
Dam tot Dam fietsen voor het pro-
ject van Stef. Vind je dit ook een 
goed initiatief en wil je sponsoren? 
Dit kan via NL98INGB0004201848 
ten name van stichting Found Mis-
sion House of the Gambia te Ku-
delstaart. Iedere Aalsmeerse euro 
wordt door Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer verdubbeld.

Meld ervaringen!
Zorg naar gemeenten: 
Goed voor elkaar?
Aalsmeer - Wat zijn de ervaringen 
met het geven van burenhulp, vrij-
willigerswerk en mantelzorg? En 
hoe tevreden zijn mensen die hulp 
vragen over de manier waarop hun 
gemeente de toegang tot zorg en 
ondersteuning regelt? Om daarach-
ter te komen, start de digitale raad-
pleging Zorg naar gemeenten: Goed 
voor elkaar? 
Het nieuwe zorglandschap kent een 
grotere bijdrage van burgers in de 
vorm van burenhulp, mantelzorg en 
vrijwilligerswerk. Negen cliënten-
organisaties zijn benieuwd naar de 
ervaringen met het geven van de-
ze ondersteuning. Ook willen zij we-
ten of cliënten tevreden zijn over 
het contact met de gemeente, on-

afhankelijke cliëntondersteuning en 
de uitkomst van het gesprek met de 
gemeente.

Iedereen kan meedoen
De raadpleging loopt van 3 septem-
ber tot 5 oktober. De vragenlijst op 
www.zorgnaargemeenten.nl is be-
doeld voor mensen die zorg en on-
dersteuning nodig hebben én voor 
mensen die vrijwilliger zijn of onbe-
taald hulp (kunnen) bieden. Men-
sen die geen internet hebben, kun-
nen telefonisch hun ervaringen mel-
den: op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur via 0900-2356780 (20 cent 
per gesprek). Kijk voor meer infor-
matie op www.aalsmeer.nl/zorg-
naargemeenten.

Yvette Koehler wijkhoofd in Aalsmeer

Collecte Dierenbescherming 
start op Dierendag
Aalsmeer - Van 4 tot en met 10 
oktober wordt er weer in het he-
le land gecollecteerd voor de die-
ren. Het geld wordt besteed aan 
de vier kerntaken van de Dieren-
bescherming, waaronder opvang-
centra en het werk van de Dieren-
ambulance. De Dierenbescherming 
komt op voor huisdieren, wilde die-
ren en dieren in de vee-industrie. Bij 
de jaarlijkse collecte spelen vrijwil-
ligers een grote rol. Yvette Koehler 
is zo’n vrijwilliger in Aalsmeer. Als 
wijkhoofd faciliteert ze de collecte 
in haar wijk. Yvette vertelt graag iets 
over haar werk.

Waarom doe je vrijwilligerswerk 
bij de Dierenbescherming?
“Omdat ik arbeidsongeschikt ge-
worden ben en ik op deze manier 
voldoening uit mijn leven haal. Er 
zijn natuurlijk veel goede doelen, 
maar ik kies voor de Dierenbescher-
ming, omdat dieren niet voor zich-
zelf kunnen opkomen. Omdat ik leef 
van een AOW’tje, doneer ik mijn tijd 
aan de Dierenbescherming.”

Wat houdt het werk van een 
wijkhoofd in? 
“Ik bel met de collectanten om te 
vragen welke straten ze willen lo-
pen. Dan tel ik de benodigde bus-
sen en zorg ik dat de collectanten 
ze bij mij of ergens anders kunnen 
ophalen.”

Waarom moeten mensen geld geven 
aan de Dierenbescherming?
“De Dierenbescherming is 100 pro-
cent giftafhankelijk. Er is zoveel die-
renleed. Je ziet het op televisie en 
op Facebook, het is vreselijk. Mis-
schien zijn sommige mensen dona-

tie-moe, maar ik hoop echt dat ze 
inzien dat dieren ons nodig hebben.”

Lukt het om genoeg collectanten 
te werven?
“Collectanten werven gaat in de ene 
wijk gemakkelijker dan in de ande-
re. Ik ben wijkhoofd van vier wijken, 
drie zijn redelijk goed bezet, maar 
de vierde wijk is een drama. Rond-
om mijn eigen straat probeer ik zo-
veel mogelijk zelf te lopen. Op dins-
dag sta ik op de markt te collecte-
ren. Mijn hondje doet eigenlijk het 
werk, ik houd alleen de bus vast! Bij 
het werven van nieuwe collectanten 
merk ik soms dat mensen wat te-
rughoudend zijn, omdat ze denken 
dat het veel werk is. Maar je kan zo 
veel of weinig straten lopen als je 
zelf wilt.”
Aanmelden als collectant kan via 
collecte.nhz@dierenbescherming.nl 
of bel 023-5343440

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - Kunnen mensen iets 
van God horen? Laat God iets van 
zich horen? Op zondag 20 septem-
ber is er om 10.00 uur een gasten-
dienst in de Oosterkerk aan de Oos-
teinderweg. Jeremia, nog heel jong, 
hoort de boodschap van God en 
moet die verder vertellen. Iedereen 
is welkom om mee te komen luis-
teren. Voor de kinderen is er crèche 
en kinderdienst. Vragen of inlichtin-
gen bij Betty Boor via 321636.

Handwerken bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Ook op woensdag 23 
september is er van 9.30 tot 11.30 
uur gelegenheid voor inloop en ont-
moeting onder het genot van kof-
fie en/of thee tijdens de Oost-Inn in 
de Mikado. Bezoekers kunnen de-
ze ochtend meedoen met quilten of 
een ander handwerk. Samen in een 
gezellige sfeer een mooi kleed, kus-
sen of iets maken. 

Bijbelverhalen 
Ook wel eens nieuwsgierig naar de 
verhalen over God? In films, muziek, 
boeken en schilderijen wordt regel-
matig verwezen naar verhalen uit 
de christelijke cultuur. Ook op te-
levisie en in de sociale media ko-
men deze onderwerpen voorbij. Op 
woensdagavond 23 september wor-
den van 19.45 tot 20.45 uur Bijbel-
verhalen verteld. Belangstellenden 
zijn van harte welkom in Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina-Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

studie-avonden worden georgani-
seerd door de Evangelisatie Kring 
Aalsmeer en sprekers om de beurt 
zijn Peter en Hoite Slagter. De avon-
den beginnen om 20.00 uur. Vooraf 
is er koffie en thee. Op dinsdag 29 
september spreekt Peter Slagter over 
‘De profetie van Jesaja’. Hoite Slagter 
gaat het op 13 oktober hebben over 
‘De Filippenzenbrief’. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. 

Aanstaande zaterdag en zondag
Opening Ontmoetingskerk 
met bezichtiging en dienst
Rijsenhout - Met gepaste trots en 
dankbaarheid kondigt de PKN-ge-
meente Rijsenhout de feestelij-
ke opening aan van het prachtige 
nieuwe kerkgebouw aan de Werf. 
Het vertrouwde gebouw is door een 
noodlottige brand in mei 2013 ge-
heel verloren gegaan. In de afge-
lopen twee jaar is met elkaar, maar 
ook met hulp van velen in het dorp 
en daarbuiten, een prachtig nieuw 
gebouw gerealiseerd, waar activi-
teiten inclusief de wekelijkse kerk-
diensten onder diverse gastvrije da-
ken voortgezet kunnen worden. En 
nu is het bijna zover dat het nieu-
we gebouw in gebruik genomen 
kan worden, inclusief de toren-met-
klok, waarvoor de benodigde fond-
sen door de inspanning en en-
thousiaste inzet van heel veel men-
sen bijeen zijn gebracht. Het ge-
bouw, dat uiteraard de kenmerken 
draagt van een kerkgebouw in een 
moderne jas, staat op een centra-
le plek middenin het dorp Rijsen-
hout. Dit is niet alleen een gegeven, 
maar ook een streven. Het is – zoals 
dit voor de brand ook al gebruike-
lijk was – de bedoeling dat het ge-
bouw ook een centrale plek zal in-
nemen in de dorpsgemeenschap, 
als ontmoetingsplek voor niet al-
leen kerkmensen, maar ook als on-
derdak voor een veelheid van ande-
re activiteiten, zoals op medisch ge-
bied en ten behoeve van het plaat-
selijke verenigingsleven. De officië-
le opening van de Ontmoetingskerk 

aan de Werf vindt plaats op zater-
dag 19 september vanaf 14.00 uur. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje en een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud, kan het 
gebouw bezichtigd worden en kun-
nen belangstellenden kennis ne-
men van de kerkelijke- en dorpsac-
tiviteiten die in het nieuwe gebouw 
plaats zullen gaan vinden. Op zon-
dag wordt de Openingsdienst ge-
houden, gevolgd door een gezellig 
samenzijn. Deze dienst begint, af-
wijkend van de normale aanvangs-
tijd, om 13.30 uur!

Oecumenische 
vredesdienst

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 20 
september. in de Open Hof Kerk in 
de Ophelialaan 247. Aanvang 10.00 
uur. Dominee Roeland Wijkhuizen 
uit Voerendaal zal voorgaan in de-
ze dienst. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Jan Raadgever 
op orgel en piano. Het thema is: Vre-
de verbindt: bruggen bouwen. Er is 
oppas voor de jongsten en kinder-
nevendienst voor de kinderen van 
de basisschool. Bij de uitgang zal er 
gecollecteerd worden voor een vre-
desproject in Zuid Soedan. Iedereen 
is van harte welkom!

Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. W.J. v/d 
Linde uit Barneveld en 16.30u. 
met ds. B.J. Eikelboom uit Baren-
drecht.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. in Kloosterhof woord 
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag 9.30u. in Karmelkerk 
eucharistievering met H. Rivas 
Franco. 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Vrijhof.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Dubbink uit Uithoorn.

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

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

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst, 
Parklaan 27. Op 29 september 
met Peter Slagter: ‘De profetie 
van Jesaja.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 

Zondag dienst om 10u. met dhr. 
Arie Davidse. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. Spreker: Gor 
Katchykian. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oe-

cumenische vredesdienst met 
ds. Roeland Wijkhuizen in Open 
Hofkerk, Ophelialaan. (kerkge-
bouw dorp dicht). Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Oecumenische vre-
desdienst met ds. Roeland van 
Wijkhuizen. Ook Heilige Boon-
tjes. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. dienst met dhr. 
J.W. v/d Kamp uit Beverwijk. Or-
ganist: Th. Griekspoor. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. gas-
tendienst met prof. Rietsma, Er-
melo. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. 

Zondag 20 
september 



Muziek
Vrijdag 18 september:
* Zomers concert Sursum Corda bij 
of in ‘t Middelpunt vanaf 19u.
Zaterdag 19 september:
* Cabaret ‘Onder de streep’ in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Band Van Alles & Nog Wat live in 
Sportzicht, Sportlaan v/a 21.30u.
Zondag 20 september:
* Fat Harry & The Fuzzy Licks in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 16u.

Films
Tot en met 21 september:
* Nieuw: Papertowns en Trainwreck. 
Ook Ted 2, Minions, De Vijf en de Pi-
ratenschat, Binnenstebuiten, Shaun 
het schaap, Cinderella, De Boskam-
pi’s. Voor volwassenen: Mission Im-
possible - Rogue Nation, De Ont-
snapping en Schone Handen in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Dinsdag 22 september:
* Film ‘Invictus’ over Nelson Man-
dela in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.
Donderdag 24 september:
* Natuurfilm ‘Ontdek Nederland 
opnieuw’ in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade vanaf 19u. Ook zaterdag 
26 om 13u. en zondag 27 septem-
ber om 19u.

Exposities
Zaterdag 19 september:
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
19 en 20 september:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12u. tot 17u.
* Grootste bloemenkleurplaat te 
zien in etalage winkel naast Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat. 
Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jac-

kie Sleper in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. Workshops 
op 15 september en 13 oktober.
September:
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting in zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad. 
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Schilderijen en portret-
ten. Te zijn tijdens openingstijden. 

Diversen
Donderdag 17 september:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Open avond Duikteam Thamen in 
zwembad, Dreef van 21 tot 22.30u.
Vrijdag 18 september:
* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 19 september:
* Postzegelbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 9.30u.
19 en 20 september:
* Kunstroute Aalsmeer op meer dan 
20 locaties met schilderijen, muziek 
en meer. Zaterdag en zondag van 12 
tot 17u. Gedichtentuin in Boomkwe-
kerskerkhof ook open.
* Hibra, historische motorraces op 
bedrijventerrein Hornmeer. Zater-
dagavond 3-uurs race v/a 19.30u. 
en zondag vanaf 10u.
Maandag 21 september:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Lezing Zin-Inn ‘De kunst van het 
vreedzaam vechten’ in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
Dinsdag 22 september:
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 23 september:
* Oost-Inn in de Mikado, Cathari-
na Amalialaan van 9.30 tot 10.30u. 
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

Vergaderingen
Woensdag 23 september:
* Wijkoverleg Hornmeer met be-
zoek wethouder Verlaan en aan-
dacht voor verwaarlozing huizen en 
tuinen in buurthuis Roerdomplaan 3 
vanaf 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

CADEAU-IDEE

TIP: KOOPJE:

Mondharmonica
'Free Blues'

€ 21,55

Ukelele 'Mahalo'
(diverse kleuren)

€ 29,95

Set gitaarsnaren
(klassiek) in blik

€ 8,50

Keyboard 
'Medeli' M10

€ 147,-

Ukelele 'Mahalo'
AANBIEDING:

Aanstaande zaterdag en zondag
Kunstroute Aalsmeer op 
26 bijzondere locaties
Aalsmeer - Op zaterdag 19 en zon-
dag 20 september vindt de Kunst-
route Aalsmeer 2015 plaats met dit 
jaar 26 verschillende en unieke lo-
caties, een record in de geschie-
denis van Kunstroute Aalsmeer. Op 
26 bijzondere locaties in Aalsmeer 
kunnen mensen genieten van aller-
lei vormen van kunst; van fotografie 
tot beeldkunst en van schilderijen 
tot poëzie en op diverse locaties ge-
beurt dit onder het genot van prach-
tige live muziek.
 
Kleurboek Aalsmeer
Speciaal voor de Kunstroute is er dit 
jaar een Kleurboek samengesteld. 
Totaal hebben 23 professionals en 
amateurs tekeningen gemaakt die 
gebundeld zijn tot een uniek kleur-
boek. Het kleurboek Aalsmeer is 
tijdens de Kunstroute op 4 loca-
ties verkrijgbaar voor de introduc-
tie prijs van 5 euro en na de Kunst-
route is het kleurboek exclusief ver-
krijgbaar bij Het Boekhuis voor de 
prijs van 8,95 euro. De overhandi-
ging van het eerste exemplaar van 
het Kleurboek Aalsmeer vindt plaats 
op vrijdag 18 september vanaf 20.00 
uur bij het Westeinder Paviljoen aan 
de Kudelstaartseweg (locatie 22 tij-
dens de Kunstroute). Alle deelne-
mende kunstenaars, sponsors en 
vrijwilligers van de Kunstroute zijn 
van harte welkom om dit mee te ko-
men vieren.
 
Officiële Opening
Op zaterdag 19 september om 11.00 
uur vindt de officiële opening plaats 
van de Kunstroute Aalsmeer 2015. 
Ook dit jaar gebeurt dit weer bij 
Jachthaven Otto (locatie 1) aan de 
Uiterweg 94 met dit jaar een optre-
den van het Sonority Popkoor. Gast-
spreker is de heer Jan Verschoor, 
directeur van Museum Jan van 
der Togt in Amstelveen. De officië-
le opening kan door iedereen bijge-
woond worden.
 
Radio Aalsmeer
Wie niet in staat is om de Kunstrou-
te persoonlijk te bezoeken, kan op 
zaterdag 19 september tussen 13.00 

en 17.00 uur luisteren naar Radio 
Aalsmeer. Deze middag wijdt de lo-
kale omroep een speciaal program-
ma aan de Kunstroute Aalsmeer. De 
uitzending zal plaatsvinden vanaf de 
locatie van Anneke Harting (locatie 
7) bij Jachthaven De Oude Werf aan 
de Uiterweg 123-127. 

KCA vlaggetjes
De Kunstroute Aalsmeer vindt zowel 
op zaterdag 19 als zondag 20 sep-
tember plaats tussen 12.00 en 17.00 
uur. De deelnemende locaties zijn te 
herkennen aan de KCA vlaggetjes. 
Negen locaties van de Kunstrou-
te bevinden zich op de Uiterweg, 
in het Centrum zijn ateliers te be-
zoeken in de Punterstraat, Dorps-
straat, Rozenstraat (wintertuin), Van 
Cleeffkade en het Stokkeland. Ook 
dit jaar is weer een Pop-Up Art Sto-
re ingericht waar betaalbare kunst 
te koop aangeboden wordt en deze 
is dit keer gehuisvest schuin achter 
molen De Leeuw op het Molenplein. 
Aanraders zijn zeker ook de uitstap-
jes naar verdere locaties in de Ger-
berastraat (Bacchus), Stommeer-
weg (Nieuwe Meer), Kudelstaart-
seweg (Watertoren, Sous Ter-
re en Westeinder Paviljoen), Roer-
domplaan (buurthuis Hornmeer), 
Aalsmeerderweg (Jovar en Borg-
man) en Hornweg (Kunstkwekerij). 
De meeste locaties zijn slecht be-
reikbaar met de auto, dus kom met 
de fiets. 

Muziek en workshops
Zowel zaterdag als zondag kan op 
verschillende locaties genoten wor-
den van livemuziek van popkoor So-
nority, Riverstones, Blues2, saxo-
foonkwartet, Linda en Arjan, Koeks 
en Dave, Aalsmeers saxofoon kwar-
tet en zondag vanaf 17.00 uur tijdens 
de afsluitingsborrel in Bacchus met 
het Jazz Quintet onder leiding van 
Robbert Tuinhof. Kinderen kun-
nen beide dagen deelnemen aan 
een workshop boetseren. Meer de-
tails over het programma, de deel-
nemende kunstenaars en de loca-
ties is te vinden op www.kunstrou-
teaalsmeer.nl.

Divers aanbod films voor alle leeftijden

Op avontuur met ‘Paper 
Towns’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
20 september gaat de film ‘Paper 
Towns’ in première in Crown Cine-
ma. Dit drama gaat over Quentin en 
zijn raadselachtige buurmeisje Mar-
go, die zo dol op mysteries is, dat 
ze er zelf een is geworden. Margo 
neemt Quentin mee op een nach-
telijk avontuur, maar verdwijnt dan 
plotseling. Wat ze achterlaat, zijn 
een aantal cryptische aanwijzin-
gen die Quentin moet ontcijferen. 
De zoektocht mondt voor Quentin 
en zijn gevatte vrienden uit in een 
bijzonder avontuur dat zowel hila-
risch als ontroerend is. Om Margo 
terug te vinden, moet Quentin ont-
dekken wat de waarde is van echte 
vriendschap en ware liefde. De film 
begint zondag om 19.00 uur in de 
bioscoop aan de Van Cleeffkade en 

is te zien op maandag 21 septem-
ber vanaf 16.15 uur en woensdag 
23 en maandag 28 september om 
21.15 uur. Nieuw is ook de kome-
die ‘Trainwreck’ vanaf maandag 21 
september te zien in de ‘eigen’ bios-
coop vanaf 21.15 uur en dinsdag 22 
september om 18.45 uur. In de gro-
te zaal kan ook genoten worden van 
‘Minions’ 2D en 3D, ‘Schone Han-
den’ en ‘Binnenstebuiten’. In de klei-
ne zaal kan in het pluche plaats ge-
nomen worden voor ‘De Vijf en de 
Piratenschat’, ‘Shaun het Schaap’, 
‘Cinderella’, ‘De Boskampi’s’ en ‘De 
Ontsnapping’. Kijk voor meer infor-
matie en tijden op de website www.
crowncinema.nl. Kaarten zijn te re-
serveren via info@crowncinema.nl 
of via 0297-753700 en zijn te koop 
in de biosbar. 

Zaterdagavond in café Sportzicht
‘Van Alles & Nog Wat’ live 
Aalsmeer - De band Van Alles & 
Nog Wat speelt zaterdag 19 septem-
ber in Café Sportzicht in de Sport-
laan. Na een welverdiende vakantie 
is de band terug met een mix van 
pop, rock en jazzy muziek. Met een 
gedeeltelijk nieuw repertoire van 
bekende namen als Bruno Mars, 
Stevie Wonder, Adèle en Joe Coc-
ker staat de band garant voor een 
leuke avond met lekker swingen-
de muziek. De band heeft de groot-
ste lol tijdens het spelen van num-
mers van deze artiesten. De leden 
van de band spelen muziek, omdat 
ze dat leuk vinden, er plezier aan 

beleven en dat graag met anderen 
willen delen. Na de vakantieperiode 
staat de band weer te popelen om 
voor publiek te spelen en het belooft 
een waar spektakel te gaan worden. 
‘Van Alles & Nog Wat’ bestaat uit 
drummer Pieter Eggermont, gitarist 
Nico Prent, toetsenist Bas Middel-
koop, bassist Hans Prent, saxofonist 
Boris Bouwense en de zangeressen 
Barbara Lau en Marcella Verwoerd. 
Kom ook genieten van een avondje 
leuke, lekkere swingende muziek in 
het gezellige Sportzicht in de Sport-
laan. Van alles & Nog Wat begint 
rond de klok van 21.30 uur.

Zaterdag try-out Jasper van Kuijk
Cabaret ‘Onder de Streep’ 
Aalsmeer - Het KCA cabaretsei-
zoen kan niet beter beginnen dan 
tijdens de Kunstroute waar aller-
lei vormen van kunst en cultuur aan 
bod komen. Op zaterdag 19 sep-
tember bijt Jasper van Kuijk het 
spits af met zijn programma ‘On-
der de Streep’. Je neemt geen risi-
co’s. Voor elke keuze die je maakt 
win je stapels informatie in. Wie is 
die cabaretier? Wat doet ie? Wat 
vonden recensenten van zijn voor-
stelling? Welke columns schrijft hij 
waar? En als dat niet in het tekstje 
staat, zoek je online. Want je wilt wel 
weten wat je krijgt, toch? Het is ten-
slotte ook je vrije zaterdagavond. En 
door wat op zijn website staat krijg 
je het idee dat Jasper van Kuijk een 
talentvolle cabaretier is. Wint Came-
retten en krijgt het Stijgend Applaus 

Stipendium, schrijft een column in 
de Volkskrant. Mooie recensies ook: 
scherp en actueel, met een verhaal 
én om te lachen. Maar je weet ook 
wie die informatie op die site heeft 
gezet. Dus zeker weten doe je het 
nooit. De behoefte om alles ze-
ker te weten, dat is waar ‘Onder de 
Streep’ over gaat. Van Kuijk daagt 
je uit een keer niks op te zoeken, je 
over te geven aan de verrassing. En 
gewoon naar ‘Onder de Streep’ te 
gaan, want het blijft verleidelijk.
Durf jij deze uitdaging aan? Kom 
dan op zaterdag 19 september naar 
deze try-out voorstelling in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
Aanvang: 21.00, entree: 12 euro.
Kaarten zijn te reserveren via www.
cultureelcafebacchus.nl of telefo-
nisch via 0297-342657 na 18.00 uur.

Zondag afsluiting met Jazz Quintet
Bijzondere expositie over 
‘Rooie Dorp’ in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 19 en zondag 
20 september is het weer Kunstrou-
te weekend in Aalsmeer. Zoals de 
laatste jaren gebruikelijk maakt cul-
tureel cafe Bacchus onderdeel uit 
van de route.
Fotografe Birgit Mattschulat toont 
in Bacchus een tussenstand van 
haar fotografisch project ‘Het Rooie 
Dorp’. Het Rooie Dorp bestaat uit 44 
woningen gebouwd in 1921 en ge-
legen aan de Machineweg. In de 
volksmond wordt dit complex ook 
wel het ‘Rooie Dorp’, genoemd, van-
wege de rode daken. De cultuur-
historische waarde van dit gebied 
wordt niet alleen bepaald door de 
individuele woningen, maar juist 
door de 44 woningen als geheel. Het 
Rooie Dorp is feitelijk de enige wo-
ningbouw in Aalsmeer langs een lint 
dat op complexmatige wijze is gere-
aliseerd. De woningcorporatie Eigen 
Haard is voornemens om de huidige 
woningen te slopen en te vervangen 
door nieuwbouw. De huidige wo-
ningen zijn in een steeds slechter 

wordende technische staat van on-
derhoud, klein (58 vierkante meter) 
en voldoen niet meer aan de huidi-
ge kwalitatieve eisen. Met de nade-
rende sloop van het Rooie Dorp ver-
dwijnt er wederom een karakteris-
tiek stuk Aalsmeer, zoals in de afge-
lopen decennia al zoveel verdwenen 
is. Birgit Mattschulat, zelf woonach-
tig in Oost, is begonnen het sterf-
proces van de woningen en hun be-
woners vast te leggen en toont op 
zaterdag 21 en zondag 22 septem-
ber in Bacchus een tussenstand van 
dit opmerkelijke project.
Behalve foto’s van Brigit Mattschu-
lat zal er op het balkon van Bacchus 
een serie jazz foto’s gemaakt door 
Reinoud Staps getoond worden. De 
foto’s gemaakt in Bacchus tijdens 
de KCA Jazz concerten. In het cultu-
rele café in de Gerberastraat wordt 
zondagmiddag de Kunstroute met 
muziek afgesloten. Vanaf 17.00 uur 
kan nagepraat worden met muziek 
van het Jazz Quintet onder leiding 
van saxofonist Robbert Tuinhof. 

Zondagmiddag concert
Richard Pryor live met The 
Fuzzy Licks in The Shack
Oude Meer - De Amerikaanse 
bluesmuzikant Richard Pryor is voor 
slechts drie optredens in Nederland, 
en natuurlijk is The Shack er één 
van! Op zondagmiddag 20 septem-
ber staat hij op het podium met Fat 
Harry and The Fuzzy Licks. Richard 
‘Rip Lee’ Pryor, zoon van de legen-
darische Snooky Pryor, is een gebo-
ren muzikant. Hij werd geboren in 
Chicago in 1958. Hij begon al op vrij 
jonge leeftijd te spelen op de oude 
mondharmonica’s van zijn vader, en 
probeerde de albums van zijn vader 
na te spelen. Als hij op de middel-
bare school speelde ‘Rip Lee’ al in 
meerdere lokale soul bands. In 1994 
speelt hij inmiddels ook gitaar en in 
1996 neemt hij samen met zijn va-
der het album ‘Mind Your Own Busi-
ness’ op en toeren ze door Japan. 
‘Rip Lee’ start als zanger en mond-
harmonicaspeler in verschillende 
blues bands. In 1998 gaat hij so-
lo optreden. Omdat hij ook nog een 
job heeft, stapt hij in 2000 uit de mu-

ziek business. Na zijn gevecht tegen 
beenmergkanker, keert ‘Rip Lee’ in 
2010 terug in de business, met een 
‘One Man Blues Show’. Hij toert in 
Zuid Amerika, Europa en de US en 
neemt een nieuw cd op. Hij noemt 
zijn sound ‘home grown blues’, de 
blues die hij van thuis heeft meege-
kregen. Het is een mix van Chica-
go blues uit de jaren vijftig en van 
zijn eigen blues. Richard speelt zon-
dag 20 september in The Shack met 
niemand minder dan bandleden van 
Fat Harry & The Fuzzy Licks. 

Voor in de agenda: Zondag 27 sep-
tember: Tribute to Doe Maar. Zon-
dag 4 oktober: Op veler verzoek te-
rug in The Shack: Boys Named Sue, 
een eerbetoon aan Johnny Cash. 
The Shack is zondagmiddag 20 sep-
tember geopend vanaf 15.00 uur en 
het optreden is om 16.00 uur. Entree 
7,50 euro. Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres: The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Bloemen bij afscheid Janna van Zon

Expositie met schilderijen 
van Bob officieel open
Aalsmeer - In het gemeentehuis 
is afgelopen vrijdagmiddag 11 sep-
tember een nieuwe expositie ge-
opend. De muren zijn opgesierd met 
schilderijen van Bob van den Heu-
vel. In aanwezigheid van een gro-
te groep belangstellenden werd de 
tentoonstelling geopend door wet-
houder Gertjan van der Hoeven van 
cultuur. De bezoekers kregen na de 
opening een rondleiding langs de 
gangen onder leiding van Janna van 
Zon. 
Het was voor haar de laatste keer. 
Janna van Zon heeft wat de orga-
nisatie van de exposities in het ge-
meentehuis het stokje overgedra-
gen aan Ingrid Koppeschaar. Wet-
houder Van der Hoeven gaf aan 
blij te zijn met de nieuwe cura-
tor en uiteraard bedankte hij Janna 
voor haar inzet met een mooi boe-
ket bloemen. Bob is bijzonder trots 
op zijn expositie in het gemeente-
huis. Onder andere hangen er por-
tretten, waaronder de bekende ge-

zichten van Janna van Zon en Gon 
de Koter, zijn partner waarmee hij 
de muziekmiddagen op zondag in 
Studio’s Aalsmeer organiseert. Een 
kijkje gaan nemen kan tijdens de 
openingsuren van het gemeente-
huis. Het werk van Bob gaan bekij-
ken kan ook tijdens de Kunstroute 
aanstaande zaterdag 19 en zondag 
20 september in de loods van Anne-
ke Harting aan de Uiterweg 123-127. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 
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SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

PROCEDURE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Industrieterrein Hornmeer (Z-2015/040340) Classic de-

morace van motoren en auto’s op 19 en 20 september 
2015 (verleend 14 september 2015)

COLLECTES

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

ExPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken.

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 108 (Z-2015/041975) Pizzeria, De Ophelia, 

verleend op14 september 2015

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 108 (Z-2015/041975) Pizzeria, De Ophelia, 

verleend op14 september 2015

TER INZAGE

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

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

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

Officiële Mededelingen
17 september 2015

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD AALSMEER

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

VRIjDAG 2 OKTOBER GEEN MOGELIjKHEID 
REISDOCUMENT AAN TE VRAGEN Of OP TE HALEN

In verband met technisch onderhoud is het op vrijdag 2 ok-
tober niet mogelijk een reisdocument aan te vragen of op 
te halen.

OPENINGSTIjDEN SOCIAAL LOKET (ZONDER AfSPRAAK)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening, jeugdhulp)

Ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Let op: met ingang van 1 oktober wijzigt de 
openstelling op woensdag naar 13.00-16.30 uur!
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
Ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
Vr. 08.30-12.30 uur

ZORG NAAR GEMEENTEN: MELD Uw ERVARINGEN 

Wat zijn de ervaringen met 
het geven van burenhulp, 
vrijwilligerswerk en mantel-
zorg? En hoe tevreden zijn 
mensen die hulp vragen over 
de manier waarop hun ge-
meente de toegang tot zorg 
en ondersteuning regelt? Om 
daarachter te komen, start de 
digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?

Het nieuwe zorglandschap kent een grotere bijdrage van 
burgers in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk. Negen cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar 
de ervaringen met het geven van deze ondersteuning. Ook 
willen zij weten of cliënten tevreden zijn over het contact 
met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de 
uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Iedereen kan meedoen
De raadpleging loopt van 3 september tot 5 oktober 2015. 
De vragenlijst op www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor 
mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor 
mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bie-
den. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch 
hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 
0900-2356780 (20 cent per gesprek).

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. 
- Dorpsstraat 45 (Z-2015/050111), het splitsen van een 

bestaande woning in drie zelfstandige woningen (ontvan-
gen 10 september 2015);

- Jasmijnstraat 4 (Z-2015/049476), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 8 september 
2015);

- Legmeerdijk 165 (Z-2015/050107), het vervangen van 
de huidige bedrijfsgebouwen ontvangen 10 september 
2015);

- Mijnsherenweg 45C 01 (Z-2015/050505), het realiseren 
van 12 prefab bedrijfsboxen (ontvangen 14 september 
2015);

- Roerdromplaan 12 (Z-2015/050165) het plaatsen van 
een container op een parkeervak van 28/9 tot en met 
2/10 (11 september 2015);

- Zijdstraat 26A (Z-2015/049267), het wijzigen van het 
bestemmingsplan (ontvangen 7 september 2015);

- Molenpad 4 (Z-2015/050192), brandveilig gebruikt 
m.b.t. Molenpad 4 (ontvangen 11 september 2015);

- Ophelialaan 89A en 91 (Z-2015/050666), het afwijken 
van de bestemmingsplan t.b.v. huisvesten arbeidsmigran-
ten (ontvangen 14 september 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/050479), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. uitbreiding (ontvangen 14 sep-
tember 2015);

- Violenweg 1 (Z-2015/050077), het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit een mutatiewoning (ont-
vangen 10 september 2015).

Kennisgeving ontwerp beschikking, wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIjDEN BALIE BOUwEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INfORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

CALAMITEITENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 116A (Z-2015/033809), het brandveilig ge-

bruik t.b.v. kamerverhuur.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 17 september 
2015 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen 
van het gemeentehuis.

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:
- Jasmijnstraat 35 en 37 (Z-2015/032274), het oprichten 

van 2 zorgwoningen Ons Tweede Thuis (verzonden 8 sep-
tember 2015);

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

- Sportlaan 25 (Z-2015/040082), het vergroten van de 
dakkapel aan de voorzijde van de woning op de 1e ver-
dieping (verzonden 8 september 2015);

- Uiterweg 78 (Z-2015/040042), het ontgraven van grond 
en het plaatsen van beschoeiing en een steiger (verzon-
den 11 september 2015);

- Uiterweg 279 (Z-2015/048482), het oprichten van een 
garage (verzonden 15 augustus 2015);

- Witteweg 64 (Z-2015/045257), het afwijken van een be-
stemmingsplan t.b.v. het opstarten bedrijf voor bereiden 
lunch en bezorgen bij bedrijven (verzonden 15 augustus 
2015).

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/039871), het kappen van de 

Fraxinus excelsior (verzonden 9 september 2015).

