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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.

voor het 
officiële
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DEEN Aalsmeer Molenpad 19

Geldig t/m 16 augustus
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Politiek bijna weer de ‘ring’ van raadszaal in!

Vakantie voorbij: Start school 
en discussie locatie feesttent
Aalsmeer - Het wordt weer ‘ge-
woon’, over met de rust, want van-
af maandag 18 augustus is de zo-
mervakantie in ieder geval voor alle 
leerlingen van de basisscholen weer 
voorbij. Voor hen klinkt om half ne-
gen de bel na zes heerlijke vrije we-
ken. Het zal wennen zijn om vroeg 
op te moeten staan, stil te moeten 
zitten en te luisteren naar de juf of 
de meester, maar stiekem hebben 
velen er toch heel veel zin in. Gezel-
lig weer alle vrienden en vriendin-
nen begroeten en met hen te spelen. 
De oudere jeugd heeft nog wel ruim 
een week vrij, maar ook dan moeten 
zij in het vertrouwde gareel. Ook het 
politieke reces loopt ten einde. De 
politiek gaat weer de ‘ring’ van de 
raadszaal in. De eerste bijeenkomst 
is het Ronde Tafel Gesprek op don-
derdag 28 augustus. Aan de Ron-
de Tafel worden onderwerpen be-
sproken die merendeel door inwo-
ners aangekaart zijn en wat weleens 
op nummer 1 zou kunnen prijken is 
de Feestweek of liever de feesttent 
op het Praamplein. De afgelopen ja-
ren barst hierover steevast een klei-
ne maand voor aanvang de discus-
sie los. Is de feesttent op het Praam-
plein nog wel houdbaar, moet niet 
een andere locatie gezocht worden? 
Nico Dames is een felle tegenstan-
der van deze ‘vulling’ wegens over-
last, maar meer door het gemis een 
ruime week lang van, volgens hem, 
zo’n 185 parkeerplaatsen in de na-
bijheid van de winkels in het Cen-
trum. Het Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer reageert milder, maar is 

eigenlijk ook een voorstander van 
verplaatsen. “Meer Aalsmeer is er 
als belangenorganisatie niet op uit 
om de organisatie van de Feestweek 
te dwarsbomen. Dit evenement 
vindt al vele jaren plaats, verschaft 
jong en oud plezier en is niet meer 
weg te denken uit het aanbod van 
Aalsmeerse evenementen. Het heeft 
echter wel tot gevolg dat geduren-
de de periode van opbouw tot aan 
afbouw van de feesttent een groot 
aantal parkeerplaatsen is bezet. De 
parkeerdruk in het centrum neemt 
toe en het is bekend dat consumen-
ten het winkelgebied hierdoor mij-
den. Met name om deze reden drin-
gen wij al jaren aan om een onder-
zoek te doen naar mogelijke ande-
re locaties.” 

Parkeren bij Crown
Om toch zoveel mogelijk parkeer-
plaatsen beschikbaar te houden 
voor publiek, gaan de ondernemers 
en hun personeel tijdens de feest-
week zelf gebruik maken van de 
parkeergarage van de Crown Stu-
dio’s. Positief nieuws voor bezoekers 
aan het Centrum is dat ook zij de-
ze week gebruik mogen maken van 
deze parkeergelegenheid en er zijn 
natuurlijk extra, definitieve plaat-
sen bijgekomen langs het Molen-
pad. Genoeg extra (parkeer)moge-
lijkheid om het ‘gemis’ een week op 
te vangen? 

Voor- en tegenstanders
Vorige week startte naar aanleiding 
van genoemde reacties op Face-

book een discussie over de Feest-
week en de locatie van de tent. Het 
leverde verrassende en verschil-
lende reacties op. De een zegt ver-
plaatsen, de ander reageert bijna 
emotioneel en pleit vurig voor be-
houd van dit evenement in het Cen-
trum. “Het levert ook nieuwe bezoe-
kers op, die misschien wel terug-
komen om nader kennis te maken 
met de winkels.“ De bewoners van 
het zorgcentrum hebben volgens 
een andere reactie nagenoeg geen 
last van de tent en het geluid hier-
uit. “Mijn oma vindt het niet erg, ze 
is toch doof, zegt ze zelf.” Het Ron-
de Tafel Gesprek alvast opstarten: 
Hoort de Feestweek inclusief tent 
in het Centrum of dient een ande-
re locatie gezocht te worden? Rea-
geren mag, juist graag. Alle opmer-
kingen kunnen het begin zijn van 
een levendige discussie, die uitein-
delijk kan leiden tot een weloverwo-
gen standpunt door de fracties en 
het college van b&w. Laat het weten 
via r edactieaalsmeer@meerbode.nl.  

Door Jacqueline Kristelijn

Rechter eist 10 jaar voor 
steekpartij en carjacking
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
7 augustus is in de rechtbank een 
celstraf van tien jaar geëist wegens 
dubbele poging tot moord en toe-
brengen van zwaar lichamelijk let-
sel tegen een 25-jarige inwoner. Vo-
rig jaar 14 september, de dag van de 
pramenrace, kreeg de toen 24-ja-
rige op het Praamplein samen met 
een vriend ruzie met een buiten-
landse man. Hierna heeft hij de man 
met een mes verwond. De gewon-
de is er vandoor gegaan richting Ui-
terweg, maar werd achtervolgd door 

de twee. Op de hoek met de Van 
Cleeffkade heeft de 25-jarige samen 
met zijn vriend carjacking gepleegd 
en een echtpaar uit Aalsmeer hard-
handig uit hun auto gezet. De twee 
verdwenen in de auto over de Van 
Cleeffkade richting de N196. Het rit-
je was kort. Ter hoogte van de stu-
dio’s belandde de wagen naast de 
weg in het water. De 25-jarige da-
der van het steekincident is uit het 
water gehaald en direct aangehou-
den. De rechter doet binnenkort uit-
spraak.

Rijbewijs kwijt en 
boete belediging

Aalsmeer - Op zaterdagavond 9 
augustus zijn op de Kudelstaartse-
weg, nabij het terrein van Summer-
dance, twee bromfietsers aange-
houden en op de bon geslingerd. 
De twee negeerden het stopteken 
van agenten en dachten er vandoor 
te kunnen gaan. De in de buurt rij-
dende motoragent had de twee snel 
ingehaald en wist hen alsnog te la-
ten remmen. De beide bestuurders 
van 18 jaar uit Uithoorn werd ge-
vraagd te blazen, omdat het ver-
moeden bestond dat de twee te-
veel gedronken hadden. Een van 
hen saboteerde de blaastest en zal 
zich moeten verantwoorden bij jus-
titie. Voor belediging van de agen-
ten na de aanhouding heeft hij een 
boete gekregen. Bij de andere Uit-
hoornaar stokte het ademanalyse-
apparaat bij 350 Ugl. Omdat het een 
beginnend bestuurder betreft, is zijn 
rijbewijs ingevorderd. De zaak komt 
voor de rechter op 5 oktober.

Motor gestolen!
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
8 op zaterdag 9 augustus is vanuit 
de Twijnderlaan in de wijk Dorps-
haven een motor gestolen. Het be-
treft een Kawasaki motor, type Z57, 
groen van kleur en met kenteken 
64-MB-BS. Wie meer weet over de 
diefstal of mogelijk de motor ergens 
heeft zien staan, wordt verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Benzine uit auto
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 5 op woensdag 6 augus-
tus heeft een opmerkelijke diefstal 
plaatsgevonden in de Marsstraat. 
Van een hier geparkeerde auto is de 
brandstofleiding doorgeknipt en is 
benzine gestolen. 
Volgens de gedupeerde eigenaar 
van de Chevrolet is op deze manier 
in zijn straat nog meer benzine buit 
gemaakt.Flinke boete 

winkeldieven
Aalsmeer - Op dinsdag 5 augus-
tus om vier uur in de middag zijn in 
een winkelbedrijf aan de Aalsmeer-
derweg twee winkeldieven op he-
terdaad betrapt. De twee inwoners 
van 25 en 27 jaar hadden met een 
scanapparaat boodschappen ge-
daan. De man en de vrouw hadden 
echter maar de helft van de goede-
ren aangeslagen. Voor een bedrag 
van totaal 99 euro aan boodschap-
pen dachten de twee zonder beta-
len mee te kunnen nemen. Agenten 
hebben de man en de vrouw aan-
gehouden. In overleg met de offi-
cier van justitie is besloten het lik op 
stuk beleid toe te passen. De twee 
winkeldieven hebben direct elk een 
boete van 310 euro moeten betalen.



Aalsmeer - Hussel de letters van 
de Stichting Fedeli door elkaar en 
je krijgt het woord Liefde! Zater-
dag 23 augustus van 10.00 tot 13.00 
uur wordt op het Weteringplantsoen 
door de Stichting Fedeli bestaan-
de uit Debby Albers, Vickie Bart-
lett en Jolanda Poortvliet het start-
schot gegeven voor een open lief-
devolle koffieochtend waar wijkbe-
woners elkaar beter kunnen leren 
kennen. ‘Waar het ons om gaat’ ver-
tellen de bevlogen vrouwen ‘is de 
mensen met elkaar verbinden. Een 
beetje aardiger zijn, elkaar aandacht 
schenken, respect tonen, toleran-
ter worden, en vooroordelen laten 
varen. Hoe kunnen wij daar beter 
mee beginnen dan door het schen-
ken van een kopje koffie? Het zou 
goed als de mensen zich beter gaan 
realiseren dat saamhorigheid goed 
is voor de gezondheid. Zie het als 
bewegen in de ruimste zin van het 
woord. Een keer samen lachen of 
een gesprek hebben. De mens heeft 
altijd een ander nodig.’

Wie bakt er mee?
Het is niet voor de eerste keer dat 
de stichting Fedeli zich op deze wij-
ze manifesteert, eerder was er al 
een koffie ochtend (eveneens op 
het Weteringplantsoen) en in de 
burgerzaal van het gemeentehuis 
de langste eettafel waarvoor zoveel 
belangstelling bleek te bestaan dat 
er zaterdag 4 oktober opnieuw een 
langste tafel wordt georganiseerd. 
“Je merkt echt dat het enthousias-
me bij de bevolking begint te groei-
en. Er ontstaat vertrouwen voor ons 
project en kijk wat er in de ver-
schillende wijken al op touw is ge-
zet, neem bijvoorbeeld Ben Beka en 
zijn bruggenplan, Marianne die in 
het Seringenpark al het neergegooi-
de vuil verwijdert, het Poldermees-
terplein dat dagelijks wordt schoon-
gemaakt, het prachtige plantsoen 
in de Hornmeer verzorgt door Bram 
en Robert, het ‘veldboeket’ van Jan 
en Karin. Het zijn allemaal initiatie-
ven van vrijwilligers die het welzijn 
van de mens bevorderen. Maar het 
moeten geen eilandjes blijven. Wij 
hopen dat wij met onze activiteiten 
te bereiken dat de aandacht voor el-
kaar meer vanzelfsprekend wordt. 

Daarom is het ook stellig onze be-
doeling deze ochtenden tot een tra-
ditie te maken.” 
Wat betreft de liefdevolle koffieoch-
tend op zaterdag 23 augustus hoopt 
Fedeli deze keer kennis te maken 
met de bakkunst van de wijkbewo-
ners. “Wij kijken uit naar de lekke-
re oma cake van vroeger.” Wie aan 
dit leuke bakproject mee wil doen, 
kan zich aanmelden bij Vickie Bart-
lett via 0297-346013.

Stoepenplan
Gelijk met de koffieochtend wordt 
ook het stoepen- of stappenplan 
gerealiseerd, Hiervoor toont de regi-
onale en landelijke pers belangstel-
ling. Leerlingen van de Samen Een 
School zullen onder begeleiding van 
wijkbewoners de door hun gemaak-
te klinker-tekening gaan plaatsen 
in de Dorpsstraat. Keramiste Anne-
ke Harting heeft er zo een gewel-
dig mooi project van gemaakt, dat 
zij hiermee Aalsmeer op de kaart 
zet. Een aantal wijkbewoners heeft 
reeds hun medewerking toegezegd 
om mee te willen bij het beplakken 
van de anti-parkeerpaaltjes, brood-
jes te smeren voor de harde wer-
kers, en tot slot wanneer de klus ge-
klaard is, dit te vieren met het geza-
menlijk heffen van het glas. Kortom 
zaterdag 23 augustus staat in het 
teken van het elkaar wat gunnen, 
en dat kan heel simpel door op een 
leuke en spontane manier aandacht 
te hebben voor elkaar. “En laten wij 
hopen dat het weer ons goed gezind 
is”, lacht Debby Albers. “Ik vertrouw 
er op!”

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e 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

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
HUWELIJKEN:
J. de Vries en B.K. Visser
T.C. Koeleman en N. StaalZondag 

17 augustus

Vermist:
-  Marconistraat: Grijs-witte kater van 1 jaar oud. Hij heet Kentut.
-  Zwanebloemweg: Pastelkleurig lapjes poes. Zij heeft een litteken 
 onder haar oog. Ze is gechipt en heet Luna.
-  Ketelhuis: Cyperse poes. Slank postuur en heet Flow.
-  Oosteinderweg: Wit met grijze cyperse kater. Is nog geen jaar oud 
 en heet Dexter. Heeft blauw bandje om met belletje.
-  Pontweg: Lapjeskat. Ze heet Speedy.
-  Ampèrestraat: Schildpadpoes met wit. Heet Kisu.
-  Rijsenhout, Drakenstraat: Zwart-witte ongecastreerde kater. Heet Joppy.
-  Oude meer, Aalsmeerderdijk: Lapjeskat met vier witte pootjes. 
 Heet Whitesox.

Gevonden
- Machineweg: Oude zwarte poes met zwarte neus boven 
 en wit onder neus loopt uit op driehoek
- Aalsmeerderweg: Zwarte kat.
- Rijsenhout, Bennebroekerweg: Gezonde, zeer tamme Agaponnis.
- Madame Curiestraat.: Cypers-grijze kat. Witte sokjes, neus en bef.
- Saturnusstraat: Gele kanarie.
- Handelstraat: Magere oude cyperse kat.

Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Jan-Gerard Dekkers. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. J. Trommel 
uit Lelystad en 18.30 uur met ds. 
S.J. Maliepaard uit Barneveld, gez. 
dienst in CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
om 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
en zondag 10.30u. in Karmelkerk 
eucharistieviering met L. Seeboldt. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof in Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. G. Verboom uit Rijns-
burg. 

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woord-communieviering met 
A. Blonk.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. 

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 18.30u. met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met zr. Pau-
lien Walch. Collecte voor Came-
lia. Oppas kinderen 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. dienst met ds. J. van 
Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: M. Noordam. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
G. Abma uit Gouda. Organist: Dick 
Vermeulen uit Landsmeer.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Interkerkelijk 
koor zoekt 

bassen/tenoren
Aalsmeer - Op dinsdag 19 au-
gustus gaat het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer weer starten met de re-
petities na de zomerstop van en-
kele weken. In 2015 viert het Inter-
kerkelijk Koor haar 15 jarig bestaan 
met een concert. Voor dit jubileum 
is het koor op zoek naar tenoren en 
bassen om een mooie uitvoering te 
kunnen geven. Uiteraard zijn ook 
sopranen en alten van harte wel-
kom. De leden repeteren elke dins-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Beukzaal van de Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86. Geïnteresseer-
den zijn dinsdag van harte welkom. 
Inlichtingen bij Coby Kockelkorn via 
0297-321379 of 06-54322221.

Pedaalridders 
naar Breukelen

Aalsmeer - Dinsdag 26 augustus 
kunnen liefhebbers vanaf 50-plus 
meefietsen met de dagtocht die de 
OVAK-Pedaalridders organiseert. 
Deelnemers worden om tien uur 
verwacht bij het Van der Valk ho-
tel in Breukelen. Na de koffie met 
wat lekkers start de fraaie route. 
Deze keer fietst de groep richting 
Breukelen, Maarsen, Tienhoven en 
door natuurgebied De Egelshoek. 
Gelegenheid voor de lunch is er bij 
vliegveld Hilversum. Dan vervolgt de 
route langs Rading, Vreeland en een 
gedeelte langs de mooie, oude rivier 
de Vecht naar Nieuwersluis, om dan 
via het Amsterdam Rijnkanaal weer 
terug te keren naar Breukelen. Het 
gezellige samen wordt afgesloten 
met een diner. De route deze dag is 
circa 40 kilometer. Heeft u zich nog 
niet aangemeld? Dit kan nog via het 
formulier in ouderenblad de Door-
vaart. 