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Cyclamenstraat 1a (Z-2015/040991), het plaatsen van 

een combicontainer en toilet (verzonden 9 september 
2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Jac. P. Thijsselaan 12 (Z-2015/048114), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. dependance middelbare school 
(verzonden 8 september2015);

- Legmeerdijk 121 (Z-2015/048431), het melden van 
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (verzonden 8 
september 2015);

- Oosteinderweg 60 (Z-2015/048439), het melden van 
lozing grondwater op oppervlakte water (verzonden 15 
september 2015);

- Violenweg 1 (Z-2015/050077), het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit een mutatiewoning (ver-
zonden 11 september 2015).

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

Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Uiterweg 168 (Z-2015/048998), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (verzonden 10 september 
2015).

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen 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 (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Speelpleintje naast Ketelhuis 46 (Z-2015/050004) Buren-

dag, Buurt BBQ op 26 september 2015, ontvangen 10 
september 2015

VOOR MEER INfORMATIE: www.AALSMEER.NL

Stichting Kwakel toen en nu 
houdt nostalgische avonden
De Kwakel - Stichting De Kwa-
kel Toen & Nu organiseert dit jaar 
weer een Nostalgische Avond in 
het dorpshuis De Quakel. En ook nu 
weer op twee avonden met een iden-
tiek programma. Het dorpshuis was 
vorig jaar beide avonden weer he-
lemaal uitverkocht en beide avon-

den waren de oh’s en de ah’s en kre-
ten van herkenning niet van de lucht. 
Het programma zal een mix zijn van 
nog niet eerder op de site gepubli-
ceerde foto’s, filmisch materiaal en 
foto’s uit de diverse rubrieken op 
de site www.de-kwakel.com No-
teer maar vast in de agenda: vrijdag 

25 september en vrijdag 9 oktober. 
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 
18.30 uur. De entree is 5 euro inclu-
sief een kopje thee of koffie. Kaarten 
kunnen vanaf heden besteld worden 
bij Dirk Plasmeijer via 0297-563335 ’s 
avonds tussen 17.30 en 18.30 uur of 
via de mail: dp@de-kwakel.com 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/





 
08   Nieuwe Meerbode  •  17 september 2015

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Kunstroute 19 en 20 september
Jantien de Kogel exposeert 
in oude oogartsenpraktijk
Aalsmeer - In de oude oogartsen-
praktijkruimte van haar overleden 
vader in de Uranusstraat 7 houdt 
Jantien de Kogel opnieuw een ex-
positie van haar eigen vroegere 
en recentere werk. De Kunstrou-
te Aalsmeer is haar leidraad. Studio 
de Kogel is dan ook op dezelfde tij-
den geopend. Dit weekeinde op za-
terdag 19 en zondag 20 september 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
Diegenen, die, om de één of ande-
re reden niet kunnen komen ziet 
Jantien graag naar haar deelexpo-
sitie in het Brooklyn Hotel/de Sme-
derij gaan in Amsterdam-Noord op 
het NDSM-plein 28. Deze exposi-
tie is van 26 september tot en met 

22 oktober en is aan te bevelen. Er 
valt veel te bewonderen. Het is bij 
beide exposities mogelijk om on-
der het genot van een hapje en een 
drankje te genieten van het bijzon-
dere werk van Jantien. Op gezelli-
ge en ongedwongen wijze worden 
kunstkenners en -vrienden in Stu-
dio de Kogel ontvangen. De Studio-
ruimte wordt door Jantien nu ook 
als schildersatelier gebruikt. De bij-
zondere werksfeer is heel voelbaar 
aanwezig in het atelier. Jantien zou 
u heel dankbaar zijn als u haar ook 
wilt steunen door haar uw stem te 
geven op www.vangoghschilder-
wedstrijd.nl Dit kan gedurende de 
gehele maand september.

Sursum Corda geeft zomers 
concert bij het Middelpunt
Aalsmeer - Vrijdagavond 18 sep-
tember geeft muziekvereniging Sur-
sum Corda om 19.00 uur een bui-
tenconcert bij buurthuis Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55. 
Afgelopen zomer kon het zomer-
avondconcert vanwege het weer 
niet doorgaan. Dit keer gaat het 
concert sowieso door. Bij slecht 
weer wordt het concert binnen ge-
geven. 
Buurthuis het Middelpunt is de vas-
te repetitieruimte van de muziekver-
eniging. Iedere vrijdagavond wordt 
er gerepeteerd onder de enthousi-
aste leiding van dirigente Elivera van 
Sloten. Aanstaande vrijdag staan de 
deuren om 19.00 uur voor iedereen 
open. Loop gewoon even binnen. 
Het wordt een vrolijk concert sa-

mengesteld voor een mooie zomer-
avond. Swingen kan op Glenn Mil-
ler’s ‘Sway’, maar er wordt onder an-
dere ook muziek uit de musical Jo-
seph gespeeld. 

Nieuwe leden
Natuurlijk is het orkest altijd op zoek 
naar nieuwe leden. Het is nu het 
goede moment om aan te sluiten. 
Na dit concert beginnen de repeti-
ties voor het Streekfestival in Bode-
graven waar Sursum Corda zal deel-
nemen. Neem contact op met de 
vereniging via de website www.sur-
sum-corda-aalsmeer.nl voor meer 
informatie. De vereniging heeft in-
strumenten beschikbaar. Tijdelijk 
proberen, behoort ook tot de moge-
lijkheid.

Jubileumconcert in november
Soundsation en Harmonie
Aalsmeer - Popkoor Soundsation 
is eind augustus weer vol enthou-
siasme aan de repetities begonnen 
om hard te werken aan haar 5 jarig 
jubileum concert. Het concert is in 
samenwerking met Aalsmeers Har-
monie en staat gepland op 14 no-
vember vanaf 20.00 uur in the Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. De le-
den van Soundsation zijn druk aan 
het oefenen voor onder andere een 
Phil Collins medley, You’re the voice, 

Rosanna, Vivre en Iedereen is van 
de Wereld. Hou de website www.
soundsationaalsmeer.nl in de gaten 
voor de start van de kaartverkoop.
Eerder een optreden bijwonen van 
popkoor Soundsation? Dit kan za-
terdag 19 september aanstaande in 
Langeraar tijdens het Groene Hart 
Matinee in de H. Adrianuskerk. De 
optredens van het Aalsmeerse koor 
staan gepland om 11.35 uur en om 
14.05 uur.

Op wereldreis met Davanti
Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober 
neemt Davanti haar publiek mee 
voor een muzikale reis met een héél 
uitdagend, verrassend en afwisse-
lend najaarsconcert. Het 14 koppi-
ge vrouwenkoor omarmt hierbij de 
wereld door een repertoire te zingen 
in maar liefst 13 talen! Over Japan-
se vuurvliegjes, Finse kusten, Tsje-
chische Koeien, Argentijnse passie, 
Hongaarse zigeuners, Italiaanse de-
votie, Smeltende sneeuw in Enge-
land en een Nederlandse nachte-
gaal. Op wereldreis in één avond! 
Davanti zingt hoofdzakelijk klassiek, 
meestal a-capella. De dames hou-
den van mooie muziek, hebben ple-
zier in het zingen en blijven er naar 
streven dit op een hoog niveau ten 
gehore te brengen. Er wordt in wis-
selende opstellingen gezongen om 
een lied in de lijn van de muziek wat 
‘theatraal’ te omlijsten. 
Ze gaan op reis en nemen mee: 

Hanneke Maarse die Davanti op en-
kele nummers begeleidt op piano 
en Brothers-4-Tune zal een gastop-
treden verzorgen. Brothers-4-Tune 
brengt vrolijke nummers, altijd met 
een knipoog. Met een mix van close 
harmony, barbershop en doo-wap 
muziek staat dit mannen vijftal ze 
garant voor een kwalitatief mooi 
programma samen met Davanti 
Ook mee op reis? Tickets kosten 
10 euro en zijn in de voorverkoop 
te koop bij het Boekhuis in de Zijd-
straat, Primera op het Poldermees-
terplein en Gall en Gall in winkel-
centrum Kudelstaart en te bestellen 
via www.davanti.nl en telefonisch via 
06-30155387. En op de avond zelf bij 
de ingang van de kerk. Kopje thee of 
koffie in de pauze zit bij de toegang 
inbegrepen. Het concert begint om 
20.00, boarding time is 19.30 uur, 
en vindt plaatsin de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat 55.

Foto: Atlas Fotografie

Volledige opbrengst voor inloophuis

Studio biedt podium aan 
Adamas Benefietavond
Aalsmeer - Op vrijdag 25 septem-
ber vindt in Studio’s Aalsmeer het 
Adamas Benefiet 2015 plaats. Het 
hart van de benefietavond is een 
wervelende theatervoorstelling vol 
dans, zang en toneel. De opbrengst 
van het benefiet gaat naar het Ada-
mas Inloophuis in Nieuw-Vennep, 
een plek waar mensen met kan-
ker en hun naasten terecht kunnen 
voor ondersteuning. Voor de finan-
ciering is het inloophuis volledig af-
hankelijk van giften en donaties. Het 
idee voor een benefietavond kwam 
van Paul Brandjes, directeur van 
bouwbedrijf De Raad en eigenaar 
van de studio’s in Aalsmeer. “Ik heb 
echt staan springen toen ik hoorde 
dat we de faciliteiten van Studio’s 
Aalsmeer en het imposante theater 
dat daarbij hoort voor ons benefiet 
mochten gebruiken,” aldus coördi-
nator PR en Sponsoring Nicky Wes-
terhof. Het doel van het benefiet is 
geld inzamelen om te blijven doen 
waar ons hart ligt: mensen met kan-
ker en hun naasten helpen in een 
moeilijke periode in hun leven,” al-
dus Westerhof. 
“Een bezoek aan het Adamas In-
loophuis met haar warme en bij-
zondere gepassioneerde medewer-
kers en hun vrijwilligers, motiveer-
den ons om van het Gala op 25 sep-
tember a.s. een bijzondere, stijlvol-
le happening te maken. Wij zien er-
naar uit”, aldus Frank Wentink, pro-
ducer van de dinnershow Brooklyn 
Nights die vanaf 19 september 
weer van start gaat in de Studio’s 
Aalsmeer.
De gasten van het benefiet krijgen 

een onvergetelijke avond voorge-
schoteld. Speciaal voor deze avond 
is door theatermakers Jaïr Stranders 
en Inger Stam een theatervoorstel-
ling geproduceerd, die het publiek 
op een creatieve manier kennis laat 
maken met Adamas. Alle artiesten, 
die aan de theatervoorstelling mee-
werken, hebben het Adamas In-
loophuis bezocht. Ze zijn gevraagd 
om iets van wat er bij Adamas ge-
beurt of een gevoel dat ze in het in-
loophuis hebben ervaren te verta-
len binnen hun eigen discipline. Dat 
leidt bijvoorbeeld tot een versie van 
Romeo & Julia in 10 minuten, caba-
ret, een dans over boos zijn, hiphop, 
opera, prachtige Nederlandse lied-
jes en nog veel meer.
Aan de voorstelling werken niet al-
leen regionale gezelschappen (o.a. 
Dylana’s Dance Center, MLX Musi-
cal en Dance, de winnaar van GIG 
en de Haarlemse toneelvereniging 
Alberdingh Thijm) mee, maar ook 
artiesten als Stanley Burleson, El-
vira Out (bekend van Goede Tij-
den, Slechte Tijden) en LA The Voi-
ces. Naast de theatervoorstelling 
is er een VIP-diner, een veiling en 
een loterij. Kaarten voor de voorstel-
ling zijn online te koop op http://tic-
ketpoint.nl/nl/evenement/245/ada-
mas-benefiet-2015.html Kaarten 
voor de theatervoorstelling zijn 20,- 
per persoon. Een arrangement in-
clusief toegang tot de voorstelling, 
2-gangendiner en drankjes voor en 
na de voorstelling is 65,- per per-
soon. De gehele opbrengst van de 
kaartverkoop komt ten goede van 
het Adamas Inloophuis.

“Het is mooi geweest”
Een unicum: 33 Jaar 
Kledingbeurs Kudelstaart
Kudelstaart - Na drieëndertig jaar 
vonden Leni Buisma-Tas en Truus de 
Geus het welletjes. “Het is mooi ge-
weest.” Aldus de beide dames die 
toch wel met een brok in de keel 
afscheid nemen van de kleding-
beurs. Truus: “We zijn destijds be-
gonnen, omdat we jonge kinderen 
hadden en het tweedehands kle-
dinggebeuren nog helemaal niet 
zo bekend was. Er heerste zelfs 
een taboe op kleding van een an-
der kopen. Ik kan wel zeggen dat 
we er aan hebben bijgedragen dat 
dat doorbroken is. We hebben een 
trend gezet. Mensen als het ware 
een drempel over gekregen. De re-
den dat we dan ook stoppen is, om-
dat verschillende tweedehands win-
kels en internet erg in opmars zijn.” 
Leni gaf aan, dat je met de beurs 
moet stoppen als het nog goed gaat 
en dat hebben ze dus gedaan. De 
kledingbeurs Kudelstaart begon in 
het dorpshuis van Kudelstaart op 
de woensdagmiddagen. Leni: “We 
hebben het altijd zeer professio-
neel aangepakt met twee voorjaars- 
en twee najaarsbeurzen. Op hoog-
tijdagen stonden er wel vijfentwin-
tig maxi-cosi’s en kinderwagens op 
het toneel. We draaiden ook een ba-
bybeurs. Dat ging tot maat 128, en 
een beurs vanaf maat 128 en da-
meskleding. We hebben het altijd 
met heel veel plezier gedaan.” Na-
men die de twee graag willen noe-
men zijn onder andere Joke Koolen 
en Annie Schockman. “Met hen zijn 
wij gestart. Toen Joke stopte kwam 
vriendin Helmie Kremer en we had-
den altijd hulp van vaste vrijwilligers 
Inge, Myrna, Irene en Til. Til woont 
in Engeland en hield zelfs rekening 
met haar vakantieplanning! Ze wil-
de er zo graag bij zijn. En niet te ver-
geten onze mannen Onno en Piet. 
Zonder hen hadden we het nooit 
gered. Het vele werk werd wel eens 
onderschat.” 
 
Voortzetting Kledingbeurs
Vooral het sociale gebeuren en de 
gezelligheid is wat de dames trok 
aan het organiseren van de Kleding-
beurs. Mensen kwamen graag. Een 
van de vaste klanten vertelde laatst 
aan Leni dat ze altijd zo straalden 
en enthousiast overkwamen. “Dat is 
toch leuk om te horen. De tevreden-
heid op de gezichten van klanten als 
ze weer met tassen vol kleding de 

deur uit gingen, daar deden we het 
voor.” Truus: “In die meer dan der-
tig jaar is er natuurlijk van alles ge-
beurd. Leuke dingen, minder leuke 
dingen. Het ging als een rode draad 
met ons mee. Onze vriendschap die 
hierdoor is ontstaan kan dus nooit 
meer stuk.” Ook hebben de dames 
drie generaties voorbij zien komen. 
“Eerst moeders met baby’s, daarna 
kwamen de kinderen zelf en vervol-
gens hadden díe weer kinderen. En 
altijd verkochten we de prachtigste 
kwaliteit en mooie merken. Mensen 
kwamen van heinde en verre. Nou, 
dat zegt toch wel iets.” De afgelopen 
acht jaar was er slechts één voor-
jaars- en één najaarsbeurs. De laat-
ste die Leni en Truus hebben ge-
draaid was afgelopen maart. “Men-
sen hadden er lucht van gekregen 
dat we ermee gingen stoppen en 
we zijn benaderd door de nieuwe 
generatie.” Aldus de dames die best 
wel wat melancholisch zijn, maar 
het de nieuwe organisatoren meer 
dan gunnen. “Rosan Baars, Mirella 
van der Knaap en Sonja Overes zit-
ten nu zelf in de kleine kindjes en 
gaan voorlopig eerst kinderkleding 
verhandelen van maat 80 tot en met 
176. Uiteraard ook babyuitzet en 
speelgoed. Dat doet het altijd goed. 
De eerste beurs is in maart 2016. Wij 
wensen ze veel succes en komen 
zéker om een hoekje kijken. Dat 
zal trouwens best gek zijn.. Maar 
erg fijn dat het doorgaat!” Tenslot-
te willen Leni en Truus alle dames 
bedankten die zo trouw de beurzen 
bezocht hebben, want zonder hen 
hadden zij het niet zo lang kunnen 
doen. “Hartelijk bedankt voor jullie 
vertrouwen tijdens die drieëndertig 
jaar. Het waren dagen met een gou-
den randje.” Aldus de organisatrices 
van het eerste uur.
Door Miranda Gommans 

 

‘Dat verdient een bloemenzegel’
Ludieke samenwerking 
Bloemenzegels en race
Aalsmeer - Het moet gezegd wor-
den: het was een verrassing voor 
het bestuur van de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers om te horen dat de vereniging 
een rol ging spelen in de jaarlijkse 
Pramenrace! Ludiek was het zeker 
om van ‘Dat verdient een bloeme-
tje’ te maken ‘Dat verdient een bloe-
menzegel’. Omdat de opdrachten 
die de teams tijdens de race moes-
ten uitvoeren in het teken van com-
mercials stonden, was dit zeer toe-
passelijk. Bij de IJzeren brug moes-
ten de teams namelijk een met bloe-
menzegels volgeplakte spaarkaart 
inleveren. De opbrengst wordt ook 
dit jaar weer gedoneerd aan een 
Aalsmeers goed doel. Toen het be-

stuur van de bloemenzegelvereni-
ging van dit initiatief hoorde werd 
onmiddellijk besloten om de op-
brengst te verdubbelen. De organi-
satie van de Pramenrace werd van 
dit besluit op de hoogte gebracht 
en dit gebaar werd zeer op prijs ge-
steld. Het totaal aantal spaarkaarten 
dat is ingeleverd bedraagt 170. Iede-
re spaarkaart heeft een waarde van 
2 euro, dus totaal 340 euro. Dit be-
drag wordt door de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers verdubbeld, hetgeen een to-
taalbedrag van 680 euro oplevert. 
Dit bedrag zal worden geschonken 
aan een Aalsmeers goed doel. Welk 
doel dat is zal op een later tijdstip 
bekend gemaakt worden. 

Toneelstuk met een lach en een traan

TOBO speelt ‘Zadelpijn’
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO 
speelt ‘Zadelpijn en ander dames-
leed’, naar het boek van Liza van 
Sambeek. ‘Zadelpijn’ gaat over een 
groep vriendinnen die elk jaar naar 
Frankrijk afreist om daar hun ei-
gen ronde van Frankrijk te fietsen, 
de zogenaamde ‘Tour de Tites’. Dit 
jaar was het lange tijd onzeker of 
het zou lukken. Jacqueline is ziek, 
zou zij het wel redden? Maar, ze 
gaan! Laat de organisatie tenslotte 
maar aan An over. Maar wat als je 
tijdens het diner ontdekt dat je man 
vreemd gaat met je beste vriendin? 
Hoe ga je daarmee om? ‘Zadelpijn’ 
gaat over snot voor de ogen, rod-
dels, seks, opvliegers, emo-eten, 
Carmenrollers, ziek zijn, vreemd-
gaan, wijn, nog meer wijn, mooie 

Fransmannen, botox, jurken pas-
sen, bergetappes, citroentaart, ge-
heime minnaars, Prozac, calorieën 
en nog veel meer ander damesleed. 
Een stuk met een lach en een traan, 
als het (vrouwen)-leven zelf.
Met: Yvonne Copini, Petra Dobbe-
ling, Manita Koot, Fabiënne Mok, 
Yolanda Nunez, Manuela Ruhé, Lon 
van Silfhout, Suzanne Zijlmans en 
Kees Koot. Regie: Evert de Vries
Dagelijks te zien van donderdag 24 
tot en met zondag 27 september in 
het Noorddamcentrum in Boven-
kerk. Aanvang 20.15 uur. Toegang 
12 euro. Kaarten verkrijgbaar bij het 
Noorddamcentrum via 020-6416744 
en via kaartverkoop@toneelgroep-
tobo.nl of 020-8230591. Voor meer 
informatie www.toneelgroeptobo.nl

Kunstroute met Connie en Monic
Leegstaande villa twee 
dagen prachtige galerie
Aalsmeer - Aankomend weekend 
vind de jaarlijkse Kunstroute plaats 
in Aalsmeer. Vaste deelnemers Con-
nie Fransen (schilderijen) en Monic 
Persoon (fotografie) exposeren bij 
voorkeur hun werk op steeds wisse-
lende locaties. Na onder andere de 
watertoren, huize Geluk, een kwe-
kerij en een jachthavenloods, heb-
ben zij dit jaar een prachtig leeg-
staand woonhuis tot hun beschik-
king. Op Uiterweg 266 wordt het 
dan ook een waar feestje door de 
kleurrijke schilderijen van Con-
nie vermengd met de wel zeer bij-
zondere zelfportretten van Monic, 

die de lege muren in de lege ruim-
tes opsieren. Daarnaast is er ruimte 
gecreëerd voor de prachtige huis-
jes van fotograaf Reint Baarda, veel-
al Aalsmeerse pandjes op bijzon-
dere wijze bewerkt. Overige gasten 
zijn Irene Groeneveld met keramiek 
en unieke tassen, Bregje de Boer 
(schilderijen), Josine van Erp (foto-
grafie) en Eline van Erp (schilderij-
en). Om het feestje complet te ma-
ken speelt vanuit de badkamer de 
inmiddels vaste band van de kun-
stenaars Kadoos. De locatie is zater-
dag en zondag geopend van twaalf 
tot vijf uur.
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Uitnodiging Jongeren Rode Kruis 
Mensen met beperking 
genieten van Pramenrace
Aalsmeer - Zaterdag 12 septem-
ber genoot een grote groep mensen 
met een beperking en hun begelei-
ders van de Pramenrace. Het Jon-
geren Rode Kruis afdeling Aalsmeer 
en Uithoorn had hen uitgenodigd 
om in de achtertuin van zorgcen-
trum Aelsmeer naar de voorbijva-
rende boten te kijken. 
De vrijwilligers van het Rode Kruis 
trakteerden de gasten op een lunch 
met drinken. De mensen met een 
beperking en hun begeleiders had-
den het zeer naar hun zin op deze 
geslaagde dag. Net als voorgaan-
de jaren waren bewoners van Ons 
Tweede Thuis (OTT) – de woon-
stichting voor mensen met een be-
perking – uit Aalsmeer en omge-
ving door het Jongeren Rode Kruis 
uitgenodigd bij de Pramenrace. De 
tuin van Zorgcentrum Aelsmeer 

grenst aan de Ringvaart en zittend 
op stoeltjes in de tuin bewonderden 
de gasten de mooi versierde pra-
men. Meerdere keren voeren de bo-
ten langs en de OTT bewoners en de 
mensen in de pramen zwaaiden en-
thousiast naar elkaar. Na afloop gin-
gen de gasten tevreden naar huis. 

Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten om mensen 
te helpen. Wil jij het Jongeren Ro-
de Kruis helpen bij activiteiten voor 
ouderen of mensen met een beper-
king of wil je meer informatie over 
wat de organisatie zoal doet? Mail 
naar jongerenrodekruis@hotmail.nl, 
of kijk op Facebook of Twitter. 

Door Jeroen Heimeriks

KMTP: Cursus 
en workshop 

Aalsmeer - Werken met bloemen 
bij de KMTP Groei&Bloei. Het is sep-
tember en dan gaan ook bij de hob-
byclub van de KMTP Groei & Bloei 
de activiteiten weer beginnen. Ie-
der, die meer wil doen met bloemen, 

kan zich aanmelden bij Arda Eickhof 
via telefoonnummer 321161 voor de 
cursus die wordt gegeven door Nic-
ky Markslag op de woensdagavond 
in het gebouw van Heliomare aan 
de Zwarteweg 98. Ook heeft de club 
weer een herfstworkshop gepland 
op 6 oktober, eveneens in het ge-
bouw van Heliomare. Daarvoor is 
een telefoontje naar Arda Eickhof 
(321161) voldoende om op te geven.

Koffers pakken dankzij Staatsloterij
Inwoner Aalsmeer wint 
reis naar tropisch paradijs
Aalsmeer - Een inwoner van 
Aalsmeer kan een reisgenoot uit-
nodigen om de koffers te pakken 
voor een reis naar de Malediven ter 
waarde van ruim elfduizend euro. 
Bij de trekking van de Staatsloterij 
van 10 september waren tien reizen 
naar dit paradijselijke eilandenrijk 
aan het prijzenpakket toegevoegd. 
“Ik wil de winnaar en de geluksvo-
gel die mee op reis mag een fantas-
tische vakantie toewensen”, laat Ar-
jan van ’t Veer, prijswinnaarbegelei-
der van de Staatsloterij weten. “Dat 
moet een heerlijk vooruitzicht zijn 
als het gure najaarsweer hier straks 
zijn intrede doet.”

De volgende trekking van de Staats-
loterij is de 1 oktober trekking. De 
hoofdprijs van deze speciale trek-
king is 30 jaar lang iedere maand 
10.000 euro belastingvrij. Op 10 ok-
tober is de eerstvolgende regulie-
re trekking van de Staatsloterij. De 
jackpot staat dan op 18,7 miljoen 
euro. De kans dat de Jackpot dan 
valt is één op drie. Alle prijzen van 
de Staatsloterij worden belastingvrij 
uitgekeerd. De Staatsloterij keert 
minimaal 60% van de inleg van de 
spelers uit aan prijzengeld en heeft 
daarmee het hoogste uitkeringsper-
centage van alle Nederlandse lote-
rijen. 

Aanstaande zaterdag en zondag
Lokale amb8ten ontdekken
Kudelstaart - Zaterdag 19 en zon-
dag 20 september kan een bezoek 
gebracht worden bij ambachtelijke 
plekjes in Kudelstaart en omgeving. 
Tien ambachtslieden stellen deze 
dagen hun deuren en werkplaat-
sen open voor publiek. Een kijk-
je in de keuken van de palingroker, 
de zeepmaker, de kruidenolie ma-
ker, de tekenaar, de beeldhouwer, 
de kaasmaker, de bloembollenkwe-
ker, de pottenbakker en de taarten-
bakker. Van 11.00 tot 17.00 uur zijn 
beide dagen de verschillende werk-
plaatsen en ateliers te bezoeken. De 
Amb8route bestaat uit een fietsrou-
te van ongeveer 15 kilometer langs 
alle deelnemers en voert door het 
dorp Kudelstaart, langs de West-
einder en de Drecht via het Jaag-
pad aan de Amstel weer naar Ku-

delstaart. Zo ontdek je de omgeving 
per fiets en bezoek je bijzondere lo-
caties. Specaal voor kinderen is er 
op elke locatie een bijzonderheid. 
De startpunten zijn Uzepia aan de 
Herenweg en theetuin [H]eerlijk aan 
het Jaagpad in De Kwakel. De Am-
b8route is een initiatief van lokale 
ambachtelijke ondernemers. Doel is 
mensen van dichtbij en veraf kennis 
te laten maken met de unieke lokale 
ambachten en de bijzondere natuur 
en infrastructuur van de polderge-
bieden in de regio. De fietsroute is 
ook buiten dit open weekend te ma-
ken, op de routekaart staan de ope-
ningstijden per lokatie aangegeven. 
Uniek is dit weekend dat alle deel-
nemers aan de Amb8route hun deu-
ren tegelijk openstellen! Kijk ook op 
de website www.amb8route.nl.

Pieter ontvangt uit handen van ‘BankGiro Loterij The Big Picture’-presentator 
Robert ten Brink de cheque van 37.500 euro. Foto: Roy Beusker Fotografie.

Tv-programma BankGiro Loterij
Inwoner Pieter wint 37.500 
euro in The Big Picture
Aalsmeer - Pieter uit Aalsmeer is 
de gelukkige winnaar van 37.500 
euro in het tv-programma ‘BankGi-
ro Loterij The Big Picture’ dat afge-
lopen zondag werd uitgezonden. Na 
het beantwoorden van acht vragen 
ging Pieter naar huis met dit geld-
bedrag. Pieter is blij verrast: “Na de 
uitzending heb ik een hoop posi-
tieve reacties ontvangen. Zelfs op 
straat spreken mensen me aan! Wat 
ik met het bedrag wil doen? Nou 
vooral niet over de balk gooien. Ik 
heb bewust veilig gespeeld tijdens 
The Big Picture. Wel gaan we even 
lekker op vakantie met de kinderen.”
In de nieuwe wekelijkse RTL 4-spel-
show maakt een studiokandidaat 
kans op maar liefst één miljoen eu-

ro. Presentator Robert ten Brink 
stelt de kandidaat twaalf vragen aan 
de hand van foto’s. Elke vraag die de 
kandidaat goed beantwoordt brengt 
hem weer een stap verder op de 
geldladder die tot één miljoen euro 
gaat. Een deelnemer van de Bank-
Giro Loterij thuis valt ook in de prij-
zen en krijgt hetzelfde bedrag als de 
studiokandidaat. Met de interactie-
ve ‘The Big Picture App’ kunnen kij-
kers thuis live meespelen. Bij het 
geven van een goed antwoord kan 
hun foto in de uitzending verschij-
nen. Zij winnen dan direct 5.000 eu-
ro. ‘BankGiro Loterij The Big Pic-
ture’ is dit najaar tot en met zondag-
avond 11 oktober wekelijks te zien 
om 22.30 uur bij RTL 4. Televisie voor mevrouw 

Weij van stichting HPH
Aalsmeer - Tijdens de braderie op 
5 september werden door de stich-
ting ‘Help Paulien Helpen’ loten ver-
kocht en waren er ruim 200 prach-
tige prijzen te winnen. Degenen die 
niet in de prijzen vielen, konden 
hun naam en telefoonnummer op 
de achterzijde van het lot vermel-
den. Hierdoor kon men nog mee-
dingen naar een televisie. Aan het 
einde van de braderie werd uit deze 
loten de winnaar getrokken. De ge-
lukkige is mevrouw Nel Weij uit de 
Hornmeer. Afgelopen week werd de 
televisie door de heer de Haas van 
Aalsmeer Service aan mevrouw We-
ij overhandigd. Ook kon men tijdens 

de braderie het aantal bonen in een 
pot raden. Hier was de hoofdprijs 
een prachtige slagroomtaart met 
het logo van de stichting te winnen. 
Deze taart was beschikbaar gesteld 
door brood en banketbakkerij Hulle-
man. De taart werd gewonnen door 
de heer T van Weerdenburg uit Ku-
delstaart. Nog dezelfde dag is de 
taart bij hem thuis bezorgd. De op-
brengst van deze braderie komt ge-
heel ten goede voor de aanschaf 
van zonnepanelen voor het kinder-
tehuis Pilar de Esperanza in Mexi-
co. Dank gaat uit naar de vele spon-
soren die dit mogelijk hebben ge-
maakt.

Keep Them Rolling rondrit 
met WO11 voertuigen
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog -en Verzetsmuseum 
‘40-’45 organiseert op zaterdag 26 
september in samenwerking met 
de vereniging Keep Them Rolling 
de jaarlijkse historische rondrit ge-
naamd de ‘Red Ball Express’. De-
ze 14e editie heeft als thema ‘Free-
dom Tour’, ter herinnering aan en 
herdenken van 70 jaar vrijheid. De 
authentieke legervoertuigen zo-
als Jeep, Dodge, GMC, Ford, Harley 
en BSA motoren verzamelen vanaf 
10.30 uur bij het museum en ver-
trekken daar om 11.30 uur voor een 

rondrit die zich geheel binnen de 
Haarlemmermeerse polder zal af-
spelen met een tussenstop bij het 
Historisch Museum in het Haar-
lemmermeerse Bos. Onder andere 
Hoofddorp, Vijfhuizen, Zwanenburg, 
Lijnden, Badhoevedorp, Schiphol-
Oost en Aalsmeerderbrug zal wor-
den aangedaan. De voertuigen ke-
ren om ongeveer 15.30 uur terug bij 
CRASH en zijn dan te bezichtigen 
voor het publiek. Er zullen zo’n 45 
voertuigen deelnemen. Het museum 
is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460.

Stichting zoekt nog vrachtwagens!
Zaterdag Bloementour voor 
cliënten Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Allemaal wel eens in de 
file gestaan? Niet leuk want je hebt 
je tijd hard nodig om op tijd op je 
afspraak te zijn. Maar voor één fi-
le moet je een uitzondering maken. 
Dat is namelijk de truckersdag, die 
Stichting Aalsmeer Bloementour za-
terdag 19 september organiseert 
voor de mensen van stichting Ons 
Tweede Thuis. Deze rondrit wordt 
om het jaar georganiseerd om men-
sen met een beperking een mooie 
dag te geven. De deelnemers komen 
op eigen gelegenheid of worden ’s 
morgens opgehaald en naar Van 
Zaal transport aan de Poelweg in De 
Kwakel gebracht. Hier aangekomen 
eerst gezellig eten en drinken met 
z’n allen en daarna een ‘vette, dikke’ 
truck uitzoeken. Dan is het wachten 

op het teken dat alles veilig is om te 
vertrekken, dat zal rond 12.30 uur 
zijn. Met een oorverdovend lawaai 
vertrekt het eerste konvooi rich-
ting de Van Cleeffkade in Aalsmeer 
Centrum om daar verder begeleid te 
worden door het Show- en Jacht-
hoorkorps Kudelstaart. Daarna gaat 
het verder naar Kudelstaart, de Kwa-
kel, Amstelveen en Uithoorn (gratis 
ijsjes onderweg, op is op). Na twee 
uur rijden eindigt de Bloementour 
weer bij Van Zaal transport. Er zijn, 
zoals elk jaar, heel veel aanmeldin-
gen van cliënten van Ons Tweede 
Thuis. De organisatie zoekt daarom 
nog naar vrachtwagens die willen 
meerijden. Aanmelden kan via www.
aalsmeerbloementour.nl of via piet@
aalsmeerbloementour.nl.

Lessen Werkschuit starten maandag
Nog plaatsen vrij bij aantal 
creatieve cursussen
Aalsmeer - Op maandag 21 sep-
tember beginnen bij Stichting de 
Werkschuit de creatieve cursussen. 
Op maandagavond is er een cur-
sus tekenen en schilderen met An-
nefie, een cursus van 6 lessen voor 
alle niveaus. Goed tekenen begint 
van oudsher bij kijken en analyse-
ren, bijvoorbeeld studies van bloe-
men en blad, insecten en kreeften. 
Annefie van Itterzon neemt dit alle-
maal voor de cursisten mee. Men-
sen denken vaak dat ze niet kun-
nen tekenen, maar tijdens de les-
sen blijkt dat in een sfeer van ont-
spanning en plezier de mooiste din-
gen worden gemaakt. Er is extra veel 
aandacht voor kleur, dus liefhebbers 
van kleurboeken kunnen hier ook 
terecht! Alle materialen, voorbeelden 
zijn aanwezig. En er is op de maan-
dagavond ook een cursus Breien en 

haken met Inez. Op dinsdagmorgen 
is er de cursus Speksteen. Op de 
woensdagmorgen is er een cursus 
Mandala tekenen, een cursus van 
4 lessen. Woensdagavond is er de 
cursus Tekenen en Schilderen met 
Lia Oudshoorn Woensdagavond is 
er ook een cursus Edelsmeden van 
12 lessen deze cursus wordt gege-
ven door goudsmid Theo van Die-
ren. Op de donderdagavond is er 
een cursus Vilten voor beginners. 
Nieuw bij de Werkschuit is de cur-
sus vrijdagmiddag-atelier, bestaan-
de uit 5 lessen. Op de zaterdagmid-
dag is er een cursus Portrettekenen 
en schilderen. Dit is een cursus van 
8 lessen. Voor meer informatie en in-
lichtingen kan gebeld worden naar 
Marion Buckert via 06- 11864861 of 
Margot Tepas via 06-12459347 of via  
www.gklein.org/wsa/. 

Cursiste bestudeert de kleurenleer van Johannes Itten.

Avond vol herkenning en beleven
Geslaagde reünie Bovenkerk
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 12 
september in het dorp Bovenkerk. 
Er staat iets te gebeuren. Bij bin-
nenkomst in het dorp ballonnen en 
nog meer ballonnen. De duizend 
ballonnen zorgen voor een feestelijk 
onthaal voor de Bovenkerkse scho-
len reünie in de avond. Negenhon-
derd reünisten worden er verwacht. 
Twintig meesters en juffen en veel 
vrijwilligers om alles in goede ba-
nen te leiden. Half zeven gaan de 
zalen open en voor zeven uur zijn 
er al ruim honderd reünisten. Om 
acht uur hebben ruim zeven hon-
derd mensen zich al verdeeld over 

de twee locaties. Onder tussen zijn 
de meesters en juffen ontvangen in 
de winkel vol herinneringen van de 
familie Hoogeveen. Wat een sfeer 
ademt het hier uit. Men bekijkt de 
eerste steen uit de school, bank-
jes, boeken, rapporten, foto’s en 
nog veel meer .Na een kopje thee 
of koffie, een broodje en even bij-
praten met de oud collega’s richting 
Noorddamcentrum. Met veel ap-
plaus worden de meesters en juffen 
verwelkomt door de reünisten. Met 
de toespraak van de voorzitter Chris 
van den Helder wordt de reünie of-
ficieel geopend. Hij opent met kip-

penvel en vol emotie de avond, want 
een reünie betekent hereniging. 
Het werd een avond van herken-
ning, mooie verhalen, opnieuw be-
leven en genieten. Er werden oude 
foto´s bekeken en oude liefdes wer-
den weer begroet. Het werd sneller 
laat dan iedereen kon vermoeden. 
Om middernacht werd de reünie af-
gesloten met het bedanken van het 
team Noorddamcentrum, het team 
Silversant, de grote schare vrijwilli-
gers, de sponsors en natuurlijk het 
organisatieteam. De organisatie laat 
nog weten dat de website nog eni-
ge maanden blijft bestaan. Kijk voor 

reacties, foto´s en de laatste nieuw-
tjes op www.bovenkerksereunie.nl 
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4 Wieldoppen 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 9 en donderdag 10 
september zijn vanaf een in 
de Anjerlaan geparkeerde au-
to vier wieldoppen gestolen. De 
eigenaar van de Suzuki ont-
dekte in de ochtend de diefstal.

Geldbedrag uit 
woning weg

Kudelstaart - Op woensdag 
9 september is tussen elf uur 
in de ochtend en zes uur ‘s 
avonds ingebroken in een wo-
ning aan de Kamerling Onnes-
weg. Om binnen te komen heb-
ben de dieven de achterdeur 
open gebroken. Het hele huis is 
doorzocht. Alle kasten en bed-
den zijn overhoop gehaald. De 
inbrekers zijn er vandoor ge-
gaan met een geldbedrag. De 
politie heeft een technisch on-
derzoek gehouden.

Winkeldief 
steelt brood

Aalsmeer - Op woensdag 10 
september is rond half zes in 
de middag een 49 jarige man 
uit Nieuwkoop betrapt op win-
keldiefstal in een super op het 
Praamplein. Door medewer-
kers werd gezien dat de man 
de winkel uit wilde lopen zon-
der een brood en een kuipje 
roomboter af te rekenen. Het 
is door agenten aangehou-
den en meegenomen voor ver-
hoor. Om half tien in de avond 
is hij heen gezonden. De man 
uit Nieuwkoop krijgt een boe-
te via justitie.

Onwel persoon 
niet gevonden

Aalsmeer - Op donderdag 
11 september kreeg de politie 
rond tien uur in de avond een 
melding dat op de Oosteinder-
weg een onwel persoon was 
gezien. De getinte man zou half 
op de stoep en half op straat 
liggen. Agenten zijn gaan kij-
ken en hebben gezocht, maar 
de man is niet aangetroffen.

Auto belandt 
in voortuin

Aalsmeer - Rond half een in de 
nacht van donderdag 11 en vrij-
dag 12 september is een 57 jari-
ge automobilist uit Hoofddorp in 
de Sportlaan tegen een bloem-
bak gereden. De auto werd ge-
lanceerd en kwam tot stilstand 
in de tuin van een woning. Ge-
tuigen hebben na de botsing de 
politie gealarmeerd. De 57 jari-
ge bestuurder bleek teveel al-
cohol gedronken te hebben. 
Het ademanalyseapparaat stok-
te bij 695 Ugl. De Hoofddorper 
heeft een rijverbod gekregen en 
kan rekenen op een flinke boe-
te. De auto is zwaar beschadigd 
weggesleept.

Elf om elf in raadsvergadering
Meer uren wethouders 
blijft op stemmen steken
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
10 september zijn burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen ge-
weest voor de maandelijkse raads-
vergadering. Na de opening door 
burgemeester Jeroen Nobel werd 
stil gestaan bij het overlijden op 18 
juli van Jan Maarse Albz, oud-voor-
zitter van de bloemenveiling en ere-
burger van Aalsmeer. De brieven 
van de heer ‘t Hart inzake Vrou-
wentroost en van de heer Hoving 
over de geluidswal langs de N196 
zijn voor kennisgeving aangeno-
men. Ton Smit is namens de fractie 
CDA benoemd tot fractieassistent. 
Hij heeft de eed afgelegd. Unaniem 
was de raad voor het benoemen van 
Rik Rolleman van PACT als voorzit-
ter van de in te stellen auditcommis-
sie. De Sportnota Aalsmeer Bewe-
gen en het jaarverslag van de stich-
ting Auro stonden op de agenda als 
hamerstukken en zijn ook in deze 
vorm behandeld. Unaniem aange-
nomen. Over de Startnotitie Zwarte-
weg om verder te kunnen met het 
maken van een bouwplan voor dit 
gebied is gestemd. AB, CDA, HAC 
en de VVD stemden voor (18 stem-
men), PACT was tegen (4 stem-

men). De hierbij ingediende motie 
van HAC om de norm van parkeer-
plaatsen op minimaal twee te stellen 
is verworpen met 21 stemmen. De 
Nota van Uitgangspunten Lande-
lijk Gebied Oost is unaniem aange-
nomen evenals het voorstel van het 
college om voorkeursvariant 3a voor 
de Ongestoord Logistieke Verbin-
ding (OLV) nader uit te gaan werken 
en de verplichting tot geheimhou-
ding op het jaarplan en de grondex-
ploitatie van Green Park Aalsmeer. 
Het voorstel om de tijdsbestedings-
norm van de wethouders Tom Ver-
laan en Job Kluis te verhogen van 
50 naar 80 procent is op stem-
men blijven steken. HAC, PACT en 
de VVD (11) konden zich niet vin-
den in deze extra uren en dus extra 
kosten. AB en CDA (11) schaarden 
zich achter het voorstel van het col-
lege. Gelijke stand! De besluitvor-
ming is uitgesteld en gaat in de vol-
gende raadsvergadering opnieuw 
behandeld worden. Het CDA heeft 
een motie ingediend over een trap-
veld in Proosdij-Noord. Deze wordt 
aangehouden tot de volgende ver-
gadering. Er waren geen vragen in-
gediend voor het vragenkwartier

Vredesweek in Aalsmeer
‘Niet de weg naar de vrede, 
maar de vrede is de weg’
Aalsmeer - De komende week 
worden in het kader van de vredes-
week in Aalsmeer door  de Doops-
gezinde Kerk, de Carmel Kerk en 
Open Hof Kerk meerdere oecume-
nische bijeenkomsten georgani-
seerd waar het thema “Vrede” een 
centrale plaats inneemt. Ds. Liesbet 
Geijlvoet, predikante van de Doops-
gezinde Kerk, is hiervan de initia-
tiefneemster. ‘In 2013 heeft de we-
reldraad van kerken een amende-
ment aangenomen onder de naam 
: Just Peace. De kerken hebben zich 
uitgesproken om een pelgrimage 
van Gerechtigheid en Vrede te ma-
ken. Niet in de vorm van een voet 
of fietstocht maar meer gericht op 
de gedachte; Hoe kunnen de ker-
ken wereldwijd Vrede en Gerechtig-
heid het hoofdthema van het geloof 
laten zijn. ‘ 

Vrede voor iedereen
Vrede is er toch voor iedereen? Dat 
is niet alleen de opdracht voor ker-
ken. Vrede heeft ook te maken met 
duurzaamheid en ecologie. Met ge-
lijke verdeling tussen arm en rijk, 
een eerlijke markt en gelijke kan-
sen voor iedereen. Er is een duide-
lijke behoefte aan een dialoog tus-
sen de kerken en een dialoog met 
andere geloven. Tevens bestaat er 
een verlangen om de internationa-
le dag van de vrede meer uit de ker-
kelijke sfeer te trekken. Het gaat om 
het verbinden van alle bevolkings-
groepen. 
v
Verbinden en bruggenbouwer
‘Wij willen bruggenbouwers zijn! 
Liesbet Geijlvoet is een Bruggen-
bouwster pur sang. Ook zij zoekt 
naar Vrede in de Gemeenschap, 
vrede tussen volkeren en waarom 
zou je daar niet het beste in het ei-
gen dorp mee beginnen? Het con-
tact dat er nu is met een aantal ker-
ken uit Aalsmeer geeft het oecume-
nische karakter aan dat door haar 
wordt geambieerd.  ‘Samen denken 
over vrede en bekijken wat de bij-
drage van de kerken kan zijn. Hoe 
kunnen wij dit met elkaar onder 
de aandacht van de mensen bren-
gen? Steeds meer kerken treden op 
als gesprekspartners en er ontstaat 
steeds meer de behoefte om een 
steentje bij te dragen.’
a
Activiteiten
Overigens zijn er, over de hele we-
reld verdeeld, ambassades van Vre-
de en dat zijn niet allemaal ker-

ken. Dat kunnen ook buurthuizen 
zijn.  ‘Zo is er in Irak een jonge ster-
ke vrouw die de bevolking onge-
acht geloof  betrekt bij haar projec-
ten, zelfs in Syrië zijn er nog men-
sen die ondanks de huidige om-
standigheden nog altijd staan voor 
vrede voor iedereen. Zij hebben het 
zwaar maar proberen zich te hand-
haven. In Zuid Sudan, toch ook geen 
eenvoudige leefomgeving, is er een 
dorp dat het Vredesdorp wordt ge-
noemd.’  Ds. Geijlvoet is blij met de-
ze ontwikkeling, het hoort bij het 
gedachtengoed van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer. ‘Onze 
kerkelijke gemeenschap is een van 
de traditionele vredeskerken daar-
om zijn wij ook blij met de samen-
werking die er nu sinds vier jaar is 
ontstaan.’ “De kunst van het vreed-
zaam vechten” is een lezing die ve-
len zal interesseren. Hoe kun je op 
een vreedzame manier met elkaar 
van mening over religie, leefwijze 
en politiek verschillen? Nico Koning 
praat hierover Maandag 21 septem-
ber in de Doopsgezinde Gemeente. 
Ook de vertoonde film dinsdag 22 
september (Parochiehuis) is er een 
om in de agenda te noteren. Verder 
wordt er voor jong en oud zaterdag 
26 september van 14.00 tot 16.00 
uur in de Doopsgezinde Kerk een 
vredesdans ingestudeerd o.l.v.Elly 
Spaargaren (docent OBS) Dat 
naast de Vredeskerkdienst zondag 
20 september in de Open Hofkerk, 
verzorgd door de Raad van Ker-
ken Aalsmeer en de Vredesmaaltijd 
van de Open Hof keuken op vrijdag 
25 september. Thema is: Bruggen-
bouwers, hier zullen verschillende 
mensen die in het buitenland heb-
ben gewerkt vertellen over hun er-
varingen. Ook worden er gerechten 
uit de desbetreffende landen geser-
veerd. Voor meer informatie zie el-
ders in de krant.

Janna van Zon

Transformatieplan AB inclusief nieuwe verkeersstroom

Raadhuisplein in toekomst 
levendige ontmoetingsplek?
Aalsmeer - Een plan om het Raad-
huisplein om te toveren tot een ge-
zellig en levendig ontmoetingsplein 
in plaats van de grijze parkeerplek 
van nu, presenteerde Aalsmeer-
se Belangen (AB) afgelopen maan-
dag 14 september in de veilingzaal 
van de Historische Tuin. De opkomst 
was meer dan goed te noemen, er 
moesten zelfs stoelen bijgezet wor-
den. Afgevaardigden van andere 
politieke partijen waren aanwezig, 
evenals ondernemers en buurtbe-
woners. In de schets voor de nieu-
we look van het ‘dorpsplein’ heeft 
AB ook het Drie Kolommenplein be-
trokken en de verkeerssituatie onder 
de loep genomen. “Een schets zoals 
het zou kunnen zijn”, zei Dick Kuin 
voor aanvang van de filmpresenta-
tie. Hij zit al vele jaren in de politiek 
en weet als geen ander dat informa-
tieavonden nog al eens aangegre-
pen worden om onderwerpen die 
‘hoog’ zitten, in het Centrum voor-
al parkeren, aan te halen. “Het aan-
tal parkeerplaatsen totaal is nu niet 
interessant”, vervolgde hij. “Het gaat 
om de inhoud. Vast omlijnd is het 
nog niet.” In haar idee verplaatst AB 
het beeld van Flora meer richting de 
Stationsweg. Haar sokkel wordt in-
gekort en haar blik richt zich op het 
gemeentehuis. Op het deel van het 
plein bij de bloemenkiosk komt een 
ontmoetingsplaats met een extra 
horecagelegenheid, die een groot 
terras kan creëren op het plein en 

een knus terras langs het water uit-
kijkend op de Van Cleeffkade. Op 
het deel van het plein voor het ge-
meentehuis blijft parkeren mogelijk, 
echter wel tussen meer groen met 
Aalsmeerse beplanting, waaronder 
Buxus boompjes. De toegang naar 
het Raadhuisplein aan de Stations-
weg wordt afgesloten. Dit met het 
oog op de komst van de Lidl aan de 
overzijde. 

Oude postkantoor weg
Het oude postkantoor aan de Sta-
tionsweg gaat verdwijnen en maakt 
plaats voor een appartementen-
complex, in de vorm van de al be-
staande bebouwing op het Drie Ko-
lommenplein, met ondergronds een 
parkeerkelder. De Zijdstraat wil AB 
meer bij het Raadhuisplein betrek-
ken door de verkeersstroom te wijzi-
gen. Het wordt eenrichtingsverkeer 
op de Van Cleeffkade ter hoogte 
van de Marktstraat. De ‘rotonde van 
Flora’ voert bezoekers uit de rich-
ting van Kudelstaart via een nieu-
we aan te leggen weg naast de tea-
room voor het gemeentehuis langs 
richting Van Cleeffkade. De fractie 
hoopt hiermee het hoge aantal ver-
keersbewegingen bij de Uiterweg 
terug te dringen. De transforma-
tie van het Raadhuisplein viel niet 
bij alle aanwezigen in goede aarde. 
“Heel erg groot en heel erg open en 
het is misschien maar drie maan-
den per jaar in gebruik”, aldus Ni-

co Dames. Joop Kok van PACT gaf 
aan het ondenkbaar te vinden dat 
het gemeentehuis middels een weg 
gescheiden gaat worden van het 
Raadhuisplein. “Het gemeentehuis 
afsluiten van het plein kan echt niet, 
het hoort bij de gemeenschap.” Ui-
teraard waren er ook positieve ge-
luiden en de wil bij aanwezigen om 
verder over dit idee na te denken en 
suggesties te doen. 

Uiteindelijk hoopt AB een breed ge-
dragen initiatiefvoorstel te kunnen 
presenteren aan het college, die 
hiermee verder kan gaan om te ko-
men met een uitvoeringsplan. Het 
plan van AB is ontwikkeld door de 
‘denktank’ binnen de fractie onder 
leiding van Leo van Erp en Luc de 
Horde en waarin onder andere ar-
chitect Jaap Tromp zitting heeft, die 
overigens al eens een soort gelijk 
voorstel heeft geopperd met ver-
keer langs het gemeentehuis om de 
winkelstraat met het Raadhuisplein 
te kunnen verbinden. Over de reno-
vatie en herinrichting van het plein 
wordt in het najaar in de gemeen-
teraad gesproken. Het ligt in de be-
doeling om in 2016 het plein voor 
het gemeentehuis een metamorfo-
se te geven. Of het plan van AB ten 
uitvoer gebracht gaat worden of een 
deel er van, is nu nog niets over te 
zeggen. Op de website van AB kan 
het presentatiefilmpje bekeken wor-
den. 

Kennismaken met wethouder Verlaan

Wijkoverleg Hornmeer over 
verwaarlozing bij huizen
Aalsmeer - Op woensdag 23 sep-
tember is er wijkoverleg in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan. Naast een bezoek en kennis-
making van Wethouder Tom Verlaan 
zullen ook de exploitanten van het 
Westeinderpaviljoen een toelich-
ting komen geven over de bedrijfs-
voering van het ‘restaurant aan de 
plas’. Voorts zal gesproken worden 
over het op peil houden van de be-
woning in de Hornmeer. 
Bij een steeds groter aantal wonin-
gen worden de tuinen verwaarloosd 
en de woningstoffering als lap-

pen opgehangen, waardoor de uit-
straling van het huis een negatie-
ve beeldvorming in het straatbeeld 
geeft. Is hiertegen een plan van 
aanpak mogelijk?
Als laatste punt zullen de aanwe-
zigen met elkaar terugkijken op de 
voorlichting van de gemeente over 
de woningbouw in het scholenge-
bied. Al met al genoeg interessan-
te onderwerpen om het wijkoverleg 
bij te wonen. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en naast bewoners uit 
de Hornmeer, zijn ook belangstel-
lenden uit andere wijken welkom.

Met drank op rijden en (te) 
hard rijden: Het mag niet!
Ik, bewoonster van de Oosteinder-
weg ben eens aan het denken ge-
zet. Wat Leuk had moeten eindigen 
is wel heel sluik afgelopen. Met een 
grote dikke zwarte rand. Het ein-
de van de feestweek, een begrip 
in Aalsmeer met als knaller de pra-
menrace en de tent. De meeste met 
een slokkie op. Najoelend vrolijk 
naar huis op de fiets, volgend jaar 
weer! Niet wetend dat je daar niet 
eens aan gaat komen. Nee want 
een automobilist die in ieder geval 
wat op had, heeft twee jonge men-
sen aangereden. Wat dacht je toen 
je wegreed? Ach, met een bier of 
vier kan ik wel achter het stuur? Ik 
waag het er op, ik ben nog nuch-
ter genoeg, de bon is voor mij, pech 
gehad!? En wat gebeurde er op de 
plaats des onheils? Moest je uitwij-
ken? Reed je met 100 kilometer per 
uur over de Oosteinderweg. Dat kan 
omdat het nacht is, denken velen. 
Hadden zij geen lichten aan terwijl 
jij iets passeerde? Het houd mij al-

lemaal bezig. En waarom? Ik woon 
aan deze weg. Ik heb twee kleine 
kinderen, en als ik zie hoe ook de 
niet beschonken bestuurders rij-
den, slaat de schrik je om het hart. 
Je mag er 50 maar 80 komt eerst. En 
’s avonds lekker met 100+ scheuren 
over een lange weg. Of bestuurders 
die je nog net even willen inhalen 
terwijl er een tegenligger aankomt 
terwijl ik met 1 kind achterop en 1 
kind naast mij op de rode baan van 
de Oosteinderweg rijd en mij dus af-
snijden ofwel raken.  Wat kan er fout 
gaan? Nou, dit dus. Het is zover. Er 
is iemand dodelijk slachtoffer ge-
worden en iemand zwaar gewond. 
Een gezin, familie, vrienden zijn uit 
elkaar gerukt. Het wordt nooit meer 
zoals het was. Wat wil ik met mijn 
verhaal bereiken: Ik wil dat mensen 
zich bewust worden in het verkeer. 
Ook als je denkt te kunnen rijden 
met drank op: Het kan niet!
Mensen die graag hard willen rij-
den: Het kan niet!

ingezonden Mensen met haast die  willen inha-
len bij tegenliggers: Het kan niet!
Mensen, neem je verantwoordelijk-
heid! Je hebt je rijbewijs toch niet 
gratis bij een pakje boter bij de su-
permarkt gekregen! En let wel, ie-
dereen kan fouten maken, bied je 
excuus aan als je zelf weet dat je 
een inschattingsfout hebt gemaakt, 
we zijn immers allemaal mens, maar 
geef elkaar de ruimte en denk na! 
Ik wil graag dat ook mijn kinderen 
veilig naar school of wat dan ook 
kunnen zonder idioten op de weg. 
Als laatste wil ik de naaste  familie, 
vrienden en kennissen veel sterkte 
wensen met dit groot verlies en tra-
gedie. Want dat is het. Ik leef intens 
met jullie mee.
 
G. Kockelkorn
Oosteinderweg, Aalsmeer

Slechts kleine incidenten 
tijdens de Feestweek
Aalsmeer - De politie kijkt, net als 
de beveiliging, terug op een goed 
verlopen Feestweek. Er hebben zich 
slechts enkele kleine incidenten 
voorgedaan. Zo werd op donderdag 
10 september om kwart voor twee 
in de nacht door de security gezien 
dat twee jongens van 17 jaar twee 
flessen wijn wilden stelen. De jon-
gens uit Aalsmeer en Kudelstaart 
zijn door de politie aangehouden. 
De flessen wijn zijn teruggevon-
den bij de fietsen van de 17 jarigen. 
De twee worden doorgestuurd naar 
Halt. Op vrijdag 11 september rond 
half tien in de avond zag een bevei-
liger in de tent een bekende alco-
hol drinken. De jongen uit Uithoorn 
bleek net 16 jaar te zijn. Hij had de 
identiteitskaart bij zich van een 18 
jarige vriend uit Uithoorn. De 16 ja-
rige is de toegang tot de tent ont-
zegd. Hij is met zijn vader vertrok-
ken. De eigenaar van de id-kaart 
heeft een waarschuwing gekregen. 
Als een volgende keer wordt opge-
merkt dat hij zijn identiteitskaart uit-
leent, kan hij rekenen op een pro-
ces-verbaal. Op zaterdag 12 sep-
tember werd rond zes uur in de 
avond door een medewerker in de 

feesttent ontdekt dat een bezoeker 
betaalde met een vals biljet van 50 
euro. Een 30 jarige inwoner is aan-
gehouden door de politie voor ver-
hoor. Er loopt een onderzoek. Gelijk 
is door de organisatie van de Feest-
week een kassacontrole gehou-
den. Er zijn nog vier valse biljetten 
van 50 euro aangetroffen. Op zater-
dagavond rond acht uur heeft een 
23 jarige inwoner een beveiliger in 
de tent uitgedaagd. Hij zocht ruzie 
en spuugde naar de man. De poli-
tie is er bij gehaald. Toen de 23 ja-
rige ook naar de agenten begon 
te spugen, is hij aangehouden. De 
Aalsmeerder had teveel gedronken 
en is een nachtje in de cel gezet we-
gens openbare dronkenschap. Ook 
is proces-verbaal opgemaakt. Om 
half twee in de nacht van zaterdag 
12 op zondag 13 september is tot 
slot nog een 19 jarige inwoner aan-
gehouden. Hij verklaarde klappen 
te hebben gehad en wilde vechten 
met de dader. Hem werd gemaand 
te vertrekken, maar dat was hij niet 
van plan. Daarop werd besloten de 
inwoner ter afkoeling in de cel te 
zetten. Om half elf zondagochtend 
is hij naar huis gestuurd.





SNELHEID   
1 Team SLK D. Keessen 1:40:10 
2 Uniek B. Baardse 1:41:43 
3 Speedfi sh S. Baardse 1:47:48 
4 Aquaprama J. Van Schuppen 1:56:59 
5 Legale Beppies M. v.d. Schilden 2:09:12 
6 Eerebaje Plokkers, De C. v/d Schilden 2:14:25 
7 Molmmegoedje, ‘t C. de Moor 2:19:45 
8 Union Junior R. van Leeuwen 2:21:31 
9 Witte van Leeuwens, De T. van Leeuwen 2:32:41 
10 Allegaertje, ‘t C. Piet 2:40:36 
11 1 Dolle Dwaze Dag Van... J. Tukker 2:53:25 
12 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser 2:58:50 
13 Kleine Brug, De W. Heeren 3:42:28 
14 Kees Bonkezak M. Maarse 3:45:47  x
15 DIP H. v.d. Meer Geen Finish 
16 Stenhuis Maatjes J. Brouwer Geen Finish 
17 Pino M.L. Verbruggen Geen Finish 
18 Stoppies H.Spaargaren Geen Start

BOKKEN    
1 Rentapraam M. Kesting 2:39:17
2 Gang is Allus J. Knobbout 2:45:05 
3 De Lillike Draeck A. Rijkmans 2:59:35 
4 Aaltje Bagger H. Jansen 3:07:17 
5 Poelderboys J. Zandstra 3:17:52 
6 Bokkie Beh R. Noach 3:26:48  
7 Het Seringenland A. Buis 3:33:18  
8 Team Polder Power J. Vink 3:35:43  
9 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse 3:38:38  
10 de Buertskippers R.J. Pannekoek 2:49:00  x 
11 de Ideale Schoonzonen J. van Arkel 2:50:01  x 
12 De Vreemdgaanders P. Moolhuysen 2:51:06  x 
13 Epoksi Praam van Piet van Pa J. Bos 2:56:11  x 
14 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken 2:57:35  x 
15 Fire Snake N. Koster 3:25:02  x 
16 Tuuteblik H. Strampel 3:27:41  x 
17 Vitanic S. Koster 3:38:55  x 
18 New Kids on the Bok R. Volkers 3:42:25  x 
19 Titanic J. Koster 3:43:09  x 
20 De Poddeworsten J.W. Hansen 3:47:54  x 
21 De Poelbandits A. v.d. Hoorn 3:30:52  x 
22 Bij mekaar geraapt zooitje L. Moolhuijsen Geen Finish  
23 Wrakhout N. Bruine de Bruin Geen Finish  
24 Het Vaar-tuig D. Geleijn Geen Finish  
25 de Achterste Zaal R. Blauwkuip Geen Finish  
26 De Meubeltjes J. van der Schilden Geen Finish  
27 Turftrekkers B. Been Geen Finish  
28 Diepe Keelen T. de Boer Geen Finish  
29 De Raketjes S. Tromp Geen Finish  
     
DAMES    
1 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij 2:22:32 
2 Praamangels F. Molema 2:53:14 

3 De Witte Wieven K. van Leeuwen 2:56:45 
4 Kurkdroog K. Penne 3:02:39 
5 Eén pot nat I. van Arkel 3:20:14 
6 De Meides van… N. v.d. Meer 3:24:51 
7 De Tollemetuiten S. Kramer 3:31:16 
8 Volgend Jaar Beter J. Blom 3:14:15  x
9 De Bokkewieven N. Beijnvoort Geen Finish 
10 Bad Girls (have more fun) W. Hoogenboom Geen Finish 
11 Oversharing M. Dol Geen Finish 
12 ‘t Tietenblik D. Visser Geen Finish 
13 Undateables K. Vermeulen Geen Finish 
14 Tam Tam H. de Hoog Geen Finish 

RECREANTEN   
1 Ome Dirk V. Jongkind 2:16:51 
2 Ast maar drijft K. Janssens 2:31:40 
3 De Farregatters B. de Vries 2:35:29 
4 La Banana Noir T. Eveleens 2:36:39 
5 De Vlijtbuiters T.H. de Vries 2:39:40 
6 Sweetish Penta Mafi a J. Engel 2:46:23 
7 Dirrekies Gaatje J. Arendse 2:46:44 
8 Het Witte Hek A. Ceelen 2:46:51 
9 De Hoge Dijk M. Ceelen 2:47:49 
10 De Bovenlanden G.C. Nooter 2:55:03 
11 Beachbikkels R. Vismans 3:04:01 
12 De Prutpraam M. van Vuren 3:04:40 
13 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens 3:05:47 
14 Rondje Omweg M. Harting 3:06:00 
15 Team 188 R. Tas 3:06:35 
16 Mixed team van ‘t End K. Kramer 3:07:38 
17 Heerenmetijd J. Molema 3:10:40 
18 De Utilisten K. Moenis 3:12:19 
19 De Lente Meisjes E. Maarse 3:12:21 
20 Buijte Durrup A. Maarse 3:14:26 
21 Grote Pino T. van Veen 3:14:35 
22 De Harde Bezems P. de Vries 3:15:33 
23 Aprameja A. Leegwater 3:16:25 
24 De Optimale Achterblijvers P.H. Buskermolen 3:18:27 
25 ‘t Vooroordeel L. van Nimwegen 3:18:54 
26 De Natte Snorretjes L. Peetoom 3:20:02 
27 Ons Praem W. de Vries 3:22:06 
28 Puntjetaartleven B. Eveleens 3:24:18 
29 De Rode Schoentjes R.J. Winters 3:29:08 
30 De Drijvende Diva’s M. de Wilde 3:31:59 
31 De Tur-bootjes P. Dijkstra 3:34:46 
32 Zeeuws Meisje J. Weij 3:35:10 
33 Ketelbinkies A. van Gool 3:01:06  x
34 De Aizerhardes E. Kramer 3:06:12  x
35 Bubbels A. Fijn 3:17:07  x
36 ‘t Kacheltje D. v.d. Polder 3:20:01  x
37 Het D(r)onkere End E. van den Beitel 3:20:30  x
38 De Kale Zak F. Rinkel 3:22:32  x
39 De Zwarte Ruiter P. Stokman 3:12:34  x
40 Pitspoezen B. Visser 2:47:48  x

41 Historische Tuin II J.W. Wegman 2:43:06 x
42 Hermamixers P. Buijs Geen Finishtijd 
43 Op de Valreep A. van Bostelen Geen Finishtijd 
44 ‘t Witje W. van Tol Geen Finishtijd 
45 De Nachtwacht E. Verbeek Geen Finishtijd 
46 Wonderful Life R. Winters Geen Finishtijd 
47 Team Waterpas D. Bouman Geen Finishtijd 
48 SPOT B. Hoogervorst Geen Finishtijd 
49 De Dekzwabbers A. Kramer Geen Finishtijd 
50 Hart & Lust S. Springintveld Geen Finishtijd 
51 ‘t Schip K. van ‘t Schip Geen Finishtijd 
52 De Luie Donders M. Dol Geen Finishtijd 
53 Weijekoppen J. Weij Geen Finishtijd 
54 Import Praam P. Slavenburg Geen Finishtijd 
55 Kees K en de Gotmajoor W. Groen Geen Finishtijd 
56 Prins Albert R. Verkerk Geen Finishtijd 
57 The Good Life M. Wiesener Geen Finishtijd 
58 Black Pearl M. Braakman Geen Finishtijd 
59 Tied Zat I. Blauwhoff  Geen Finishtijd 
60 De Kornuiten T. van Wijk Geen Finishtijd 
61 The Beachlady’s J. Turk Geen Finishtijd 
62 Steur P. Steur Geen Finishtijd 
63 Pacifi c Princess J. Dikkeboom Geen Finishtijd 
64 De Drifters A. v.d. Drift Geen Finishtijd 
65 Bledje M. Groenveld Geen Finishtijd 
66 De Barreltjes F. de Vries Geen Finishtijd 
67 Von Penta B. van Baal Niet gestart 
68 Spraam B. Sparnaaij Niet gestart 