Amstelland - Na een welverdien-
de zomervakantie gaat The Amstel 
Gospel Choir op dinsdag 19 augus-
tus weer beginnen met de repeti-
ties. Het koor is momenteel op zoek 
naar goede zangers en zangeressen 
in aanloop naar het eigen concert 
in februari 2015. Kun jij goed zin-
gen en lekker bewegen, dan kun je 
nú ervaren hoe het is om de mooiste 
gospelsongs te zingen! The Amstel 
Gospel Choir zingt de meest swin-

gende gospels en moderne pop- en 
soulmuziek op bruiloften en fees-
telijke evenementen. Het koor on-
der leiding van dirigent Vladimir 
Pairel bestaat uit 13 leden en re-
peteert op dinsdagavond van 20.30 
tot 22.30 uur in basisschool ’t Start-
nest in de Arthur van Schendellaan 
100e in Uithoorn. Aanmelden kan 
via: www.amstelgospel.nl, amstel-
gospelchoir@gmail.com of bel 06-
30163324.

Zonnebloem Rijsenhout trakteert
Een dagje naar het strand
Rijsenhout - Bij de Zonnebloem 
draait het om mensen. Al 65 jaar. 
Vrijwilligers zetten alles op alles om 
mensen met een fysieke beperking 
een onvergetelijke dag te bezor-
gen, zodat ook zij volop van het le-
ven kunnen genieten. Daarom den-
ken ze bij de Zonnebloem altijd in 
oplossingen.
Woensdag 6 augustus ging de af-
deling Rijsenhout met een aan-
tal gasten en vrijwilligers naar Lan-
gevelderslag voor een stranddagje. 
Het weer was, ondanks de berich-
ten, gunstig. Eerst een kopje kof-

fie met appeltaart op het terras. Al 
gauw kwam de strandrups aanrij-
den om de eerste groep gasten naar 
het strand te brengen. Na een uurtje 
kon ook de tweede groep het strand 
op. In zee zwom zelfs een zeehond. 
Het was echt genieten voor de gas-
ten. Na het strandavontuur werd ie-
dereen verrast met een heerlijke 
lunch. Het was een heel mooie dag.
Meer weten over wat de Zonne-
bloem voor u zou kunnen bete-
kenen of misschien wat u voor de 
Zonnebloem kunt betekenen? Kijk 
op www.dezonnebloem.nl 

Extra geld OSA 
via inzameling

Aalsmeer - Over de opbrengst van 
de textielinzameling in 2014 krijgt 
OSA extra geld voor projecten. Het 
betreft de inzameling via de KICI 
kledingbakken die overal in de ge-
meente staan. Mocht u uw kasten 
aan het opruimen zijn, denk dan 
aan die groene kledingbakken om 
de blouses, broeken, shirts en meer 
een tweede leven te kunnen ge-
ven. Naast kleding zijn ook schoe-
nen, gordijnen, bedtextiel en vod-
den welkom. 25% Van de opbrengst 
aan het einde van 2014 is extra geld 
voor OSA. De stichting kan zo ex-
tra projecten steunen in ontwikke-
lingslanden. Meer informatie is te 
vinden op de website van de stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer: www.osa-aalsmeer.nl. 
Bellen kan ook: 0297-321509.

Zwerfkatje of 
wel een baasje?

Kudelstaart - Al een tijdje loopt 
een wit met zwart katertje rond bij 
de Achterweg in De Kwakel en Ku-
delstaart. Het diertje krijgt regelma-
tig eten van bewoners hier, want er 
wordt vermoed dat het katje bui-
ten woont. Het dier is gecastreerd, 
dus iemand moet van hem hou-
den. Maar wie is dat dan? Het katje 
staat aangemeld bij Amavedi onder 
nummer 922571. Het diertje is gek 
op knuffelen en zit het liefst de he-
le dag op schoot. De eigenaar haalt 
wellicht nu opgelucht adem, hij is 
niet weggelopen. Meer informatie 
via de Dierenbescherming.

Ovak naar Fort 
en watertoren

Aalsmeer - Op donderdag 28 au-
gustus om 14.00 uur, start OVAK het 
nieuwe seizoen met een bezoek aan 
het Fort Kudelstaart en aan de wa-
tertoren. Er wordt begonnen bij het 
Fort om 14.00 uur. Het parkeren is 
niet eenvoudig, maar daar is een 
oplossing voor gevonden. De direc-
tie van Mini Cars is bereid om een 
aantal auto’s te laten parkeren op 
hun terrein. Dit parkeerterrein be-

23 Augustus op Weteringplantsoen
Liefdevol koffiemomentje

Beloning: Waar 
is poes Flow?

Aalsmeer - Sinds 17 juli wordt poes 
Flow vermist in de buurt van Ketel-
huis. De familie Hoep heeft al twee 
oproepen geplaatst, maar tot nu toe 
zonder resultaat. Nu de vakantie ten 
einde loopt, hoopt de familie dat 
meer inwoners dit bericht over haar 
vermissing lezen. Poes Flow is 2 
jaar oud, cypers grijs, groene ogen, 
slank van postuur en gechipt. Mis-
schien zit ze in een schuur of gara-
ge? Heeft u informatie? Neem dan 
contact op met 06-44633386, want 
de familie Hoep radeloos. Voor de 
gouden tip ligt een beloning klaar.

Repetities Amstel Gospel Choir

vindt zich aan de Kudelstaartseweg 
vlakbij het Fort. Maar desondanks 
verzoekt het bestuur toch om zo-
veel mogelijk per fiets te komen. Na 
bezoek aan het Fort gaat het gezel-
schap naar de watertoren. Er wordt 
een korte uitleg gegeven en men 
kan de toren beklimmen. De OVAK 
hoopt dat veel leden aanwezig zul-
len zijn.



Muziek
Vrijdag 15 augustus:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Thema-feest in feesterij de Bok, 
Dreef 5, 22u.
Zaterdag 16 augustus:
* Party met dj in café de Praam in 
Zijdstraat v/a 22u. 
* Thema-feest in feesterij De Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
Zondag 17 augustus:
* Boogie en woogie van Ricky Nye 
op terras The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer v/a 16u.
* All American Day met Mr. Boogie 
Woogie en Blood, Sweat en Kiers bij 
café Ruimzicht (rooie Kees) in Lei-
muiderbrug v/a 13u.
Donderdag 21 augustus:
* Pianist en zanger Ricky Nye uit 
New Orleans treedt op bij Dragt, 
Stommeerweg 72 v/a 20u.

Films
T/m 21 augustus:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Bon Dieu en 
Expendables 3. Voor jeugd nieuw: 
Pieter Post de Film. Tevens Hoe tem 
ik een draak, Rio2, Heksen bestaan 
niet, Planes2 en Koemba de zebra.
Maandag 25 augustus:
* Natuurfilm ‘Earth Flight’ in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 v/a 20u.

Exposities
Vanaf 3 juli:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
14 tot en met 16 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 9 augustus
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
9 en 10 augustus
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collectie 
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag 14-17u. 
Tot en met 17 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-

woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden 
* Portretten van Ria en Kaylee Brui-
ne de Bruin in fysiotherapiepraktijk 
Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
Augustus:
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 14 augustus:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ovak pedaalridders fietstocht. Ver-
trek 13.30u. bij zwembad Dreef.
14 t/m 21 augustus:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 
elke dag open 13 tot 17u. 
Vrijdag 15 augustus:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 16 augustus:
* Waterpolotoernooi in Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade v/a 14u. 
* Demonstratie Dennis van Schep-
pingen bij jubileumtoernooi Tennis2 
Tennis, 16.30-17u. Beethovenlaan. 
Zondag afsluiting met finales.
* Voetbaltoernooi FC Aalsmeer, start 
seizoen v/a 19u. Beethovenlaan 120. 
Na afloop feest met Kees Markman.
Zondag 17 augustus:
* Uitreiking Award van expositie 
Amazing Amateurs door Constan-
tijn Hoffscholte in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9 v/a 15.30u.
16 en 17 augustus:
* Summer Academy bij Windsurf-
club Aalsmeer op eiland Vrouwen-
troost, Kudelstaartseweg. Opgeven: 
learntowindsurf@live.com.
Dinsdag 19 augustus:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 20 augustus:
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 21 augustus:
* Lezing over expositie en rondlei-
ding door Christa Logman in ge-
meentehuis v/a 20u. Vooraf aanmel-
den.
Zaterdag 23 augustus:
* Koffie-ochtend Fedeli op Wete-
ringplantsoen voor inwoners, 10-
13u. Tevens uitvoering stoepenplan.

Vergaderingen
Woensdag 20 augustus:
* Wijkoverleg Stommeer over o.a. 
Schiphol, N196 en Wmo in Parklaan 
27. Aanvang: 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

TIP:TIP:

Leren gitaarbanden
(handmade)

Klassieke gitaar
‘Valencia’
(ook 3/4 en 1/2)

                              
Keyboard statief
‘Boston’

   €24,95

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:

   €  65,-

Groot assortiment
muziek(les)boeken!

   € 19,95

   

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

Crown Cinema presenteert: 
Bon Dieu en Expendables 3
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag is 
de film ‘Bon Dieu!‘ in Crown Cinema 
in première gegaan. Vandaag, don-
derdag 14 augustus, kan in de bios-
coop aan de Van Cleeffkade vanaf 
16.30 uur genoten worden van deze 
97 minuten durende komedie en op 
woensdag 20 augustus vanaf 19.00 
uur. ‘Bon Dieu!‘ gaat over Claude en 
Marie Verneuil, een katholiek con-
servatief echtpaar met een prach-
tig landhuis aan de Loire. Ze heb-
ben het getroffen met vier mooie 
dochters. Het was echter even slik-
ken toen de eerste dochter met een 
Moslim, de tweede met een Jood en 
de derde met een Chinees trouw-
de. Alle hoop is nu gevestigd op 
de jongste dochter. Hun droom lijkt 
werkelijkheid te worden wanneer ze 
vernemen dat ze een brave katholie-
ke jongen heeft ontmoet. En nieuw, 
sinds gisteren 13 augustus: ‘The Ex-
pendables 3’. De mannen zijn back! 
Naast vertrouwde spierbundels Syl-
vester Stallone, Jason Statham en 
Arnold Schwarzenegger schitteren 
in The Expendables 3 ook de actie-
helden Harrison Ford, Antonio Ban-
deras, Wesley Snipes, Mel Gibson 
en Kellan Lutz. Wederom staat The 
Expendables garant voor een grote 
dosis actie en bombastische explo-
sies! The Expendables 3 is een knal-
lend vuurgevecht met alle grote ac-

tiehelden van afgelopen decennia. 
Duur 197 minuten en donderdag tot 
en met zaterdag te zien in Crown Ci-
nema vanaf 21.30 uur en van zon-
dag tot en met woensdag vanaf 
21.15 uur. 

Voor de kids: Pieter Post
En een tip voor de kids: De be-
kendste postbode ter wereld schit-
tert in zijn eigen film: ‘Pieter Post: 
de Film‘. Pieter Post bezorgt in zijn 
bekende rode bus, samen met zijn 
zwart-witte kat Smoes, dagelijks de 
post bij de mensen van het dorp-
je Groenbeek. Ook maakt hij altijd 
een praatje, doet klusjes en drinkt 
af en toe een kopje thee met de 
mensen. Als Pieter meedoet aan 
een nationale talentenjacht op te-
levisie en zich ontpopt tot een bril-
jante zanger krijgt hij al snel te ma-
ken met de harde wereld van kijkcij-
fers, roem en geld. Maar is de vrien-
delijke postbode hier wel tegen be-
stand en wie ontfermt zich nu over 
de post nu hij zo druk is? Vandaag, 
donderdag 14, en zaterdag 16 au-
gustus in de Aalsmeerse bioscoop 
vanaf 10.30 uur. 
Kijk voor het complete filmavond in 
zowel de grote als de kleine zaal op 
www.crowncinema.nl. Kaarten re-
serveren kan via info@crowncine-
ma.nl of bel 0297-753700.

Zondag All American Day 
met Mr. Boogie Woogie
Leimuiderbrug - De jaarlijkse All 
American Day wordt aanstaande 
zondag 17 augustus weer gehou-
den bij café Ruimzicht (rooie Kees) 
in Leimuiderbrug. Dit inmiddels tra-
ditionele muziekfestival wordt opge-
luisterd door pianist en zanger Mr. 
Boogie Woogie (Eric Jan Overbeek)
en onvervalste rock and roll zal klin-

ken van Blood, Sweat & Kiers met 
hierin spelend de Aalsmeerse muzi-
kanten Chris Clemens op gitaar en 
zang en Ab Hansen op basgitaar en 
zang. Het festival begint om 13.00 
uur en de toegang is gratis. Ieder-
een met of zonder Amerikaans item 
een goed humeur is van harte wel-
kom.

Boogie woogie aan de Ringvaart
Ricky Nye op Shack-terras
Oude Meer - Op zondag 17 augus-
tus speelt de uit Cincinnati in Ohio, 
Amerika afkomstige pianist en zan-
ger Ricky Nye in The Shack. Bij mooi 
weer zal het optreden plaatsvinden 
op het heerlijke terras aan het wa-
ter. Ricky Nye is met zijn ‘vliegende 
vingers’ een waanzinnig goeie boo-
gie woogie pianist en internationaal 
zeer geliefd door zijn aanstekelijke 
en swingende mix van Amerikaanse 
rootsmuziek in solo, duo en diverse 
bandformaties. Hij speelde in, on-
der meer, Frankrijk, Duitsland, Bel-
gië, Nederland, Spanje, Oostenrijk, 
Engeland en Zwitserland. Ook heeft 
Ricky een jarenlange samenwer-
king met de vooraanstaande Franse 
groep The Paris Blues Band, waar-
mee hij optreedt en diverse opna-
men mee heeft gemaakt. Ricky Nye 
speelt en zingt traditionele blues, 
boogie woogie en klassieke New 
Orleans jazz, rock en blues. Ricky is 
de drijvende kracht achter de jaar-
lijkse Blues & Boogie Piano Sum-
mit in Cincinnati. Tevens is hij opge-
nomen in de Internationale Boogie 
Woogie Hall Of Fame en is verkozen 

tot ‘Blues Artist Of The Year 2013 en 
2014’. Mis deze boogie woogie virtu-
oos niet! The Shack is zondag open 
vanaf 15.00 uur, Ricky Nye begint 
om 16.00 uur. De entree is gratis. 
Voor het programma en openings-
dagen: www.the-shack.info. Adres 
is Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

New Orleans aan de Plas
Aalsmeer - Op donderdag 21 au-
gustus speelt de Amerikaan Ric-
ky Nye in restaurant Dragt aan de 
Stommeerweg 72. Nye reist de hele 
wereld over en heeft inmiddels een 
grote schare fans om zich heen ver-
zameld die hem overal volgen. Zo 
ook Martijn Schok en Greta Hol-
trop, zij zijn in een euforische stem-
ming om deze bijzondere collega pi-
anist en zanger in Aalsmeer te kun-
nen zien optreden. Dat Nye een po-
dium heeft gevonden bij Dragt is het 
aandeel van keramiste Carla Huson, 
“Hij komt zo nu en dan bij ons loge-

ren en dat is altijd feest, het is een 
enige en zeer muzikale man.” Haar 
zoektocht naar een geschikte loca-
tie hield haar dicht bij huis. Buur-
man Dragt was direct bereid het 
deels overdekte terras af te staan. 
“Dus is het ook leuk om met de boot 
te komen, er zijn voldoende ligplaat-
sen achter het restaurant. Ja, ik ver-
wacht heel veel publiek, dit is echt 
een must voor degenen die van 
New Orleans houden!” Het concert 
begint om 20.00 uur en de entree is 
een vriendenprijs, slechts vijf euro! 
Niet missen dus! Janna van Zon

Kaartverkoop verloopt goed
Tijd tikt door: Over drie 
weken start Feestweek
Aalsmeer - Tik tak, tik tak, de tijd 
tikt door, nog drie weken en dan 
barst de gezelligheid van alweer de 
twintigste Feestweek los. Het jubile-
um wordt van 7 tot en met 13 sep-
tember gevierd met een gevarieerd 
scala aan optredens en activiteiten 
voor alle leeftijden in de tent op het 
Praamplein. De kaartverkoop voor 
de 100 % procent Aalsmeer-avond 
op donderdag met de muzikale in-
woners Bonnie St. Clair, Gerard Jo-
ling, Jan Leliveld en Danny Terp gaat 
hard, evenals de vrijdagavond met 
optredens van de Edwin Evers Band 
en Sharon Doorson met band. In 
trek is ook de pramenrace zaterdag 
afsluiten met Jan Smit, Eddy Walsh, 
het Feestteam en Dj Joost. Wacht 
dus niet te lang en koop kaarten 
per avond of een passe-partouts via 
www.feestweek.nl. De Feestweek 
wordt zondag ingeluid met een mu-
zikale kerkdienst door de gezamen-
lijke kerken, gaat de maandagavond 
vast weer veel hilariteit opleveren 
tijdens de SPIE sportavond ter be-
paling van de startnummers en kan 
eenieder terug in de tijd van weleer 
op dinsdag met het Nostalgische 
Filmfestival in de middag en/of de 

avond. Op woensdag 10 september 
worden jeugdige inwoners uitgeno-
digd feest te komen vieren met de 
Telekids Show. 