ALTERNATIEF 
1 Mozes M. Alderden recreanten 2:32:43  
2 The Last Minute A. Weening recreanten 2:59:16  
3 Dattifl oat-team R. Mäkel recreanten 3:00:18  
4 De Dubbele Bojum R. Vermeulen recreanten 3:02:52  
5 De Meiden van Staal Y. ten Hoeve dames 3:04:03  
6 De Gouwe Rokken F. Zwetsloot recreanten 3:07:37  
7 Alu Otto T. Otto recreanten 3:10:46  
8 Evaluonpra W. Fokker recreanten 3:17:02  
9 10 PK M. Pauw dames 3:33:38  
10 Tik ‘m aan D. Alderden recreanten 2:49:35 x
11 Gratis Bier voor de hele tent M. de Vries snelheid 2:52:10 x
12 De Barrel K. Bus recreanten 3:08:00 x
13 Het Eerste Deuntje P. Loogman recreanten 3:08:06 x
14 de Bierbaron W. van Leeuwen bokken 3:15:40 x
15 Blick Black & Bjoetifoel M. Off erman bokken Geen Finishtijd  
16 Frau Scheuderböck A. van de Poppe bokken Geen Finishtijd  
17 ABRACAHADIBA H. Boer bokken Geen Finishtijd  
18 Gemiste Kans R. Onclin bokken Geen Finishtijd  
19 Piet Keuregies Preem R. Peters recreanten Geen Finishtijd  
20 De Linkeballers T. Boomhouwer recreanten Geen Finishtijd  
21 Vol Gas R. Schreurs recreanten Geen Finishtijd  
22 After Dorst H. Spaargaren recreanten Geen Finishtijd  
23 Rode Lantaarn II M. Konst recreanten Geen Finishtijd  
24 Wauw! J. v.d. Velde recreanten Geen Finishtijd  

Juryprijzen van 30ste Pramenrace

“Nog nooit was het zo leuk 
om commercials te kijken”
Aalsmeer - “Nog nooit was het zo leuk om 
commercials te kijken, wat een geweldige stoet.” 
Dit waren de woorden van één van de juryleden die 
afgelopen zaterdag mee vaarde in de juryboot. De 
jury, bestaande uit René Martijn, Henk Sietsema, 
Jeroen Nobel, Jeroen Paschier  en Ad Verburg, heeft 
weer bijzonder genoten, maar stonden wel voor 
de moeilijkste taak van die dag. Namelijk prijzen 
toewijzen. Welk team moet nou een prijs krijgen 
en waarom? Eigenlijk verdienen ze allemaal een 
prijs! Helaas heeft SPIE  niet zo veel prijzen en 
tijd om deze uit te reiken. Dus werd het een heftig 
juryoverleg. Voor de teams die geen prijzen hebben 
ontvangen,  de jury heeft jullie echt wel gezien. 
Dus de bijtjes, koeien, wc rollen, pieten, Paturain, 
Coca cola, Beterbed, Duracel, Robijntje, Danoontje, 
snickers, Mr Proper, Heerlijk Helder Heiligen, Bokfi t, 
Duifi s, Scrabble, Gouden gids, Sisi, Zwitserleven, 
Sandeman, Milka, Mora, M&M’s, etc. Echt, jullie zijn 
allemaal gezien en iedereen is besproken.  Dus voor 
iedereen een eervolle vermelding van de jury. De 
prijzen zijn als volgt verdeeld:  De boezemschop, 
gaat naar de dames van Volgend jaar Beter, U 
weet wel de boot, geschikt of ongeschikt. De Meer 

geluk trofee, voor de Beach Ladies, helaas hebben 
zij het niet  verder gehaald dan het Praamplein. 
De wandelstok (de grijze haren trofee) is voor nr 
131 ’t Schip. De Kaasmeisjes waren druk met het 
uitdelen van kaas in de tuin van het Zorgcentrum. 
Wat de jury beloont met een prijs. Geweldig hoe er 
ook aan de kijkers wordt gedacht. De Joppe trofee, 
is voor de Pacifi c Princes, de aerobic juf voor een 
groep Bingo spelende ouderen. De Lilike Draek 
krijgt met hun praam: Happen naar Peijenburg de 
Watertorenprijs. De Raketjes gaan naar huis met 
de Kappie Silvius, zij hadden het mooiste penta 
onderdeel. De Hagelnieuwe Penta, de hoofdprijs 
gaat naar de Poelbandits. Van plivekok naar 
Hollywok. De Westeindergate trofee is ‘gekocht’ 
door the Sweetisch Penta Mafi a, na een persoonlijke 
kogelbrief en een afgehakte paardenkop, durfde 
het SPIE bestuur geen andere keuze meer te maken. 
En dan de laatste prijs: het Roerom, deze prijs is 
voor een team waarbij het helemaal anders moet 
volgens SPIE , gaat dit jaar naar het Vooroordeel.  
De Gemeente praam krijgt een jaar lang de prijs 
te leen. SPIE hoopt dat het roer om gaat en dat de 
vergunning iets soepeler gaat dan dit jaar. 
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Aalsmeer - Hij deed dit jaar ook weer mee, ‘ouwe’ 
Willem van de Polder vindt de Pramenrace al 
vanaf de eerste editie het leukste evenement van 
het jaar. Jarenlang ging hij met zijn Aquaprama 
de strijd aan om de hoogste eer in de categorie 
snellen, samen met onder andere De Stoppies 
en ‘t Drijfhuis. Twee jaar, of is het alweer drie 
jaar, geleden besloot hij het rustiger aan te 
doen. De leeftijd, hè. De aanvaring met een 
controlepost met verwonding tot gevolg was 
de druppel. Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en Willem besloot zijn pijlen te richten 
op de jongere generatie. Schoonzoon Jan van 
Schuppen is opgeleid tot stuurman en deze 
deelcaptain, Willem vaart zelf ook nog stukjes, 
heeft een ijzersterk team weten te creëren. 
Medewerkers Kim en Nicolette van café Joppe, 
aangevuld met Elmer en Stella, maken deel 
uit van Team Aquaprama (de naam blijft) en de 
meiden zijn fanatiek, luisterden naar SPIE op de 
radio, speurden op facebook en in de Praambode 
naar opdrachten en natuurlijk waren ze bij het 
palaver en het ontbijt. Grote concurrenten: 
Uniek en SLK, beiden ook gebrand op succes. Het 
was spannend afgelopen zaterdag, Aquaprama 
klaar ‘gestoomd’ om te gaan winnen, maar de 
concurrentie was zwaar. Team SLK van Daan 
Keessen mocht als eerste starten, daarna 

Aquaprama en als derde Uniek van B. Baardse. De 
Stenhuis Maatjes met startnummer vijf leek dit 
keer niet voor het supersnelle te gaan, de heren 
waren aan het hamsteren. Nummer zes echter 
wel, Speedfi sh. Heeft dit team genoeg power om 
zich bij de eerste drie te voegen? Het werd heel 
spannend. Aquaprama belandde uiteindelijk niet 
in de top drie, moet met een tijd van 1 uur, 56 
minuten en 59 seconde genoegen nemen met de 
vierde plaats. SLK (1.40.10), Uniek (1.41.43) en 
Speedfi sh (1.47.48) waren sneller, respectievelijk 
de nummers een, twee en drie. Voor de nieuwe 
stuurman van Aquaprama en zijn fanatieke 
bemanning een lichte teleurstelling na afl oop. 
Willem van de Polder zelf was niet verbaasd over 
de uitslag. Hij had vanaf de aanvang al niet de 
gedachte te zullen gaan winnen, zo vertelde hij na 
de race. Zijn houten praam kan het qua snelheid 
niet bolwerken tegen de nieuwe, gestroomlijnde 
aluminium exemplaren. 

Toch kijkt ‘ouwe’ Willem tevreden terug op een 
gezellige dag en de uiteindelijke uitslag en 
begrijpelijk: De mannen van SLK hebben hun 
‘opleiding’ bij hem genoten. Om trost op te zijn! 
En iets van SLK is van hem. Zelf maar raden wat… 
Stiekem dus eigenlijk toch een eerste plaats voor 
Willem van de Polder.

Winnaar 2015: SLK

Strijd van de snelle teams

Foto: www.kicksfotos.nl
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Genieten voor alle inwoners

FEESTWEEK WAS GROOT FEEST
Aalsmeer - De Feestweek was genieten voor al-
le inwoners van Aalsmeer met het winkelen met 
SPIE, het uitverkochte Nostalgische fi lmfestival en 
de Rabo Kindermiddag waarvoor de animo heel 
goed te noemen was. Wat een plezier hadden de 
jongens en meisjes met Clown Japie en Tante An-
gelique. Stiekem met je gedanst, Nog zoveel te 
doen en Net als in de fi lm, hits van de Nederland-
se band Toontje Lager in de jaren tachtig. Woens-
dag 10 september kon deze tijd herbeleefd wor-
den en mocht meegezongen worden op de beken-
de hits van toen. De toenmalige zanger en gita-

rist Erik Mesie van Toontje Lager heeft een nieu-
we groep muzikanten om zich heen gevormd en 
treedt nu op onder de naam Toontje Later. Laat 
is het zeker geworden, wat een geweldige band! 
In de feesttent op het Praamplein was dit optre-
den. De Jumbo Nederpop Live avond werd gestart 
met de Street Beats. De band met blazers trak-
teerde op een scala aan bekende hits uit de jaren 
tachtig tot nu. Het publiek kon dit waarderen en 
danste gezellig mee. Ongeveer 700 à 800 men-
sen waren er in de tent. Donderdag 10 septem-
ber was het stampvol in de tent tijdens ‘Een Tintje 

Aalsmeer’ met op het podium Xander de Buison-
jé, de drie meiden van O’G3NE, Ruben Thurnim en 
‘onze’ Jan Leliveld en Kees Markman. Een prima 
sfeer deze avond, waar het vooral een ontmoeting 
was van inwoners van allerlei leeftijden. Echt een 
Aalsmeers feestje!
Vrijdag 11 september trakteerde de organisatie 
van de Feestweek op een ‘After Summer Party’ 
met optredens van Nielson met band, Dré Hazes, 
The Originals en Dj Dolphin en opnieuw vonden 
de optredens plaats tijdens een uitverkocht ‘huis’ 
én een heel enthousiast publiek.

Zaterdag 12 september was alweer de laatste 
feestavond. Met name jongeren waren op het 
‘Aalsmeer Loves the 90’s’ party afgekomen. En 
wel, heel veel jongeren. Opnieuw de tent tot de 
laatste plek gevuld. En voor de muziek van Men-
tal Theo, Jeroen Nieuwenhuize, de Party Animals, 
Alice DJ, Carolien Borgers en Ocker Gevaerts was 
de waardering groot. Tot de laatste noot is er vol-
op gedanst. Een geweldige afsluiting van een pri-
ma en heel gezellig verlopen feestweek. Nu al zin 
in volgend jaar! Met foto’s nog even nagenieten 
dan maar.
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Must voor iedere natuurliefhebber
Film ‘Holland Natuur in de 
Delta’ in Crown Cinema 
Aalsmeer - Donderdag 24 septem-
ber wordt er in Crown Cinema een 
natuurfilm getoond ‘Holland Na-
tuur in de Delta’ met als ondertitel: 
‘Ontdek Nederland opnieuw’. Wie 
de trailer bekijkt, weet dat er geen 
woord teveel is gezegd. Machtige 
rivieren, onstuimig kustgebied, ont-
luikende flora en fauna, het wonder 
van dit natuurgebied wordt optima 
forma getoond. Het is een prachtige 
ode aan de Nederlandse natuur. De 
stemmen van Carice van Houten en 
Bram van der Vlugt zijn precies de 
goede aanvulling.

Voor jong en oud
Devon Schimmel hét actieve brein 
van Crown Cinema, ziet halsrei-
kend naar deze film uit. “Weet je het 
is echt een film voor jong en oud, 
scholieren kunnen hier heel veel 
van opsteken. Daarom zou het mooi 
zijn wanneer scholen met hun klas-
sen hier naar toe komen om de film 
te zien. En ook ouderen zullen van 
de filmopnames genieten, vele plek-
ken herkennen, omdat zij er ooit ge-
weest zijn. Het lijkt mij zo leuk wan-
neer leden van de ANBO en OVAK 
met elkaar in de grote zaal op het 
grote doek naar deze film komen 
kijken. Want dat is zo imposant. Ik 
wil best na afloop een kopje koffie 
schenken - zoals dat ook gebeurt 
op de vaste ouderen-dinsdagmid-
dag films - dan kan iedereen met 
elkaar nog even nagenieten en na-
praten. En er zijn toch ook wel ook 
natuurverenigingen in Aalsmeer die 
met elkaar naar deze mooi gefilm-
de opnames willen komen kijken?” 
Devon is iemand die houdt van ver-
binden en van veel gezelligheid. Hij 

plus foto

Kapiteinsstreep voor dirigent
Shantyfestival groot succes
Leimuiden - Zondag 13 september 
vond het jaarlijkse Rabo-Shantyfes-
tival in Leimuiden plaats, georgani-
seerd door Shantykoor De Marco-
nisten. Dit jaar waren regionale ko-
ren uitgenodigd: De Ringvaartzan-
gers uit Weteringbrug en De Brul-
boeien uit Aalsmeer. Voor een sfeer-
verhogende overbrugging tussen de 
verschillende optredens van de ko-
ren zorgde de Nu je er toch Band. 
Om 13.00 uur werd door het gast-
koor De Marconisten het spits afge-
beten, na een (voorlopige) opening 
door de voorzitter Andries Hansma. 
De voor deze ceremonie uitgeno-
digde burgemeester Mevrouw Van 
der Velde-Mentink was helaas iets 
verlaat door het langdurig open-
staan van de ringvaartbrug. Na de 
eerste zeemansliederen kon ze als-
nog het feest officieel van start doen 
gaan, nu gevrijwaard van het ver-
plicht meezingen van het openings-
nummer. In de loop van de mid-
dag werden door de koren op en-
thousiaste wijze hun programma’s 
ten gehore gebracht. Het werd een 
uitbundig feest van het shanty- en 
zeemanslied. Bij het talrijk aanwe-
zige publiek zat de stemming er al 
snel goed in, gezien het regelmatige 
meedeinen en zingen Ook de weer-
goden waren in een goede bui: lek-
ker temperatuurtje en het zonnetje 
liet zich regelmatig zien. Voor de ko-
ren zelf was dit festival een feest van 
saamhorigheid en een bron van in-
spiratie: de ‘Klok van Arnemuiden’ 
klinkt nu eenmaal bij ieder koor an-
ders. Ook dit maakte dit festival tot 
iets bijzonders. De gemengde (so-

praan) klanken van de Ringvaart-
zangers gaven heel andere accen-
ten aan de stoere zeemansliede-
ren dan bijvoorbeeld de krachtige 
en vakkundige arrangementen van 
De Marconisten, beide koren onder 
de bezielende leiding van respectie-
velijk Yolanda Brouwer en Theo van 
der Hoorn. En De Brulboeien had-
den ook weer hun eigen sound: 
stoer, traditioneel en zonder franje. 
Tal van liedjes passeerden de büh-
ne, teveel om ze allemaal op te noe-
men. Een paar verdienen speciale 
aandacht. Zoals ‘Fiddlers Green’ van 
de Ringvaartzangers, met een vrou-
welijke bas als soliste, of ‘Paddy Lay-
back’ en ‘In Oud Amsterdam’ van de 
Marconisten. Maar ook hun vrolijke 
‘We klagen niet’ over het zeemans-
voedsel aan boord was een top-
per. De Brulboeien kwamen voor de 
dag met onder andere ‘Up she goes’ 
en De mannen met baarden die ter 
Kaap’ren voeren. Om 17.00 uur werd 
afgesloten met een groots geza-
menlijk optreden waarbij natuur-
lijk ‘Het kleine café’ en ‘De Woon-
boot’ niet ontbraken. De liefhebbers 
konden daarna nog gezellig natafe-
len met een lekker hapje en drankje 
in De Boerderij. Zeker voor De Mar-
conisten moet dit een dag van grote 
voldoening geweest zijn. Misschien 
reden om hun enthousiaste dirigent 
Theo van der Hoorn zijn (vierde) ka-
piteinsstreep, waar hij eigenlijk al 
zo lang recht op heeft, te verlenen. 
Maar kijk uit: Niets is zo moeilijk 
als Kapitein te worden op het schip 
waarop je zo lang als Eerste Stuur-
man hebt gevaren! 

Radio Aalsmeer live bij 
Kunstroute en Hibra
Aalsmeer - Deze week brengt Ra-
dio Aalsmeer twee zeer uiteenlopen-
de live uitzendingen. Op zaterdag 
19 en zondag 20 september vindt 
de Kunstroute Aalsmeer plaats. Ver-
slaggevers Joke, Mariëlle en Miran-
da doen zaterdag van 13.00 tot 17.00 
uur live verslag van dit evenement. 
En ook tijdens de Hibra, een moto-
revenement dat plaatsvindt op de-
zelfde dagen, is de lokale omroep er 
live bij. Het programma ‘Weekend 
Magazine’ zal zondag van 14.00 tot 
17.00 uur live uitgezonden worden 
vanaf deze bijzondere locatie. De 
reguliere uitzendingen staan in het 
teken van boeiende interviews en 
fijne muziek. ‘Halte Zwarteweg’ laat 
donderdag 17 september van 18.00 
tot 19.00 uur ontwikkelingswerker 
Teun van Honk aan het woord. 
Tijdens het jeugdprogramma ‘Let’s 
Go!’ vrijdag 18 september van 18.00 
tot 19.00 uur is muziek te horen van 
het Junior Songfestival. Ook komt 
groep 7 van de Antoniusschool 
langs om te vertellen over hun 
schoonmaakactie in Kudelstaart en 
zij laten hun muzikale top 5 horen. 

Kans maken op mooie prijzen? Tot 
vrijdag 18 september kunnen kin-
deren zich opgeven voor ‘Daniel-
le’s kinderkeuken’. Stuur jouw vraag 
over eten naar info@daniellejonker.
nl en maak kans om samen met ie-
mand te komen koken tijdens een 
uitzending van ‘Let’s Go!’. 

Vrijdagavondcafé terug
Vrijdagavond gaan om 21.00 uur 
de deuren van het Vrijdagavond-
café weer open. Het team is na een 
lange zomerstop vanaf deze vrij-
dag weer wekelijks te horen tussen 
21.00 en 23.00 uur. Deze week pre-
senteert Ron met Caroline en hoor 
je een reportage met wijkagent Erik 
van den Brun op het water. En na-
tuurlijk hebben de programmama-

kers een interview opgenomen met 
zanger Nielson die heeft opgetre-
den tijdens de Feestweek Aalsmeer. 
Maandelijkse gast ‘Radiokok Marc 
Eveleens van Culiworks’ is er ook. 
Hij neemt de luisteraar mee naar 
de Spaanse keuken en vertelt over 
de oorsprong en bereiding van Tap-
as. En uiteraard zijn er ook de vaste 
items zoals Ron´s Top40 Hitarchief, 
de Soulshowclassic en de Twitterhit. 
Deze week is het team voor de Twit-
terhit opzoek naar een hit met een 
getal in de titel of band/artiesten-
naam. Onder alle inzenders worden 
weer 2 bioscooptickets verloot. Geef 
jouw keuze door via Twitter: @Vrij_
avondcafé of via een bericht op de 
Facebookpagina van Vrijdagavond-
café. Of bel tijdens de uitzending 
met de studio op 0297 325858 of 
mail naar studio@radioaalsmeer.nl. 

100ste gast
Tijdens ‘Aalsmeer Politiek’ op za-
terdag 19 september is het van 
12.00 tot 13.00 uur de beurt aan 
Aalsmeerse Belangen om aan te 
schuiven. ‘Door de Mangel’ neemt 
je maandag 21 september van 19.00 
tot 20.00 uur mee door het leven van 
Sander Jongkind (jongerencentrum 
N201). De jongerenwerker is de 
94ste Aalsmeerder in de talkshow 
en dat betekent dat de 100ste gast 
zijn/haar opwachting maakt en dat 
belooft een bijzondere te worden! 
Tijdens ‘Radio Revue’ op woensdag 
23 september van 19.00 tot 20.00 
uur kun je deelnemen aan een te 
gekke popquiz. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de livestream op de 
website: www.radioaalsmeer.nl. Elke 
avond en in het weekend overdag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne muziek. 

“Waanzinnig succesvol”
Energieloket Sienergie 
één jaar in het Boekhuis
Aalsmeer - Woensdag 9 septem-
ber vierden Sienergie en gemeen-
te Aalsmeer dat het Energieloket 
één jaar gevestigd is in Boekhuis 
Aalsmeer. Op deze locatie midden 
in het winkelhart van Aalsmeer kan 
Sienergie als ideële en onafhankelij-
ke stichting woonconsumenten op-
timaal informeren en adviseren over 
energie besparen en het wooncom-
fort verhogen. Ulla Eurich van Si-
energie: “Met de vestiging van het 
Energieloket in Boekhuis Aalsmeer 
is onze dienstverlening nog laag-
drempelige geworden en verder uit-
gebreid. Dagelijks kun je er terecht 
voor informatie over woningisolatie, 
zonnepanelen en dergelijke. En el-
ke woensdag van 15.00 uur tot 18.00 
uur geven we persoonlijk advies. Wij 
merken dat woonconsumenten zo’n 
fysiek loket enorm belangrijk vinden 
in hun zoektocht naar betrouwbare 
informatie over verduurzaming van 
hun woningen.”
“Stichting Sienergie is een mooie 
toevoeging aan onze winkel.” Zegt 

Constantijn Hoffscholte van Boek-
huis Aalsmeer. “Vaak staan er al 
mensen op woensdagmiddag te 
wachten tot het loket open gaat. Als 
mensen op andere tijden komen ge-
ven wij ze informatie mee.” Ook Wet-
houder Jop Kluis was bij de viering 
aanwezig. “Sienergie is waanzin-
nig succesvol. Ze combineren lo-
kale betrokkenheid met laagdrem-
pelige buurtgerichte acties waar-
bij de deelnemende woningeige-
naren door Sienergie volledig wor-
den ontzorgd. De buurtisolatiepro-
jecten van Sienergie die deels door 
de gemeente worden bekostigd, zijn 
daardoor een groot succes en toon-
aangevend in Nederland.” Meer in-
formatie over woningisolatie en zon-
ne-energie, subsidiemogelijkheden 
en de duurzaamheidslening van de 
gemeente Aalsmeer kunt u vinden 
op de website www.sienergie.nl of 
kom gratis en vrijblijvend naar het 
Energieloket. Dat kan elke woens-
dagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur 
in Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 12.

Afscheid voorzitter Vuijk 
en Wmo-raadslid Diny 
Aalsmeer - Op woensdagavond 9 
september nam Diny Wentzel tij-
dens een feestelijk en informeel 
etentje afscheid van de Wmo-raad. 
Voorzitter Joop Vuijk sprak het 
scheidend lid persoonlijk toe, be-
dankte haar voor haar onvermoei-
bare inzet en overhandigde haar 
een heel persoonlijk cadeau in de 
vorm van een sculptuur, waarbij hij 
op onnavolgbare wijze vertelde wat 
het cadeau betekende. In een per-
soonlijke reactie bedankte zij ieder-
een voor het vertrouwen dat men 
in haar inbreng en inzet heeft ge-
had. Voor Joop Vuijk was dit tevens 
zijn laatste officiële daad als voorzit-
ter van de Wmo-raad. Daarom nam 
daarna de secretaris Guus Droppert 
het woord om de scheidende voor-
zitter even in het zonnetje te zetten. 
Hij schetste in het kort de geweldige 
samenwerking in het dagelijks be-
stuur, het gezamenlijk bezoeken van 
regiovergaderingen, het bijwonen 
van gemeenteraadvergaderingen, 
het deelnemen aan werkgroepen 
en natuurlijk de fantastische wijze 
waarop vergaderingen geleid wer-
den. De spreker gaf aan dat Joop 
een ‘kei’ van een voorzitter was, is 
en altijd zal zijn. Hij liet het niet al-
leen bij deze symbolische opmer-
king, maar overhandigde ook een 
echte kei met veelkleurige facet-
ten. Ook voor de voorzitter was een 
passend geschenk in de vorm van 

een sculptuur. De secretaris gaf aan 
dat hij samen met penningmeester 
Joop Teunen toch een poging wil-
de wagen om net zo als de schei-
dende voorzitter er een persoonlijke 
noot bij te vermelden. De sculptuur 
symboliseert de activiteiten van een 
voorzitter, waarbij verleden, heden 
en toekomst geen begin en geen 
einde kennen. Er is geen duidelijk 
begin en komt er ook geen eind aan 
deze activiteiten: Joop Vuijk neemt 
afscheid als onafhankelijk voorzitter, 
maar blijft nog aan als interim voor-
zitter totdat een goede opvolger ge-
vonden is. Wethouder Ad Verburg 
sprak de vertrekkende personen 
ook toe. Hij bedankte hen voor hun 
inzet. Hij wendde zich in het bijzon-
der tot de voorzitter en gaf aan dat 
hun wegen zich in het verleden en 
het heden menigmaal gekruist heb-
ben en wellicht in de toekomst dit 
nog het geval zou kunnen zijn.
De twee langstzittende leden van de 
Wmo-raad, Riet Kleerenbezem en 
Ankie Harte, spraken ook hun dank 
uit voor de wijze waarop Joop Vuijk 
vanaf het begin het voorzitterschap 
gestalte heeft gegeven.
En het laatste woord, zoals het ge-
bruikelijk is bij een voorzitter, werd 
gevoerd door Joop zelf. Hij bedank-
te iedereen voor het vertrouwen dat 
zij in hem hebben gehad en voor de 
geweldige wijze waarop dit afscheid 
was georganiseerd.

Regels weer onder de aandacht
Nieuw hondenbeleid wordt 
veelal positief ervaren
Aalsmeer - Vorig jaar is het hon-
denbeleid vastgesteld door de ge-
meenteraad van Aalsmeer. Uit een 
evaluatie blijkt dat het hondenbe-
leid door hondenbezitters, niet-hon-
denbezitters en handhavers (BOA’s) 
over het algemeen als positief wordt 
ervaren. Om de belangrijkste regels 
voor honden en hun eigenaren weer 
onder de aandacht te brengen, wor-
den er binnenkort posters op de 
driehoeksborden in Aalsmeer ge-
hangen. 
Verantwoordelijk wethouder Gertjan 
van der Hoeven: “We hebben be-
grepen dat de combinatie van dui-
delijke regels voor het hondenbe-
leid plus de communicatie hierover 
in het algemeen als positief is er-
varen. De uitbreiding van de voor-
zieningen, zoals meer afvalbakken 
en losloopgebieden, het stelselma-
tig handhaven en het periodiek aan-
dacht schenken aan het gewenste 
gedrag van de hondenbezitter, heeft 
tot verbetering van de situatie ge-
leid. We realiseren ons wel dat we 
moeten blijven doorgaan met com-
municeren over en het handhaven 
van de regels om terugval te voor-
komen.”

Uitwerking hondenbeleid
In Aalsmeer en Kudelstaart zijn nu 
26 losloopgebieden gerealiseerd, 
waarvan twee tijdelijke in verband 
met nieuwbouwplannen. In Oost 
en Dorp is het vanwege de ho-
ge bebouwingsdichtheid erg moei-
lijk om nieuwe losloopgebieden aan 

te wijzen; daar zijn dus relatief wei-
nig losloopgebieden. Er staan bijna 
400 afvalbakken in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Alle afvalbakken zijn be-
stemd voor restafval, dus ook voor 
(afgesloten) hondenpoepzakjes. Op 
enkele strategische plekken; bij de 
losloopvelden, de gangbare uitlaat-
routes en de overlastgevende plek-
ken zijn tevens afvalbakken met 
zakjesdispenser geplaatst. Daar-
naast kunnen hondenbezitters op 
het gemeentehuis gratis honden-
poepzakjes afhalen. 

Communicatie
Alle hondenbezitters hebben de-
ze week een brief in de bus gekre-
gen waarin ze bedankt worden voor 
hun bijdrage aan het terugdringen 
van de overlast. In de brief worden 
de regels nog eens herhaald: Poep 
moet overal en altijd opgeruimd 
worden (ook in de losloopgebie-
den); Honden moeten altijd aan de 
lijn (behalve in de losloopgebieden); 
Geen honden toegestaan op speel-
plaatsen, speelweiden, schoolplei-
nen en sportvelden. Dat geldt ook 
voor aangelijnde honden. Meer in-
formatie op www.aalsmeer.nl. 
Heeft u klachten over hondenover-
last, zoals het niet opruimen van 
hondenpoep of loslopende honden 
buiten de losloopgebieden? Meld 
dit dan bij het servicepunt 0297-
387575 of via info@aalsmeer.nl. 
De gemeente kan op basis van uw 
meldingen gerichtere controles en 
handhaving uitvoeren.

Dorpshaven-Noord
Woning weg 
voor speelplek
Aalsmeer - Op 12 mei heeft de 
commissie Ruimte en Economie 
vergaderd over de startnotitie Her-
verkaveling woongebied Dorpsha-
ven-Noord. De fracties gaven aan 
meer speelruimte te willen en vroeg 
het college nog eens te kijken naar 
de parkeergelegenheid. Het zag 
er krap uit. Wethouder Tom Ver-
laan presenteerde afgelopen dins-
dag 15 september enkele wijzigin-
gen. Zo komt in deelgebied B één 
vlonderwoning te vervallen ten gun-
ste van een speelveld. Het speelter-
rein wordt groter gemaakt, zodat 

ook ruimte is voor wat oudere kin-
deren. En de parkeernorm is aan-
gepast. Per rijwoning nu 1,9 wo-
ning en in het totale plan per wo-
ning 2,11 plek. Om dit te kunnen 
verwezelijken vervalt eveneens een 
woning. 
De eerste marktverkenningen voor 
de verkoop van de woningen zijn 
volgens de ontwikkelaar positief 
te noemen. Er is dan ook aan de 
gemeente gevraagd om voortva-
rend aan de slag te gaan met de 
verdere behandeling van het plan. 
Het college van burgemeester en 
wethouders bereidt nu een aange-
past raadsvoorstel voor om tege-
moet te komen aan de vraag van 
de ontwikkelaar. In de eerstvolgen-
de vergadering van de Raad volgt 
besluitvorming. 

Musicalvereniging 45 jaar
Amstelveen - Dit jaar viert Musical-
vereniging OVA uit Amstelveen haar 
45 jarige jubileum met de opvoering 
van musicalkomedie ‘Wat Zien Ik?!’ 
in Schouwburg Amstelveen. Na de 
oprichting in 1970 speelde OVA in 
1971 haar eerste operette De Graaf 
van Luxemburg in Openluchtthea-
ter Amstelveen achter de Kruiskerk. 
Na vijf jaar afwisselend opgetreden 
te hebben in dit theater en in de au-
la van het Casimir Lyceum speelde 
OVA in februari 1975 voor het eerst 
in het Cultureel Centrum Amstel-
veen, de huidige schouwburg. Ver-
schillende operettes zijn sindsdien 
de revue gepasseerd. Na 2000 heeft 
OVA zich toegelegd op het spelen 
van musicals. Ze verkreeg als eer-

ste musicalvereniging van Neder-
land de rechten om Disney klas-
sieker ‘Beauty and the Beast’ op te 
voeren en heeft vorig jaar met suc-
ces de oer-Hollandse musical ‘Cis-
ke de Rat’ op de planken gebracht. 
Naast de verschillende produc-
ties geeft OVA regelmatig concer-
ten. Dit jaar pakt OVA uit met ‘Wat 
Zien Ik?!’, een musicalkomedie naar 
de verhalen van Albert Mol. In Wat 
Zien Ik?! neemt OVA bezoekers mee 
naar De Wallen van 1969. In deze 
roerige tijd met studentenopstan-
den en de seksuele revolutie krijgt 
u een kijkje in het onstuimige leven 
van Blonde Greet en Nel van Boven. 
Hun komische belevenissen, onmo-
gelijke liefdesaffaires, Amsterdamse 

humor en hun een bonte stoet aan 
klanten staan centraal in deze musi-
cal. Beide dames vinden dat er iets 
mist in hun leven: échte liefde. Gaat 
het hen lukken deze te vinden? De 
voorstellingen zijn op zaterdag 10 
oktober om 20.00 uur en zondag 11 
oktober om 13.30 uur en om 19.00 
uur. Er zijn nog kaarten beschik-
baar. Deze zijn verkrijgbaar aan de 
kassa van Schouwburg Amstelveen 
en op internet via www.schouwbur-
gamstelveen.nl.

ziet het als een uitdaging om steeds 
weer iets verrassends te verzinnen 
en daarmee steeds meer bezoekers 
naar Crown Cinema te krijgen. “Ja, 
het moet natuurlijk wel een beet-
je spannend blijven.” Devon streeft 
naar een prettige filmzaal voor heel 
Aalsmeer. “Lekker laagdrempelig 
om gewoon ’s middags of ’s avonds 
even een filmpje te pakken. Hoe 
leuk is het niet dat kinderen hier op 
de fiets naar toe kunnen komen om 
een leuke filmmiddag te beleven.” 
Devon heeft het enthousiasme van 
de jeugd en dat werkt aanstekelijk, 
steeds meer jonge mensen komen 
stage lopen in het Crown Theater, 
tenslotte is dat altijd goed voor hun 
CV wanneer zij na hun studie gaan 
solliciteren. 
En als u nu toch binnen bent, vraag 
dan eens naar de lijst met filmtitels 
waaruit je als bezoeker kan kiezen. 
Dan zorgt Devon ervoor dat de film 
wordt besteld en gedraaid, in het 
kleine of het grote theater. “Ik zoek 
altijd naar films die iets te vertellen 
hebben.” En de ervaring leert dat 
ook hier aan geen woord te veel is 
gezegd. De natuurfilm ‘Holland Na-
tuur in de Delta’ draait donderdag 
24 september om 19.00 uur, is ook 
te zien op zaterdag 26 september 
om 13.00 uur en zondag 27 septem-
ber vanaf 19.00 uur.

Janna van Zon
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thema avond Suriname
Op vrijdag 25 september is er in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’weer 
een thema maaltijd. Deze keer presenteren wij u een ‘Surinaamse 
avond’. Heerlijke gerechten met o.a. pindasoep, roti kip met aardap-
pel en ei, kouseband met pindasaus, Javaanse loempia’s, pikante kip 
drumsticks en frisse komkommersalade. Aanvang is 17.30 uur. U kunt 
voor informatie of reserveringen terecht bij één van de gastvrouwen of 
bellen met: 0297 82 09 79. De kosten voor deze thema avond bedragen 
€ 12.50. 