In de avond is het podium tijdens 
Aalsmeer Live voor Ten Beers Af-
ter en The Red Maddies. Donderdag 
overdag is de tent voor de stichting 
Dag van je Leven en vrijdagmiddag 
worden alle ouderen in de gemeen-
te getrakteerd op een gratis toegan-
kelijke seniorenmiddag met een op-
treden van onder andere de 74 jari-
ge John Spoel met band. Kijk voor 
meer informatie en aanvangstijden 
op genoemde website. 

Kortingsactie tot en met eind augustus

Blues Brothers en Malando 
Orkest in Crown Theater
Aalsmeer - Nog alleen deze maand 
augustus geldt voor het Crown Thea-
ter het speciale tarief van twee kaart-
jes voor een voorstelling kopen, een 
betalen. En het aanbod het aan-
staande nieuwe seizoen is divers. 
Leuke kindervoorstellingen, komi-
sche cabaretavonden, speciale sho-
wavonden en veel livemuziek, on-
der andere van The Blues Brothers 
op vrijdag 6 februari. Het is één van 
de meest legendarische duo’s en 
de film is een absolute culthit. Maar 
nergens komen de Blues Brothers 
meer tot hun recht dan op het podi-
um. Deze show heeft het allemaal: de 
grote hits, de vette muziek, de fan-
tastische band, de Bluettes, de soul, 
de rhythm ’n blues, de gevoelige bal-
lades en de danspassen en fratsen 
van de twee broers. Na het Engel-
se West End toerde deze show met 
veel succes door Europa en Amerika 
en is nu weer in Nederland te zien. 
Bezoekers beleven een onvergetelij-
ke avond met deze swingende show. 
Voor slechts 24,50 euro per persoon, 
maar dus nog tot eind augustus sa-
men voor deze prijs! En voor deze 
zelfde prijs kan op vrijdag 10 april 
het 75 jarige jubileumconcert van het 
Malando Kwintet in het Crown The-
ater bijgewoond worden. De passie 
voor muziek leeft al drie generaties 

lang voort in het Malando Orkest. 
Dat het orkest de tijd heeft overleefd 
en als nieuw klinkt, is de verdienste 
van Danny Malando. Met een ande-
re aanpak, zijn manier van arrange-
ren en zijn ideeën over de orkestbe-
zetting, heeft Danny het orkest een 
extra klankkleur gegeven. En daar-
mee heeft hij een zeer eigen en ei-
gentijds stempel op het Malando Or-
kest gedrukt, met veel liefde en res-
pect voor de muzikale familietradi-
tie. In 2014 viert het Malando Orkest 
een dubbel jubileum. Het orkest be-
staat 75 jaar en het was 15 jaar ge-
leden dat Danny Malando letterlijk 
het (dirigeer)stokje overnam van zijn 
vader Evert Overweg. In de voetspo-
ren van Danny’s grootvader speelt 
Malando in dit bijzondere jubileum-
jaar in de oorspronkelijke bezetting 
uit 1939 met vijf personen. Hiermee 
gaat een grote wens van Danny in 
vervulling. Een programma vol pas-
sie en emotie waarin de geschiede-
nis van 75 jaar Malando ten gehore 
wordt gebracht. Kijk voor meer infor-
matie en het vandaag nog reserve-
ren van kaarten op de website www.
crowntheateraalsmeer.nl. Telefonisch 
kaarten kopen kan via 0900-1353. 
Beide muziekavonden beginnen om 
20.00 uur in het Aalsmeerse Theater 
aan de Van Cleeffkade.

Kunstroute derde week september
Dorrit Klomp: “Altijd op 
zoek naar diepere lagen”
Aalsmeer - In aanloop naar de 
kunstroute (derde weekend van 
september) besteedt de Nieuwe 
Meerbode aandacht aan een kun-
stenaar of een locatie. Deze week 
wordt het werk van Dorrit Klomp 
belicht. Het is niet iedere kunste-
naar gegeven om een duidelijk om-
schrijving te geven van het werk. 
Het verhaal wordt immers verteld 
door de verbeelding van de kunst. 
Is een extra toelichting eigenlijk 
wel noodzakelijk? Is het juist niet 
het mooie van de kunst dat het zo-
veel verschillende gevoelens bij de 
kijker kan oproepen en het een ie-
der vrij staat daar een eigen inter-
pretatie aan te geven? Hoewel de 
schilderijen van Dorrit Klomp min of 
meer voor zichzelf spreken is haar 
verhaal de moeite waard. Het zorgt 
toch voor een toegevoegde waarde 
zonder dat het afbreuk doet aan de 
eigen te ervaren emoties. Al was het 
alleen maar om te kunnen luisteren 
naar haar stem die zo prachtig me-
lodieus is. De voorouders van Dor-
rit komen uit Oost Duitsland, waar 
zij de boekdrukkunst beoefenden, 
en uit Hongarije. Hoewel zij zelf is 
geboren en getogen in Nederland 
blijken de wortels van het verleden 
in haar genen verankerd te zitten. 
Dat is ook terug te vinden in haar 
schilderijen. Ooit begon zij met het 
schilderen van schoenen, strenge 
schoenen die de mens als het wa-
re met twee benen op de grond ge-
kluisterd hielden. Het is waarschijn-
lijk een onbewuste metafoor voor 
het Oost Duitsland waar het regi-
me de mensen onderdanig hield en 
de zwaarte van het bestaan toont. 
Langzamerhand verdween dat lood-
zware en nu zijn het de Godinnen 
die op kleurige doeken van 2.00 bij 
1.20 meter de kijker met hun dans 
en muziek verleiden. Zij wervelen, 
zwaaien, zwieren, strekken hun ar-
men uit alsof zij zeggen: “Kom laten 
wij dansen.” Dorrit is zelf ook dol op 
dansen en speelt in twee orkesten. 
Het kan niet anders dan dat dit is 
voortgekomen vanuit de Hongaarse 
achtergrond. Toch is het niet alleen 
maar vrolijkheid die Dorrit haar kij-
ker toont, want zoals de Mythologie 
al aan geeft niets is zoals het lijkt. 
Telkens weer wordt de mens op het 
verkeerde been gezet. Wie denkt al-

les te weten, weet niets! 
Naast een lichte kant van dans 
en verleiding is er ook een donke-
re kant, die van jaloezie en oorlog. 
En dat is nu juist het boeiende van 
het werk. De doeken dwingen de kij-
ker tot nadenken en filosoferen. Ge-
zien de reacties van haar kopers is 
de herkenning soms heel groot. Het 
is het mooiste compliment dat een 
kunstenaar kan verlangen. Via het 
werk is Dorrit op zoek naar eigen 
identiteit. Het is haar ontdekkings-
tocht naar diepere lagen. Zij be-
nadrukt hiermee tevens de kracht 
waarover vrouwen bezitten. Met de 
door haar gekozen techniek weet 
zij de intensiteit van deze verbeel-
ding te versterken. De vloeistof, van 
zelf gekozen en gemaakte pigmen-
ten op basis van ei- tempera, giet zij 
met een uiterste zorgvuldigheid over 
het doek. Waardoor er als het ware 
een patroon ontstaat al was het een 
gestuurd toeval. Wanneer deze on-
dergrond goed droog is, worden met 
olieverf de Godinnen tot leven ge-
roepen. Telkens met een andere li-
chaamsuitdrukking.

Waterlelies
Wie zich verdiept in de Mythologie 
en Filosofie houdt ook van de na-
tuur. Dorrit heeft een voorkeur voor 
waterlelies. De door haar geschil-
derde geheimzinnige transparantie 
is zo intrigerend dat ook deze doe-
ken evenals bij de Godinnen een 
spannende zoek- en ontdekkings-
tocht worden. In de schilderijen van 
1.60 bij 1.00 meter zijn zoveel ver-
schillende landschappen te ontdek-
ken. Soms in pastel tinten waarmee 
zij de verstilling weergeeft maar zij 
schroomt niet om ook de uitbundig-
heid te tonen zoals deze is te vinden 
in de natuur.
Janna van Zon

Alvast het werk van Dorrit Klomp be-
kijken kan op www.dorritklomp.nl
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

COLLECTES

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

TER iNzAGE

t/m14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 
28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, (Schin-
kelpolder) (het besluit tot intrekking van de 
reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, het op 4 juli 2013 gewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan “Schin-
kelpolder” en de daarbij behorende stukken)

t/m 15082014 Burg. Kasteleinweg 3 en 4 (intrekken bestaan-
de omgevingsvergunning (v/h vergunning Wet 
milieubeheer) d.d. 4 juli 1995 (nr. WM 94-
64) voor de twee LPG-tankstations, m.i.v. 31 
maart 2015 in te trekken).

t/m 21082014 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-
vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Karekietstraat 17 (Z-2014/046059) het plaatsen van twee 

dakkapellen op de voorgevel;
- Kudelstaartseweg 75 (Z-2014/046373 ), het vervangen en 

vergroten van een dakkapel.

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:
- Ad Verschurenplein (Z-2014/041473), het plaatsen van 

een kunstwerk (verzonden 7 augustus 2014);
- Molenpad 19 (Z-2014/042745), het plaatsen van reclame 

op de gevel (verzonden 7 augustus 2014);

Officiële Mededelingen
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- Robend (Z-2014/041450), het aanbrengen van een cas-
cade (verzonden 11 augustus 2014);

- Uiterweg 282E (Z-2014/031853), het vestigen van een 
schoonheidssalon aan huis (verzonden 11 augustus 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Molenpad 19 (Z-2014/042749), het plaatsen van vlaggen-

masten (verzonden 31 juli 2014);
- Rietwijkeroordweg 2 (Z-2014/013493), het bouwen van 

een bedrijfsruimte met bedrijfswoning (verzonden 7 au-
gustus 2014).

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.

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 

grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

t/m 21082014 Het besluit om economische activiteiten aan 
te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 
het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet 
markt en overheid en vervat in artikel 25h, 
vijfde lid, van de Mededingingswet.

t/m 28082014 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, eerste wijziging” met de daarop be-
trekking hebbende stukken (toelichting, re-
gels en een verbeelding (plankaart). Het plan-
gebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden 
aan de Rietwijkeroordweg 24 te Aalsmeer).

t/m 04092014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan “Uiter-
weg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 32 (Z-
2014/004937).

t/m 04092014 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oostein-
derweg 404 (Z-2013/060345) en besluit ho-
gere grenswaarden; voornemen weigeren aan-
vraag omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure (Rietwijkeroordweg 45A)

t/m 12092014  Aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Marconistraat 
10A (Z-2014/025148) (melding brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf); en Baccarastraat 
3 (Z-2014/028450) (melding brandveilig ge-
bruik buitenschoolse opvang).

Samen 
snurken..
Aalsmeer - Eindeloos genieten 
van het prachtige zomerse weer. 
“Knor is helemaal blij als het mooi 
weer is en hij heerlijk los kan lo-
pen bij ons op de haven. Het top-
punt van genot vindt hij heerlijk in 
het zonnetje te liggen en dan het 
liefst samen met onze hond Zoë. 
Heerlijk liggen ze uren zo te snur-
ken”, vertelt Catrien de Vries van 
de Uiterweg.

Tuinen- en dierenwedstrijd Meerbode
Griekse tuin, jarige Mellow 
en Knor en Zoë in zonnetje

Aalsmeer - Ook deze week 
stroomde de mailbox van de re-
dactie weer vol met allerlei foto’s 
voor de tuinen- en dierenwedstrijd, 
die de Nieuwe Meerbode in sa-
menwerking met tuincentrum Het 
Oosten deze zomer houdt. Er wor-
den nog steeds kijkjes gegund in 
prachtige en strak onderhouden 
tuinen, maar ‘kiekjes’ van dieren lij-
ken de voorkeur te hebben van de 
deelnemers. Aan de andere kant 
hebben tuinen en dus hun trotse 
eigenaars het moeilijk gehad de af-
gelopen weken, eerst felle zon, dus 
snel alle planten in bloei, die nu 
weer harde wind en regen moeten 
trotseren. Uit alle inzendingen blijkt 
overigens wel dat zowel dieren als 

mensen honderd procent genie-
ten van deze zonnige zomer. Deze 
week was een keuze maken echt 
heel moeilijk. Wat de dieren betreft, 
want de tuin van Michael Vreeken 
wekte gelijk de interesse en gaf het 
vakantiegevoel weer even honderd 
procent terug. De tuin van Michael 
aan de Stevinhof in Kudelstaart is 
namelijk helemaal in Griekse sfeer 
met de bekende zeeblauwe kleu-
ren, grote potten en onder andere 
veel palmen. Zonder twijfelen win-
naar van week vijf. Wat de dieren-
foto’s betreft sprongen twee inzen-
dingen er direct uit: De border col-
lie Mellow die zijn tweede verjaar-
dag viert met feestmuts en eigen 
verjaardagstaart en, zo aandoenlijk, 

varken Knor en hondje Zoë naast 
elkaar snurkend in de zon. Beiden 
dan maar winnaars van week vijf. 

Cadeaubonnen Het Oosten
Meedoen aan de tuinen- en die-
renwedstrijd kan nog deze hele 
maand augustus. Mail een foto van 
uw tuin of huisdier met daarbij een 
verhaal of uitleg en wie weet prijkt 
de plaat volgende week wel op de 
voorpagina van de krant. Vier win-
naars maken uiteindelijk kans op 
een cadeaubon van tuincentrum 
Het Oosten aan de Aalsmeerder-
weg. Er wordt op twee cadeaubon-
nen van 150 euro en twee van 50 
euro getrakteerd. Mailadres is re-
dactieaalsmeer@meerbode.nl.

Collie wandeling
Aalsmeer - “Dit is onze beste vriend 
Mellow. Mellow is een border collie van 
2 jaar oud. Op de foto werd zijn verjaar-
dag gevierd. Samen met al zijn vriend-
jes zijn wij eerst een wandeling door 
het bos gaan maken. Via een vriendin 
had ik een recept voor een gezonde 
hondentaart gekregen. Met als ingre-
diënten sperziebonen en wortels.  De 
honden vonden de taart heerlijk, daar-
na kreeg Mellow zelfs nog een aan-
tal cadeautjes. Wat een gekke baasjes 
zijn wij eigenlijk, maar wij houden ge-
woon zielsveel van onze hond. Heeft u 
ook een border collie? Wij zoeken nog 
hondeneigenaren, die mee willen doen 
aan de gezamenlijke border collie wan-
deling. Mellow heeft een eigen websi-
te: www.miracleofmylifemellow.jimdo.
com”, aldus Casper en Nicky van Tol 
die naast deelname aan de tuinen- en 
dierenwedstrijd dus gelijk gebruik ma-
ken om een oproep te doen. Wie weet 
wordt het nog veel gezelliger...
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School begint!
Aalsmeer - Ze liggen al een paar 
weken in huis. Eerst op de eetta-
fel, toen op de grond, nu opnieuw 
verspreid over de tafel. De school-
boeken van zoonlief. Het pakpa-
pier, zoals hij het kaftpapier stee-
vast blijft noemen, is ook al vanaf 
vakantiedag één aangeschaft, dus 
dat de kaftklus niet geklaard is, ligt 
daar niet aan, maar de zin om het 
te doen moet nog komen denk ik. 
Of wacht hij af dat zijn moeder het 
voor hem doet, als de rotzooi haar 
teveel wordt? Nou, dacht het niet. 
Ik verplaats het voor de zoveelste 
keer gewoon van de eethoek naar 
elders, uit het zicht. Ben daar gek! 
Ik weet nog heel goed hoe seri-
eus ik als kind aan dat klusje be-
gon. Eerst met mijn moeder gezel-
lig samen naar de schoolcampus bij 
V&D in Amstelveen om vervolgens 
direct te beginnen aan het kaften 
van mijn, met aandacht bekeken, 
nieuwe boeken aan de grote ta-
fel in de woonkamer. Mam schonk 
daarbij lekker een glaasje limona-
de in en ik vond het best leuk om 
te doen. Met zorg had ik altijd mijn 
kaftpapier uitgekozen. (De laatste 
die ik mij herinner was roze met ro-
de zoenlippen..) Hoe anders is het 
met mijn zoon (is ie wel van mij?).. 
Hij heeft de schoolboeken nog geen 
blik waardig gegund, heeft vier ver-
schillende soorten kaftpapier uit-
gekozen, totaal niet passend bij el-
kaar, en weet amper hoeveel schrif-
ten, potloden en ander schoolmate-
riaal hij verder nodig heeft. Wat een 
rommelkont zeg. Ik denk dat meis-
jes echt serieuzer omgaan met die 
dingen, maar ik kan er naast zit-
ten hoor. Ik heb trouwens een echt 
mannengezin, want nog een paar 
voorbeelden in huize Gommans: Als 
ik op de trap spulletjes leg die naar 
boven moeten bij de eerstvolgen-
de ‘omhoogloopbeurt’, stappen mijn 
heerschappen daar chronisch over-
heen. Ze schijnen het niet te zien of 
te begrijpen. Ik denk zelfs dat ze al 
struikelend bovenkomen, maar als 
ik het niet van te voren vraag, heb-
ben ze gewoon geen idee dat die 
spullen naar boven moeten. Heel 
apart. Dat de wc-bril na toiletbezoek 
omlaag gedaan wordt heeft me ook 
een aantal jaren gekost en dat ik 
reuzeblij ben met het vaste dopje 
op de tandpasta-tube moge duide-
lijk zijn. Maar goed, ik dwaal weer 
eens af. Het kaften van de school-
boeken. In mijn ogen dus best een 
leuk karwei. Ik moet toegeven dat 
ik vroeger wel geholpen werd door 
mijn zus die vier jaar ouder was. Ik 
zeg was, omdat ik inmiddels vijf jaar 
ouder ben dan zij ooit geworden is... 
Toen zij met school klaar was, kon ik 
nog een aantal jaren een beroep op 
haar doen, dus ik moet eerlijk toe-
geven dat ik zelfs niet meer precies 
weet hoe het ook alweer moet. Wie 
weet kan hij het aan zijn vader vra-
gen? En als het klusje dan eindelijk 
geklaard is (door wie dan ook) zal ik 
de stapels gezellig op de trap leg-
gen. Ze moeten tenslotte naar zijn 
kamer. Eens kijken hoe lang het 
duurt! Tja, de scholen beginnen vol-
gende week weer. 

Mijn schoolganger gaat naar de 
tweede van de middelbare, dus de 
eerste week zal er geen sprake zijn 
van hard leren. Rooster halen, ken-
nismaken, weer een beetje wennen 
aan elkaar en vervolgens vol aan 
de bak. Wat was de basisschool in 
vergelijking dan toch een gezellige 
boel. Ik vind het wel weer oké dat 
de regelmaat terugkomt, maar vond 
het een heerlijke lange schoolva-
kantie. Niets hoeven, lekker uitsla-
pen, alles op zijn tijd.. Ja, ja, ik heb 
genoten, ondanks de verschillen die 
er zijn tussen hen en mij, want ook 
al zien ze er niet uit als Mars-man-
nen, ze komen zeker te weten van 
die planeet. Ach, kunnen zij het hel-
pen?!

Door Miranda Gommans

M iranda’s
omentenm

Zondag 21 september tocht en ‘brommerts kieken’

Eerste toerrit van Aalsmeers 
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Over verschillende we-
gen in Kudelstaart, Oost en het Cen-
trum zie je ze regelmatig rijden; ou-
de brommers. Wie zijn toch deze be-
stuurders en op wat voor mooi ma-
teriaal zitten ze? Met deze gedach-
te hebben Dirk van Leeuwen (heeft 
een Amstel Stokvis), Jan van Schup-
pen (op een Puch) en Joost de Vries 
(een Zundapp rijder) de helmen af-
gezet en met elkaar afgesproken 
dat ze dit gaan uitzoeken. Een Fa-
cebook pagina werd aangemaakt, 
Aalsmeers Bromfiets Genootschap, 
en binnen enkele dagen waren er 
100 likers. Dat moest een vervolg 
hebben, een toerrit. Noteer het in je 
agenda, zondag 21 september wor-
den alle oude brommers om 12.00 
uur verwacht bij café-bar Joppe 

in de Weteringstraat. Vanaf 12.30 
wordt er een mooie tocht gereden 
van ongeveer 60 kilometer. Onder-
weg wordt er ergens opgestoken 
voor een bakkie troost en na af-
loop, om ongeveer 16.00 uur, in de 
Marktstraat natuurlijk het oud Hol-
lands ‘brommerts kieken’ met sterke 
verhalen. Deelname is alleen voor 
brommers van 25 jaar en ouder met 
een geel kenteken. Het wordt geen 
puzzel-  of rallytocht. Een brommer 
voorop en de rest er netjes ach-
teraan. Bij kleine pechgevallen (of 
plaspauze) wordt er even gestopt. 
De bezemwagen tuft er achteraan 
en neemt, bij een onoverkomelijk 
defect, het materieel weer mee te-
rug naar Aalsmeer. Vanaf nu is het 
mogelijk voor de toerrit in te schrij-

ven. De drie initiatiefnemers zijn erg 
benieuwd wat voor verschillend rol-
lend materiaal hier allemaal op af-
komt. 

Beperkt aantal plekken
Vast veel, maar er zijn maar een be-
perkt aantal plekken. Het inschrijf-
formulier staat op de Facebook site 
of zijn op te vragen via een mail naar 
aalsmeers@bromfietsgenootschap.
nl. Inschrijven kost een tientje. Hier-
voor krijg je na afloop een aanden-
ken en natuurlijk een onvergetelij-
ke dag! Dus, haal je oude Honda, 
Kreidler, Tomos, Suzuki, Flandria of 
wat dan ook uit de stoffige schuur, 
tank hem af en doe mee met de Eer-
ste Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap Toerrit op 21 september!

De initiatiefnemers van het Bromfiets Genootschap. V.l.n.r: Dirk van Leeuwen, Joost de Vries en Jan van Schuppen.

Fotografe in ‘Door de Mangel’
Zonnige zomerhits op 
Radio Aalsmeer zondag
Aalsmeer - De zomer is in vol-
le gang in Aalsmeer en omstreken 
en dat is ook te merken bij Radio 
Aalsmeer. Zondag 17 augustus is 
de ‘Zomerse 50’ weer te beluisteren. 
Ook keren steeds meer programma-
makers terug van vakantie. Zo was 
afgelopen maandag weer een nieu-
we live editie van Door de Mangel 
te horen en zal maandag 18 augus-
tus fotografe Lesley Verburg ‘ge-
mangeld’ worden. En houdt de ra-
dio en website van de lokale omroep 
in de gaten, want vanaf 1 septem-
ber gaat er één en ander verande-
ren. Radio Aalsmeer komt dan met 
een totaal nieuwe sound en zal nog 
langer te beluisteren zijn via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel of de livestream op www.radio-
aalsmeer.nl. 

Zomerse 50
Radio Aalsmeer zendt zondag 17 
augustus de Zomerse 50 uit, de 
hitlijst met de meest populaire zo-
merhits allertijden. Luisteraars heb-
ben hun favoriete hits door kun-
nen geven voor deze hitlijst. Vorig 
jaar kwam de Zweedse dj Avicii op 
nummer 1 binnen met zijn zomerhit 
Wake me up’, gezongen door Aloe 
Blacc. Nummer 2 was Bryan Adams 
met Summer of ’69 en de Lamba-
da van Kaoma stond vorig jaar op 
de derde plaats. Wat de zomerhit 
van 2014 is, wordt bepaald door de 
stemmen die online op www.zomer-
se50.nl konden worden uitgebracht. 
Er kon gestemd worden op de hits 
van dit jaar, zoals Summer van Cal-
vin Harris, Salsa tequila van Anders 
Nilsen en Bullit van Watermät. Maar 
ook de zomerhits van andere jaren 
konden punten krijgen, denk aan 
Walking on sunshine van Katrina & 
The Waves, We’re going to Ibiza van 
de Vengaboys en Dragostea din teï 
van O-Zone. De uitslag van de Zo-
merse 50 2014 is zondag bij Radio 
Aalsmeer te horen tussen 14.00 en 
18.00 uur. Kijk voor meer informa-

tie over de Zomerse 50 op www.zo-
merse50.nl of op de website van Ra-
dio Aalsmeer.

Door de Mangel
Na het zomerreces van vier we-
ken, nam afgelopen maandag Step-
han van den Broek, eigenaar van 
twee bedrijven: ‘Snijtekst.nl’ en ‘S. 
van den Broek beveiliging en on-
derhoud’, plaats achter de micro-
foon van Radio Aalsmeer. Hij ver-
telde hoe hij zijn drukke leven vorm 
geeft en op de vraag van een luis-
teraar maakte hij duidelijk heel veel 
steun van zijn vriendin te ontvan-
gen: “Stephan zonder Joyce is het-
zelfde als een Honda Civic zonder 
turbo. Slappe hap dus!”, aldus luiste-
raar René van de Marke. En dat be-
aamde de slotenmaker volmondig. 
Van den Broek maakte ook bekend 
wie hij voor volgende week als gast 
heeft uitgenodigd: Lesley Verburg 
zal dan plaats nemen in de studio. 
Zij is fotograaf bij Verburg fotogra-
fie, getrouwd met Arthur en moeder 
van twee kinderen: Jesse en Siem. 
Daarnaast studeert zij momenteel 
ook nog aan de Fotovakschool in 
Amsterdam. Verburg zal maandag 
18 augustus zelf de muziek samen-
stellen. Uiteraard kunt u weer live 
vragen stellen aan de gast via het 
telefoonnummer 0297-325858, via 
e-mail: studio@radioaalsmeer.nl of 
via Twitter: #DoordeMangel.

Open Dag 
Wilt u eens mee maken hoe een 
radioprogramma wordt gemaakt? 
Houd dan 21 september vrij! Radio 
Aalsmeer opent dan de deuren voor 
het publiek en houdt een Open Dag. 
Overigens zoekt de omroep nog 
steeds medewerkers, met name re-
dactiemedewerkers voor het nieuwe 
weekendprogramma ‘Weekend Ma-
gazine’ zijn van harte welkom. Het 
bezoekadres van de studio is Van 
Cleefkade 15, in de Crown Business 
Studio’s.

Nieuw seizoen en nieuwe 
locatie voor Soundsation
Aalsmeer - Op dinsdag 19 augus-
tus start popkoor Soundsation het 
nieuwe seizoen in The Beach aan 
de Oosteinderweg. Na de sluiting 
van De Oude Veiling is het bestuur 
op zoek gegaan naar een nieuwe 
zanglocatie en heeft deze gelukkig 
gevonden, want er wordt op dit mo-
ment hard geoefend voor het grote 
concert op 3 en 4 oktober. Het the-

ma voor dit concert is ‘Songs 4 U’ 
en er zal een compleet nieuw reper-
toire worden gezongen, waaronder 
een Motown medley, Just give me a 
reason, Royals, Le Printemps en ui-
teraard mag Happy ook niet ontbre-
ken. Begin september start de pro-
motie voor het concert via de leden, 
flyers, posters, krant en uiteraard 
www.soundsationaalsmeer.nl

Wel vooraf aanmelden!
Lezing Christa Logman 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - Op donderdagavond 
21 augustus geeft de bekende Ku-
delstaartse kunstenares en psy-
chologe Christa Logman een lezing 
over kunst en emoties. De lezing be-
gint om 20.00 uur in de burgerzaal 
van het gemeentehuis en duurt een 
uur. Daarna is er gelegenheid om de 
tentoongestelde werken van Chris-
ta te bewonderen. Rond 22.00 uur 
kunnen diegenen die nog even wil-
len napraten een drankje drinken 
in het huiskamermuseum van Jan-
na van Zon aan de Van Cleeffkade 
12, op loopafstand van het gemeen-
tehuis. Kunst en emoties is een on-
derwerp dat Christa na aan het hart 
ligt omdat zij in haar werk als psy-
chologe haar cliënten leert om met 
creatieve technieken hun emoties te 
verbeelden. Het helpt hen beter met 
hun gevoel om te gaan. Naast werk 
van Christa is er werk van cliënten 
te zien. De tentoonstelling duurt tot 
en met vrijdag 29 augustus. Graag 
aanmelden voor deze (gratis) rond-
leiding via e-mail bij Janna van Zon: 
nackwach@tiscali.nl of telefonisch 
06-12922954. 

Warm impressionisme
Christa Logman is bekend door haar 
serie ‘Markante Kudelkoppen’. Op 
vrijwel alle schilderijen van Chris-

ta staat de mens centraal. Zij weet 
met een warme gelaagdheid de 
meest interessante karaktertrekken 
van de persoon vast te leggen. Door 
haar mooie losse penseelvoering en 
haar als het ware zingende kleurge-
bruik geeft zij de schilderijen een rij-
ke variatie aan klanken mee die de 
kijker blijven fascineren ook zonder 
de persoon in kwestie te kennen. 
Christa maakt van haar portretten 
een boeiende ontdekkingsreis. Ra-
dio 2 (Cappuccino) heeft haar werk 
met muziek gecombineerd en be-
sproken. Luisteraars vertelden toen 
over het therapeutische effect van 
het zien van schilderijen met het 
luisteren naar de muziek. 
Deze manier van kijken naar kunst 
is in lijn met de ideeën van filosoof 
Alain de Botton die momenteel in 
het Rijksmuseum de tentoonstel-
ling ‘Kunst is Therapie’ heeft inge-
richt. Christa heeft verschillende 
prijzen gewonnen met haar werk, 
waaronder een Prix Special in 2011 
in het Caroussel de Louvre in Pa-
rijs (‘La robe rouge’) en de gedeel-
de eerste prijs op Rembrandtkunst-
plein (‘Rembrandt Live’) Dit jaar 
doet Christa mee met een exposi-
tie van de eerste delegatie in het Fi-
ne Arts Museum, Ho Chi Min City 
in Vietnam. 

Zondag in het Oude Raadhuis
KCA Award uitreiking aan 
beste Amazing Amateur
Aalsmeer - Zondag 17 augustus 
reikt Constantijn Hoffscholte om 
15.30 uur de KCA Award 2014 uit. 
Dit aan de amateurkunstenaar die 
het meest door de bijna 600 be-
zoekers van de expositie Amazing 
Amateurs is bewonderd. De verkie-
zing van de KCA Award vindt jaar-
lijks plaats tijdens de zomermaan-
den in het Oude Raadhuis, waar 30 
amateurskunstenaars hun favorie-
te kunstwerk of kunstwerken, in to-
taal 80 werken, tentoonstellen. Dit 
jaar exposeerden ook de amateur-
kunstenaars van Heliomare, die we-
kelijks werken in hun Atelier Steen-
goed. Deze amateurs, met een niet 
aangeboren hersenletsel, werken 

aan objecten van keramiek en mo-
zaïek. De bezoekers van het Ou-
de Raadhuis hebben vooral van de-
ze groep veel kunstwerken gekocht. 
De eerste nieuwe expositie in het 
Oude Raadhuis begint op 11 sep-
tember. De kinderen van de overle-
den Aalsmeerse kunstenares Lies-
beth Eilders, stellen, als een hom-
mage aan hun moeder, de exposi-
tie ‘Van Binnen naar Buiten’ samen; 
een leven in beeld. Het totale KCA 
programma is vanaf nu te bekijken 
op de KCA website www.kunsten-
cultuuraalsmeer.nl. 
Overigens kan nog tot en met aan-
staande zondag een bezoek ge-
bracht worden aan deze leuke en 

Volle kerk voor zomerconcert

gevarieerde zomertentoonstelling. 
Adres van Het Oude Raadhuis is 
Dorpsstraat 9 en de deur staat ie-
dere donderdag tot en met zondag 
open tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
9 augustus verzorgde pianist Wil-
bert Magré samen met zijn zoon 
Wim op orgel en Carina Bossen-
broek op panfluit een zomerconcert 
in de Dorpskerk. Het muzikale trio 
presenteerde deze avond hun nieu-
we cd ‘Sfeervol’. De bezoekers wer-
den getrakteerd op een vrolijk en 
gevarieerd programma met polka’s 
en dansmuziek, maar ook gevoe-
lige melodieën werden ten geho-
re gebracht. Luid applaus was er na 
afloop van de liedjes, die vierhan-
dig op de piano door vader en zoon 
werden gespeeld. Na afloop al-
om waardering voor dit zomercon-
cert in de sfeervolle kerk met goe-
de akoestiek. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Bloembak kiest de luwte..
Aalsmeer - Ze kijken vrolijk en 
fleurig neer op de bezoekers in 
het Centrum. De Zijd-, Markt- en 
Schoolstraat en de Van Cleeffkade 
zijn bloemrijk aangekleed met ‘bak-
ken’ met geraniums. Hoog in de lan-
taarnpalen geven ze kleur aan bloe-
mendorp Aalsmeer. De hanging 
baskets zijn op deze manier onbe-
reikbaar voor vandalen. Dit in te-
genstelling tot de plantenbakken 
en piramiden met geraniums bij het 
Raadhuisplein en in de Zijdstraat. 
Gelukkig is er vooralsnog respect 
voor deze opwaardering. Is dit de re-
den dat één van de hanging baskets 
in de Schoolstraat dacht wel een 
stapje te kunnen zakken? Of is ei-
genzinnig de luwte opgezocht van-

wege de harde wind, de regen en 
het onweer? Water geven is nu wel 
makkelijker, maar natuurlijk moet de 
‘bak’ weer de hoogte in en dat doet 
ie natuurlijk niet uit zichzelf. De on-
derhouders, watergevers en/of be-
heerders hebben alert gereageerd. 
Woensdag is de ‘bak’ weer op gelij-
ke hoogte gebracht met zijn of haar 
‘soortgenoten’. 