Informatiebijeenkomst ouderdom en dementie 
Donderdag 24 september is er van 13.30 - 15.00 uur een informatie-
bijeenkomst over ouderdom en dementie. Deze bijeenkomst vindt 

plaats in het Gebouw Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. Inloop vanaf 
13.15 uur. Aanvang en interview is vanaf 13.30 uur vervolgens een 
pauze waarna we met elkaar in gesprek gaan vanaf 14.30 uur.  De 

gastspreker is Caro Houtkoop, geestelijk verzorger. Voor informatie en 
aanmelding (wenselijk) kunt u contact opnemen met de coördinator  

van de ontmoetingsgroep Ellen Millenaar 06 22 46 85 74.

optreden van het Shantykoor de Brulboeien
In juni 2003 organiseerde een Aalsmeers smartlappenkoor een activi-
teitenavond van leden voor leden. Zes leden brachten die avond enkele 
zeemansliederen ten gehore en noemden zich voor deze gelegenheid-
De Brulboeien. In feite is op dat moment het koor ontstaan. Inmiddels 
genieten de brulboeien de nodige bekendheid in Aalsmeer en omge-
ving. Woensdag 23 september om 14.30 uur komt het Shantykoor de 
Brulboeien bij ons een optreden geven in het Zorgcentrum Aelsmeer. 
Houd u ook van zeemansliederen kom dan gezellig woensdagmiddag 
langs!Eigenaar Zeilschool Aalsmeer Peter de Wit en zijn dochter Famke, samen met 

het college van burgemeester en wethouders.

“Meer dan 160 cursisten per dag”
College bezoekt Zeilschool
Aalsmeer - Het College van bur-
gemeester en wethouders bezoekt 
regelmatig bedrijven en organisa-
ties om te weten wat daar leeft en 
wat de ondernemers belangrijk vin-
den. Op 8 september bezochten ze 
Zeilschool Aalsmeer aan de Ku-
delstaartseweg 64. De zeilschool ligt 
mooi met het terras aan de schitte-
rende Westeinderplassen. Ze heb-
ben een uniek aanbod van lessen, 
verhuur en groepsactiviteiten. Een 
gezellige plek, waar iedereen zich 
thuis voelt. De zeilschool bestaat 
al meer dan 45 jaar en heeft in de 
loop der jaren een grote vloot op-
gebouwd met meer dan 100 boten 
en zeker 14 bootsoorten. Ze hebben 
5 vaste medewerkers en wel 120 
vrijwillige, goed opgeleide en en-
thousiaste instructeurs. Zeilschool 
Aalsmeer is een professionele CWO 
& VDWS zeil-, surf- en catamaran-
school. Peter de Wit: ”Het is mooi en 
belangrijk dat de gemeente het Fort 
aangekocht heeft, prachtig dat het 
waarschijnlijk voor watersport be-
schikbaar komt. Een fraaie loca-
tie waar watersporters kunnen sa-
menkomen. Bij de oprichting van 

het SWAP (Stichting Westeinder 
Aalsmeer Promotie), waarbij ik be-
trokken was, spraken we al over het 
grote belang van een centraal wa-
tersportpunt in Aalsmeer.”
“Aalsmeer heeft een icoon nodig 
voor de watersport”, vult wethouder 
Gert Jan van der Hoeven de zeil-
schoolhouder aan. Wethouder Ad 
Verburg van Economische zaken: 
“De Zeilschool is weer zo’n mooi 
Aalsmeers bedrijf dat mensen aan 
zich weet te binden. Zij zijn belang-
rijk, ook om nieuwe watersporters 
op te leiden, en natuurlijk ook voor 
de dagrecreatie door hun verhuur 
van boten en met hun unieke locatie 
voor groepsactiviteiten. In de zomer 
heeft de zeilschool meer dan 160 (!) 
cursisten per dag. En in de weeken-
den is het vaak druk met de dagre-
creatie. Ook veel scholen en sport-
opleidingen krijgen hier hun zeil- en 
surfintroductie. Rond de Westein-
derplassen liggen zeker 8500 boten, 
waarvan een groot deel zeilboten. 
Ook de kinderen van deze eigena-
ren hebben weer les nodig. Dus dit 
mooie Aalsmeerse bedrijf blijft ge-
lukkig nog wel even.”

Woensdagavond 23 september
Ladies Night Espago met 
sieraden en koffie
Aalsmeer - Vanaf het moment dat 
Espago het sieradenmerk Melano 
Moments introduceerde zijn klan-
ten uit Aalsmeer, maar ook van ver 
daarbuiten fan geworden. Jaarlijks 
breidt de collectie uit. Dat dit Me-
lano niet onopgemerkt is gebleven 
is duidelijk. Gonny de Koter: “Van-
af eind augustus is de shop-in-shop 
van Melano bij ons te vinden. Een 
compleet nieuwe styling met wit 
meubilair waar de gehele collectie 
van Melano beter dan ooit te zien is. 
Natuurlijk zijn wij enorm trots, Espa-
go biedt nu nagenoeg de grootste 
collectie van Melano in Nederland. 
Maar dat kan natuurlijk alleen maar 
dankzij onze loyale klanten.” 
Sales manager Francis Kramer Van 
Melano: “Wij zijn inderdaad blij ver-
rast wat Espago in Aalsmeer bereikt 
heeft. Melano is een relatief jong 
merk dat bijzonder goed aanslaat 
in Aalsmeer en omgeving. Het feit 
dat een van de etalages van Espa-
go altijd geheel aan Melano gewijd 
is, bewijst dat hier een ondernemer 
met visie zit.”
Dit feit is reden om de Ladies Night 
traditie voort te zetten. Elke La-
dies Night werd aangevuld met een 
gast-ondernemer uit het Aalsmeer-
se, onder andere collega’s van Mooi 
parfumerie, beautysalon Tineke van 

de Stam maar ook Bob met een live 
schildersessie waren te gast. Op 
woensdag 23 september neemt An-
dré de Ridder van de Ridder & Co. 
de ladies mee in de wereld van kof-
fie! Ruik, proef en geniet van diver-
se blends. En dat alles dan vanzelf-
sprekend geserveerd in een unie-
ke mok van Melano! Van 18.00 tot 
22.00 staan op 23 september de 
deuren weer wijd open bij Espago in 
de Ophelialaan.

Nieuwe collectie Denise Fashion
Ook Denise Fashion, schuin aan de 
overkant van Espago, is open tijdens 
de Ladies Night op woensdag 23 
september 18.00 tot 22.00 uur. De-
ze avond presenteert de modewin-
kel haar geweldige nieuwe najaars-
collectie. Vrouwlijke vormen mogen 
weer uitkomen met een leuke spor-
tieve touch,super mooie herfst kleu-
ren en de flair pijp weer is weer te-
rug! Laat je verassen.
Ontdek onder het genot van healty 
bites and drinks de nieuwste trends 
van fashion bekijken, maar ook van 
beauty. Deze avond geeft kap en 
beauty salon Asya in de winkel van 
Denise Fashion een demonstratie 
van een geweldige revolutionaire 
manier op het gebied van epileren 
voor de perfecte eyebrows. 

Standup Comedian tijdens 
34ste Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag was het heerlijk vertoeven op 
het dakterras van restaurant Wel-
kom Thuis aan de Westeinderplas-
sen. Circa 90 netwerkers brach-
ten een bezoek aan de 34ste editie 
van de netwerkbijeenkomst Borre-
lAalsmeer. Mooie opkomst ondanks 
de Feestweek in Aalsmeer en het 
mooie weer. Opvallend veel nieuwe 
gezichten dit keer naast de trouwe 
bezoekers. Ook diverse deelnemers 
die voor het eerst een netwerkbij-
eenkomst bezochten en tot het ein-
de van het netwerkevent aanwezig 
waren. Standup Comedian Men-
no Stam gaf tijdens het netwerk-
programma een presentatie over de 
producten en diensten van de Ba-
daboom Comedy Club & TV en Wil-
ko Terwijn nam de netwerkers tij-
dens zijn standup comedian act be-
hoorlijk op de hak. Er werden weer 

mooie prijzen verloot en 5 mensen 
pitchten op het podium. Om 20.00 
uur stond er een lange tafel klaar 
om gezamenlijk te dineren. Achter 
de schermen worden op dit moment 
gesprekken gevoerd met 6 nieuwe 
netwerklocaties in Nederland. De 
organisatie is op dit moment ac-
tief in Aalsmeer, Lisse en Asperen. 
De olievlek is zich zichtbaar aan het 
uitbreiden voor Netwerken met een 
Knipoog B.V.
Op 8 oktober, elke tweede donder-
dag van de maand, vindt de 35ste 
editie plaats van BorrelAalsmeer. 
Op 12 november bestaat Borrel 
Aalsmeer 3 jaar en vindt er weer 
een feestelijke editie plaats. Net-
werken en verbinden doe je samen. 
Voor meer informatie: www.borre-
laalsmeer.nl

Foto: Ed van de Pol Fotografie

2 Watertorens zorgen voor verwarring

Dit is dé echte winnaar van 
de verlichte botenshow
Aalsmeer - Feesterij de Bok is de 
winnaar in de categorie grote boten 
tijdens de verlichte botenshow afge-
lopen zaterdag 5 september tijdens 
Vuur en Licht op het Water. Hard ge-
werkt is om deze mooie presentatie 
te kunnen geven. Natuurlijk de wa-
tertoren op de boot en fietsen, zon-
dag werd tot slot de Ride for the Ro-
ses gereden. Groot was de vreug-
de toen de eigenaren hoorden dat 
hun boot tot mooiste was gekroond. 
Helaas schepte de Meerbode af-
gelopen donderdag twijfel. De foto 
van de winnaar is niet de boot van 

de Bok. Deze is van deelnemers uit 
Nieuwkoop. Jawel, ook deze niet-
inwoners weten Aalsmeer met haar 
vele evenementen en water te vin-
den. En ook zij weten dat Aalsmeer 
trots is op haar watertoren. Tja, en 
als er dan twee boten met de water-
toren meevaren, kan er zomaar een 
foutje gemaakt worden. De boot uit 
Nieuwkoop is tweede geworden, 
maar (zie foto) dit is de echte win-
naar van 2015. Excuses aan de Bok. 
en natuurlijk gefeliciteerd!

Foto: www.kicksfotos.nl

Van links naar rechts: Team JOB (Ageeth Vieveen, Marnel de Haan, Mariska 
de Graaf), Ronald Ganzeboom (winnaars liefhebbers) en Huib Boogert (win-
naar specialisten). Foto: www.kicksfotos.nl

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’

Inschrijving geopend voor 
Groot Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer 
organiseert vrijdag 13 novem-
ber de zesde editie van het Groot 
Aalsmeers Dictee. Inschrijven is 
vanaf heden mogelijk in de cate-
gorieën liefhebbers, specialisten en 
teams. Het dictee wordt net als in 
voorgaande jaren gehouden in res-
taurant ’t Wapen van Aalsmeer en 
speelt zich af volgens het inmiddels 
bekende recept. Het dictee bestaat 
uit tien zinnen van in totaal onge-
veer driehonderd woorden, waar-
bij het Groene Boekje de leidraad 
vormt. Voor de zogenaamde dic-
teetijgers die deelnemen in de cate-
gorie specialisten is er nog een ex-
tra moeilijke elfde zin. Na het dictee 
is er voor de deelnemers een buf-
fet. Aansluitend wordt de uitslag be-
kendgemaakt. Het dictee wordt dit 
jaar geschreven door Aalsmeerder 
Ronald Ganzeboom, in 2014 win-
naar in de categorie liefhebbers. 
Hij neemt het stokje over van An-
nemarie Braakman, die de afgelo-
pen drie jaar de tekst verzorgde. Het 
dictee wordt net als in voorgaande 
jaren voorgedragen door oud-bur-
gemeester Joost Hoffscholte. Er is 
plaats voor maximaal vijftig deel-
nemers. Vorig jaar was de zaal he-
lemaal volgeboekt, dus het is raad-
zaam niet te lang te wachten met in-
schrijven.
Het Groot Aalsmeers Dictee heeft 
zich de afgelopen jaren ontwikkeld 
tot een evenement waar taallief-
hebbers al geruime tijd van tevoren 
naar uitkijken. Het credo ‘meedoen 

is belangrijker dan winnen’ is zon-
der meer van toepassing, wat niet 
wegneemt dat iedereen zijn uiterste 
best doet om zo min mogelijk fou-
ten te maken in de doorgaans niet 
eenvoudige zinnen. Naast de lief-
hebbers uit Aalsmeer en omgeving 
doen er bij de specialisten door-
gaans dicteemakers uit het hele 
land mee. Deze ervaren taalvirtuo-
zen maken vaak slechts een hand-
vol fouten, waar het gemiddelde 
meestal tussen de 25 en de 30 fout 
ligt.
De categorie teams (alleen voor lief-
hebbers) is sinds twee jaar aan het 
dictee toegevoegd. Een team dient 
te bestaan uit drie personen. Voor 
het berekenen van de uitslag wordt 
het aantal fouten van de drie le-
den bij elkaar opgeteld. Vorig jaar 
ging Team JOB van de Doopsgezin-
de Gemeente er met de eerste prijs 
vandoor, nadat het in een shoot-
out nipt Team Oud-Aalsmeer wist te 
verslaan.

Inschrijven
Inschrijven voor het Groot Aalsmeers 
Dictee is vanaf heden mogelijk. Dit 
kan via boekhuis@boekenhof.nl 
of telefonisch via 0297-324454. De 
kosten zijn 25 euro per persoon, het 
buffet is hierbij inbegrepen. De ont-
vangst is vrijdag 13 november van-
af 18.00 uur, aanvang van het dic-
tee is 18.30 uur. Na het buffet wordt 
de tekst met toelichting gepresen-
teerd en omstreeks 21.00 uur wordt 
de uitslag verwacht.

Dag van de Loopbaan voor 
professioneel advies
Streek - Zaterdag 26 septem-
ber kan heel werkend en werk-
zoekend Nederland kennis maken 
met de Noloc erkend loopbaanpro-
fessional op de Dag van de Loop-
baan. Iedereen die te maken heeft 
met loopbaan gerelateerde proble-
men kan gedurende deze dag op 
een laagdrempelige wijze kennis 
maken met de diensten en expertise 
van een Noloc erkend loopbaanad-
viseur. De Dag van de Loopbaan is 
een initiatief van Noloc, een lande-
lijke vereniging voor loopbaanpro-
fessionals. Bijna 200 Noloc erkende 
loopbaanprofessionals uit heel Ne-
derland zetten op zaterdag 26 sep-
tember hun deuren open. Iedereen 
met vragen of problemen over zijn 
of haar loopbaan kan op deze dag 
advies vragen bij een Noloc erkend 
loopbaanprofessional. Of je nou van 
baan wilt veranderen, een nieu-
we carrière wilt uitstippelen of keu-

ze moet maken over studie of loop-
baan. Leren netwerken, een goede 
check van je CV, LinkedIn of weten 
wat social media voor je kan doen. 
Een betere balans tussen werk en 
privé of tijdelijk arbeidsongeschikt? 
Omgaan met lastige werksituaties, 
zinvolle invulling na de loopbaan? 
Een Noloc erkend loopbaanprofes-
sional helpt en begeleidt naar een 
oplossing van al deze vragen. Noloc 
erkend loopbaanprofessional Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig Coa-
ching doet ook weer mee met de 
Dag van de Loopbaan en is aanwe-
zig in de Bibliotheek Amstel, Vecht 
en Venen aan de Dr. J. van der Haar-
laan 8 in Mijdrecht. Meld je aan voor 
een persoonlijk met Rose-Marie via 
www.rooskleurigcoaching.nl of bel 
06 5313 5015 en haal ook het beste 
uit jezelf boven! Informatie over de 
Dag van de Loopbaan is ook te vin-
den op www.dagvandeloopbaan.nl

Opvang voor ouders goedkoper
KinderRijk: ‘Partner in 
opvoeding kinderen’
Aalsmeer - Goed nieuws voor al-
le werkende ouders die gebruik ma-
ken van kinderopvang. Per 1 januari 
2016 gaat de kinderopvangtoeslag 
omhoog. Het kabinet gaat 290 mil-
joen euro extra uitgeven aan kinder-
opvangtoeslag. Ouders besparen 
hiermee honderden euro’s per jaar. 
Jonge ouders zitten in de drukste 
fase van hun leven. Het is daarom 
belangrijk dat werk en privé goed 
geregeld zijn. Goede en betaalbare 
kinderopvang helpt daarbij. 
Kinderopvangorganisatie KinderRijk 
biedt kinderen al 45 jaar goede en 
betaalbare kinderopvang. Een vei-
lige en vertrouwde omgeving, een 
tweede thuishaven waar kinderen 

actief uitgedaagd worden en zich 
ontwikkelen. De rol als ‘partner in 
opvoeding’ neemt KinderRijk heel 
serieus. De medewerkers vinden 
het belangrijk dat ze goed en veel-
vuldig met ouders in contact zijn en 
samen optrekken. Dan weten ze ze-
ker dat ouders hun kind vol vertrou-
wen komt brengen. KinderRijk biedt 
kinderopvang op prachtige locaties 
in Amstelveen met vestigingen na-
bij Aalsmeer. Deze vestigingen heb-
ben bijzondere natuurtuinen met 
verstop-, ontdek-, klim-, en klauter-
plekken waar kinderen naar harten-
lust kunnen spelen en ontdekken. 
Kijk op www.kinderrijk.nl voor een 
overzicht van alle vestigingen.
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“Nog een poosje gezond bij elkaar blijven”

Echtpaar Amesz-Franken 
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Met smart zaten ze 
donderdagmiddag 10 september 
te wachten op de komst van bur-
gemeester Nobel. Meneer en me-
vrouw Amesz-Franken waren don-
derdag 10 september zestig jaar ge-
trouwd en wonen nog geheel zelf-
standig. “Uiteraard wel met hulp van 
buitenaf.” Zegt meneer dankbaar. En 
hij somt op: “De huisarts komt aan 
huis, de fysiotherapeut, de pedicu-
re, de kapper en de schoonmaak-

hulp. Ja zelfs de glazenwasser!” Dat 
er ook sociale controle is in de straat 
blijkt wel uit het feit dat de overbu-
ren zelfs een keer aanbelden toen 
de lamellen iets te lang dicht ble-
ven. “We hadden ons gewoon ver-
slapen”, roept meneer Amesz en 
mevrouw vult aan dat al hun buren 
zo behulpzaam zijn. “Ze zijn heel be-
langrijk voor ons.” In het zestigjari-
ge huwelijk zijn geen kinderen ge-
komen. Meneer Amesz is altijd pre-

dikant geweest bij de Protestant-
se Kerk Nederland (PKN). Daarvoor 
moest het stel regelmatig verhuizen. 
Ze hebben in Zeeland gewoond, in 
Amsterdam (waar ze beiden gebo-
ren zijn), in Capelle en sinds 1982 
in Aalsmeer. Mevrouw Amesz is in 
haar werkende leven altijd onder-
wijzeres geweest op lagere scholen. 
In Aalsmeer was dat de Hoeksteen. 
Burgemeester Nobel overhandigt 
namens de gemeente een prachti-

Op- en afrit rolstoelen verplaatst...
Aalsmeer is zuinig op de invalide-
medemens, vrijwel overal vind je 
nette op- en afritten om makkelijk 
op de stoep te komen of er vanaf te 
gaan. Ach soms zijn ze een beetje 
steil, maar er loopt meestal een be-
geleider achter, en als scootmobie-
ler geef je een beetje gas. Zo’n voor-
ziening was ook aangebracht bij de 
Fuutlaan rechts van het prachtige 
gazon dat door een bewoner on-
derhouden wordt. Je reed er met 
je scootmobiel op en koos de weg 
rechts of links van het paaltje. Je 
kon ook direct links gaan, want daar 
lag langs het gazon ook een voet-
pad. Maar daar ontstond een pro-
bleem: de wortels van de bomen til-
den de stoeptegels op en het werd 
erg ongemakkelijk om op te lopen. 
Door een aantal mensen werd de 
situatie nauwkeurig bestudeerd, en 
men kwam tot de conclusie, dat ze 
de bomen de overwinning gunden 
en het pad zou bij het grasveld ge-
trokken worden. Ook niet zo ver-
schrikkelijk, want eigenlijk liep daar 
ook nooit iemand! Maandagochtend 
7 september werden de voorberei-
dingen getroffen: twee stevige man-
nen kwamen gewapend met een 
grote diamantzaag, kniebescher-
mers en een rubberhamer de zaak 
voorbereiden. Vanwege de nieuwe 
situatie moest de oprit voor onze in-

valide medemens 2 meter verplaatst 
worden. Na een paar uur hard wer-
ken was de klus geklaard, auto’s en 
tuinen onder het stof van de zaag, 
maar dan lag er ook wat: een strak-
ken nieuwe op- en afrit. ’s Middags 
werd het trottoir weggehaald en een 
nieuw stuk grasveld bij het oude ge-
voegd. Zagen we dat nou goed?? 
De oude oprit had gewoon kunnen 
blijven liggen, daar kwam het gras 
immers helemaal niet.
En die nieuwe oprit? Rolstoelers, 
scootmobielers let op: neem als je 
naar de Fuutlaan gaat alsjeblieft je 
telefoon mee, want de kans dat je 
om hulp moet bellen, omdat je in het 
hek van het hoekhuis hangt, is nog-
al groot! 
Jan van Veen
Fuutlaan 5

‘Harmonie’ deelt prijzen uit
Aalsmeer - Op de braderie liet 
Aalsmeers Harmonie zich als ac-
tieve muzikale vereniging zien. In 
de stand waren veel leuke, zelfge-
maakte producten te koop. En daar-
naast konden bezoekers een gokje 
wagen en de waarde schatten van 
twee goed gevulde tassen. De ene 
tas was van de Wereldwinkel. Me-
vrouw van Drunen zat het dichtst bij 
het juiste bedrag en ontving de tas 
uit handen van Moniek Eigenhuis. 
De winnaar van de Jumbo-tas met 
inhoud was mevrouw Warmels, die 
de prijs ontving van voorzitter Wilma 
van Drunen. Met de opbrengst van 

de braderie kan Aalsmeers Harmo-
nie weer een aantal mooie muziek-
stukken voor de komende concer-
ten aanschaffen. Het eerstvolgende 
concert vindt op 24 oktober plaats, 
samen met Fanfarekorps Flora en 
Muziekvereniging Sursum Corda. 
Een paar weken later, op 14 no-
vember, verleent Aalsmeers Har-
monie haar medewerking aan het 
jubileumconcert van Soundsation 
in The Beach. Bent u een enthou-
siast muzikant en lijkt het u leuk 
te spelen in Aalsmeers Harmonie? 
Kijk dan voor meer informatie op  
www.aalsmeersharmonie.nl.

Stan en Elsbeth enthousiast
Dio Van Nieuwland nieuw 
op Poldermeesterplein 
Aalsmeer - Sinds 1 juli zijn Stan en 
Elsbeth van Nieuwland de trotse ei-
genaren van de Dio drogist aan het 
Poldermeesterplein in Nieuw Oost-
einde. Stan gaat zich vooral bezig-
houden met de zakelijke en financi-
ele kant en zijn vrouw is vier dagen 
het vaste gezicht in de winkel. Els-
beth heeft altijd met plezier gewerkt 
als apothekersassistente. Ze hield 
echter altijd de ambitie om een ei-
gen drogisterij te bezitten. “Nu on-
ze kinderen volwassen zijn, konden 
we dit avontuur aangaan. Natuurlijk 
best spannend, maar met onze ken-
nis en ervaring moet dat zeker goed 
komen!” Aldus de enthousiaste on-
derneemster. Familie van Nieuwland 
is in gesprek geraakt met DIO. Stan: 
“DIO is een familiebedrijf en een 
“soft” franchise onderneming. De-
ze service drogist geeft meer vrij-
heid en biedt kwaliteit en dat sluit 
naadloos aan bij onze visie. Wij wo-
nen zelf in Nieuw Vennep, maar de 
gelegenheid deed zich voor om de-
ze DIO drogist in Aalsmeer te ko-
pen. Bijna het gehele personeels-
team blijft bij ons. Charly, Claudia, 
Melanie en Iris. Ook onze dochter 
Isabel helpt ons. Zij heeft veel erva-
ring opgedaan bij een andere dro-
gisterij. Tevens blijft Ria Kuiper, onze 
schoonheidsspecialiste en pedicure, 
met haar salon aan ons verbonden. 
Tja, en noem mij maar ‘Chef lege do-
zen’. Ik ben achter de schermen be-
trokken.” Elsbeth benadrukt dat zij 
en haar man het hartstikke leuk vin-
den in het bloemendorp. “Het voelt 
als een warm bad. Mensen zijn be-
trokken. We hebben al veel positieve 
reacties mogen ontvangen. Ik merk 
ook dat onze persoonlijke benade-
ring goed doet.” De omgang met 
klanten gaat Elsbeth op een natuur-
lijke manier af. Ze haalt veel energie 
uit het helpen en adviseren van haar 
klanten. “Ik vind het fijn om te wer-
ken in een drogisterij met een wat 
hoger segment, maar we proberen 

het vooral laagdrempelig te houden. 
Zoals de Aalsmeerders dat willen.”

Feest vrijdag en zaterdag
De officiële heropening van drogis-
terij DIO van Nieuwland zal plaats-
vinden op 18 september. Dit wordt 
vrijdag en zaterdag gevierd. “En we 
maken er een feestje van hoor.” al-
dus Stan. “Met name op zaterdag. 
Alle leden van de ondernemersver-
eniging op het plein dragen daar 
hun steentje aan bij. Van elf tot zes 
uur hebben we het event ‘Polder-
meesterplein swingt’gepland. Er is 
een jazzband, er komt een DJ, er 
staat een koor te zingen, gooche-
laar Roy zal om 14:00 uur een leuk 
optreden verzorgen, voor de kinde-
ren staat er een springkussen en er 
worden suikerspinnen gedraaid.” 
Elsbeth vult aan: “Bovendien ge-
ven we deze twee dagen in de win-
kel maar liefst twintig procent kor-
ting op het grootste gedeelte van 
ons assortiment en zal er een de-
monstratie worden gegeven van 
het nagellak merk Orly. Maar dat is 
nog niet alles; Er zullen op vrijdag 
vier vertegenwoordigers in de win-
kel staan om hun producten te pro-
moten. Er wordt een gratis huidana-
lyse verricht, er wordt uitleg gege-
ven over Fytotherapie en voedings-
supplementen, er is iemand die met 
biologische sappen staat én er zijn 
vele acties. De eerste honderdvijf-
tig klanten krijgen ook nog eens 
een goedgevulde goodybag bij be-
steding vanaf vijfentwintig euro.” Op 
Facebook is DIO van Nieuwland te 
volgen. De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van ne-
gen tot zes uur en op zaterdag tot 
vijf uur. Familie van Nieuwland en 
hun gehele team nodigen u van har-
te uit aankomend weekend in hun 
prachtige eigen drogisterij aan het 
Poldermeesterplein nummer 9.

Door Miranda Gommans

Versjes en gedichten schrijven
Mooie zinnen in je hoofd
Aalsmeer - Zou je willen dat de 
mooie zinnen die in je opkomen ook 
mooi op papier komen te staan? Dat 
je met woorden gevoelens kunt uit-
drukken, en dat het nog ergens op 
slaat ook? Dan is dit echt iets voor 
jou. Lars van der Werf (1987) reist 
het hele land door met zijn typema-
chine. Lars is een plezierdichter en 
schrijver uit Rotterdam. Hij schrijft 
versjes, over de liefde en over elk 
onderwerp dat maar voor zijn voe-
ten komt. Bij menig boekhandel, 
bruiloft of ander evenement schrijft 
hij live persoonlijke versjes op maat. 
Daarnaast geeft hij fantastische 
workshops! Voor iedereen die zijn 
geliefde wil veroveren met een vers-
je, en voor wie graag mooie versjes 
en gedichten maakt.
Op woensdag 21 oktober om 20.00 
uur geeft Lars in het Boekhuis in 
de Zijdstraat een workshop versjes 
schrijven. Hij heeft daarbij ook en-
kele verrassingen in petto. Doe mee, 
laat de creativiteit stromen en zet 
met hulp van Lars je eigen mooie 
versjes op papier. 
Opgeven kan in het Boekhuis of per 
e-mail bij Michelle De la Haye: mdl-
haye@outlook.com. Deelname kost 
5 euro per persoon. Deze avond is 
een initiatief van Stichting KCA de 
werkgroep Podiumkunst en Litera-
tuur.

Meer informatie over Lars van der 
Werf vind je op zijn website: http://
versjesvanlars.tumblr.com/. In no-
vember 2014 verscheen zijn eerste 
boekje ‘Versjes van Lars’ bij uitge-
verij J.M. Meulenhoff. Het boekje 
was in juli 2015 al toe aan de vijfde 
druk. In februari 2016 verschijnt een 
tweede boekje van zijn hand.

ge bos bloemen en een kopie van 
de officiële trouwakte. Het huwelijk 
is voltrokken in Amsterdam waar de 
twee na vier jaar verkering elkaar 
het jawoord gaven in de Jeruzalem 
kerk in West. Het toeval wil dat No-
bel in dezelfde buurt heeft gewoond 
als de familie. Bij een kop koffie en 
een plakje cake wordt daar meteen 
gezellig over gebabbeld. 

Autorijden 
In de woonkamer van het echtpaar 
staan opvallend veel boeken. Veel 
gaan over kunst en geschiedenis. 
Lezen is duidelijk hun hobby. Ook 
staat er een vitrinekastje met prach-
tig gemaakte pergamano, ofte-
wel perkamentkunst, de jarenlange 
hobby van mevrouw. “Nu doe ik dat 
niet meer. Ik puzzel graag, lees veel 
en we kijken televisie. Ik heb een in-
gezakte rug en loop met een rolla-
tor, maar doe verder alles nog zelf-
standig. Iedere avond sta ik te ko-
ken.” Het echtpaar doet boodschap-
pen bij de supermarkt om de hoek. 
Meneer Amesz: “Dat is ons geza-
menlijke loopje. De Hoogvliet ver-
dient trouwens wel een dikke pluim 
van ons; ze helpen altijd met het in-
pakken van de boodschappen en 
brengen het zelfs tot aan onze voor-
deur. Waar vind je dat nog?” 
Autorijden doen ze alleen nog in de 
buurt. Als ze bijvoorbeeld naar het 
dorp moeten. Als meneer een poos 
niet heeft gereden dan moet hij al-
tijd even wennen, “Maar,” zegt hij 
vol trots, “mijn vrouw rijdt altijd zo 
weg! Ja, ik moet het toegeven; zij 
rijdt beter..” Op de laatste vraag of er 
nog wensen zijn bij de familie, zegt 
echtpaar Amesz-Franken: “Dat we 
nog een poosje gezond bij elkaar 
mogen blijven.” Aanstaande zater-
dag 12 september wordt er in Het 
Wapen nog een feestje gevierd met 
familie en vrienden om deze mijl-
paal te vieren. 
Door Miranda Gommans 

Gedichtentuin 
in kerkhof

Aalsmeer - In het Boomkwekers-
kerkhof aan de Stommeerweg is dit 
weekend voor de laatste maal de 
Gedichtentuin van KCA geopend. 
Het thema is Luchtig en bijdragen 
zijn te lezen van 34 dichters. Een 
aantal debutanten temidden van 
trouwe dichters nemen de bezoe-
kers mee naar de luchtvaart, Vught, 

de zomer, vakantie, een niemen-
dal, de wind en het was altijd feest. 
Mooie zinnen, diepe maar altijd 
luchtige gedachten staan verwoord 
op de standaards in de Tuin. Be-
zoeken en rustig lezen en genieten 
kan nog op zaterdag 19 en zondag 
20 september tijdens de Kunstrou-
te. De hekken staan open van 12.00 
tot 17.00 uur. De bundel ‘Luchtig’ is 
voor 5 euro te koop bij het Boekhuis 
in de Zijdstraat en tijdens de Kuns-
troute in de stand van KCA bij Otto 
aan de Uiterweg 94.