Lantaarnpaal uit
Een ander aandachtspunt ook maar: 
Meldt u/jij als inwoner vernielingen 
en stelt u/jij de gemeente op de 
hoogte over lantaarnpalen waar-
van het licht uitblijft? Wel doen, er 
is aandacht voor. Met elkaar wer-
ken aan een veilig Aalsmeer. De ge-

meente heeft in deze, net als de po-
litie regelmatig vraagt, de oren en 
ogen nodig van haar inwoners. De 
aftrap in deze: De lantaarnpaal in de 
Schoolstraat, bij het steegje naar de 
Zijdstraat is al zeker twee maanden 

uit. Even snel een nieuw bolletje in-
draaien dus. Goed ook om het aan-
tal inbraken terug te dringen. De-
ze ‘niet op vakantie gaande dames 
en heren’ houden tot slot niet van 
(veel) licht!
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Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Lees in deze rubriek wat u allemaal kunt doen en nuttigen 
in Zorgcentrum Aelsmeer of in Wijkpunt Voor Elkaar in Nobelhof te Ku-
delstaart. Ook bent u welkom in het Inloopcentrum van het Ontmoe-
tingscentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 

Wijkpunt Voor Elkaer
Nobelhof 1 te Kudelstaart is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje 
koffi e of ander drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig 
een krant te lezen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: van 12.00 tot 14.00 uur kunt u van een warme maaltijd 
of lunch gebruik maken en ook is elke woensdagavond het restaurant 
geopend van 17.30 tot 19.30 uur. Op deze avond wordt een heerlijk me-
nu geserveerd en hier is altijd veel animo voor. Daarom graag reserve-
ren vóór 18 augustus. Kosten: 8,50 euro per persoon. Tel: 0297- 820979. 
Het menu voor woensdagavond 20 augustus is: Uiensoep met stok-
brood, Wiener schnitzel met pepersaus, Haricots Verts in spek gerold 
en Pommes Duchesse. Als toetje is er aardbeienijs met slagroom.
Activiteiten: Van 14.30 tot 16.30 uur. Op dinsdagmiddag is er hand-
werken en woensdagmiddag is er klaverjassen en rummikub. Vanaf 4 
september begint weer BVO, bewegen voor ouderen, waarover bin-
nenkort meer informatie wordt gegeven.
Noteer vast in uw agenda: Vrijdagavond 29 augustus: Foto’s van 
toen en nu, gepresenteerd door de heer Roodenburg van 19.30 tot 
21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Kosten: 2,50 euro, inclusief kopje kof-
fi e/thee. Opgeven bij de gastvrouwen en helaas: vol is vol.

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat vanaf 10.00 uur de koffi e voor u klaar in het restau-
rant. U bent daar van harte welkom om tijdens uw koffi e even onder 
de mensen te zijn. Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 
12.00-13.00 uur terecht. Er is avondrestaurant op dinsdag en donder-
dag om 17.30 uur. Als u komt eten is er altijd keuze uit twee menu’s 
met voorgerecht, hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander 
drankje. Dus keuze genoeg. Van te voren reserveren is aan te bevelen. 
Tel: 0297-326050. 
Heeft u zin in een spelletje Rummikub of wilt u liever Klaverjassen? 
Kom dan donderdag 28 augustus om 13.45 uur naar de Grote Zaal 
van het zorgcentrum. 

Attentie
In het magazine ‘Voor ons Allemael’ zijn twee hinderlijke fouten geslo-
pen bij de Zorgcentrum agenda specifi ek. Hier de correctie: Maandag 
25 augustus om 10.30 uur: Modeshow van V.d. Kloostermode en aan-
sluitend Kledingverkoop. Woensdag 27 augustus: is gewijzigd in een 
optreden van Fratres Corona, Weense muziek met diashow.

Inloopcentrum
Gebouw Irene, Kanaalstraat 1. Elke dinsdag en donderdag begint de 
dag om 10.45 uur met een kopje thee of koffi e met aansluitend spe-
cifi eke activiteiten. Tussen de middag kunt u vanaf 12.30 uur gebruik 
maken van de lunch, bestaande uit soep, uitgebreide broodmaaltijd 
en fruit voor slechts 3 euro. Specifi eke activiteiten zijn: Dinsdag 19 
augustus is er van 10.00-12.00 uur ‘Schilderen met Marjolein’. Kos-
ten: 2,50 euro. Na de lunch wordt een buurtwandeling gemaakt en 
om 14.30 uur is er muziek- ‘Oude liefde roest niet’. Donderdag 21 
augustus: Totaal Vitaal – warming up en scoops, om 14.00 uur is er 
een buurtwandeling en om 14.30 uur Breinzaken – ‘Wel eens van ge-
hoord?’. Kom eens een dagje meedoen, u bent van harte welkom.

Unieke kleurenbeelden van het corso in 1955 op de Provinciale weg; de hui-
zen van de Azaleastraat waren nog niet gebouwd.

Kaartverkoop van start!
Unieke kleurenfi lms op 
Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - Ook dit jaar is de dins-
dag van Feestweek Aalsmeer gere-
serveerd voor het Nostalgisch Film-
festival. Op 9 september herleeft 
Aalsmeer van weleer in de feesttent 
op het Praamplein en kunnen lief-
hebbers van historische fi lms van 
Aalsmeer hun hart weer ophalen. 
Vanavond 14 en morgenavond 15 
augustus, tussen zeven en acht uur, 
vindt in café De Praam (aan de zij-
de van het Praamplein) een specia-
le kaartverkoop plaats. Daarna, van-
af zaterdag negen uur, zijn kaarten 
à 5 euro voor zowel de middag- als 
avondvoorstelling verkrijgbaar bij de 
Bruna in de Zijdstraat.
Het ruim twee uur durende pro-
gramma is zeer gevarieerd. De oud-
ste fi lms dateren uit de jaren dertig 
en veertig, zoals van het bloemen-
corso in 1930 op de Oosteinderweg 
en in de Zijdstraat. Voorts van kwe-
kerij Baardse op de Uiterweg, ko-
lenbedrijf Jongkind aan de Oostein-
derweg, het Oosterbad, openbreken 
van het ijs in de sloot van de Uiter-
weg, watercorso op de Kleine Poel, 
schaatswedstrijden op de Ringvaart, 
demping van de Buurtsloot en de 
laatste begrafenis op de Buurt met 
het lijkwagentje. Een zeer bijzonde-
re fi lm is die uit 1938 van de chris-
telijke lagere scholen in Dorp, Oost 
en Zuid, met niet alleen prachtige 
beelden van op en rond de scholen 
zelf, maar ook van de Schoolstraat, 
Dorpsstraat, Oosteinderweg en Op-
helialaan.
Het Nostalgisch Filmfestival, dat vo-
rig jaar 1100 bezoekers trok, belooft 
dit jaar niet alleen weer een feest 
van herkenning te worden, maar 
ook van kleur. Als rode draad door 

het programma loopt een vijftal 
unieke kleurenfi lms uit de jaren vijf-
tig, een periode die we voorname-
lijk in zwart-wit kennen. Schitteren-
de opnamen worden getoond van 
de bloemencorso’s (inclusief op-
bouwnacht en Stadionspel) in 1955, 
1957 en 1958, onder meer op het 
Weteringplantsoen, de Stationsweg, 
Stommeerweg, Ophelialaan, Provin-
ciale weg en Oosteinderweg. Voorts 
van de aanleg van de corsoverlich-
ting op het (vijftig jaar geleden ver-
dwenen) Molenpad. Unieke kleu-
renbeelden van de veilingen, kwe-
kerijen (onder meer Wed. P. Eve-
leens), rond de Dorpskerk, Uiter-
weg en vele andere herinneringen 
oproepende plekjes in Aalsmeer. Ze 
geven een nieuw beeld van een tijd-
perk dat saai en sober was.
Films van recentere data die ver-
toond zullen worden, zijn die van 
Dorp in 1987, de bezetting van Het 
Polderhuis aan de Stationsweg in 
1981, de brand en afbraak van De 
Drie Kolommen in 1986 (vooraf-
gaand door beelden van dansen 
met De Vrolijke Vrijbuiters in 1953) 
en opening van de Rabobank in 
1983. Uit 1958 dateert de fi lm van 
de uitgaansdag van bejaarden van 
buurtvereniging ‘Centrum’ (naar 
Harderwijk) met bijzondere beelden 
van vertrek in de Marktstraat en te-
rugkeer in Aalsmeer.
De middagvoorstelling begint om 
twee uur en duurt tot ongeveer 
kwart voor vijf. ’s Avonds start de 
voorstelling om acht uur en is rond 
kwart voor elf afgelopen. De samen-
stelling en presentatie van het Nos-
talgisch Filmfestival, is weer in han-
den van journalist Dick Piet.

Hutten bouwen, zeskamp en disco
Ruim 150 ‘piraten’ genieten 
van de Kindervakantieweek
Aalsmeer - Afgelopen week heb-
ben ruim 150 kinderen weer kunnen 
genieten van de Kindervakantie-
week. Atletiekvereniging AVA open-
de hun deuren voor stichting de 
Binding om wederom een succes-
volle Kindervakantieweek neer te 
zetten. Sinds een paar jaar werkt de 
Kindervakantieweek samen met on-
der andere Vluchtelingenwerk en de 
Voedselbank. Door sponsoring van 
verschillende bedrijven uit de re-
gio konden maar liefst 26 kgeplaatst 
worden op gesponsorde plekken! 
Op maandag werden er prachtige 
hutten gebouwd. Het thema was dit 
jaar Piraten, dus er verrezen prach-
tige piratenschepen op het terrein, 
compleet met vlaggenmast en zei-
len! Ook op dinsdag en woensdag-
middag werd er nog volop aan de 
hut geknutseld. Woensdag was dan 
zeskamp dag. Ondanks toch een 
paar buitjes renden en sprongen al-
le kinderen dapper over de storm-
baan en zeephelling! Kindjes die het 
koud hadden, konden lekker binnen 
gaan knutselen. Donderdag was het 
tijd voor de sportdag! Dansschool 
Pleunie, Kickboks-centrum Fitz en 
sportvereniging SV Omnia (trampo-
line en volleybal) organiseerden een 
mini-workshop waar alle kinderen 
kennis konden maken met de sport. 
Een van de leiding gaf een toneel-

workshop en er werd ook nog fl ink 
gevoetbald! Een zeer diverse dag en 
‘s avonds ook nog de disco in jonge-
rencentrum N201, wederom natuur-
lijk in Piratenthema. Vrijdag was dan 
echt de allerlaatste dag. 
De hele week door al vonden de 
kinderen stukken schatkaart en uit-
eindelijk ook nog een schat. Maar, 
die zat op slot met wel tien sloten! 
Vrijdag moesten er dus sleutels ge-
zocht worden. Vanwege het slech-
te weer kon de speurtocht helaas 
niet doorgaan, dus zijn er sleutels 
gezocht in jongerencentrum N201. 
Gelukkig zijn alle sleutels gevonden 
en kon de kist open gemaakt wor-
den! De schat (bestaande uit prach-
tige oude munten, ofwel medailles) 
werd eerlijk verdeeld onder de kin-
deren en daarmee werd deze fan-
tastische week weer afgesloten. 

Volgend jaar en kijkdagen
Volgend jaar ook meedoen? Houd 
dan de Nieuwe Meerbode in de 
gaten. Hierin worden zo rond april 
de inschrijvingen aangekondigd. 
Wees er op tijd bij, want vol is echt 
vol! Mochten er nog ouders zijn die 
spullen van hun kinderen kwijt zijn, 
vanaf volgende week zullen er een 
aantal kijkdagen georganiseerd 
worden in de Binding in de Zijd-
straat. Zie: www.debinding.nl.

Onderzoek TU-masterstudent Martijn:
“Ruimtelijke omgeving slimmer 
inrichten op vliegtuiggeluid”
Schiphol - Onderzoek rond lucht-
vaartgeluid richt zich vooral op ge-
luidsreductie bij het vliegtuig zelf en 
laat de ruimtelijke omgeving gro-
tendeels buiten beschouwing. Maar 
met slimme bouwmaatregelen, zo-
als het plaatsen van geluidweren-
de vegetatie, afwijkende stratenpa-
tronen, bouwobstakels en façades 
is ook nog een hoop te winnen, zo 
toont masterstudent Martijn Lugten 
aan in zijn afstudeeronderzoek aan 
de TU Delft. Rondom Schiphol zijn 
ruimtelijke geluidbeperkende maat-
regelen bijvoorbeeld nog maar zeer 
matig doorgevoerd. Masterstudent 
Martijn Lugten studeerde recent af 
aan de faculteit Bouwkunde op zijn 
project Re-sil(i)ence. In dit project 
heeft hij de relatie tussen de be-
bouwde omgeving en vliegtuigge-
luid onderzocht. Dit heeft geleid tot 
een set van ontwerpoplossingen in 
de bebouwde omgeving waarmee 
de overlast van vliegtuiggeluid kan 
worden gereduceerd. Zijn afstude-
ren heeft Martijn deels bij de ge-
meente Haarlemmermeer uitge-
voerd. Al tijdens dit afstuderen is er 
interesse ontstaan vanuit van ver-
schillende stakeholders in de regio.
Lugten: “Vliegtuiggeluid vormt een 
probleem voor stedelijke gebie-
den met vliegvelden. Maar het on-

derzoek rondom luchtvaartgeluid 
richt zich primair op de optimali-
satie van de bron (het vliegtuig) en 
laat de ruimtelijke omgeving groten-
deels buiten beschouwing. Het doel 
van dit afstudeeronderzoek was dan 
ook te bedenken hoe de ruimtelij-
ke omgeving slimmer is in te rich-
ten op vliegtuiggeluid. Wat kan er 
op de grond worden gedaan te-
gen vliegtuiggeluid? In het alge-
meen is er dus weinig onderzoek 
naar maatregelen tegen vliegtuig-
geluid in de ruimtelijke omgeving. 
Daardoor moest ik mij in eerste in-
stantie wenden tot weggeluid-redu-
cerende elementen. Die heb ik ver-
volgens bekeken op toepasbaarheid 
voor vliegtuiggeluid. Het resultaat is 
een schema van 34 ruimtelijke ele-
menten, zoals het plaatsen van ge-
luidwerende vegetatie, afwijkende 
stratenpatronen, bouwobstakels en 
façades.”
Lugten schonk speciale aandacht 
aan de situatie rond Schiphol. Zijn 
algemene conclusie uit zes cases 
rondom Schiphol is dat ruimtelijke 
vliegtuiggeluid-beperkende-maat-
regelen nog zeer matig zijn ingebed. 
Daarnaast is er volgens hem zowel 
in het publieke als private domein 
nog veel ruimte voor integratie van 
deze maatregelen.

Van 18 tot en met 24 augustus
Actie supermarkten voor 
weeskinderen in Uganda
Aalsmeer - De scholen zijn weer 
begonnen! De banners zullen er 
volgende week weer door heel 
Aalsmeer hangen. Zo ook bij de 
C1000, waar een Ugandees kindje 
zal ‘vertellen’ dat hij ook graag naar 
school wil. En waarom ook niet? Ie-
der kind heeft toch recht op onder-
wijs? 
Om deze reden houden de C1000 fi -
lialen in Aalsmeer en Uithoorn vol-
gende week, van 18 tot en met 24 
augustus, de gehele week actie voor 
de Aalsmeerse stichting Kinderhulp 
Afrika. De stichting bekommert zich 
al meer dan 25 jaar om de weeskin-
deren in Uganda. Ze biedt de kinde-
ren onderwijs, onderdak, geestelij-
ke en medische verzorging. Het doel 
van de actie is om zoveel mogelijk 
geld op te halen, zodat er een nieu-
we basisschool voor de Ugandese 
weeskinderen gebouwd kan wor-
den. De stichting heeft Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer ge-
vraagd deze actie te ondersteunen 

met een fi nanciële bijdrage. Tevens 
zal de Wilde Ganzen het opgehaal-
de bedrag nog eens met 55% verho-
gen. De caissières van de C1000 fi -
lialen zal het winkelend publiek vol-
gende week vragen 50 cent te done-
ren voor dit doel. U/jij helpt toch ook 
mee? Een klein bedrag, maakt een 
groot verschil voor deze kinderen!

Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer

Cheque rommelmarkt voor 
bouw kliniek in Somalië
Aalsmeer - Op 11 augustus is op-
nieuw een subsidiecheque van de 
gemeente door het bestuur van 
de stichting OSA overhandigd aan 
voorzitter Jan Westerhof en secreta-
ris Theo Hoogenbosch van de Rom-
melmarkt Kudelstaart. Nu de rom-
melmarkt in Kudelstaart na 40 jaar 
is gestopt, is er een restbedrag over. 
Een deel daarvan, 500 euro, is onder 
andere geschonken aan de Stich-
ting Sado (Somali Aid Development 
Organisation) in Hoofddorp. In 2012 
heeft de Rommelmarkt Kudelstaart 
ook voor deze stichting geld inge-

Nieuwe deelnemers welkom!

Werelddansen met Nivon
Aalsmeer - Vroeger heette het 
volksdansen en het was ooit popu-
lair ook bij de jeugd, misschien ook 
door het kosmopolitische tintje. Nu 
wordt het Werelddansen genoemd 
en is geliefd als een methode om 
meer te bewegen, naast sport, ook 
als men ouder wordt. Soms weten 
mensen nog iets van vroeger, toen 
er nog heel veel gevolksdanst werd, 
maar het is goed mogelijk om er 
alsnog mee te beginnen. Het Nivon 
Natuurvrienden Aalsmeer e.o. orga-
niseert al jaren op donderdag van 
20.00 tot 21.30 uur een dansavond 
Werelddansen in de gymzaal in de 
Roerdomplaan, naast het Buurtcen-
trum in de Hornmeer. Anja Bos is de 
dansleidster. Zij weet door haar er-
varing dansen duidelijk uit te leg-
gen en doet ook alles mee. Hierdoor 

ontstaat een goede sfeer, waar men 
met elkaar van dit heerlijke bewe-
gen geniet. De dansen zijn enorm 
verschillend, zo is er de dans Pata 
Pata op de wereldberoemde song 
van Miriam Makeba uit Zuid Afrika 
en een soort Sirtaki-dans op Griek-
se muziek. Zelfs van de Zuid Ame-
rikaanse nieuwe dansen komen er 
enkele in eenvoudige vorm aan bod. 
Dit dansen is matig intensief en enig 
maatgevoel is wel nodig. Halverwe-
ge de avond is er een korte pauze, 
maar men kan altijd een dans over-
slaan als het te zwaar wordt. 

Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom op de nieuwe cursus, die op 
11 september begint. Een proefl es is 
natuurlijk mogelijk. Voor meer infor-
matie: N. de Vries, tel. 0297-322479.

zameld. De stichting Sado zorgt 
dat er een moeder- en kindkliniek 
in Mogadishu in Somalië wordt ge-
bouwd. De bouw kan nu binnenkort 
aanvangen, want er is nu, ook met 
hulp van de Wilde Ganzen, voldoen-
de geld ingezameld. Meer informa-
tie over het project is te vinden op 
de website: www.sador.org. 
Wie belangstelling heeft voor sub-
sidie voor een project voor een 
goed doel, kan kijken op de web-
site van OSA of hier recht op 
is en wat de voorwaarden zijn: 
www.osa-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Veel netwerkers genie-
ten op dit moment nog van een wel-
verdiende vakantie, maar de relaties 
die alweer of nog steeds aan het 
werk zijn, worden vandaag, donder-
dag 14 augustus, uitgenodigd voor 
de 21ste editie van de netwerkbij-
eenkomst BorrelAalsmeer. Het deel-
nemen aan het ‘speedmeeten’ staat 
ook weer op de agenda, maar is niet 
verplicht. Voor de netwerkers is een 
lange tafel op het dakterras gere-

serveerd. De uitnodiging en het pro-
gramma is online te bekijken. Aan-
melden is niet verplicht ,maar altijd 
fi jn in verband met de hoeveelheid 
hapjes. Aanvang is 17.00 uur in res-
taurant Welkom Thuis aan de Stom-
meerweg. Entree is gratis! Neem 
collega’s, vrienden of relaties mee. 
“Ook werkzoekenden zijn welkom 
want zij willen vast ook hun netwerk 
uitbreiden”, aldus organisator Ingrid 
Claasen.

21ste Editie van BorrelAalsmeer
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Ridders, prinsessen en tijgers
Zomerfeest op De Stek
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 7 
augustus is het zomerfeest gevierd 
op kinderdagverblijf de Stek. Van-
af half 4 druppelden de ouders met 
hun kinderen binnen en konden de 
kinderen van 2 jaar en ouder over-
al leuke spelletjes doen. Zo was er 
buiten een springkussen en kon je 
‘kanonskogels’ in een bord schie-
ten. Op het plein bij de peuters werd 
er druk gezocht naar een schat, de 
kinderen vonden uiteindelijk alle-
maal een munt in de zandbak en die 
konden ze inruilen voor een lekker 
ijsje! In het speellokaal werden kas-
telen gebouwd van de reuze blok-
ken, speelden de kinderen het spel-

letje ‘wat is er weg?’ en konden ze 
een watjesbolletje door een rietje 
in zijn ‘kasteel’ blazen! Veel kinde-
ren lieten zich schminken en zo lie-
pen er ridders, prinsessen maar ook 
tijgers rond. Het was super weer 
voor zo’n mooi feestje en iedereen 
had het prima naar zijn zin. Vanaf 
17.00 uur was er gelegenheid voor 
alle ouders en alle kinderen om te 
proeven van diverse gerechten. Veel 
ouders en kinderen hebben van al-
les wat geproefd en vooral de vis-
vormige vissticks waren in trek! Om 
18.00 uur was het feestje afgelopen 
en ging iedereen moe maar voldaan 
naar huis. 

Sociaal, gezellig en in beweging
Buitenspelen doe je niet 
alleen, maar met elkaar
Aalsmeer/Uithoorn - Op woens-
dag 27 augustus organiseert de re-
gionale zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid voor de tweede maal de 
buitenspeeldag samen met speel-
tuinvereniging Thamerdal in Uit-
hoorn. “Buitenspelen is niet iets wat 
je alleen doet, maar juist met el-
kaar: Je leert andere kinderen ken-
nen. Het is een sociaal gebeuren”, 
zegt Claudia Koster, bestuurslid van 
de speeltuinvereniging. “Tijdens de 
buitenspeeldag op 27 augustus or-
ganiseren we samen met Zorg en 
Zekerheid een aantal spellen, is er 
een springkussen en kunnen kinde-
ren zich laten schminken. De mid-
dag sluiten we af met een ballon-
wedstrijd. Maar ook ouders zijn van 
harte welkom voor een kopje kof-
fie of thee. Niets leuker om via de-
ze middag contact te leggen met je 
buurtbewoners.” 

Van belang
“Buitenspelen is belangrijk voor de 
ontwikkeling van een kind. Het is 
gezond, ze leren andere kinderen 
kennen en ze zijn in beweging. Het 
is ook goed voor hun sociale ont-
wikkeling omdat ze leren samen-
werken en elkaar helpen”, vertelt 
Koster. “Daarnaast is het ook voor 
de buurt goed als er kinderen bui-

tenspelen. Dat maakt de buurt een 
stuk gezelliger. Al met al reden ge-
noeg voor Zorg en Zekerheid om 
deze middagen te organiseren.” 
Op woensdagmiddag 27 augus-
tus vanaf 14.00 uur zijn alle kinde-
ren en hun ouders en familie van 
harte welkom op de buitenspeel-
dag in Uithoorn. De sportieve mid-
dag wordt afgesloten met een bal-
lonnenwedstrijd. Degene van wie 
de ballon het verst komt, wint een 
buitenspeelpakket met onder an-
dere een basketbal, een vlieger en 
een springtouw. Meer informatie is 
te vinden op www.zorgenzekerheid.
nl/buitenspeeldag en natuurlijk op 
de facebookpagina van Thamerdal, 
www.facebook.com/speeltuintha-
mer. Locatie voor de buitenspeel-
middag is: Speelveld bij Ponderosa, 
Plesmanhof in Uithoorn. 

Een grote champagnefles en ballonnen bij de feestelijke opening.

Supermarkt Deen is open!
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 13 
augustus, heeft wethouder Ad Ver-
burg in de vroege ochtend samen 
met Fons Deen de nieuwe Deen su-
permarkt op het Molenpad 19 ge-
opend. Het is het 69ste filiaal van 
deze supermarktketen van de fami-
lie Deen. Cornelis Deen opende in 
1933 de eerste kruidenierswinkel in 
Hoorn en van daaruit groeide de su-
permarkt in de daarop volgende ja-
ren uit tot een keten. In 1970 namen 
zijn zonen Fons, Dick en Koos ge-
zamenlijk het roer over. Nog steeds 
zijn familieleden sterk betrokken bij 
het bedrijf. Inmiddels maken ook 
zelfs kleinkinderen deel uit van de 
dagelijkse leiding. Deen biedt dage-
lijks verse producten, zoals brood en 
vlees uit respectievelijk eigen bak-
kerij en slagerij, bloemen van de vei-
ling en natuurlijk het bekende, rui-
me supermarktaanbod tegen scher-
pe prijzen. De opening wordt ge-
vierd met diverse interessante aan-
biedingen. Zie de advertentie elders 

in deze krant. Alle klanten werden 
gisteren hartelijk verwelkomt op 
de rode loper met een ballonnen-
boog en een levensgrote champag-
nefles. Parkeren kan overigens voor 
de deur op het nieuw aangelegde, 
openbare terrein waar wel ook de 
blauwe zone geldt, dus met schijf 
maximaal twee uur parkeren.

Supermarkt in Kudelstaart
Vanuit Kudelstaart stuurde Irene 
de redactie een supermarkt-vraag: 
“Is er een mogelijkheid dat in Ku-
delstaart ook nog een andere su-
permarkt komt. Er is er nu maar één 
voor zoveel inwoners. Het lijkt hier 
wel een achtergebleven gebied met 
één supermarkt.” Tja, voor zover be-
kend is dit niet in de planning opge-
nomen. Eerst maar een initiatiefne-
mer vinden die een café wil starten 
in Kudelstaart... Gelukkig is het su-
permarkt-aanbod in Aalsmeer met 
de komst van de Deen nog diverser 
geworden.

Feest voor vijf jarig bestaan
Kussen voor jubileumboek 
Meerbode in Boekhuis
Aalsmeer - Het Boekhuis in de 
Zijdstraat heeft twee klanten die fa-
natieke breisters zijn. In de winkel 
verzorgen ze regelmatig workshops 
en luisteren soms met hun werk de 
etalage op. De twee hebben in het 
geheim een andere ‘missie’ opge-
pakt. Naar aanleiding van het ju-
bileumboek over 125 jaar Nieuwe 
Meerbode hebben ze op een kus-
sen de krant nagemaakt. Het kus-
sen prijkt nu trots in een stoeltje in 
de winkel en wie even wil leunen 

tegen de krant om bijvoorbeeld in 
het jubileumboek te bladeren mag 
plaats nemen. Overigens is het al-
weer vijf jaar geleden dat schrijver 
en eigenaar Constantijn Hoffschol-
te het Boekhuis heropende. Dit eer-
ste eigen jubileumfeestje wordt op 
vrijdag 29 augustus in de winkel ge-
vierd van 19.30 tot 21.30 uur. Ieder-
een is van harte welkom. Cadeau-
tip: Doe uzelf een boek cadeau, dan 
doet u Boekhuis Aalsmeer ook een 
plezier!

Paling aaien en Meerval knuffelen
Zaterdag eerste Meerval/
Paling Experience 2014
Aalsmeer - Op zaterdag 16 augus-
tus vaart de Westeinder Rondvaart 
Aalsmeer de eerste ‘Meerval/‘Paling 
Experience’ van 2014. De meer-
val staat zeer in de belangstelling 
van de sportvissers omdat het een 
mysterieuze en krachtige vis is. Be-
roepsvisser Theo Rekelhof uit Ku-
delstaart vangt er inmiddels een 
paar honderd per jaar in de fuik en 
aan de lijn. In Aalsmeer is het ze-
ker geen zeldzaamheid meer . Maar 
hoe of zo’n beest er nu uitziet en 
wat eet hij zoal dat krijgt u te horen 
op 16 augustus van de beroepsvis-
ser zelf. Met de open rondvaartbo-
ten ontmoeten de deelnemers vis-
ser Theo Rekelhof op de plas, daar-
bij worden de fuiken opgehaald en 
vertelt Theo alles over de vangst in 
dit zo bijzondere binnenwater. Na-
tuurlijk komt tijdens deze vaar-

tocht ook de paling aan bod. Daar-
bij maakt iedereen kennis met het 
internationaal bevolkte onderwater-
leven, zoals de Chinese wolhand-
krab en de Amerikaanse rivierkreeft. 
De laatste weken heeft de beroeps-
visser al weer aardig wat in de fui-
ken gevangen en aanstaande zater-
dag valt er zeker wat te zien. Wel-
licht durven enkelen de gladde pa-
ling te aaien en wellicht is er iemand 
te verleiden tot ‘meerval knuffelen’. 
De vaartocht wordt afgesloten met 
een palingproeverij. Kosten van de-
ze unieke vaartocht bedragen 12,50 
euro per persoon. Vertrek vanaf het 
Praamplein om 10.30 uur. Reserve-
ren gewenst. Leuk voor oud en jong 
en zo dichtbij! Opgaven uitsluitend 
bij de Westeinder Rondvaart via in-
fo@westeinderrondvaart.nl of 0297-
341582.

Rebus Bloemenzegelwinkeliers
Blij met oranje blender
Aalsmeer - Helemaal verrast en 
zichtbaar blij nam mevrouw Hors-
man haar cadeau in ontvangst. Een 
oranje blender! Deze prijs heeft 
zij gewonnen door deel te nemen 
aan de door de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers uitgeschreven oranjerebus. 
Mevrouw Horsman is één van de 
500 klanten die de rebus goed heb-
ben opgelost en ingestuurd bij de 
vereniging en nu blijkt dus, een ge-

lukkige winnares. De oranje kleur, 
de kleur van het WK én van de re-
bus, was helemaal in haar straatje 
en kwam prima van pas.
Het loont om bloemenzegels te spa-
ren, te plakken en in te leveren bij 
de Bloemenzegelwinkeliers. Iedere 
maand zijn er mooie prijzen of ca-
deaubonnen te winnen. De Bloe-
menzegelwinkeliers laten van zich 
horen, dat doen ze al 60 jaar en dat 
blijven ze doen!

Adembenemende natuurfilm
‘Earth Flight’ in ‘t Baken
Aalsmeer - Op maandag 25 au-
gustus kan in het Baken genoten 
worden van de natuurfilm ‘Earth 
Flight’. Deze Britse natuurdocumen-
taire van de BBC gaat over vogels. 
De serie bevat beelden die zijn ge-
maakt door camera’s die op ruggen 
van vogels zijn bevestigd. Verder zijn 
onder andere geluidsarme helikop-
ters, paragliders en een namaak-
gier gebruikt. Op 25 augustus wordt 
een reis boven Europa gemaakt en 
is te zien hoe kraanvogels de kort-
ste route over de nauwe Straat van 
Gibraltar nemen en hun hongerige 
magen voeden tussen de galoppe-
rende witte paarden in de Camar-
que. Ook duizenden witte manne-
lijke ooievaars, die Afrika verlaten 

en zich richten op Istanboel om ver-
volgens naar Duitsland te vliegen. 
En miljoenen spreeuwen, die bo-
ven Rome een slechtvalk te slim af 
zijn. Brandganzen vliegen over En-
geland en worden door het slech-
te weer gedwongen over London te 
vliegen, wat normaal een no-fly zo-
ne is, om uiteindelijk op Bass Rock, 
het tehuis voor 40.000 van hen, hun 
vlucht te beëindigen. Adembene-
mende beelden op het grote doek! 
Een must voor iedere natuurliefheb-
ber. En neem vooral iemand mee om 
deze beelden mee te delen! Inloop 
met koffie en thee vanaf 19.45 uur, 
aanvang film: 20.00 uur. De entree is 
gratis. Ingang van ‘t Baken is in de 
Sportlaan 86.