Vrolijk en ontroerend optreden
Con Amore in Bornholm
Aalsmeer - Net als vorig jaar sloot 
mannenkoor Con Amore het zang-
seizoen af met een optreden in het 
Hoofddorpse woonzorgcentrum 
Bornholm. Het was maandagavond 
6 juli, onroerend om te zien, hoe de 
bewoners en bezoekers waaron-
der vast ook familieleden, ieder op 
hun eigen manier genoten van het 
zingen. Zo ook de man die jaren-
lang bij de eerste tenoren van Con 
Amore actief meezong. Bob de He-
ij, steeds meer wegdrijvend door het 
lijden aan de verschrikkelijke de-
mentie. Maar toch zag je hem weer 
af en toe reageren, als hij weer iets 
bekends hoorde. Het koor schotel-
de de belangstellenden een mooi 
gevarieerd programma voor, met 
als start natuurlijk de eigen tune 

en geëindigd werd met The Drin-
king Song. Tussendoor Engelstalige 
liedjes, als Oh when te saints, Eze-
kiel saw the wheel, The Rose, You ‘ll 
never walk alone, Stay with me en 
The Rhythm of life. Maar ook enkele 
Italiaanse liederen, die klonken als 
een klok: Zitti zitti en het beroemde 
slavenkoor uit Nabucco. Echt heel 
goed herkenbaar voor de bewoners 
van Bornholm waren de vaderland-
se liederen. Het begon met, hoe kan 
het anders, Mooi Aalsmeer, maar 
ook Aan de Amsterdamse grach-
ten, Het Dorp en De Oude School. 
Na afloop werden de leden van Con 
Amore door één van de medewerk-
sters van het zorgcentrum, namens 
alle bewoners en aanhang, bedankt 
voor het optreden. 

ingezonden

1e Postzegel(ruil)beurs in 
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19 
september gaan de deuren van het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 
om 09.30 uur open voor de eerste 
postzegel(ruil)beurs van dit seizoen. 
De entree is gratis. Aan de vereni-
gingstafel kan heerlijk gesnuffeld 
worden in de ruim 80 nieuwe stock-
boeken met daarin duizenden ze-
gels voor 5 cent per stuk. Neem 
stockboek(en) met dubbele zegels 
mee om te ruilen, ook dat kan hier. 
Van de vele ruiltafels wordt veelal 
dankbaar gebruik gemaakt. Er zijn 
ook diverse handelaren aanwezig.
Verder kan een kleine tentoonstel-
ling bekeken worden van Cor van 
Meurs, ruilbeursleider, over ‘sche-
pen’ op zegels, echt de moeite 
waard om te zien hoeveel zegels er 
zijn met schepen. Misschien toont 

hij ook wel een replica van een van 
die schepen. Ook kan een kijkje ge-
nomen worden in de kavels die in 
de septemberveiling niet zijn ver-
kocht en die dan nog te koop zijn 
op de ruilbeurs. Met diverse top-
stukken en mooie zegels. Tijdens de 
ruilbeurs is het ook mogelijk om lid 
te worden van de vereniging. Er zijn 
jaarlijks 7 veilingen en diverse lezin-
gen, allemaal in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat 6, dat goed bereik-
baar is per fiets, bus en auto. Uiter-
aard is er ook weer een verloting. De 
ruilbeurs duurt tot 15.00 uur. Voor 
meer informatie kunt u deze dag 
ook terecht bij Cor van Meurs via 
0297-343885 of Gerboud Zwetsloot 
via 0297-345231. Kijk voor alle acti-
viteiten en informatie op www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl
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Lezing, film, maaltijd en dansen
Diverse activiteiten tijdens 
Vredesweek in Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds drie jaar is er van-
uit de Raad van Kerken Aalsmeer 
(samenwerkingsverband Rooms-
katholieke kerk, de Doopsgezin-
de Gemeente en de Protestant-
se Gemeente Aalsmeer, de Open 
Hof kerk) een ambassade van vre-
de. Een werkgroep die in de vredes-
week vrede, in de breedste zin, on-
der aandacht wil brengen. De inter-
nationale Dag van de Vrede is inge-
steld door de VN in 1981. Het doel 
is een wereldwijde dag van wapen-
stilstand en geweldloosheid. De in-
ternationale Dag van Vrede mond-
de uit in de vredesweek binnen de 
Raad van Kerken van Nederland. 
De interkerkelijke vredesorganisa-
tie PAX startte in 2013 een lande-
lijke actie Ministerie van Vrede. Dit 
initiatief was bedoeld om de inter-
nationale Dag van de Vrede op 21 
september bredere bekendheid te 
geven. En ieder jaar is er een the-
ma aan verbonden. Dit jaar gaat het 
om het motto ‘Vrede verbindt’. Met 
dat motto roept PAX op tot ontmoe-
ting en verbinding en zal zij mensen 
die bruggen bouwen tussen men-
sen die ver van elkaar af staan door 
wrijving omtrent afkomst, religie, 
economische ongelijkheid, etc. zo-
wel in Nederland als in conflictge-
bieden, in de schijnwerpers zetten.

Vredesweekactiviteiten 
Zondag 20 september begint om 
10.00 uur een Vredeskerkdienst in 
de Open Hof kerk in de Ophelialaan, 
verzorgd door de Raad van Kerken 
Aalsmeer. Voorganger is dominee 
Roeland Wijkhuizen. Thema: ‘Vrede 
verbindt’: bruggenbouwers. Maan-
dag 21 september is er vanaf 20.00 
uur een lezing van de Zin-Inn bij de 
Doopsgezinde Gemeente in de Zijd-
straat 55. Nico Koning, de coauteur 
van ‘De Kunst van het Vreedzaam 

Vechten’. schreef samen met de 
oud-filosoof des vaderlands, Hans 
Achterhuis, een boek over vreed-
zame manieren om hard te bot-
sen. Hoe verschil je op een vreed-
zame manier met elkaar van me-
ning over religie, leefwijze, politiek? 
Dinsdag 22 september wordt van-
af 20.00 uur de film ‘Invictus’ van de 
hand van regisseur Clint Eastwood 
vertoond in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. . De film is gebaseerd 
op onder meer het leven van Nelson 
Mandela. Na het verdwijnen van 
apartheid in Zuid-Afrika begint Nel-
son Mandela aan zijn eerste ambts-
termijn als president van het Afri-
kaanse land. In 1995 wordt hij de 
gastheer van de Wereldbeker Rug-
by, een sportevenement waarmee 
hij zijn verdeelde land probeert te 
verenigen: door bruggen te bouwen 
tussen mensen en de verdeeldheid 
weg te nemen. Vrijdag 25 septem-
ber kunnen belangstellenden van-
af 18.00 uur aanschuiven voor een 
vredesmaaltijd in de Open Hof kerk, 
ingang Sportlaan 86. Thema: Brug-
genbouwers. Hier zullen verschil-
lende mensen die in het buitenland 
gewerkt hebben, een korte toelich-
ting geven over hun ervaring met 
het overbruggen van verschillen. 
Ook zullen de gerechten uit de des-
betreffende landen worden geser-
veerd. Inschrijving via deelnemen-
de kerken. Zaterdag 26 septem-
ber worden expressieve activiteiten 
voor jong en oud georganiseerd. In 
de middag van 14.00 tot 16.00 uur 
dansen met Elly Spaargaren, dan-
sen met alle generaties. Ook leuk 
om als grootouder met je kleinkin-
deren mee te doen: verbindingen 
maken tussen de generaties. Loca-
tie is het voorplein van de Doopsge-
zinde Gemeente in de Zijdstraat 55 
en in het gebouw zelf. 

OSA organiseert presentatieavond
‘Bouwen en verbouwen in 
Ontwikkelingslanden’
Aalsmeer - Stichting Ontwikke-
lings-Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) organiseert dit jaar haar Pre-
sentatieavond op woensdag 7 okto-
ber. Het thema is ‘Bouwen en Ver-
bouwen in Ontwikkelingslanden’. 
De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in de raadskel-
der van het gemeentehuis op het 
Raadhuisplein. Iedereen is welkom 
vanaf 19.30 uur. De drie organisa-
ties Stichting Mission House of the 
Gambia, Stichting GA en Stichting 
Kinderhulp Afrika, waaraan in 2014 
subsidie is verstrekt als verdubbe-
ling van het door hen zelf ingeza-
melde geld, vertellen over hun pro-
ject met fotobeelden. Het betreft de 
bouw van een ziekenhuis in Nigeria, 
het verbouwen van een opvangcen-

trum voor (ex-)alcohol en drugsver-
slaafden in Wit Rusland en de bouw 
van schoollokalen in een kinderdorp 
in Oeganda. Ook zijn er tafels met 
informatie en foto’s en beelden van 
andere projecten waarvoor subsidie 
verstrekt is. Wethouder Ad Verburg 
van ontwikkelingssamenwerking zal 
een inleiding houden over het be-
leid van de gemeente op dit gebied.
Even voor de pauze is er een inlei-
ding van Stichting SOZ Fonds over 
hun steun aan scholen voor ge-
handicapte kinderen in Koerdistan 
in Irak. In de pauze is er muziek uit 
Koerdistan. Het belooft weer een in-
teressante en informatieve avond 
te worden. Kijk voor meer informa-
tie of het aanvragen van subsidie op 
www.osa-aalsmeer.nl

Gezocht: Onafhankelijk 
voorzitter Wmo-raad
Aalsmeer - In de maand septem-
ber is de huidige voorzitter van de 
Wmo-raad – Joop Vuijk – volgens 
de statuten aftreden als onafhanke-
lijk voorzitter. Dat betekent dat het 
dagelijks bestuur op zoek moet naar 
een nieuwe, onafhankelijke voorzit-
ter. 
Belangrijk is dat er op korte ter-
mijn een kandidaat gevonden wordt 
die de komende maanden zich vast 
kan warmlopen langs de zijlijn. Het 
is wel zo dat van de nieuwe voorzit-
ter verwacht wordt dat hij of zij de 
activiteiten voor de Wmo-raad met 
hetzelfde enthousiasme en inzet zal 

voortzetten. Bovendien wordt ook 
verwacht dat hij of zij directe lei-
ding gaat geven aan het proces om 
de Wmo-raad om te vormen tot een 
brede Participatieraad. Geïnteres-
seerd? Elders in deze krant staat de 
advertentie waarin precies vermeld 
staat op welke wijze de procedure 
plaatsvindt. 
Vindt u de taak van voorzitter nog 
niet direct bij u passen, dan bestaat 
natuurlijk altijd nog de mogelijkheid 
om op grond van ervaring en des-
kundigheid als lid van de Wmo-raad 
benoemd te worden. Voelt u zich 
geroepen? Reageer!

Bijbel lezen in 
Lijnbaankerk
Aalsmeer - De Lijnbaankerk start 
op woensdagavond 30 septem-
ber vanaf 20.00 uur een cursus bij-

Nieuwe cursussen EHBO
Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
iedereen overkomen, niet alleen bij 
de buren. Ook buitenshuis gaat er 
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Wat doen in zo’n situatie?
Een nieuwe cursus EHBO start op 
22 oktober en wordt gegeven op 
donderdagavond. De cursus be-
staat uit 9 avonden, inclusief 1 exa-
menavond. De cursisten worden 
wegwijs gemaakt in het herkennen 
van letsels na een ongeval, maar 
ook de kenmerken van lichamelijke 
aandoeningen, bijvoorbeeld hart-
falen, beroerte, suikerziekte, wor-
den geleerd. De deelnemers krij-
gen een gedegen opleiding inclu-
sief reanimatie en het bedienen van 
een Automatische Externe Defibril-
lator (AED). Er wordt gewerkt met 
een LOTUS (landelijke organisatie 
tot uitbeelding van slachtoffers). De 

cursus wordt in december afgeslo-
ten met een examen. Het is dus mo-
gelijk voor de kerst het EHBO-diplo-
ma te behalen.
Ook is dit jaar iweer de cursus Eer-
ste Hulp Aan Kinderen. Deze cur-
sus bestaat uit 4 avonden en start 
op donderdag 17 september. In de 
cursus wordt aandacht besteed aan 
de verschillende ontwikkelingssta-
dia van zuigelingen en kinderen, 
hun omgeving en welke maatrege-
len genomen kunnen worden om de 
veiligheid te vergroten. Ook komen 
een aantal kinderziekten aanbod en 
hoe dan te handelen.
Verder starten weer diverse cursus-
sen reanimatie/AED. De eerste is op 
7 oktober en duurt 2 avonden. Be-
langstelling gewekt? Ga dan naar 
www.ehboaalsmeer.nl en download 
het inschrijfformulier of neem con-
tact op met Gerie Veelenturf via 06-
49227905.

Informatiebijeenkomst 
ouderdom en dementie
Aalsmeer - Donderdag 24 septem-
ber wordt weer een bijeenkomst ge-
organiseerd door het Ontmoetings-
centrum van Zorgcentrum Aelsmeer 
en Mantelzorg en meer in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat. Tijdens de-
ze bijeenkomst zal dieper ingegaan 
worden op het thema verlies bij ou-
derdom en dementie. Caro Hout-
coop, geestelijk verzorger bij ver-
pleeghuis Rozeholm, zal dieper in-
gaan op de verwerking van verlies-
ervaringen. Zowel mantelzorgers als 
mensen met dementie kennen ver-
lies en gaan daar ieder op een ei-
gen manier mee om. Mensen met 
dementie ervaren verlies van moge-
lijkheden, bijvoorbeeld het vermo-

gen om in contact te zijn met hun 
medemens of het vermogen om te 
herinneren, te plannen of te hande-
len. Hun partner rouwt om verlies 
van een bondgenoot en schikt zich 
in een nieuwe rol als mantelzorger. 
Beiden verliezen contacten in hun 
omgeving. De zaal is open vanaf 
13.15 uur. Vanaf 13.30 uur zal Ellen 
Millenaar, coördinator van het ont-
moetingscentrum, de bijeenkomst 
leiden. Professionals krijgen gele-
genheid mee te praten en vragen uit 
het publiek te beantwoorden. Ieder-
een is van harte welkom. Voor aan-
melding en informatie: 06-22468574 
of email emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl 

bel lezen voor beginners en geïn-
teresseerden. Begonnen wordt met 
het eerste hoofdstuk van Marcus. 
De volgende avonden wordt ver-
der gelezen. De teksten die de cur-
sisten gaan lezen zijn de hoofdlij-
nen van de bijbel. De data van de 
vervolgavonden worden in over-
leg met de deelnemers vastgesteld. 
De kosten zijn 2 euro per avond in-
clusief cursusmateriaal, koffie, thee 
en na afloop een drankje. Cursus-
leider is Gert Bor en voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
via netwerkouderling@lijnbaankerk.
nl of bel 0297-322826.

Voorzitter Stichting Dag van je Leven Rob Langelaan, Charlotte Braat van Bak-
kerij Van Muyden en Wethouder Ad Verburg. 

Stichting Dag van je Leven
Wethouder Verburg reikt 
Award Supervriend uit
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven heeft afgelopen donderdag 
10 september een prachtige feest-
dag georganiseerd voor cliënten van 
onder andere Stichting Ons Twee-
de Thuis. Meer dan 500 verstan-
delijk en/of lichamelijke gehandi-
capten en hun begeleiders genoten 
van ‘Topstars’ waar ze konden op-
treden met, net zoals vorig jaar, een 
knipoog naar het televisieprogram-
ma Popstars. Dit was een enorm 
succes. De deelnemers waanden 
zich op het grote podium even als 
een echte artiest. Naast dat ze zelf 
mochten optreden, traden enkele 
professionele artiesten op die het 
geheel compleet maakten met dans 
en muziek. De cliënten kwamen uit 
allerlei dagcentra uit Nieuwveen, 
Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Ouder-
kerk aan de Amstel en Aalsmeer. 
Wethouder Ad Verburg heeft tijdens 
dit feest de Award Super Vriend van 
de Stichting Dag van je Leven uit-
gereikt. De award ging naar Char-
lotte Braat van Bakkerij Van Muy-
den op bedrijventerrein Hornmeer. 
Dit bedrijf heeft de 1300 broodjes 
die nodig waren voor dit feest ge-
sponsord en de Stichting kan al ja-
ren op hun steun rekenen. Wethou-
der Zorg Ad Verburg: “De Stichting 
doet met al zijn vrijwilligers fantas-
tisch werk. Zonder hun inzet en het 
geld van alle sponsors is dit gewel-
dige feest, waar zo veel cliënten zin-

gen, dansen, polonaise lopen, vol-
gend jaar niet mogelijk. Van voor-
zitter Rob Langelaan van Stichting 
Dag van je Leven begreep ik wel dat 
het steeds moeilijker is om sponsors 
te vinden en dat aan de andere kant 
de zorg met bezuinigingen te maken 
heeft, dus dat er minder uitjes voor 
deze mensen mogelijk zijn.” Oprich-
ter van de Stichting Dag van je Le-
ven Dirk Box: “De Stichting wil men-
sen met een lichamelijke en/of een 
verstandelijke beperking uit de re-
gio Aalsmeer en Amstelland de dag 
van hun leven bezorgen. De Stich-
ting doet dit onder andere door het 
mogelijk maken van leuke activi-
teiten, zoals een boottocht of een 
feest. De Stichting wil dit realiseren 
door mensen die ideeën voor origi-
nele activiteiten hebben te helpen 
deze daadwerkelijk uit te voeren en 
ze te ondersteunen met kennis, er-
varing en middelen. Op deze manier 
wil de Stichting ervoor zorgen dat 
goede initiatieven voor mensen met 
een handicap, het draagvlak krijgen 
die ze verdienen.” Kortom, een ge-
weldig Aalsmeers initiatief dat vele 
gehandicapte mensen uit de regio 
echt dé dag van hun leven bezorgt. 
Bedrijven of particulieren die Stich-
ting Dag van je Leven willen steu-
nen en dus mensen met een ver-
standelijke beperking iets gunnen, 
kunnen mailen naar info@dagvan-
jeleven.org. 

Omnia, Oceanus en Funny Horse
Grote Clubactie van start
Aalsmeer - Vanaf 19 september 
komen kinderen weer langs de deu-
ren om loten van de Grote Clubac-
tie te verkopen. Uit Aalsmeer doen 
sportvereniging Omnia 2000, zwem-
club Oceanus en paardrijvereniging 
The Funny Horse mee aan de jaar-
lijkse actie om de clubkas een finan-
ciële injectie te geven. Clubs heb-
ben deze middelen vaak hard nodig 
om rond te komen. Maar liefst 80% 
van de opbrengst van de loten gaat 
direct naar de verenigingen. 
De Grote Clubactie beleeft dit jaar 
alweer de 43e editie. Directeur 
Frank Molkenboer: “Clubs zijn zo 
blij met het geld dat ze binnenha-
len. Ze kunnen het goed gebrui-
ken voor nieuwe doeltjes, tenues of 
een lik verf voor het clubgebouw. 
Het geld krijgt een goede bestem-
ming. Van elk verkocht lot à 3 euro 
gaat 2,40 euro direct naar de vereni-
ging. Ook dit jaar kunnen inwoners 
van Aalsmeer clubs ondersteunen. 

Ze maken dan ook nog eens kans 
op leuke prijzen! De win-kans is in 
2015 fors gestegen door een flinke 
uitbreiding van het prijzenpakket.“
De Grote Clubactie draagt het ver-
enigingsleven een warm hart toe. 
Verenigingen zijn de basis voor een 
gezonde samenleving. Elk kind zou 
lid moeten kunnen zijn van een ver-
eniging, omdat dit een positieve bij-
drage heeft voor de ontwikkeling 
van het individu, sociale netwer-
ken en gezondheid. Verenigingen 
dragen deze verantwoordelijkhe-
den, maar hebben het vaak financi-
eel moeilijk. 
Door elk jaar ruim 6 miljoen te ver-
delen helpt de Grote Clubactie 
sport-, cultuur- en hobbyvereni-
gingen om hun belangrijke werk te 
kunnen blijven doen. Aan de Grote 
Clubactie nemen dit jaar circa 6.000 
clubs deel. Er worden in heel Neder-
land circa 2,6 miljoen loten per jaar 
verkocht.

M iranda’s
omentenm

Alles kwijt...
De hele toekomst voor je
Zoveel plannen, zoveel tijd
En in één genadeloze klap
Ben je alles kwijt
Je werk, je vrienden, je leven
Je familie, alles, álles weg
Door toedoen van een dronken bestuurder
Daar op die Oosteinderweg..
Iedereen is met jou bezig
Het klinkt als een cliché
Maar alle Aalsmeerders zijn overdonderd
En iedereen leeft met je nabestaanden mee
De feestweek kwam met een schok tot een einde
Geen na-genot, weinig achteraf plezier 
Omdat die dronken idioot
Veel te veel op had aan bier
Hij was zéker niet de enige
De stemming zat er na de pramenrace behoorlijk in
Maar om dan te gaan sturen
Gaat tegen ieders normen en waarden in
Zal hij uit zijn roes ontwaakt zijn
Die dader uit Rijsenhout?
Zal hij zichzelf ooit nog in de spiegel kunnen aankijken
En besef krijgen over zijn grootste fout?
Een jongen dood gereden
Na een ‘gezellig kroegbezoek’
Volgens mij heeft ook hij geen leven meer
Speelt ie de hoofdrol in een heel slecht boek
Laat het een les zijn voor diegene
Die af en toe die borrel doen
En met nét iets teveel alcohol
Dit ‘zomaar’ een ander aan kunnen doen
Rust in vrede, lieve Tom
Ook al kende ik je niet
De levensvreugde spat van al je foto’s af
Wat rest is enkel verdriet..
Miranda Gommans

Dit weekend op bedrijventerrein Hornmeer

14e editie Hibra in kader 
van endurance racers
Aalsmeer - Vanwege de spreiding 
van lokale evenementen is de Hibra 
verplaatst naar het derde weekend 
in september en dit is aanstaande 
zaterdag 19 en zondag 20 septem-
ber! Het Circuit is gewijzigd onder 
andere vanwege de zondagsopening 
van de Gamma. De bouwmarkt blijft 
bereikbaar via de ingang Turfsteker-
straat. De Turfstekerstraat blijft een 
doorgaande weg op het bedrijven-
terrein Hornmeer. Zaterdagavond 
19 september om 18.30 uur start de 
training voor de 3 uurs avond demo 
endurance-race. De altijd spectacu-
laire ‘Le-Mans’ start is om 19.30 uur, 
het deelnemersveld bestaat uit een 
rijke selectie van oude racemotoren. 
Vooral eind jaren zeventig en de be-
gin jaren tachtig waren er diversen 
roemruchte framebouwers die zorg-
den voor toen technisch hoogwaar-
dige racers. Velen van deze creaties 
zijn te zien tijdens het Hibra week-
end. Zondag 20 september zijn al-
le oude race klasses van weleer te 
zien vanaf de 50 cc borrelklasse tot 
de 750 cc machines, evenals de bij-
zondere zijspanracers. In de 50 cc 
klasse zijn er extra deelnemers van 
de blackmamba’s, dat zijn racertjes 
gebouwd van oude bromfietsen, bij-
voorbeeld een Mobylette of een Pu-
ch Maxi. De special klasse wordt 
dit jaar gevuld met 750 en 1000 cc 
endurance motoren. Bij de start en 
finish wordt weer een gezellig ter-

ras ingericht voor een hapje en een 
drankje. Bezoekers kunnen ook een 
kijkje nemen in het rennerskwartier 
waar de machines van dichtbij zijn 
te bewonderen. De eerste machi-
nes gaan zondag brullen om 10.00 
uur. Publiek is van harte welkom. Het 
‘circuit in Aalsmeer’ is gratis toegan-
kelijk. Oordopjes meenemen, wordt 
aangeraden!

Henk eerste, Goos gewond
Afgelopen weekend hebben de lo-
kale coureurs gereden in Dode-
waard. Opa Henk van den Beukel 
werd op zijn 50 cc Honda derde in 
zijn klasse en verstevigde daarmee 
zijn eerste positie voor het Neder-
land kampioenschap. Goos Bartels 
kwam ten val met zijn mooie Honda 
125 cc en liep hierbij een gebroken 
schouder op. Goos start dus helaas 
niet in het Hibra weekend.
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kinder- en jeugdkrant

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Kraak je hersens!
Workshop en simultaan 
schaken in bibliotheek
Amstelland - De Bibliotheek Am-
stelland organiseert op donderdag 1 
oktober tijdens de Schaakweek Am-
stelveen een speciale activiteit: een 
workshop en een simultaanwed-
strijd met Nederlands jeugdkam-
pioen Hing Ting Lai. Kinderen tus-
sen de 8 en 12 jaar krijgen eerst een 
workshop van Internationaal Mees-
ter Robert Ris waarin de regels en 
verschillende schaaktips worden 
uitgelegd. 
Daarna kunnen de kinderen kijken 
of ze echt iets geleerd hebben, want 
dan mogen zij het opnemen tegen 
de huidige Nederlands Jeugdkam-
pioen tot en met 20 jaar Hing Ting 
Lai. De 18-jarige speler van Schaak-

vereniging Zukertort Amstelveen 
geldt als één van de grootste ta-
lenten van Nederland. Een unieke 
kans om beter te leren schaken en 
de strijd aan te gaan met een natio-
nale topspeler. 
Pak die kans en meld je aan. De 
toegang is gratis, maar wie mee 
wil doen, moet zich wel even van 
te voren aanmelden via info@de-
bibliotheekamstelland.nl onder ver-
melding van schaaksimultaan. De 
workshop 1 oktober door IM Robert 
Ris is van 16.00 tot 16.30 uur, daarna 
17.30 uur Simultaan tegen Neder-
lands Jeugdkampioen Hing Ting Lai. 
Locatie: de Bibliotheek Amstelland 
op het Stadsplein in Amstelveen

‘Ridder Tim’ opent seizoen 
in het Poppentheater
Amstelland - Op zondag 20 sep-
tember opent Theater Snater het 
seizoen in het Amstelveens Poppen-
theater met de voorstelling Ridder 
Tim. Deze voorstelling voor iedereen 
vanaf 4 jaar wordt gespeeld door In-
ge Besaris en Chris Oelmeijer. Tim is 
vreselijk zenuwachtig; morgen moet 
hij afzwemmen en stel je voor dat 
het niet lukt. Vader heeft alle ver-
trouwen in zijn zoon. Om Tim te hel-
pen geeft hij hem een ridderpak en 
slaat hem tot ‘Ridder Tim’. Dan blijkt 
dat ridders ook zo hun angsten heb-
ben (als ze hun beer uit handen van 

de draak moeten redden bijvoor-
beeld). Ridder Tim is niet zo dapper, 
maar gelukkig wel heel erg slim en 
als je vriendschap kunt sluiten met 
een draak lijkt afzwemmen ineens 
ook veel minder eng. ‘Ridder Tim’ is 
een voorstelling met poppen, mu-
ziek, humor, een heldere verhaal-
lijn en een kleurrijke, fantasieprik-
kelende vormgeving. Aanvang voor-
stelling; 14.30 uur. Reserveren kan 
via 020-6450439 of via info@am-
stelveenspoppentheater.nl. Meer in-
formatie op: www.amstelveenspop-
pentheater.nl.

2 Kalfjes bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Twee stoere meiden 
heeft kinderboerderij Boerenvreugd 
aan de Beethovenlaan erbij. Afge-
lopen week arriveerden twee kalf-
jes op de boerderij en de twee zijn 
sindsdien aan het wennen op hun 
eigen stuk terrein. De kalveren zijn 
een tweeling van een Belgische 
Blauwe moeder en een Fries Hol-

landse vader. Het zijn stevige mei-
den die vlakbij de zandwei een ei-
gen stuk betegeld terrein hebben 
gekregen. Dit voorjaar zijn daarvoor 
tijdens NLDoet de voorbereidingen 
getroffen. Hun namen zijn Katin-
ka en Jill. De dames zijn tijdens de 
openingstijden van Boerenvreugd te 
bewonderen, aaien is gratis.

Schaken
Jeugdlessen AAS van start
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag ver-
zamelden 12 kinderen zich in de 
Doopsgezinde kerk voor het nieu-
we Aas seizoen. Twee leerlingen 
waren nog afwezig, dus een mooie 
opkomst voor deze eerste les. Bij 
stap 1 waren twee meisjes nieuw 
en ze vonden het erg leuk. Ze bewij-
zen daarmee dat schaken voor jon-
gens én meisjes erg leuk is, zeker bij 
AAS. AAS leidt op volgens het offi-
ciële Stappenplan van de KNSB en 
heeft met Henk Noordhoek, Henk 
van Leeuwen, Bob Feis en Ben de 
Leur vier gediplomeerde leraren. De 

huidige groep volgt stap 1,2,3 en 4. 
Luuk Valkering, stap 4, merkte tij-
dens het bespreken van een ope-
ning op: “Dit is leuk, dat moeten we 
meer doen!” Voor zijn leraar, Ben de 
Leur, kon de avond niet meer stuk. 
Er volgen nog 34 avonden, dus dat 
zit wel goed. Na de lessen spelen de 
kinderen een onderlinge competi-
tie waarbij dezelfde Luuk erg hard 
door zijn tegenstander Willem Ha-
genberg heen ging. De andere uit-
slagen zijn te vinden op de site van 
AAS.
Door Ben de Leur

RKDES handbal zoekt jou!
Kudelstaart - Ben jij tussen de 
10 en 15 jaar oud en lijkt het jou 
een uitdaging om de C en D jeugd 
handbal teams van RKDES aan te 

vullen? De club heeft momenteel 
net genoeg speelsters om deze twee 
teams in de race te houden, maar de 
meiden kampen ook met wat bles-

Atletiek
Zeven medailles voor AVA 
pupillen in Castricum
Aalsmeer - Zondag 13 septem-
ber stonden elf pupillen van Atle-
tiek Vereniging Aalsmeer aan de 
start van de Open Castricumse pu-
pillen en junioren wedstrijd bij AV 
Castricum. De wedstrijd bestond 
uit een meerkamp van drie onder-
delen en een lange afstand. Op de 
meerkamp startten Roanna Geleijn, 
Gwen Alewijnse en Julie Witteveen 
bij de meisjes A1. Roanna en Gwen 
begonnen met een hoge klasse-
ring op de 60 meter sprint, gevolgd 
door goede worpen met de ko-
gel en sprongen van circa 3.50 me-
ter bij het verspringen. Uiteindelijk 
stond Roanna op de tweede plaats 
van het podium en vergezelde Gwen 
haar aan de andere kant op de der-
de plaats. Julie viel niet buiten de 
medailles met een vierde plaats.
Bij de meisjes pupillen B begon Nic-
ky Verlaan met een snelle 40 meter 
sprint, stootte zij de kogel behoor-
lijk ver, maar viel het hoogspringen 
helaas wat tegen wat resulteerde in 
een vierde plaats.
Bij de meisjes pupillen C was het 
voor Djuna Gersen haar eerste ech-
te wedstrijd. Volgens vader Bart was 
ze best zenuwachtig, maar daar was 
niets van te merken. Djuna snelde 
over 40 meter en ook verspringen 
en balgooien ging goed. Buiten de 
medailles, maar wel een goede eer-
ste wedstrijd van Djuna.
Bij de jongens pupillen B, begon-
nen ook Colin Alewijnse en Niels 
Houtkamp met een goede 40 meter 
sprint, ging het kogelstoten goed, 
maar lieten zij op het hoogspringen 

net wat liggen om op het podium te 
komen.
Bij de jongens pupillen C, begon-
nen Justin Alewijnse, Tycho Witte-
veen en Steven Waasdorp. Justin 
en Tycho presteerden naar behoren, 
maar vielen net buiten de medail-
les. Door persoonlijke records op de 
40 meter sprint en het verspringen, 
maar helaas een matige afstand bij 
het balwerpen, eindige Steven op de 
derde plaats van het podium.
Bij de jongens mini pupillen trad de 
jongste telg Ryan Waasdorp aan. 
Ryan is pas volgend jaar echt mini 
pupil. Ryan eindige buiten het podi-
um, maar gooide wel de op twee na 
verste worp bij het balwerpen.
Op de lange afstand bij de meisjes 
pupillen A1 (1000 meter) werd Ro-
anna Geleijn tweede en Julie Wit-
teveen derde. Bij de jongens pupil-
len B (1000 meter) vloog Colin Ale-
wijnse naar een tweede plaats. Bij 
de jongens pupillen C (600 meter) 
was vooraf bekend dat de strijd voor 
de AVA pupillen alleen zou gaan om 
de tweede en derde plaats. Justin 
Alewijnse en Steven Waasdorp lie-
pen een hoog tempo samen met 
een jongen van de Spartaan. Op 
300 meter van de finish viel Steven 
bij het inhalen en kon hij Justin en 
de andere jongen niet meer achter-
halen. Justin eindige uiteindelijk als 
tweede en Steven werd vierde op 1 
seconde.
Na een mooie en zonnige dag in 
Castricum keerden elf tevreden pu-
pillen huiswaarts in het bezit van 7 
medailles.

Nog plaatsen vrij bij De Werkschuit
Ezels en rare kwasten op 
schildercursus kinderen
Aalsmeer - Onderzoekend tekenen 
en leren dat is het uitgangspunt van 
de Werkschuit. Kinderen in de leef-
tijd van 6 tot 12 jaar ontdekken sa-
men met een professionele docent 
hun talent door goed te kijken naar 
de natuur. Eerst het dier van dichtbij 
bekijken, daarna met verf op groot 
gekleurd papier. Creatief werken 
traint de aandacht en verbetert de 
concentratie. Op jonge leeftijd leren 
schilderen geeft je een leven lang 
plezier! Er is nog plaats op woens-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur 
voor kinderen vanaf 6 jaar en van 

Kennis maken met instrumenten
Jaarcursus muziek voor 
kinderen groep 4 en 5
Aalsmeer - Eind september start 
het Cultuurpunt met een jaarcur-
sus muziek voor kinderen uit groep 
4 en 5 van het basisonderwijs. In de-
ze jaarcursus gaan de kinderen aan 
de slag met melodieën en ritmes 
en leren de kinderen noten lezen. 
Daarnaast maken ze gedurende het 
jaar kennis met een keur aan instru-
menten doordat professionele mu-
ziekdocenten uit Aalsmeer en om-
streken een gastles komen geven. 
De leerlingen kunnen deze instru-
menten ook echt uitproberen. Na 
de cursus kunnen de kinderen een 
keuze maken voor een instrument.
De cursus vindt plaats op de zolder 

van Cultuurpunt Aalsmeer, boven 
de bibliotheek in de Marktstraat, 
is op woensdagmiddag van 15.30 
tot 16.30 uur en bestaat uit 30 les-
sen van 60 minuten plus een eind-
presentatie. De cursus begint op 30 
september. Cultuurpunt Aalsmeer 
is voor deze cursus een samenwer-
king aangegaan met het Jeugdcul-
tuurfonds Aalsmeer. Het fonds be-
taalt het lesgeld voor kinderen die 
hiervoor in aanmerking komen. Voor 
meer informatie en inschrijven kan 
contact opgenomen worden met 
het Cultuurpunt tijdens kantooruren 
via 0297–365165 of via de website 
www.cultuurpuntaalsmeer.nl 

RKDES zoekt versterking 
voor voetbalmeisjes C
Kudelstaart - Bij RKDES is da-
mes- en meisjesvoetbal al langere 
tijd de gewoonste zaak van de we-
reld. Dit seizoen staan er zelfs zeven 
teams in de competitie, Dames 1 en 
zes meisjes jeugdteams. Naast deze 
teams is het ook mogelijk bij de F-
pupillen en Mini’s als meisje met de 
jongens mee te voetballen. De meis-
jes C hebben versterking nodig! De 
club is op zoek naar meiden gebo-
ren in 2001 en 2002, die in de teams 
MC1 of MC2 willen spelen. Lijkt het 
jou leuk om te komen voetballen bij 
de gezelligste club van Kudelstaart? 
Neem contact op met Marco Hee-
re, jeugd coördinator meidenvoet-
bal, via marco.heere@gmail.com 
of kijk voor meer informatie op de 

website www.rkdes.com. De laatste 
jaren heeft dames- en meisjesvoet-
bal in Nederland een grote vlucht 
genomen. Het is één van de snelst 
groeiende sporten. In de tijden dat 
het helemaal nog niet zo gewoon 
was om als vrouw te voetballen, had 
Kudelstaart al meerdere dames- en 
meisjesteams in de competitie. Was 
dit toeval? Nee, het is een kwes-
tie van de juiste enthousiaste men-
sen hebben en behouden. De club 
heeft altijd trainers en leiders ge-
had, die zich met passie inzetten 
voor de voetballende leden. Mede 
hierdoor zijn er bij RKDES al vele 
talenten doorgebroken en speelt ie-
der lid met veel plezier bij deze Ku-
delstaartse voetbalvereniging.