Bloemen en bezoek van burgemeester Jobke Vonk

Echtpaar Visser 60 jaar een 
paar: ‘We doen alles samen’
Kudelstaart - “De kracht van ons 
huwelijk is, dat we altijd alles sa-
men hebben gedaan.” De heer Vis-
ser vertelt honderduit en mevrouw 
Visser-Goedgebure luistert met een 
stralende lach naar de verhalen 
van haar man. Dinsdag 12 augus-
tus jongstleden was het echtpaar 
60 jaar getrouwd. Deze dag vier-
den zij met de kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen door 
een vaartocht op de ‘Koning Wil-
hemina’ boot. Burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder feliciteerde daardoor 
het bruidspaar de volgende dag met 
een grote bos bloemen en een kopie 
van hun trouwakte. “Ik heb mijn mi-
litaire onderscheidingen opgespeld, 

dan steek ik niet zo af bij uw ambts-
ketting”, grapt de heer Visser tegen 
de burgemeester. De heer Visser is 
tot 1956 beroepsmilitair geweest en 
zit vol met verhalen uit die tijd. Als 
marechaussee begeleidde hij op de 
motor bijzondere transporten. “Ik 
kende alle wegen van Nederland,” 
aldus de heer Visser. Nog steeds 
rijdt hij motor, niet meer zoveel ki-
lometers als vroeger, maar hij vindt 
het heerlijk om af en toe te toeren. 
Zijn vrouw zit weliswaar niet meer 
achterop, want 25 jaar lang reis-
den het echtpaar op de motor naar 
diverse landen met de motorral-
ly. De laatste trip was naar Polen. 
“We hebben toen alleen maar re-

gen gehad en bij thuiskomst regen-
de het ook. Toen had ik er genoeg 
van,” aldus mevrouw Visser. “Ik vond 
het ook wel mooi geweest, we wa-
ren tenslotte al 70, ” beaamt de heer 
Visser. 
Beiden hebben een gereformeerde 
achtergrond en toch is het de Car-
naval dat hen samenbracht. Me-
vrouw Visser komt uit Zeeland en 
was is 1948 in dienst bij een Katho-
liek gezin in Bergen op Zoom. Tij-
dens de Carnaval kreeg ze een vrije 
avond. “Ik wist niet wat ik met die 
Carnaval aanmoest, want ik was ge-
reformeerd, maar ik wilde die vrije 
avond wel”, aldus mevrouw Visser. 
Ze ontmoette daar twee militairen 

die haar weer veilig door het feest-
gedruis thuis brachten. “Ik zag haar 
en wist; zij is het”, lacht de heer Vis-
ser, “En omdat ik ook uit een ge-
reformeerd nest kom, werd ik snel 
geaccepteerd door haar ouders.” 
Drie maanden na die ontmoeting 
in 1948, werd de heer Visser uit-
gezonden naar Indië. Stapels brie-
ven schreef hij haar om zijn verha-
len kwijt te kunnen. 
In 1954 kreeg mevrouw Visser een 
dienstbetrekking bij een huisarts in 
Rotterdam. Vanwege de wonings-
nood, mocht het echtpaar de voor-
kamer van de huisarts betrekken, 
in ruil voor het schoonmaken van 
de praktijkruimte. Na nog een aan-
tal verhuizingen kwam het echtpaar 
in Amstelveen terecht en kregen 5 
kinderen. De heer Visser werkte bij 
de brandweer van Schiphol. “Er is in 
de jaren dat ik daar in dienst was 
maar één brand geweest en toen 
was ik op vakantie,” vertelt de heer 
Visser met enige teleurstelling. Ook 
werkte hij 14 jaar als vrijwilliger in 
het voormalige activiteitencentrum, 
maar dat werd hem op zijn zeven-
tigste jaar te zwaar. 
In 1987 kon de heer Visser met 
pensioen. “Zij vond het fijn dat ik 
thuis kwam,” knikt de heer naar 
zijn vrouw. “Doordat ik altijd in wis-
seldiensten werkte, was zij het ge-
wend dat ik overdag veel thuis 
was. We deden alles samen en nu 
nog. ” Het huishouden, het zang-
koor, de wandelvereniging, alles 
doen ze samen. Echter in het voor-
jaar moest de heer Visser noodge-
dwongen rustig aan doen, vanwege 
het ondergaan van bestralingen te-
gen prostaatkanker. “Gelukkig gaat 
het nu weer goed. Die behande-
lingen kostte mij enorm veel ener-
gie,“ aldus de heer Visser. “De jaren 
zijn gewoon omgevlogen, het koste 
geen moeite,” concludeert hij des-
alniettemin. Met een liefdevolle blik 
beantwoordt mevrouw Visser (86) 
de woorden van haar man. Kwiek 
lopen ze naar buiten voor de foto 
bij de motor waar ze hand-in-hand 
bij gaan staan. “In ons hoofd voe-
len we ons nog heel jong,” lacht de 
heer Visser (85). De Nieuwe Meer-
bode wenst dit echtpaar nog geluk-
kige en gezonde jaren toe. 

Door Tonja Roodenburg
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Minder zicht op N201 door rook
Grote uitslaande brand in 
bedrijfsverzamelgebouw
Uithoorn - Op donderdag 7 augus-
tus heeft een grote uitslaande brand 
gewoed in een bedrijfsverzamelge-
bouw op een industrieterrein in Uit-
hoorn. In het pand waren meerde-
re bedrijven gevestigd. De brand-
weer rukte met groot materieel uit 
en kreeg onder andere hulp van de 
korps uit Aalsmeer en Mijdrecht. Er 
zijn geen gewonden gevallen. Wel 
was er sprake van hevige rookont-
wikkeling. Rond 7.45 meldde een 
werknemer van één van de in het 
bedrijfspand gevestigde bedrijven 
dat er verderop rook uit de ramen 
kwam. De brand bleek te woedden 
bij Starkozijn, een bedrijf dat gespe-
cialiseerd is in kunststofkozijnen. 
Op dat moment was er niemand 
aanwezig in het bedrijf. De brand 
greep snel om zich heen. Door de 

omliggende bedrijven nat te houden 
heeft de brandweer weten te voor-
komen dat de brand zich uitbreidde 
naar de omliggende panden. Deze 
liepen wel rook- en waterschade op. 
De rook was in de wijde omgeving 
te zien en te ruiken. Daarom werd 
omwonenden die last hadden van 
de rook geadviseerd ramen en deu-
ren te sluiten. Rook inademen is 
nooit gezond. Door de hevige rook-
ontwikkeling was er tijdelijk sprake 
van verminderd zicht op de N201. 
Automobilisten werd verzocht hun 
snelheid aan te passen. De brand 
was rond 10.30 uur onder contro-
le. De brandweer is nog enkele uren 
bezig geweest met nablussen. Hoe 
de brand is ontstaan, zal nader wor-
den onderzocht.
Foto’s: Yvonne van Doorn

Aanrijding kruising
Politie zoekt 

getuigen!
Aalsmeer - Op dinsdag 5 au-
gustus omstreeks 11.30 uur 
heeft er een kop/staart aanrij-
ding plaats gevonden op krui-
sing van de N196 en de Dorps-
straat. De politie verzoekt ge-
tuigen van de aanrijding con-
tact op te nemen via 0900-
8844. De aanrijding vond 
plaats tussen een Honda Civic 
3 deurs, grijs van kleur, en een 
gele Volvo V40 T4. Beide voer-
tuigen kwamen uit de richting 
Hoofddorp en reden dus naar 
Aalsmeer.

Jeugdige kunstenaars en buurtbewoners

Startsein Stoepenplan door 
wethouder Tom Verlaan
Aalsmeer - Op zaterdag 23 augus-
tus wordt het stoepenplan in het 
Centrum gerealiseerd. In dit initiatief 
van Janna van Zon geven kleurrijke 
straatklinkers de route aan van en 
naar basisschool Samen Een. Deze 
klinkertjes zijn voorzien van teke-
ningen, gemaakt door de leerlingen 
van deze basisschool. Ze worden 
onder meer geplaatst op de stoepen 
van de Helling en de Dorpsstraat. 
Keramist Anneke Harting realiseer-
de deze kunstwerkjes. Het program-
ma van volgende week zaterdag ziet 
er als volgt uit: Om 11.00 uur verza-
melen op het schoolplein van OBS 
Samen Eén waar Wethouder Wijk-
gericht Werken Tom Verlaan het 
startschot zal geven. Hierop aanslui-
tend assisteren de jeugdige kunste-
naars, hun ouders en wijkbewoners 
de medewerkers van de gemeente 
bij de keuze van de steentjes en het 
plaatsen hiervan. Om 12.30 wordt 
aan de vrijwilligers een broodje en 

kop koffie of limonade geserveerd. 
Daarna worden de werkzaamheden 
voortgezet. Rond 17.00 uur wordt 
deze feestelijke middag afgeslo-
ten met een glaasje wijn of limona-
de in het Huiskamermuseum aan de 
Van Cleeffkade 12a. Wethouder Tom 
Verlaan: “Dit zijn leuke bijeenkom-
sten die inwoners samenbrengen. 
Dus ik roep inwoners van Aalsmeer 
Centrum en ouders van de jeugdige 
kunstenaars op: Kom samen werken 
en gezellig samen zijn.” Volgens de 
organisatie is alle hulp welkom, kies 
mee waar welk klinkertje wordt ge-
plaatst en wees van harte welkom 
bij het fotomoment: de organisa-
tie heeft namelijk zowel het Jeugd-
journaal als TV Noord Holland be-
naderd en het zou erg leuk zijn als 
deze hierbij ook aanwezig zouden 
zijn. Tot volgende week zaterdag 23 
augustus om 11.00 uur op de speel-
plaats van OBS Samen Eén, ingan-
gen in Schoolstraat en de Helling.

Woensdag 20 augustus in Parklaan
Wijkoverleg Stommeer 
over Schiphol en meer
Aalsmeer - Woensdag 20 augus-
tus is er weer een wijkoverleg van 
de bewoners in de Stommeer. Het 
belangrijkste bespreekpunt is een 
nieuwe wijze van burgerinspraak 
bij alles wat te maken heeft met 
de aanwezigheid van luchthaven 
Schiphol. Er komen vijf clusters, 
per hoofdbaan één, met per clus-
ter twee clustervertegenwoordigers. 
Eén clustervertegenwoordiger voor 
het binnen-gebied (58 Lden gebied, 
zware geluidoverlast) en één voor 
het buitengebied (48 Lden gebied 
minder zwaar belast). Totaal dus 
tien. Deze worden getrapt gekozen. 
Daarbij is het van groot belang dat 
er minstens 100 buurtbewoners zich 
bereid verklaren dat het wijkoverleg 
als belangenorganisatie zich aan-
meld en dat daarna via een geko-
zen kiesvrouw-man uiteindelijk een 
cluster vertegenwoordiger namens 
Aalsmeer, nog beter de Stommeer, 
in de nieuwe Omgevingsraad Schip-
hol wordt gekozen. De sluitingsda-
tum hiervoor is 15 oktober. Bezoek 

voor meer informatie de website: 
www.omgevingsraadschiphol.nl. 
Tijdens het wijkoverleg ontvangen 
de aanwezigen meer informatie en 
kan er over gesproken worden en 
mogelijke kandidaten kunnen zich 
opgeven.

N196, Seringenpark en Wmo
Ook komt aan de orde de laat-
ste bijeenkomst voor de bewoners 
over de herinrichting de provinciale 
weg Burgemeester Kasteleinweg de 
N196 op 23 september aanstaan-
de van 20.00 tot 22.00 uur in het ge-
meentehuis. Tevens staan onder-
werpen als stand van zaken werk-
groep Seringenpark, wateroverlast 
en veranderingen in de thuiszorg 
Wmo 2015 komen op de agenda. 
Dus veel interessante onderwerpen 
waarvoor het bestuur wijkbewoners 
en belangstellenden graag voor uit-
nodigen. Het wijkoverleg op woens-
dag 20 augustus is in de Parklaan 27 
en begint om 20.00 uur. Allen harte-
lijk welkom.

Vanaf maandag ‘aanpak’ smalle deel

Opluchting: 2 Rijstroken 
op brug open in fase 2
Aalsmeer - De ergste overlast bij 
de Aalsmeerderbrug over de Ring-
vaart lijkt voorbij. Fase 1 van groot 
onderhoud en renovatie betrof het 
brede gedeelte van de brug, waar-
door anderhalve maand de twee 
verkeersstromen over slechts één 
rijbaan geleid werden middels ver-
keerslichten. Het leverde dagelijks 
lange files en ‘vol gelopen’ kruisin-

gen op. Fase 1 is voltooid en dit be-
tekent dat na voorbereidingen dit 
weekend op maandag 18 augus-
tus gestart wordt met groot onder-
houd aan het smalle gedeelte van 
de brug, fase 2. Tot 26 september, 
volgens planning, gaat de aannemer 
aan de slag met de smalle brug. De 
brede brug is vanaf volgende week 
dus weer beschikbaar voor het ver-

Oorzaak vermoedelijk kaarsje
Grote brand in rieten dak 
van woonboerderij
Aalsmeer - Zondagavond 10 au-
gustus heeft er een grote brand ge-
woed in een monumentale woon-
boerderij aan de Drechtdijk in De 
Kwakel. De brand woedde in het rie-
ten dak van de boerderij. Een jon-
ge man en vrouw ademden rook 
in bij de brand. De man is uit voor-
zorg door de ambulance naar het 

ziekenhuis gebracht. Rond 22.00 
uur kwam de melding binnen bij de 
meldkamer dat er rook uit het dak 
van de boerderij kwam. Bij aan-
komst bleek de brand uitslaand en 
zich snel te verspreiden over het 
rieten dak. Op het moment dat de 
brand uitbrak waren er acht perso-
nen aanwezig in de boerderij. Twee 

van hen, een jonge man en vrouw, 
ademden rook in. De man ademde 
bij een bluspoging dusdanig veel 
rook in dat hij naar het ziekenhuis is 
gebracht. De brandende rieten kap 
rookte flink. De rook trok niet rich-
ting bewoond gebied, maar voorna-
melijk over de achtergelegen lande-
rijen. Omwonenden kregen het ad-
vies, als ze last hadden van de rook, 
ramen en deuren te sluiten. 
Bij het bestrijden van de brand kre-
gen we ondersteuning van het riet-
kappenteam van de brandweer uit 
de Veiligheidsregio Utrecht. Zij zijn 
gespecialiseerd in het bestrijden 
van rietkapbranden. Rond 24.00 uur 
werd het sein brand meester ge-
geven. Het nablussen nam nog ze-
ker enkele uren in beslag. De brand 
is vermoedelijk ontstaan door een 
brandend kaarsje.
Foto’s: Ronald van Doorn

keer. En dit geeft opluchting, want 
het autoverkeer kan nu met be-
perkte capaciteit in beide richtingen 
over de brug rijden. Er is zelfs een 
aparte rijstrook voor de bus richting 
Schiphol-Rijk beschikbaar! Omdat 
maandag de basisscholen weer be-
ginnen, zal de verkeersstroom gaan 
toenemen. Ook in fase 2 is volgens 
de Provincie de vlotste route nog 
steeds via de N201 (Waterwolftun-
nel). 
Tussen maandag 18 en woens-
dag 20 augustus werkt de aanne-
mer ook tussen 23.00 en 05.00 uur. 
Deze nachtelijke uren worden ge-
bruikt om een nieuwe slijtlaag op 
het brugdek aan te brengen. 

Mobieltjes en 
geld gestolen

Aalsmeer - Vijf meldingen van 
zakkenrollerij tijdens de Sum-
merdance op het surfeiland af-
gelopen zaterdag 9 augustus 
zijn gedaan bij de politie. Door 
agenten zijn aangiftes opgeno-
men van diefstal van totaal vier 
mobiele telefoons en er is van 
een bezoeker contant geld ge-
stolen. Overigens is het jaarlijk-
se dance-feest in het zand pri-
ma verlopen. Er hebben zich 
geen vechtpartijen voorgedaan 
en de politie heeft geen aan-
houdingen hoeven verrichten.

Spiegel kapot na 
botsing fietsers

Aalsmeer - In de nacht van 
zaterdag 9 op zondag 10 au-
gustus is in de Gerberastraat 
een spiegel van een auto ver-
nield. Agenten ter plaatse trof-
fen bij de auto vier fietsers aan 
die behoorlijk diep in het al-
coholglaasje gekeken had-
den. Volgens de vier waren 
ze per ongeluk tegen de au-
to gebotst. Op het moment 
dat agenten in gesprek waren 
met de jongeren kwam de ei-
genaar van de auto naar bui-
ten. De zaak is in de minne 
geschikt, de jongeren hebben 
beloofd de vernielde spiegel te 
zullen vergoeden.

Botsing fiets en 
bromfiets

Aalsmeer - Op vrijdag 8 au-
gustus om drie uur in de mid-
dag heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op het fiets-
pad langs de Aalsmeerder-
weg. Een 83 jarige fietsster 
uit Aalsmeer wilde vanaf het 
fietspad een inrit inrijden. De 
bromfiets had zij niet horen 
aankomen. De inwoonster stak 
haar hand nog wel uit, maar dit 
gebaar kwam voor de nadere 
18 jarige bromfietser te laat. 
De Aalsmeerder kon de fiets-
ster niet meer ontwijken. Hij is 
gaan remmen, maar een bot-
sing was niet meer te voorko-
men. De 16 jarige kwam met 
de schrik vrij, wel was er scha-
de aan de kappen en lampen 
van zijn bromfiets. De 83 jarige 
vrouw liep schaafwonden op 
aan haar elleboog en gezicht. 
Ze is ter plaatse geholpen aan 
haar verwondingen door me-
dewerkers van de ambulance-
dienst. Een ritje naar het zie-
kenhuis bleek niet nodig.