Actie Lara en Amber voor 
project meester Stef
Aalsmeer - Lara en Amber, twee 
leerlingen van groep 8 van de Jo-
zefschool hebben een eigen actie 
voor de stichting van meester Stef 
gehouden. Op Koningsdag verkoch-
ten zij spullen en cakejes. De za-
ken liepen goed, want ze zamelden 
110 euro in. Omdat meester Stef 
op 19 september mee doet aan de 
van Dam tot Dam wandeltocht met 
als doel sponsorgelden in te zame-

len voor zijn stichting, vonden zij 
het een goed idee om hun ingeza-
melde geld nu voor dat doel te ge-
ven. Maandag 14 september kwam 
meester Stef bij hen in de klas. De 
meiden vertelden wat ze hadden 
georganiseerd en overhandigden 
het geld aan meester Stef. Natuur-
lijk kregen de meiden een luid ap-
plaus van de klas en nu ook nog met 
een foto in de krant!

15.30 tot 17.00 uur voor jongens en 
meiden vanaf 9 jaar. Ook zijn nog 
plaatsen vrij bij andere kindercur-
sussen. Zo is er de cursus creatieve 
vorming voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Op de woensdagmiddag van 15.30 
tot 17.00 uur en op de donderdag-
middag vanaf 16.00 uur. Vrijdagmid-
dag is er voor kinderen een cursus 
mozaïek en zaterdagmorgen wordt 
voor 6 tot en met 13 jarigen het kin-
deratelier georganiseerd van 10.30 
tot 12.00 uur. Opgeven kan via mar-
got.tepas@printex-int.com
Voor informatie: Annefie van itter-
zon, tel. 06-42197027.
Foto: Annefie van Itterzon

sures. Tijd voor wat nieuwe aanwas 
en versterking dus. Het handbalspel 
zelf leer je tijdens de trainingen en 
de wedstrijden. Ben je een stuk ou-
der dan 15 jaar en wil je iets voor de 
vereniging doen? Dan is de rol van 
coach misschien wel voor jou weg-
gelegd. De C meiden spelen vaak 
op zondag hun wedstrijden en ge-
ven zelf aan dat ze graag iets willen 
leren en onder begeleiding van een 
topcoach van plan te zijn te gaan 
winnen dit seizoen. Meer info via 
www.rkdes.com.
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Voetbal zondag
Opnieuw winst Aalsmeer 
na benauwde slotfase
Aalsmeer - Het zondagteam van 
FC Aalsmeer heeft ook de tweede 
competitiewedstrijd winnend afge-
sloten. Op Sportpark De Eendracht 
versloeg de vierdeklasser Germaan/
De Eland met 1-0. Doelpunt viel 
voor rust en werd gescoord door 
aanvaller Jeroen Ezink. De formatie 
van trainer Erwin Monnich ging in 
Amsterdam fel van start. De eerste 
kans diende zich vroeg aan. Barry 
Springintveld, snel hersteld van een 
drukke en eneverende zaterdag, 
legde breed op Jeroen Ezink die de 
doelman op zijn pad vond. Even la-
ter stond de goalie wederom op de 
goede plek na een harde kopbal 
van verdediger Mark Schut uit een 
hoekschop. De verdiende 0-1 viel 
na bijna een half uur spelen. Len-
nart Eberharter had een goede ac-
tie op het middenveld in huis en be-
diende vervolgens Ezink. De jeugdi-
ge aanvaller had aan weinig ruimte 
genoeg om het net te laten bewe-
gen. Vijf minuten na de Aalsmeer-
se openingstreffer moest FCA ver-
der met 10 man. In een overtreding 
van middenvelder Bewar Kasim zag 
de scheidsrechter een natrappen-
de beweging en trok de rode kaart. 
Germaan/ Eland voelde zich opeens 
nog lang niet verslagen. De thuis-

club kreeg meer grip op de wed-
strijd. Dat leverde twee, drie kan-
sen op. Gevaarlijkst was een hard 
schot waarna doelman Jeremaih 
Veldman de bal over zag vliegen. 
Met Jeremaih Veldman is de beste 
man bij de Aalsmeerders genoemd. 
De goalie, dit seizoen overgeko-
men van buurman RKDES, maak-
te indruk met een aantal prachtige 
reddingen. Ondermeer in het begin 
van de tweede helft toen Germaan/
De Eland energiek startte voorkwam 
Veldman een paar maal de gelijk-
maker. FCA zwijnde in de slotfase 
tweemaal. Eerst een kwartier voor 
tijd toen de leidsman een vlagsig-
naal voor buitenspel van grensrech-
ter Van der Hoorn honoreerde. Bal 
lag al in het doel, tellen deed de goal 
dus niet. En twee minuten voor het 
sluiten van de markt richtte de spits 
van de Amsterdammers tien centi-
meter te hoog. Boven het hoofd van 
Veldman ketste de bal keihard te-
gen het houtwerk. FCA ontsnapte in 
de slotfase, de overwinning was wel 
verdiend. Twee gespeeld, zes pun-
ten, volgende week komt Nautilus 
op bezoek. Zondag 20 september 
speelt FCA thuis tegen Nautilus 

Bron: www.voetbalinaalsmeer.nl.

Fietsen voor rolstoelfiets
TeamTimmerman trotseert 
sneeuw bij Alpentocht
Aalsmeer - TeamTimmerman heeft 
vorige week vrijdag en zaterdag met 
tien fietsers en tien begeleiders in 
twee dagen de tocht over de Alpen 
van 252 kilometer weten af te leg-
gen. De weersomstandigheden wa-
ren nogal wisselvallig. De eerste 
dag vertrok het team vanuit Sont-
hofen (Duitsland) met slagregen, 
maar in de middag, toen inmiddels 
Oostenrijk bereikt was, brak de zon 
door. Tijdens de beklimming van de 
venijnig steile berg de Pillerhohe 
was het dan ook behoorlijk zweten. 
De tweede dag ging van Ried (Oos-
tenrijk) naar Solda (Italië) en voer-
de over drie beklimmingen met de 
top van de Stelvio 2750 meter als 
hoogtepunt. Ook deze dag begon 
met regen die later tijdens de be-
klimming van de Stelvio overging in 
sneeuw. Een heroïsche beklimming 
door de sneeuw met een flink bord 
pasta bolognese op de top als belo-
ning. De afdaling was te gevaarlijk. 
De fietsen zaten onder de sneeuw 
en het wegdek was inmiddels ook 
van een laag sneeuw voorzien. Vei-
ligheid voor alles, dus de fietsen 
achterop de auto’s en het eerste 
stuk van de afdaling tot onder de 
sneeuwgrens maar even met de au-
to. Nadat de weg weer enigszins be-

Goede start schermseizoen
Podiumplaatsen voor Daniël
Aalsmeer - Het schermseizoen is 
voor de Aalsmeerse florettist Dani-
el Giacon (14) goed begonnen. Op 
12 en 13 september deed de Neder-
lands Kampioen mee aan het Inter-
nationale schermtoernooi de Hodey 
Cup in het Duitse Moers. Dit toer-
nooi was een oefentoernooi voordat 
alle kwalificaties voor de Europese 
- en Wereldkampioenschappen voor 
de jeugd van start gaan. Op zater-
dag betrad Daniël de schermloper 
in zijn eigen categorie, de Cadet-
ten (jongens tot 17 jaar). In de voor-
ronde had hij weinig moeite om al-
le partijen naar zich toe te trekken. 
Ook de eerste eliminaties leverden 
weinig problemen op. In de fina-
le stond hij tegen een teamgenoot-
je van Scherm Centrum Amsterdam 
(SCA). Na een spannende partij ver-
loor Daniël met een stand van 13-
15 en behaalde daarmee de tweede 
plaats in een deelnemersveld van 53 
schermers. Op zondag was de wed-

strijd voor Junioren (tot 20 jaar). Ook 
hier ging de voorronde goed. Met 
één verliespartij en weinig tegen-
punten was hij de beste in zijn poule 
van zes schermers. Na een vrijstel-
ling won hij zijn eliminaties tegen 
een Belg en een Duitser. In de halve 
finale werd hij voor de tweede keer 
dit weekend door een Nederlander 
gestopt. Maar een podiumplaats in 
deze categorie is een knappe pres-
tatie van de jonge Aalsmeerder. Da-
niël wil dit jaar graag deelnemen 
aan het EK en WK voor Cadetten. 
Om de kwalificatietoernooien te be-
kostigen is hij op zoek naar spon-
sors. Welk bedrijf wil dit Aalsmeer-
se schermtalent helpen bij zijn ont-
wikkeling naar de top? Stuur een 
mail naar dgiacon@hotmail.com zo-
dat ook een tegenprestatie kan wor-
den besproken. Particulieren kun-
nen Daniël steunen door een Fan-
Card aan te vragen via www.daniel-
giacon.nl.

Handbal
Nog geen punten FIQAS
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer speelden hun eerste com-
petitiewedstrijd van het seizoen in 
de BeNe-League uit bij landskampi-
oen OCI/Lions in Limburg. Er werd 
vooraf gerekend op een enerveren-
de en spannende partij, maar dat 
werd het niet. Het was weliswaar 
Robin Boomhouwer die de sco-
re opende (0-1), daarna was het de 
thuisploeg die de leiding nam en 
geen moment meer in gevaar kwam. 
De schutters van de Lions konden 
vrij gemakkelijk uithalen en na een 
minuut of tien was het 6-1 in Lim-
burgs voordeel. Er waren wel kan-
sen voor FIQAS Aalsmeer, maar die 
werden niet altijd benut. Zo wer-
den er bijvoorbeeld twee strafwor-
pen gemist. Daar leek verandering 
in te komen toen Wai Wong en Sa-
mir Benghanem doel troffen: 7-4. 
Het werd vervolgens 8-4, maar Ke-
vin Hooijman kwam het veld in en 
schoot meteen raak: 8-5. Die mar-
ge was weer te overzien. Maar een 
paar keer balverlies op rij en breaks 
tegen betekende toch weer een rui-
mere achterstand: 11-5. Via op-
nieuw Wai Wong en Kevin Hooij-
man en een fraaie stop van Mar-
co Verbeij knokte FIQAS Aalsmeer 
zich terug (11-7 en even later 12-
8). De Lions gingen in de slotfa-
se van de eerste helft opnieuw be-
ter met hun vrije kansen om en be-
paalden de ruststand op 15-9. In de 
eerste twee minuten van de twee-
de helft leek het toch nog een echte 

wedstrijd te worden, want in no time 
hadden Robin Boomhouwer (rech-
terhoek en break) en Samir Beng-
hanem de achterstand verkleind tot 
15-12. Maar nog eens drie minuten 
later hadden de Lions orde op za-
ken gesteld: 20-12 en was de wed-
strijd eigenlijk al gespeeld. Want FI-
QAS Aalsmeer ook probeerde – nu 
liep het wel iets beter en kon er ook 
makkelijker worden gescoord – de 
marge kon amper worden verkleind 
omdat de Lions nog steeds mak-
kelijk van afstand konden aanleg-
gen. Pas in de laatste tien minuten 
brachten de Aalsmeerders het ver-
schil iets terug: van 28-20 naar 28-
23 en even later 29-24 na twee tref-
fers van Tim Bottinga. Maar toen in 
de slotfase eerst (weer) een penal-
ty werd gemist en FIQAS Aalsmeer 
vervolgens te maken kreeg met drie 
tijdstraffen binnen een minuut en 
dus met drie tegenover zes kwam te 
staan, was het gebeurd. Hoewel de 
Lions zelfs in dit driedubbele overtal 
niet wisten te scoren, werd de eind-
uitslag uiteindelijk toch een ietwat 
geflatteerde 33-25. Geen goed be-
gin dus, voor FIQAS Aalsmeer, eer-
der een soort valse start. Maar… 
het seizoen is nog jong. Komende 
zaterdag 19 september krijgen ze de 
kans om – voor het eerst dit seizoen 
in de eigen Bloemhof – tegen het 
Belgische KV Sasja te laten zien dat 
ze wel degelijk mee kunnen doen 
om de prijzen. De wedstrijd begint 
om 19.15 uur. 

Handbal
Leuke voorwedstrijd voor 
jongens FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdagavond 12 
september speelden de jongens B 
van Sittardia, BFC en V&L tegen de 
jongens B1 van FIQAS Aalsmeer de 
voorwedstrijd van de BeNe-League 
wedstrijd OCI/Lions tegen FIQAS 
Aalsmeer in de Fitlandhal in Sit-
tard. Samen met heren 1 en 2 (he-
ren 2 speelde ’s avonds tegen Sittar-
dia) vertrok het B1 team om 14.00 
uur naar Limburg. Om circa 16.30 
uur arriveerden zij en gingen de 
jongens omkleden in de moderne 
kleedkamers van de Fitlandhal. Na 
de gebruikelijke warming-up start-
te om 17.30 uur de wedstrijd. Don 
zat op de bank, Kaj was keeper en 
al snel bleek FIQAS een maatje te 
groot voor de jongens uit Limburg. 
Halverwege de eerste helft was er 
een ruime voorsprong, vooral door 
de inbreng van Koen, Lars en Paul 

die allen lekker scoorden. Nadat de-
ze werden gewisseld ontstond er 
een meer gelijkwaardige strijd en 
daardoor werd de ruststand 13-19, 
in het voordeel van Aalsmeer. In de 
tweede helft scoorde FIQAS onder 
het toeziend oog van de selecties 
van de Lions en FIQAS Aalsmeer en 
het binnenstromende publiek vrolijk 
door. Kaj stopte met soms flitsende 
acties een aantal ballen en uitein-
delijk bleef de teller op 23-38 staan. 

De jongens werden beloond met 
een hartelijk applaus, kregen alle-
maal een bidon en sloten af met een 
gezamenlijke foto. Na afloop zijn ze 
even naar de Mac geweest en heb-
ben ze met aandacht naar het ge-
weld van de heren 1 teams gekeken. 
Een prima initiatief om deze teams 
de voorwedstrijd te laten spelen!

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 19 september:
F.C. AALSMEER
De Vecht 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Volendam(rkav)3 - F.C.A. 2 14.45 u
F.C.A. 4 – SCW 5 14.00 u
F.C.A. 5 – RAP 9 14.30 u
F.C.A. 6 – CSW 6 14.00 u
Argon 11 – F.C.A. 7 15.00 u
Buiksloot 45+ - F.C.A. 45+ 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR.1 – DVVA VR.3 14.30 u
Junioren
S.O.Soest A1 - F.C.A. A1 15.15 u
Hertha A1 - F.C.A. A2 12.30 u
RCH B1 - F.C.A. B1 12.45 u
F.C.A. B2 – SDZ B2 16.00 u
F.C.A. B3 – De Meern B4  16.00 u 
Alliance’22 B5 - F.C.A. B4 16.00 u
F.C.A. C1 – Geinoord C1 10.15 u
Olympia C1 - F.C.A. C2 11.30 u
F.C.A. C3–Legm.vogels C2 10.15 u
F.C.A. C4 – CSW C3 12.00 u
V & V C2 - F.C.A. C5 11.00 u 
F.C.A. C6 – Argon C6  8.45 u
Pupillen
F.C.A. D1 – CSW D1 10.15 u
F.C.A. D2 – Arsenal D2 8.45 u
RKAVIC D1 - F.C.A. D3  9.30 u
Legm.vogels D3 - F.C.A. D4 9.00 u
RKDES D2 - F.C.A. D5 11.00 u
F.C.A. D6 – Hoofddorp D9 8.45 u
RKAVIC D4 - F.C.A. D7 12.00 u
F.C.A. E1 – Badh’dorp E1 10.15 u
Argon E1 - F.C.A. E2 8.45 u
F.C.A. E3 – Roda’23 E3  8.45 u
F.C.A. E4 – RCH E2 10.15 u
Abcoude E3 - F.C.A. E5  9.00 u
RKAVIC E5 - F.C.A. E6 10.15 u
F.C.A. E7 – DIOS E12  8.45 u
F.C.A. E8 – UNO E10 10.15 u
F.C.A. E9 – Overbos E12 10.15 u
F.C.A. F1 –Pancratius F1 8.45 u
RKAVIC F2 - F.C.A. F2 9.00 u 
DSOV F3 - F.C.A. F3  9.00 u
Roda’23 F6 - F.C.A. F5  9.00 u
F.C.A. F6G – Roda’23 F7  8.45 u
F.C.A. F7G – Ouderkerk F6 10.15 u
F.C.A. F8 – Roda’23 F11 8.45 u
RKDES F7 - F.C.A. F9  9.30 u
Amstelveen F6 - F.C.A. F10 11.30 u
De Vecht F4 - F.C.A. F11 10.00 u
Swift F8 M - F.C.A. F12M 9.00 u
Meisjes
F.C.A. MA1–Pancratius 12.00 u
F.C.A. MB.1 – Kon.HFC 12.00 u
F.C.A. MB.2 – Legm.vogels  10.15 u
F.C.A. MD.1 – AF MD.1  8.45 u
Hertha MD.2 - F.C.A. MD.2 10.00 u
F.C.A. ME.1 - Buitenveldert   8.45 u
DSOV ME.1 - F.C.A. ME.2 11.00 u
R.K.D.E.S.
CTO ’70 D1 - RKDES D1 10.30 u
RKDES D2 – F.C.A D5 11.00 u
RKDES D3 – Overbos D10 13.00 u
F.C.A’dam E1 - RKDES E3 9.00 u
RKDES E4 – SDZ E11  9.30 u
Hertha E4 - RKDES E5 10.00 u
UNO E9 - RKDES E6 8.30 u
RKDES E7 – Zwanenburg E7  9.30 u

Almere E10 - RKDES E8 14.30 u
RKDES F1 – VVC F1 11.00 u
RKDES F2 – KDO F1 11.00 u
UNO F3 - RKDES F3 8.30 u
RAP F2 - RKDES F4  9.00 u
Hertha F2 - RKDES F5  9.00 u
UNO F9 - RKDES F6  8.30 u
RKDES F7 – F.C.A. F9 9.30 u
RKDES F8–Zwanenburg F5 9.30 u
Legm.vogels F9-RKDES F9 11.00 u
UNO 012-1 - RKDES 012-1 11.00 u
Vrouwen
RKDES VR.1 – Hoofddorp  13.00 u
Meisjes
Kennemerl. - RKDES MC.1 12.45 u
RKDES MC.2 – Hoofddorp   9.30 u
RKDES MD.1 – Olympia 11.00 u
RKDES MD.2 – NSV MD.1 9.30 u
RKDES ME.1 – Amstelveen 11.00 u
S.C.W.
ZSGO/WMS 1 - SCW 1 14.30 u
Sp.Martinus 2 - SCW 2 15.15 u
SCW 3 – VEW 3 14.30 u
SCW 4 – Legm.vogels 3 12.00 u
F.C.A. 4 - SCW 5 14.00 u
Buitenveldert - SCW 35+ 12.45 u
Wartburgia 45+ - SCW 45+ 14.15 u
Junioren
SCW A1 – De Vecht A1 14.30 u
BSM B1- SCW B1 11.15 u
SCW C1 – Amstelveen C2 10.15 u
SCW C2 – Argon C5 10.45 u
Pupillen
UNO D1 - SCW D1 12.30 u
SCW D2 – Hoofddorp D7  8.45 u
ZSGO/WMS E1 - SCW E1 10.30 u
SCW E2 – KDO E2  8.45 u
VVC F4 - SCW F1  8.30 u
Overbos F5 - SCW F2 8.30 u
Vrouwen
SCW VR.1 – ZOB VR.1 14.30 u
Meisjes
Blokkers MB.3 - SCW MB.1 15.00 u
SCW MC.1 – VVC MC.2 10.45 u
SCW ME1 – Kadoelen ME1 8.45 u

Zondag 20 september:
F.C. AALSMEER
F.C.A.1 – Nautilus 1 14.00 u
F.C.A. 2 – Hoofddorp 5 11.00 u
Abcoude 4 - F.C.A. 3 12.00 u
Sp.Martinus 3 - F.C.A. 5 14.30 u
Portugal A’dam 2 - F.C.A. 6 12.00 u
KDO 5 - F.C.A. 7 11.30 u
R.K.D.E.S.
NFC 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – Kampong 4 12.00 u
RKDES 4 – OSC 2 12.00 u
RKDES 5 – Kon.HFC 4 12.00 u
RKDES 6 – Kon.HFC 7 12.00 u
Junioren
Buitenveldert - RKDES A1 10.30 u
Legm.vogels - RKDES A2 12.00 u
RKDES B1 – Legm.vogels  10.00 u
DSS B4 - RKDES B2 15.30 u
RKDES C1 – Pancratius C2 10.00 u
RKDES C2 – NFC C1 12.00 u
DSS C3 - RKDES C3 9.15 u
Kon.HFC C9 – RKDES C4 14.15 u

 v.l.n.r Cock Tukker, Joke Schagen en Iko van Elburg)

Sjoelen
Cock, Joke en Iko winnen 
trio-koppeltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 12 
september is er in Den Helder een 
trio-koppeltoernooi gespeeld. De 
winnaars waren Cock Tukker, Joke 
Schagen en Iko van Elburg. Cock 
en Joke zijn beiden lid van Sjoel-
club Aalsmeer. Het gemiddelde was 
140,03! Petra Houweling, Paul van 
den Berg en Marry Verhoeven ein-
digden op een verdienstelijke vierde 
plaats, gemiddeld 137,50. In de klas-
se eronder eindigden Bert Houwe-

ling met dochter Elisa en schoon-
zoon René de Jong op de zevende 
plaats, gemiddeld 121,43.
De volgende speelavond van Sjoel-
club Aalsmeer is op donderdag 17 
september om 20.00 uur in Dorps-
huis Kudelstaart. Iedereen is vrij om 
een keer mee te doen en te zien hoe 
leuk sjoelen is. Voor informatie en 
uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl of bel met Mirjam van 
den Berg, tel. 0297-347439.

Verlies voor dames 
De eerste wedstrijd van het sei-
zoen was voor de dames van FIQAS 
Aalsmeer een uitwedstrijd bij PSV in 
Eindhoven. Het werd een partij met 
een moeizame start en veel gemis-
te kansen. Na tien minuten spelen 
was het bijvoorbeeld pas 2-1. Daar-
na had PSV duidelijk het betere van 
het spel, liep in eerste instantie al 
zes punten uit. De Aalsmeerse da-
mes konden daarna wel iets terug-
doen, maar ook niet voorkomen dat 
de marge zelfs al negen werd bij 
rust: 14-5. In de tweede helft pro-
beerde FIQAS Aalsmeer er alles 
aan te doen om dichterbij te komen. 
Het verschil kon worden verkleind 
tot zes. In de slotfase was het ech-
ter toch weer de ploeg uit Eindho-
ven die iets makkelijker scoorde en 

zo werd het uiteindelijk 27-17 voor 
PSV. Komende zaterdag 19 septem-
ber spelen de dames van FIQAS 
Aalsmeer thuis tegen Veneco/VE-
LO, een ploeg die eveneens de eer-
ste wedstrijd (ruim) verloor en wordt 
een spannende wedstrijd verwacht. 
Aanvang: 20.45 uur (na de wedstrijd 
van de heren) in De Bloemhof aan 
de Hornweg. 

gaanbaar was weer opgestart en de 
tocht richting de finish in Solda ver-
volgd. Na in totaal meer dan 14 uur 
te hebben gefietst, 6.000 hoogteme-
ters en meer dan 8.000 calorieën te 

hebben verbrand werd de finish be-
reikt. Met deze tocht is er ook weer 
2.000 euro opgehaald voor het goe-
de doel. En daarmee komt de rol-
stoelfiets voor Ons Tweede Thuis 
weer een stap dichterbij.
 
Tour de Poel 27 september
TeamTimmerman is na terugkomst 
gelijk weer verder gegaan met de 
voorbereidingen voor de Tour de 
Poel op zondag 27 september. Er 
staan drie gevarieerde routes op 

het programma, 100 kilometer toer-
tocht, 40 kilometer recreatieve tocht 
en een 10 kilometer familietocht. De 
start is bij het Westeinder Paviljoen 
op het surfeiland en ook daar is van 
alles te doen, waaronder een lucht-
kussen voor de kinderen en na af-
loop een kunt u hier genieten van 
een welverdiend drankje! De op-
brengst van deze dag zal ook ten 
goede komen aan Ons Tweede 
Thuis. Meer informatie is te vinden 
op: www.teamtimmerman.nl





Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Open avond Duikteam Thamen
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
17 september houdt Duikteam Tha-
men een open avond in zwembad 
de Waterlelie aan de Dreef 7. Voor 
degene die geïnteresseerd zijn in 
duiken is het mogelijk om kosteloos 
een kijkje te nemen in de onderwa-
terwereld van het duiken. Belang-
stellenden zijn van 21.00 tot 22.30 
uur welkom. Duikteam Thamen be-
staat sinds 1975 en is een vereni-
ging die actief bezig is met de fas-
cinerende duik sport. Er kan op al-
lerlei niveaus opgeleid worden, van 

beginners tot ver gevorderden. Mi-
nimumleeftijd is 14 jaar. De oplei-
dingen zullen medio oktober van 
start gaan, vinden plaats in vereni-
gingsverband en worden verzorgd 
door instructeurs in het bezit van 
een geldige licentie. 
Kijk voor meer informatie of opge-
ven voor de open avond op www.
thamem-diving.nl. De leden van 
Duikteam Thamen komen iedere 
donderdagavond voor training bij-
een in zwembad De Waterlelie van 
21.30 tot 22.30 uur.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer pakt 3 punten!
Aalsmeer - Met de 1-0 overwin-
ning op Renswoude liet de FC zien 
over een homogeen team te be-
schikken. Vooral de nulscore ach-
terin geeft hoop in het verloop van 
de competitie. Ook de vele sco-
ringskansen voorin die helaas nog 
niet benut werden doen het bes-
te hopen voor de toekomst. FC 
Aalsmeer startte in dezelfde op-
stelling als in de gewonnen wed-
strijd tegen FC Almere en trok al in 
het begin het spel naar zich toe op 
een prima grasmat. Het enige fout-
je achterin was in de derde minuut 
toen Kevin Vermeij zich vergalop-
peerde, maar hij herstelde zich goed 
en bracht op de doellijn redding. FC 
Aalsmeer liet de meeste aanvallen-
de impulsen zien. Zo was uit een 
corner van Salih Yildiz Calvin Koster 
dicht bij een doelpunt. Keeper Jacco 
van Ginkel tikte de bal nog net over. 
FC Aalsmeer en Renswoude maak-
ten er voor maar 96 toeschouwers 
(pramenrace) een leuke pot voet-
bal van. De beide elftallen speelden 
aanvallend voetbal en het tempo lag 
hoog. De FC was met meer balbezit 
de bovenliggende partij. Zo kreeg 
Calvin Koster in de 27e minuut een 
reële kans op de 1-0, maar Jacco 
van Ginkel van Renswoude greep 
goed in. Zo werd ook een steekpass 
van Peter Neuvel in de 31e minuut 
(wat een karakter) op Calvin Kos-
ter door de keeper tot corner ver-
werkt. FC Aalsmeer was beter in de 
eerste helft, maar doelpunten lever-
de het niet op. De eerste helft werd 
afgefloten door de uitstekende lei-
dende scheidsrechter J.P. Jager met 
een 0-0 op het scorebord.. De twee-
de helft begon voor beide partijen 

met hetzelfde doel: drie punten bij-
schrijven na 90 minuten. Wissel 55e 
minuut: Michael Kocon voor Mit-
chel Friderici. Peter Neuvel haalt in 
de 60e minuut met links uit, maar de 
doelman redt op de lijn. Wissel 69e 
minuut: Tom Doeswijk voor Roger 
Grootfaam. Weer was het Jacco van 
Ginkel die in de 65e minuut uit een 
voorzet van Michal Kocon de inzet 
van Peter Neuvel nog tot corner kon 
verwerken. Tussen de 65e en 75e 
minuut liet FC Aalsmeer zich terug-
drukken. Aanvallend kon Renswou-
de weinig tegen de goed preste-
rende FC defensie inbrengen. Voor-
al tussen de 80ste en 90ste minuut 
was FC Aalsmeer de betere partij. 
Burak Sitil (paal), Michal Kocon( vrij 
voor doel, maar hoog over) en Cal-
vin Koster (keeper tikt bal tot cor-
ner) konden het net niet vinden en 
leek de wedstrijd lang op een 0-0 af 
te stevenen. Wissel 86e minuut: Ar-
naud van Leeuwen voor Peter Neu-
vel. Het verlossende doelpunt kwam 
in blessuretijd. Uit een assist van 
Michal Kocon liep Calvin Koster de 
dik verdiende 1-0 binnen. Michal 
Kocon kreeg nog de kans op 2-0 
na een perfecte voorzet van Calvin 
Koster. Vrij voor de keeper schoot 
hij hoog over. De laatste kans was 
voor Renswoude. De doorgebro-
ken Henk van Essen werd door de 
foutloos keepende Maikel Eman 
van een doelpunt afgehouden. En 
zo kan FC Aalsmeer (zat.) komend 
weekend met zes punten uit twee 
wedstrijden afreizen naar De Vecht. 
Locatie Rijksstraatweg 178, 3632 AL 
Loenen a/d Vecht. Aanvang wed-
strijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Voetbal zondag
Pittige wedstrijd voor DES
Kudelstaart - RKDES begon de 
wedstrijd afgelopen zondag tegen 
Nautilus met één andere speler in 
de basis dan vorige week. Maar-
ten van Putten had nu wel een ba-
sis plaats in de spits en dat beteken-
de dat de jonge Frank Brugman nu 
op de bank begon. De plaatselijke 
FC probeerde weer met fris combi-
natie voetbal de voorwaartse te vin-
den wat vooral lukte over rechts met 
Rutger Spaargaren, die prima debu-
teert dit seizoen in de hoofdmacht. 
De technische en snelle rechtsbui-
ten laat regelmatig zijn tegenstan-
der zijn hielen zien. Jammer nog dat 
de voorzetten nog net te onzuiver 
zijn. De eerste grote kans was voor 
Raymond Baars die over links door-
kwam, maar zijn inzet kon nog net 
gekeerd worden. De eerste domper 
kreeg de Afas/Nieuwendijk briga-
de te verwerken toen na een klein 
half uur Lennart Kok geblesseerd 
het veld moest ruimen. Hij werd ver-
vangen door Lars Winters. Lars was 
gelijk betrokken bij het eerste doel-
punt van de Kudelstaarters. De bal 
kwam onder de twee rollende spe-
lers vandaan, zodat Maarten van 
Putten simpel kon binnen tikken, 
1-0. Dit tot ongenoegen van Nauti-
lus die hier een overtreding van Lars 
Winters hadden gezien. Zowel RK-
DES als Nautilus kregen in deze fa-
se kansen, maar er is niet meer ge-
scoord tot de rust. 
Het eerste kwartier van de twee-
de helft nam Nautilus het initia-
tief zonder dat er echt gevaar uit 
kwam. Toch ging het mis in de zes-
tigste minuut. Kelvin Moenis ver-
giste zich met een terugspeelbal en 
de 1-1 stond. Nog geen vijf minu-
ten laten kwam de Afas/Nieuwen-
dijk brigade toch weer op een voor-
sprong. Een daverend afstandschot 

van zeker 25 meter van Ivo Lentjes 
sloeg als een granaat in de boven-
hoek een beauty, 2-1. Er ontspon 
zich een aantrekkelijke pittige wed-
strijd. Nautilus met een ogenschijn-
lijk veld overwicht, maar RKDES met 
de meeste en beste kansen, maar 
faalde in de afwerking. In de 80ste 
minuut kwam Nautilus zeer om-
streden op 2-2. Een diepte bal werd 
afgevlagd door de Kudelstaartse 
grensrechter Sjaak Kok maar werd 
door de scheidsrechter genegeerd. 
Ondanks dat hij nog wel even met 
Kok ging praten, keurde hij toch de 
goal goed. RKDES stroopte de mou-
wen nog eens op en zocht de aan-
val. Maarten van Putten had zijn 
middag goed kunnen maken, maar 
alleen voor de keeper schoot hij 
recht tegen hem op. In de blessure-
tijd vocht Roy Endhoven zich letter-
lijk tussen vier man vandaan en gaf 
een voorzet aan de uitstekend spe-
lende Mischa v/d Scheur, die vervol-
gens Rutger Spaargaren op rechts 
bediende en die joeg de bal in de 
touwen: 3-2 voor RKDES.
De scheidsrechter liep naar de mid-
denstip en kreeg het aan de stok 
met een Nautilus speler, geeft hem 
rood en blaast voor het einde van 
de wedstrijd. RKDES door het dolle 
heen, maar dit was van korte duur. 
De scheidsrechter liep naar de trai-
ner van Nautilus en naar de grens-
rechter van Nautilus en hervat toch 
de wedstrijd. Hij geeft Nautilus, on-
der uiteraard veel commotie, een 
vrije trap voor vermeend buiten-
spel en fluit weer drie keer. Verbijs-
tering alom bij de hele Kudelstaart-
se ploeg. Wat een dwaling van de-
ze scheidsrechter! Komende zondag 
wederom een uitwedstrijd en we-
derom naar Amstelveen, naar NFC.
Eppo

Woensdagavond zeilwedstrijden
Yannick winnnaar bij WVA 
Aalsmeer - Woensdagavond 9 
september werd voor deze zomer 
de laatste van de serie woensdag-
avond zeilwedstrijden op de Gro-
te Poel verzeild. 31 Boten van diver-
se verenigingen rond de Westeinder 
strijden elke zomer op de woens-
dagavond volgens hun persoonlijke 
SW-rating om een felbegeerde prijs. 
Snelle en minder snelle boten, jonge 
en oudere personen, een ieder heeft 
hierdoor de kans een keer te win-
nen. Met mooie wind en zon werd 
er om 19.00 uur gestart; tot de zon 
bijna onder ging werd gezeild, met 
daarna zoals gebruikelijk de prijsuit-

reiking in het clubhuis van de WV 
Aalsmeer aan de Uiterweg. Bij de-
ze prijsuitreiking, met overheerlijke 
hapjes van vrijwilligers, werden ook 
de overall jaarprijzen uitgedeeld; dit 
jaar was de jongste deelnemer aan 
de gehele serie de snelste; de 16 ja-
rige WVA-er Yannick van Wirdum in 
zijn Finn. Hij ontving van de wed-
strijdleidster Ingrid Meester de wis-
selprijs en een met de hand gebor-
duurd nautisch zeilkussen. Op www.
wvaalsmeer.nl meer informatie over 
deze woensdagavondwedstrijden, 
waar volgend voorjaar weer aan 
meegedaan kan worden.

Streven Jeugdsportfonds Aalsmeer
‘Alle kinderen moeten 
kunnen sporten’
Aalsmeer - Dat alle kinderen moe-
ten kunnen sporten zal niemand 
bestrijden. Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer zet zich voor dit doel in 
om dit te realiseren. Kinderen uit ge-
zinnen die vanwege een krappe fi-
nanciële thuissituatie geen moge-
lijkheid hebben om lid te worden of 
om lid te blijven van een sportver-
eniging kunnen via het Jeugdsport-
fonds Aalsmeer toch de sport blijven 
uitoefenen waar ze, in veel gevallen, 
al langere tijd mee verbonden zijn. 
Momenteel sporten zo’n 150 kinde-
ren in Aalsmeer en Kudelstaart, met 
een maximale bijdrage van 225 eu-
ro per jaar, via het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer. Het bedrag aan contribu-
tie gaat rechtstreeks naar de sport-
vereniging waar het kind sport. 
Evenals de aanmelding via een in-
termediair wordt met alle informa-
tie zeer vertrouwelijk omgegaan. Om 
continuïteit in de doelstelling van 
het Jeugdsportfonds te behouden 
is de stichting afhankelijk van subsi-
dies, donaties en giften. Om hen bij 
dit werk te ondersteunen kunt u do-
nateur worden van het Jeugdsport-
fonds Aalsmeer of door het storten 
van een éénmalige gift op IBAN-
nummer NL69 RABO 0112 3367 44
In Aalsmeer en omgeving wordt 
het Jeugdsportfonds mede onder-
steund door het bedrijfsleven van-
uit het gevoel van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Momen-

teel loopt bij DEEN-supermarkten 
de Jeugdsponsor Actie 2015, waar-
aan het Jeugdsportfonds deelneemt. 
Bij aankoop van 15 euro aan bood-
schappen én bij speciale actiepro-
ducten ontvangt u een actiekaart 
met daarop een sponsormunt. De 
sponsormunt is kunt u deponeren in 
één van de opgestelde kokers, waar-
onder het Jeugdsportfonds. De-
ze Jeugdsponsor Actie loopt tot en 
met 17 oktober. Het bestuur van het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer is bijzon-
der verheugd dat er in Aalsmeer en 
omgeving steeds meer ondernemin-
gen zijn die maatschappelijk verant-
woord ondernemen en het daardoor 
mogelijk maken om kinderen uit ge-
noemde doelgroep aan hun gelief-
de sport kunnen (blijven) deelne-
men. Voor meer informatie over het 
Jeugdsportfonds, ga naar www.
aalsmeer.jeugdsportfonds.nl.

3 Keer Aalsmeers succes 
tijdens NK waterskiën 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
vond in Handel in Noord Brabant 
het Nederlands Kampioenschap 
waterskiën plaats. Waterskivereni-
ging Aalsmeer was daar goed ver-
tegenwoordigd met maar liefst drie 
dames. De omstandigheden waren 
perfect, wat tot goede prestaties lij-
den. Sabrina Owel behaalde bij de 
slalom (open klasse) de tweede 
plaats. Karin Copini en Belinda Boe-
kee behaalde bij de slalom dames 
35+ de eerste en de tweede plaats .
WSVA is natuurlijk bijzonder trots 
op dit geweldige resultaat. Hope-
lijk kan voor 2016 het Waterskiteam 

Aalsmeer uitgebreid worden met 
heren en jeugd om zo nog meer 
medailles naar Aalsmeer te krijgen!

Sabrina Owel op de slalomski.

1e en 2e plaats NK skiërs Karin Copini Belinda Boekee

Puck Teunissen 

Kom ook eens trainen!
Eerste wedstrijd seizoen 
aangepast zwemmen
Aalsmeer - Voor het aangepast 
zwemmen, Oceanus Aalsmeer is 
op zondag 13 september de eerste 
wedstrijd van dit seizoen in Alphen 
aan den Rijn gezwommen. Een zes-
tal zwemmers kwam uit op diver-
se afstanden. De nadruk lag deze 
keer niet op het verbeteren van tij-
den maar op de wedstrijdervaring 
zelf, omdat de vereniging nog maar 
twee trainingsweken gehad heeft 
na de zomervakantie. Lorenzo Klif-
fen en Bram Grootjans kwamen als 
eerste uit op de 200 meter wissel-
slag. Zoals verwacht werden hier 
geen persoonlijke records gezwom-
men maar het gat was niet erg groot 
dus dat schept verwachtingen voor 
de rest van het seizoen. Bram zwom 
een mooie 4.21,52 over de 200 me-
ter wissel waarbij vooral de eer-
ste 100 meter erg snel gezwommen 
werd. Lorenzo kon goed doorzwem-
men en met zijn tijd van 3.53,10 op 
de goede weg voor een verbetering 
van zijn tijd later dit jaar. Ringo Huis 
zwom voor het eerst een 25 meter. 
Met zijn handicap (erg korte armen 
en benen) zwom hij toch een prach-
tige tijd van 0.50,10. Puck Teunissen 
kwam als eerste uit op de 100 meter 
rugslag en wist, ondanks haar ge-
miste trainingen een prachtig per-
soonlijk record van 2.02,35 neer te 
zetten (oude tijd 2.07,46). Thymen 
van Dijk zwom de 100 meter rug in 
een tijd van 2.55,91. Lorenzo Klif-
fen in 1.54,00 en Rein Merlijn zwom 
een tijd van 2.31,98. Hierna kwam 
Ringo weer aan de beurt. Hij ging 
de 50 meter schoolslag zwemmen. 
Nu zwom hij 0.58,88 over de eerste 
25 meter. Zijn eindtijd van 2.03,03 
kwam daarom ook niet onverwacht. 
Hij leek even teleurgesteld maar ook 
hij begreep al snel dat een verbete-
ring van zijn tijd op dit moment in 
het seizoen echt nog te vroeg is. De 
50 meter vrije slag werd door Puck 
weer in een prachtige tijd gezwom-
men. Van 0.50,37 vorig jaar naar een 
0.49,38 zo vroeg in het seizoen. De 
heren zwommen deze afstand ook. 
Voor Lorenzo stopte de klok op 
0.40,93, voor Bram op een mooie 
0.53,31. Rein zwom 1.03,44 over de 

50 meter vrij en Thymen kon een 
mooie 1.12,95 neerzetten. De laatste 
afstand werd door Ringo gezwom-
men. Hij kwam uit op een 0.51,32 op 
de 25 meter rug. 
Het is moeilijk te begrijpen hoe be-
paald wordt welke zwemmer het 
snelst is. Want iemand met een la-
ge classificatie (dus een zwaardere 
handicap) kan nooit zo snel zwem-
men als iemand met een hogere 
classificatie (dus een lichtere han-
dicap). Dit wordt opgelost door de 
tijden van elke zwemmer te vergelij-
ken met de tijd van de beste zwem-
mer in haar of zijn handicapklas-
se. Hierop wordt een rekenformule 
losgelaten en deze rekent uit hoe-
veel punten de zwemmer voor de 
gezwommen tijd krijgt. Hoe hoger 
het aantal punten hoe dichter je bij 
de top zit. Heb je een lichamelijke 
handicap? Wil je graag aan je con-
ditie werken of misschien zelfs ook 
wel eens mee willen doen aan wed-
strijden? Dan ben je van harte wel-
kom om eens op één van de trainin-
gen aanwezig te zijn. Elke donder-
dag van 17.15 tot 18.00 uur wordt 
in zwembad De Waterlelie getraind 
met een groep gemotiveerde zwem-
mers. Meer informatie is te vinden 
op de site van www.zsc-oceanus.nl/
index/mindervalidezwemmen.thml 

Groot aantal medailles naar Aalsmeer

Pracht van een seizoen 
voor open water zwemmers
Aalsmeer - Het open water sei-
zoen 2015 zit erop, op zaterdag 12 
september werd de laatste wed-
strijd gezwommen in Sleeuwijk waar 
een mooie delegatie van zwem-
mers van de diverse verenigingen 
aan de start kwamen om de laat-
ste meters te zwemmen in de sloot 
tussen twee weilanden in. Het wa-
ter was 16 graden en das best pit-
tig maar de meeste bikkels wisten 
hun race’s te volbrengen. Gelukkig 
bleef het wel droog en deed de zon 
ook nog zijn best om zich te laten 
zien. Nina Bellaart sloot haar sei-
zoen af met de 500 meter vrije slag 
en ze heeft er het beste van ge-
maakt, de kou was toch een extra 
hindernis om te overwinnen maar 
met 9.55,50 sluit zij haar seizoen af. 
Annette de Visser kwam nog in ac-
tie op de 1000 meter vrije slag mas-
ters en wist een derde plaats te ver-
overen in 14.39,22. Arjan en Amber 
Bellaart kwamen deze allerlaatste 
wedstrijd uit voor hun nieuwe ploeg 

zwemvereniging het Y, Amber zwom 
een dijk van een 500 schoolslag en 
finishte in 9.35,99 helemaal blij. Ar-
jan hoopte nog onder de 13 minu-
ten grens te kunnen zwemmen, dat 
lukte helaas met 13.03,61 net niet, 
maar al met al wist hij een goede 
race te zwemmen en werd tweede 
bij de 45+. De balans werd opge-
maakt en de medailles van het eind-
klassement uitgedeeld. Eindbalans 
van de Oceanus zwemmers: Laura 
Staal 1e bij de Vrije slag masters en 
2e bij de Schoolslag 45+; Arjan Bel-
laart 2e bij de vrije slag masters 45+; 
Annette de Visser 3e bij de vrije slag 
masters 40+; Amber Bellaart 8e bij 
de schoolslag junioren 1,2,3 en 10e 
bij de vrije slag junioren 1,2,3. Voor 
Nina Bellaart is er nog geen klasse-
ment, maar daar komt volgend sei-
zoen verandering in als ze onder de 
junioren klasse mag gaan starten. 
Het is een pracht van een seizoen 
geweest met mooie resultaten over 
9 maanden.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 21 sep-
tember houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar voor liefhebbers een 
kaartavond in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55. Aanvang 
is 20.00 uur, maar de deuren gaan 
vanaf 19.30 uur open voor inschrij-
ving, koffie of thee. Voor eventu-
ele vragen: 0297- 325040. Vorige 
week heeft Allen Weerbaar de eer-

ste kaartavond van het seizoen ge-
houden. De opkomst was nog ma-
tig, maar er waren nog vakantiegan-
gers. Er is leuk gekaart en er wa-
ren natuurlijk weer mooie prijzen 
te winnen. Op één is Jan Treur ge-
eindigd met 5442 punten, op twee 
Kees Kuggeleijn met 5239 punten 
en op plaats drie Maarten van der 
Vaart met 5141 punten. Hekkenslui-
ter was Tonny Könst met 3737 pun-
ten. De marsenprijs ging na loting 
naar Henny Wahlen met 2 marsen. 
Bij het jokeren was Lilian Klaassen 
de beste en sloot Emmy Schuit de 
rij.
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Zeilwedstrijden 
op Westeinder

Aalsmeer - Op zaterdag 19 en 
zondag 20 september organiseert 
Stichting Westeinder Zeilwedstrij-
den in samenwerking met Water-
sportvereniging Nieuwe Meer zeil-
wedstrijden voor Rond- en platbo-
dem-, Polyclassics en Scherpe ka-
juitjachten. Alle eigenaren van tra-
ditionele Rond- en Platbodemjach-
ten als Tjalken, Lemsteraken, Tjot-
ters, Boeiers, Boatsjes, Friese Jach-
ten, Open schouwen, Kajuitschou-
wen, Staverse Jollen zijn uitgeno-
digd deel te nemen aan dit bijzon-
der evenement op de Westeinder-
plassen. 

OVAK soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 23 
september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 9 september 
is gewonnen door Dirk Tromp met 
5968 punten, gevolgd door Ubel 
v/d Blom met 5727 punten, Engeltje 
Jongkind met 5498 punten en Sjaan 
v/d Drift met 5184 punten.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 18 
september wordt er een begin ge-
maakt met het gewone klaverjas-
sen, dus geen koppelkaarten. Na-
tuurlijk is iedereen weer van harte 
welkom in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur. Het 
koppel Ben Bon en Ben Blom heeft 
met 5595 punten de koppelspeel-
avond afgelopen vrijdag gewon-
nen. Op twee Joke en Grada met 
5556 punten en op drie Martien en 
Wil met 5550 punten. De poedelprijs 
was voor Fred Maas en Piet Gortzak 
met 3176 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Trudy met 182 punten, 
de poedelprijs was voor Corrie met 
343 punten.

Programma 
basketbal

Zaterdag 19 september:
19.00 uur: BV Aalsmeer HS 1 - 
VBC Akrides HS 3
Zondag 20 september: 
13.00 uur BV Aalsmeer DS 1 - 
The Challengers DS 3
13.00 uur BV Aalsmeer U 22 1 - 
BV Amsterdam U 22 1
13.00 uur BV Aalsmeer U 18 1 - 
The Lions U 18 1
14.45 uur BV Aalsmeer HS 2 - 
Club 2000 HS1 1
14.45 uur BV Aalsmeer U 16 1 - 
BC Apollo U 16 5
14.45 uur BV Aalsmeer U 14 1 - 
Windmills U 14 1 
De thuiswedstrijden van Basket-
bal Vereniging Aalsmeer worden 
gespeeld in de Proosdijhal Ku-
delstaart. Publiek is van harte wel-
kom!

Winnaar William (links) naast finalist Tjitte.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
William wint eerste finale
Kudelstaart - Het dart seizoen is 
dan eindelijk van start gegaan. Na 
een lange dartsloze zomer verzamel-
den 36 darters zich in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Sommige darters 
moesten weer even in hun ritme ko-
men, andere darters bleken tegelijk 
in topvorm. Onder andere Jan Berk 
en Michel van Galen gingen flitsend 
van start, zij werden glorieus pou-
le winnaar. Doordat zij vervolgens 
de tussenronde verloren bereikten 
zij helaas niet het hoogste niveau. 
John Guldemond, Jeroen van den 
Helder, Stefan Pouw en Andre van 
de Niet kwamen daar wél in terecht, 
zij bereikten allen de kwartfina-
le. Ilona van Emden en J. P. van de 
Bent haalden zelfs de halve finale, 
maar de finale ging uiteindelijk tus-
sen Tjitte Miedema en William Hu-
nitetu. Tjitte ging op jacht naar zijn 
zevende speelavond overwinning 
ooit bij de Poel’s Eye. Als hij daarin 
zou slagen zou hij op gelijke hoog-
te komen met William. Dit planne-
tje viel echter in duigen, waardoor 
William voor de achtste keer ooit de 
grote winnaar werd. Hiermee be-
gon William het seizoen uitstekend. 
William werd de afgelopen seizoe-
nen twee keer op rij tweede in de 
eindstand. Het moge duidelijk zijn 
dat William dit seizoen (nóg) hogere 
doelen heeft gesteld. Op het twee-

Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op don-
derdag 10 september is het kaarten 
gewonnen door Coby van de Linden 
met 6053 punten, op twee Piet van 
As met 5309 en derde is Gerrit van 
de Geest met 5141 punten. Bij het 
jokeren was deze week Bets Teu-
nen met 193 punten de beste, Hen-
nie de Wit met 233 punten eindig-
de op plaats twee en Gerard de Wit 
met 297 punten op drie. Belangstel-
ling voor deze gezellige kaartmid-
dag? Kom gerust eens kijken. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Voor 1 euro schaatsen met 
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - IJsclub de Blauwe 
Beugel nodigt u en jullie, jong en 
oud, getraind of ongetraind, uit om 
op zaterdag 26 september mee te 
schaatsen voor 1 euro op de Ken-
nemer IJsbaan in Haarlem. Er wordt 
om 12.00 uur verzameld in het club-
gebouw aan het Konnetlaantje 29 
in Rijsenhout waar u ontvangen 
en welkom geheten wordt met een 
kopje koffie. Rond 12.30 vertrekken 
de deelnemers op eigen gelegen-
heid, of in overleg carpoolend, naar 
de ijsbaan in Haarlem, waar u on-
der leiding van enkele leden en trai-

ners gebruik kunt maken van de cli-
nics die gegeven worden. Tevens 
kunt u informatie inwinnen over 
de activiteiten van de ijsclub, waar-
onder de wintertrainingen en het 
jeugdschaatsen. En mocht u alleen 
vrij willen schaatsen, dan is dit ook 
geen enkel probleem. Dit alles in 
het kader van de schaatspromotie-
middag welke gehouden wordt op 
de Kennemer IJsbaan. Dus haal uw 
schaatsen uit het vet, en meld u aan 
op evenementen@ijsclubdeblauwe-
beugel.nl. Verdere informatie: www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl. 

Korfbalcompetitie
VZOD komt tekort tegen 
koploper Velo-Citas
Kudelstaart - Na een moeizame 
start van de competitie, met slechts 
één punt uit twee wedstrijden, zou 
drie keer scheepsrecht moeten zijn 
voor de korfballers uit Kudelstaart. 
VZOD/FIQAS trad het afgelopen 
weekend aan tegen Velocitas, dat 
de eerste twee wedstrijden over-
tuigend wist te winnen van Mad-
joe (8-21) en KIOS (16-10) en daar-
door bovenaan de ranglijst staat. 
Men zou kunnen zeggen dat – hoe-
wel het seizoen nog jong is – Veloci-
tas de voornaamste kandidaat is om 
kampioen te worden in deze klasse. 
Dit maakt de taak voor VZOD om 
punten te pakken tegen een ploeg 
als deze ontzettend lastig, maar ze-
ker niet onmogelijk.
VZOD/FIQAS begon sterk aan de 
wedstrijd. Via doelpunten van Josine 
Verburg en Eric Spaargaren kwam 
de thuisploeg al gauw op een 2-0 
voorsprong. Door een mindere fa-
se van beide teams liet het volgende 
doelpunt, en dat was er helaas een-
tje van de tegenstander, nog even 
op zich wachten. De de teams wa-
ren de volgende tien à vijftien minu-
ten flink aan elkaar gewaagd en dat 
uitte zich ook op het scorebord: 8-8 
met treffers van achtereenvolgens 
Donja Passies (2x), Josine Verburg, 
Eric Spaargaren, Dineke Westerhof 
en Chiel van Leeuwen. VZOD nam 
telkens het initiatief, waarna Velo-
citas weer op gelijke hoogte kwam. 
De blauw-zwarten hebben in de 
eerste helft geen enkele keer tegen 
een achterstand moeten aanhikken, 
een knappe prestatie als je ziet wat 
voor goede korfballers er rond lo-
pen in het vlaggenschip van Velo-
citas. Met een 12-10 ruststand gin-
gen beide ploegen de kleedkamers 
in. Hoewel het her en der nog wat 

moeizaam ging, gaf de eerste helft 
genoeg aanknopingspunten om 
met een goed gevoel aan de tweede 
helft te beginnen.
Binnen twee minuten na het be-
ginsignaal had Velocitas de stand 
alweer recht getrokken: 12-12. 
VZOD kon zich bijtijds herstel-
len en kwam wederom op voor-
sprong via een schot van Josine 
Verburg en een strafworp van Tho-
mas van der Zwaard: 14-12. In to-
taal gaf de scheidsrechter acht 
strafworpen; zes voor Velocitas en 
twee voor VZOD /FIQAS. Toch voel-
de de coach van Velocitas zich be-
nadeeld en kreeg wegens herhaal-
delijk commentaar op de scheids-
rechter de gele kaart te zien. Ook 
op het veld liepen de gemoederen 
hoog op en ging het er soms hard 
aan toe. Tot aan de laatste vijf mi-
nuten van wedstrijd waren beide 
ploegen aan elkaar gewaagd. Via de 
handen van Bart Verheul, Thomas 
van der Zwaard en Eric Spaargaren 
kwam VZOD op zeventien doelpun-
ten te staan. In de tussentijd was 
ook Velocitas een aantal keer tref-
zeker, waardoor de teams op gelijke 
hoogte kwamen: 17-17. Helaas was 
het Velocitas dat aan het langste 
eind trok. VZOD stond vlak voor tijd 
voor het eerst (!) in de wedstrijd op 
achterstand, maar tijd om te herstel-
len was er niet. Het team van Frits 
Visser verloor uiteindelijk met 17-
19 van Velocitas. De trainer vond de 
stand ietwat geflatteerd: “We waren 
driekwart gedeelte van de wedstrijd 
de betere partij, maar in de slotfa-
se kwamen we net te kort.” Volgend 
weekend reizen VZOD 1 en 2 af 
naar Amstelveen, waar ze het moe-
ten opnemen tegen het altijd lastige 
Oranje Nassau.

Samen sterk voor de club.

Koop een lot en steun verenigingsleven

Grote Clubactie: RKDES 
gaat voor nieuwe doelen
Kudelstaart - De jongste voetballers 
van RKDES starten zaterdag 19 sep-
tember met de lotenverkoop van de 
Grote Clubactie. Vanaf die dag bel-
len zij bij zoveel mogelijk mensen aan 
om loten te verkopen. Hiervoor heb-

ben ze twee maanden de tijd. Maar 
liefst 80% van de lotenverkoop gaat 
direct naar het doel dat RKDES voor 
ogen heeft. Met de opbrengst wil 
de club nieuwe doelen aanschaffen 
voor het tweede kunstgrasveld. Ie-

Triathlon
Challenge Almere groot 
succes voor Oceanus
Aalsmeer - Met gegil gingen onge-
veer 620 scholieren vrijdagochtend 
om 11.00 uur het Weerwater (Alme-
re) in. In het veld stonden ook 2 at-
leten van de opleidingsvereniging, 
Milan Biesheuvel en Davy Heijsteeg. 
De scholieren gingen vanaf de Es-
planade te water voor een zwemaf-
stand van 380 meter. Daarna volg-
de het fietsonderdeel waarbij 18 ki-
lometer werd afgelegd. Milan kwam 
uit in de onderbouw en wist met een 
eindtijd van 01.03.01 uur als 10e jon-
gen over de finish te komen. Bij de 
heren was het Davy Heijsteeg uit 
Aalsmeer die als eerste over de fi-
nish kwam. Davy zette de klok stil na 
47 minuten en 46 seconden. Aan de 
oudste triathlon van Nederland, de 
Challengs Almere, deden zaterdag 
weer een aantal atleten mee van 
de Aalsmeerse vereniging. Hans de 
Groot deed mee op de halve afstand, 
Hylke Sietzema en Carla van Rooijen 
gingen voor de hele afstand van 3.8 
kilometer zwemmen, 180 km fietsen 
en nog 42 km hardlopen. Hans ein-
digde in een mooie tijd van 5u20 mi-
nuten. Hylke moest helaas vanwege 
buik en darm klachten afstappen tij-
dens het fietsen. Naar eigen zeggen 
heeft hij iedere dixi op het parcours 
gezien van binnen. Carla eindig-
de in een tijd van 9 uur en 50 minu-
ten en 55 seconden. En werd daar-
mee 2de op het NK Vrouwen tijdens 
deze fantastische dag. Een triathlon 
estafette met 3 atleten waarbij de 
afstand van 300 meter zwemmen, 
7 km fietsen en 2 km lopen afge-
legd moest worden. De helden van 
Oceanus namen afgelopen zondag 
deel aan deze Family Relay. Gewel-
dig om te zien hoe de jeugd van de 
Aalsmeerse vereniging met trots en 
passie zich voorbereidde en de race 
in ging. Het team met de Oceanus 
Helden (Daan Snaterse, John He-
ijsteeg en Jan van Dijk) lag tijdens 
de wedstrijd zelfs op een 1e plaats, 
helaas was er toch nog een ster-

der lid van RKDES heeft er dus pro-
fijt van. Koopt u loten, dan helpt u 
mee met de realisatie nieuwe doe-
len aan te schaffen en maakt u ook 
nog eens kans op mooie prijzen. Lo-
tenkopers betalen voor één lot 3 eu-
ro. Op de website www.rkdes.com 
wordt bijgehouden hoeveel loten er 
zijn verkocht en wat de opbrengst is 
voor de nieuwe doelen. Per augus-
tus heeft RKDES het eerste kunst-
grasveld in gebruik. Met de openin-
gen van het voetbalseizoen is het 
veld officieel geopend door wethou-
der Gertjan van der Hoeven en kin-
derburgemeester Vince Boom. Na in-
tensief overleg met de wethouder en 
de fracties in de gemeenteraad krijgt 
RKDES groen licht voor een tweede 
kunstgrasveld. De planning is om dit 
in 2016 neer te leggen. Al meer dan 
40 jaar steunt de Nationale Stichting 
Grote Clubactie het Nederlandse ver-
enigingsleven. Verenigingen zijn na-
melijk de basis voor een gezonde sa-
menleving. De Grote Clubactie is een 
landelijke loterij waarmee verenigin-
gen extra inkomsten werven. De lo-
ten worden verkocht voor 3 euro per 
stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks 
naar de vereniging. Van de overige 
20% wordt een loterij georganiseerd, 
waarbij lotenkopers vele prijzen kun-
nen winnen, waaronder de hoofdprijs 
van 100.000 euro. 

uitspraak van de teamcaptain John 
Heijsteeg en Ton Kleijberg. “Het is 
geweldig om te zien hoe een vereni-
ging zich kan profileren op het ge-
weldig georganiseerde Challenge 
Almere – Amsterdam.”

Ben van Dam 
wint dartavond

Aalsmeer - Er waren weer wat 
meer spelers terug van de vakantie, 
dit was te merken tijdens de dart-
avond afgelopen dinsdag in het 
Middelpunt. Sebastiaan Dolk had 
een hoge uitgooi van 118, maar des-
ondanks dat wist Ben hem toch voor 
te blijven en werd Sebastiaan Dolk 
tweede en Kees de Lange werd 
derde. In de verliezers ronde werd 
Ted van Galen eerste en ook al had 
Franklin Dolk een hoge uitgooi van 
106, hij werd tweede. Op de derde 
plaats is Hans Dolk geëindigd. Op 
dinsdagavond is er weer darten in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Er wordt om 20,00 uur gestart 
met de competitie, de zaal is van-
af 19.30 uur open, Ook darten? Ie-
dereen vanaf 16 jaar is welkom. De 
kosten zijn 2,50 euro per avond. 

ZABO start met 
40e seizoen

Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer, opge-
richt in 1976, gaat deze week van 
start met het 40e seizoen. De eer-
ste speelronde van het seizoen 
2015/2016 staat geprogrammeerd 
voor zaterdag 19 september. Kijk op 
de Zabo-website voor het volledige 
programma: www.zaboaalsmeer.nl

DES van start
Rijsenhout - De speelavonden van 
kaartclub DES gaan volgende week 
Donderdag 24 september weer van 
start. Klaverjassen en domineren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur. 
De buurtvereniging is op zoek naar 
nieuwe leden. Het lidmaatschap is 
slechts 5 euro per jaar. Vrijblijvend 
binnen lopen is uiteraard mogelijk. 
U/jij bent welkom.

Programma 
handbal

Zaterdag 19 september, veld:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, E2 – 
KDO
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, D3 – 
Volendam
11.35 uur: FIQAS Aalsmeer, D2 – 
KDO
12.20 uur: FIQAS Aalsmeer, D1 – 
SEW
13.05 uur: FIQAS Aalsmeer, 
meisjes C1 – KDO
14.00 uur: FIQAS Aalsmeer, 
jongens C2 – VVW
14.55 uur: FIQAS Aalsmeer,
 jongens C1 - Volendam
Zaterdag 19 september, zaal:
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, 
heren 1 – KV Sasja (BeNe-League) 
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer, 
dames 1 – Velo (Eerste Divisie)
Zondag 20 september, zaal:
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, 
heren 2 – HARO (Eerste Divisie) 

de niveau bereikten Erik Jan Geel-
kerken, Job van Rijsse en Luc van 
de Meer de kwartfinale. Michel van 
Galen zag zijn glorieuze avond pas 
strandden in de halve finale, net als 
Nick Dekker. De finale ging uitein-
delijk tussen Ron en Huib Gootjes. 
Ron maakte een vorstelijk debuut 
door de finale winnend af te sluiten. 
Huib Gootjes wist echter nog wel 
een ‘hoofdprijs’ te pakken. Met een 
mooie 132 finish had hij, voor de ne-
gende keer ooit, de hoogste uitgooi 
van de avond. Ron kreeg ook nog 
een kans op een hoofdprijs, maar 
hij miste jammerlijk drie pijlen bij 
het spel de Triple Pot. Al met al was 
het een geslaagde avond. De avond 
werd afgesloten met vier finales. 
Hoe de finales op het derde en vier-
de niveau afliepen kunt u volgende 
week lezen in dit medium, of alvast 
op de website www.poelseye.nl. Op 
de website is ook al overige infor-
matie te vinden over de dartclub. 
Volgende week vrijdag, 25 septem-
ber, is de volgende speelavond. El-
ke darter kan zonder opgave voor-
af meedoen. De Poel’s Eye probeert 
laagdrempelig te zijn, en is dat dan 
ook. De avonden zijn geen besloten 
aangelegenheid, dus schroom niet 
en doe mee. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 

Postduivenvereniging De Telegraaf
Comb. van Ackooy kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag waren de 
twee laatste vluchten van het sei-
zoen, de laatste Natour vlucht van-
uit het Belgische Isnes (gemid-
deld 195 kilometer) en de Nationale 
vlucht vanuit het Franse Sens (ge-
middeld 465 kilometer). Piet won Is-
nes met zijn 370 die 1772,503 meter 
per minuut (106 kilometer per uur) 
maakte, John won met de 585 Sens 
die 1666,985 meter per minuut (100 
kilometer per uur) maakte. Comb. 
van Ackooy werd zowel Onaange-
wezen als Aangewezen Kampioen 
2015, Cees van Vliet werd Kam-
pioen Natour in de vereniging en 
Rayon F. Uitslag Isnes met 330 dui-
ven en 11 deelnemers:
1.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
2.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
3.  C. van Vliet Kudelstaart
4.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
5.  J.H. van Duren Amstelveen
6.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
7.  W. Wijfje de Kwakel
8.  W. Grapendaal Aalsmeer
9.  M. de Block Aalsmeer
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. A.J. van Belzen Kudelstaart
Uitslag Sens met 137 duiven en 9 
deelnemers:
1.  J.H. van Duren Amstelveen
2.  Comb. van Ackooy Hoofddorp

3.  Gerard & Lies v.d. Bergen 
4.  C. van Vliet Kudelstaart
5.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6.  J. Vijfhuizen De Kwakel
7.  Tim Rewijk De. Kwakel
8.  W. Wijfje De Kwakel
9.  M. de Block Aalsmeer
Eindstand ploegenklassement:
1.  AA Sloopwerken
2.  Reurings in Wonen
3.  C. van Vliet
4.  R&P Bliksem
5.  Bakker van Leeuwen

ker team en moest het team genoe-
gen nemen met de 2e plaats. Ocea-
nus De Toppers (Vincent van Dijk, 
Job van der Luit en Justin Heijsteeg) 
hebben een 11e plaats behaald 
(1:32:59). Het Ocenaus Meiden team 
(Thara Kleijberg, Mirjam van der Luit 
en Floortje Krijtenberg) zijn 18e ge-
worden in een tijd van 01:45:57 uur. 
Het jongste team (Niels Lekkerkerk, 
Thomas en Marcel de Haas) genoot 
zichtbaar van hun wedstrijd en be-
reikte de finish in 02:01:12 (26e). 
Om 13.00 uur zondag mocht het Top 
team van Oceanus starten in de ere-
divisie voor de team relay. Donald 
Hillebregt was de starter en kwam 
in de top 3 bij de wissel. Martin Pet 
had een geweldig zwemonderdeel 
en wist zich te handhaven in de top 
8. Davy Heijsteeg ging als derde at-
leet van het team te water. Vierde at-
leet Peter Denteneer (België) maak-
te de wedstrijd extra spannend en 
wist met de snelste looptijd als ne-
gende samen met zijn teamgenoten 
de finish te bereiken. Deze 9e plaats 
leverde ook een 9e plaats op in de 
einduitslag Eredivisie! “Bijzonder 
trots op onze opleiding van jeugd 
en junioren tot Eredivisie”, was de 
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Jammer...

Foto’s: Kicksfotos.nl, Yvonne van Doorn, Jacqueline Blesgraaf & Jacqueline Kristelijn
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