Rijverbod en 
hoge boete

Aalsmeer - Op donderdag 
7 augustus om elf uur in de 
avond heeft een eenzijdige 
aanrijding plaatsgevonden in 
de Hortensialaan. Omdat de 
bestuurder naar alcohol rook, 
hebben agenten de 42 jarige 
inwoner laten blazen. De man 
bleek te diep in het glaasje ge-
keken te hebben en is meege-
nomen naar het bureau voor 
een ademanalysetest. Het ap-
paraat stokte bij 480 Ugl. In 
overleg met justitie is direct 
de hoogte van de boete vast-
gesteld. De 42 jarige heeft 607 
euro moeten betalen. En er is 
een rijverbod gegeven van vier 
uur.

Gebroken enkel 
na glijpartij

Aalsmeer - Op dinsdag 5 au-
gustus heeft in de middag een 
eenzijdig ongeval plaats ge-
vonden op de hoek Aalsmeer-
derweg met het Schinkeldijkje. 
In de bocht van de weg is een 
47 jarige scooterrijder uit Am-
stelveen weggegleden en ten 
val gekomen. De politie en de 
ambulancedienst zijn ter plaat-
se geweest. De Amstelvener is 
met een gebroken rechteren-
kel naar het VU-ziekenhuis 
gebracht.

Ongelukkige val 
wielrenner (67)
Kudelstaart - Op donderdag 7 
augustus om half twaalf in de 
ochtend is in de bocht van de 
Madame Curiestraat een wiel-
renner ten val gekomen. De 
67 jarige man uit Noordwij-
kerhout is naar het Spaarne 
ziekenhuis vervoerd met een 
hoofdwond en letsel aan zijn 
schouder. Zijn fiets is tijdelijk 
gestald bij bewoners.

Blijvende controles op Westeinder
Boetes vaarovertredingen 
zijn behoorlijk hoog!

avond is aan een groot aantal eige-
naren van speedboten naar de regi-
stratie papieren gevraagd. Niet ie-
dere eigenaar bleek over de juiste 
documenten te beschikken, enke-
len bleken zelfs geen vaarbewijs te 
hebben. Zo is proces-verbaal opge-
maakt tegen een 15 jarige vrouwe-
lijke kapitein die in een motorboot 
vaarde met er achter een buiten-
boordmotor van liefst 30 Pk. Voor 
dit vermogen is een vaarbewijs ver-
eist en dit ’diploma’ kan alleen be-
haald worden door iedereen vanaf 
18 jaar. Met het mooie weer is het 
met name in het weekend behoor-
lijk druk op de Westeinder. Er wordt 
volop gevaren, maar uit controles 
door de politie blijkt dat de gebrui-
kers niet tot nauwelijks op de hoog-
te zijn van de hier geldende regels. 
Op de Grote Poel geldt een maxi-
mumsnelheid van 12 kilometer per 
uur en in doorvaarten mag niet har-
der dan 6 kilometer gevaren wor-
den. Op de Ringvaart is de grens 9 
kilometer per uur. Flink gas geven 
met de speedboot is alleen toege-
staan op de snel-vaarbaan en voor 
het gebruik van deze baan dient 
een ontheffing aangevraagd te wor-
den en er gelden strenge regels. 
Zo zijn schippers verplicht een do-
demanskoord te gebruiken en een 
zwemvest te dragen. 
Met mooi weer het water op? Neem 
altijd een geldig vaarbewijs mee. 
Voor het varen met snelle motorbo-
ten en waterscooters geldt 18 jaar 
als minimumleeftijd. Kinderen on-
der de 12 jaar mogen niet in een 
boot met een motor varen. Kinde-
ren tussen de 12 en 15 jaar alleen 
in een boot die niet harder dan 13 

kilometer per uur kan. En natuur-
lijk geldt ook op het water: Geen of 
matig alcoholgebruik door de be-
stuurder. Alcoholpromillage van-
af 0,51 promille leidt namelijk al 
tot een dagvaarding met een flin-
ke boete als eindresultaat. Op het 
overtreden van de regels staan for-
se sancties, bepaald door het Rijk. 
Snelheidsboetes kunnen oplopen 
tot 650 euro, op varen zonder vaar-
bewijs staat een boete van 550 eu-
ro en iemand die jonger dan 18 jaar 
is en vaart in een motorboot krijgt 
een bekeuring van 210 euro. De re-
gels naleven is dus in ieder geval 
voor de portemonnee een aanrader! 
Maar, het is natuurlijk van groot vei-
ligheidsbelang dat mensen zich ook 
op het water aan de regels houden 
en hun verantwoordelijkheid ne-
men. Burgemeester Jobke Vonk-
Vedder: “Recreëren op en rond onze 
mooie Westeinderplassen moet leuk 
en veilig zijn. De politie en de ge-
meente surveilleren extra op mooie 
dagen, maar mensen hebben echter 
ook een eigen verantwoordelijkheid 
op het water. Laten we ons net als in 
de auto aan de regels houden en re-
kening met elkaar houden, zodat we 
allemaal kunnen genieten van deze 
mooie zomer en dit prachtige water-
gebied.” 

Oosteinderpoel
Overigens wordt (te) hard varen niet 
alleen geconstateerd op de West-
einder, maar ook in het Oosteinder-
poelgebied. De politie heeft meldin-
gen gekregen van inwoners die zelf 
enkele malen eigenaren van speed-
boten aangesproken hebben om 
gas te minderen, omdat zij hier en 
in de slootjes erg hard aan het varen 
waren. Ook hier gaat nu intensiever 
gecontroleerd worden. Tot slot: Zorg 
voor verlichting op de boot. Naar 
aanleiding van de aanvaring met 
dodelijke afloop op de Vinkeveen-
se Plassen is besloten hier strenger 
toezicht op te gaan houden en di-
rect boetes uit te schrijven!

Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
de politie vier maal een controle 
gehouden op de Westeinderplas-
sen. Op dinsdag zijn agenten het 
water opgegaan, op woensdag is 
zelfs twee keer in de politieboot ge-
stapt en zaterdag zijn aan het ein-
de van de middag en begin van de 



Klaverjassen bij 
de Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond in 
het Dorpshuis gekaart vanaf 20.00 
uur. Op 6 augustus is Piet van Kla-
veren eerste ge worden met 5537 
punten, op twee Bert van der Jagt 
met 5336 punten en Jan Ramp is op 
plaats drie geëindigd met 5203 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Ben Bon met 3982 punten. 

Riet wint bij de 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Het 
kaarten op donderdag 7 augustus 
is gewonnen door Riet Pothuizen 
met 5307 punten, gevolgd door Co-
bie van der Meer met 5215 punten 
en op drie is Wim Buskermolen met 
4950 punten geëindigd. Bij het joke-
ren is de eerste plaats behaald door 
Kees van der Meer met 158 punten 
en op twee Bets Romkema met 196 
punten. Ook belangstelling voor de-
ze gezellige middag? Voor inlichtin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met mevrouw R. Pothuizen via 
0297-340776.

Start seizoen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 8 septem-
ber start Buurtvereniging Oostend 
het nieuwe seizoen met een koppel-
klaverjasavond vanaf 20.00 uur. De 
eerste ouderensoos start op don-
derdag 11 september om 14.00 uur. 
Vanaf 18 september worden ook 
weer kaartavonden om de veertien 
dagen gehouden en deze begin-
nen ook telkens om 20.00 uur. Voor 
het koppelklaverjassen geld een in-
schrijfgeld van 1,50 euro per per-
soon en aan het einde van het sei-
zoen zijn er weer mooie prijzen te 
winnen, zowel voor de maandag- 
als de donderdagavond. Al deze ac-
tiviteiten vinden plaats in gebouw 
’t Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. De zaal gaat een half uur 
voor aanvang open, zodat eenieder 
eerst kan genieten van een bakkie 
koffie of thee.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 15 augustus 
wordt voor het eerst na de zomer-
stop weer de wekelijkse kaartavond 
gehouden in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. De zaal 
gaat om 19.30 uur open, de koffie 
staat klaar. De eerste avond is er 
koppelkaarten vanaf 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld. Buurtver-
eniging Hornmeer hoopt zowel veel 
trouwe kaarters als nieuwe gezich-
ten te mogen begroeten.

Open water zwemwedstrijden
Goud voor Arjan en Laura
Aalsmeer - Zaterdag 26 juli was 
Anna Paulowna de gastheer van de 
26e editie Open water zwemmen. 
Anna Paulowna is ook zo’n wed-
strijd waar alle elementen van het 
buiten zwemmen kunnen mee val-
len of heel zwaar kunnen zijn. Za-
terdag was een mooie zonnige dag, 
het water was zo’n 23 graden en 
er stond wel wat wind op de baan 
maar de condities waren uitstekend 
te noemen. In programmanummer 
vijf kwam Arjan Bellaart aan de start 
voor de 1 kilometer masters en fi-
nishte in de categorie 40+ ruim-
schoots als eerste aan. Ook Laura 
Staal wist de concurrentie in dezelf-
de klasse te verslaan en ook zij werd 
eerste in een hele mooie tijd van 
13.47,18. Nina Bellaart kwam in pro-

gramma dertien aan de start op de 
500 vrije slag en met een 10.58,20 
werd ze keurig tiende in het ster-
ke Minioren veld. Arjan Bellaart 
zwom een hele strakke 3 kilometer 
en werd met 43.17,63 keurig twaalf-
de, Laura volbracht haar 3 kilome-
ter met een 43.55,73 en ook zij had 
heerlijk gezwommen. Amber Bel-
laart mocht de dag afsluiten op de 1 
kilometer schoolslag en het was niet 
helemaal haar dag, ze moest met 
een achtste plaats genoegen ne-
men. In het weekend van 2 en 3 au-
gustus werd de twaalfde editie van 
Ter Rede van Hoorn gehouden met 
zwemmers uit Nederland, maar ook 
onder andere uit Duitsland, Span-
je, Italië, Ierland, Tsjechië, Hongarije, 
België , Oostenrijk, en Zweden. Zij 

gingen de strijd aan met elkaar op 
de 10 kilometer vrije slag. Bij de he-
ren won een Ier en bij de dames een 
Italiaanse. Laura Staal en Margreet 
van de Pol kwamen in programma 
twee aan de start op de 1 kilome-
ter masters. Laura legde beslag op 
de eerste plaats en Margreet op 
de vierde en gelukkig zwommen zij 
nog voor de Len cup. Daarna sloeg 
het weer om, er kwam noodweer 
aan en de organisatie kon niet an-
ders dan de wedstrijd te beëindi-
gen, wat een deceptie maar veilig-
heid voor alles. Op de zondag wa-
ren de weersomstandigheden super 
te noemen, het water was 23 gra-
den en er stond een mooie bries op 
het IJsselmeer wat voor een mooie 
deining zorgde, Arjan Bellaart, Lau-
ra Staal en Margreet van de Pol gin-
gen aan de 5 kilometer vrije slag be-
ginnen rond de klok van 11.00 uur. 
Arjan zwom een keurige 1 uur 14 
minuten en 6 seconde en werd ne-
gende, Laura finishte in 1 uur 18 mi-
nuten en 34 seconde en Margreet 
in 1 uur 35 minuten en 44 seconde. 
Rond de klok van 13.00 uur was Ni-
na Bellaart aan de beurt en zij heeft 
de race van haar leven gezwommen 
om maar niet laatste te worden, ze 
werd zevende. Arjan zwom nog een 
hele goede 1 kilometer vrije slag 
13.31,90 en Laura zwom zich lekker 
relaxed naar een 15.08,35. Amber 
Bellaart mocht wederom als laatste 
starten nu op de 500 schoolslag en 
ze revancheerde zich super voor de 
week ervoor, het werd 9.32,30 goed 
voor een vijfde plek. Dit weekend 
reizen de zwemmers af naar Heer-
jansdam en Breda voor hopelijk we-
derom een mooi open water week-
end.

Snel windsurfen leren
Summer Academy WSCA
Aalsmeer - Lijkt het je leuk om te 
leren windsurfen? Kom dan op za-
terdag 16 en zondag 17 augus-
tus naar de Summer Academy van 
Windsurfclub Aalsmeer (WSCA) op 
surfeiland Vrouwentroost. Er wordt 
les gegeven in blokken van 3 uur 
door ervaren windsurfleraren. Ge-

kozen kan worden voor een och-
tend- of een middagprogramma, of 
beide. Indien plek uiteraard. Deel-
name voor iedereen vanaf 12 jaar en 
uiteraard zwemvaardig. 
Lijkt het je leuk of wil je meer we-
ten? Stuur dan een mail naar learn-
towindsurf@live.com.

Postduiven Vereniging De Telegraaf
John van Duren winnaar 
vlucht vanuit Quievrain
Aalsmeer - Zaterdag stond er al-
leen een Jonge duivenvlucht op het 
programma en deze was met de har-
de WZW wind geen gemakkelijke 
voor de junioren. De totaal 618 dui-
ven van de 18 deelnemers werden 
om 10.30 uur in het Belgische Qui-
evrain (Wallonië) gelost en kwamen 
met gezwinde spoed huiswaarts. 
De gemiddelde afstand was 222 ki-
lometer voor Aalsmeer en omstre-
ken en het was de 818 van John van 
Duren uit Amstelveen die 1710,593 
meter per minuut (102,6 kilometer 
per uur) maakte en alle concurren-
ten de das om deed. D. Baars uit Ku-
delstaart werd tweede en Cees van 

Vliet uit Kudelstaart pakte de derde 
plaats. In Rayon F, waar 2176 dui-
ven in concours waren, werd John 
6e, Cees 17e, Wim Wijfje 19e, Erik 
Wiersma 34e, V. Leeuwen & v. Grie-
ken 45e, Jan van Dijk 50e, Piet v.d. 
Meijden 61e, Comb. van Ackooy 64 
en Jeugdlid Danny van Leeuwen 
83e. Mooie prestaties weer van de 
leden van Postduiven Vereniging 
De Telegraaf. Aanstaande zaterdag 
16 augustus is er voor de jongen 
een vlucht vanuit het Franse Peron-
ne met een gemiddelde afstand van 
292 kilometer. En een Natour vlucht 
vanuit het Belgische Meer van 84 
kilometer.

Kudelstaart - Op donderdagmor-
gen 4 september gaat de badmin-
tonclub voor dames weer beginnen 
in de Proosdijhal. 

Het sportieve treffen begint altijd om 
10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. De 
dames spelen voor hun plezier. Wie 

belangstelling heeft, wordt uitgeno-
digd eens twee keer te komen proef-
spelen. In de schoolvakanties wordt 
niet gebadmintond. Voor inlichtin-
gen over ‘Vrouwen Badmintonclub 
Slagvaardig’ kan telefonisch con-
tact opgenomen worden via 0297-
326564 of 321509.

Nieuw seizoen start midden oktober

Jeugdschaatsen heeft nog 
enkele plaatsen vrij
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen van 
het Jeugdschaatsen Aalsmeer gaat 
weer van start! Spelenderwijs wordt 
er op twintig zaterdagochtenden 
schaatsles gegeven aan kinderen in 
de leeftijd van 6 ½ tot en met 11 jaar 
op de Jaap Edenbaan in Amster-
dam. De kinderen krijgen les van 
9.30 tot 10.30 uur in groepjes onder 
vaste begeleiding en aan het einde 
van het seizoen ontvangen zij een 
officieel KNSB-diploma. De kinde-
ren worden opgehaald met een bus 
bij vier opstappunten in Aalsmeer. 
Er staan diverse activiteiten op het 
programma, zoals bijvoorbeeld een 
jeugdelfstedentocht, een start/rem- 
en slalomproef en uithoudingsproef.
Ouders en belangstellenden zijn al-
tijd welkom om te komen kijken. 
Het seizoen loopt van midden ok-

tober 2014 tot midden maart 2015. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor 
inschrijving en overige informatie 
zie de website www.jeugdschaat-
senaalsmeer.nl of neem contact 
op met Marijke Maarse via 0297-
325635.

Sportief in de buitenlucht
Start Fitwalk op Kerkweg
Aalsmeer - Na een zomerstop van 
een aantal weken gaat komende 
maandag 18 en dinsdag 19 augus-
tus weer de gratis Fitwalk Aalsmeer 
van start. Iedereen die bewust is van 
het belang van bewegen, wordt de 
mogelijkheid geboden om op een 
gezellige manier sportief bezig te 
zijn in de buitenlucht. Elke maan-
dagochtend en dinsdagavond gaat 
de groep onder leiding van een pro-
fessionele sportcoach aan de slag 
om al de spiergroepen aan het werk 
te zetten. Het programma bestaat 

uit een ‘warming-up’ , de ‘walk’ met 
gewichten en oefenmomenten en 
de ‘cooling-down’ en vindt plaats op 
de Kerkweg en Jac. Takkade in Oost. 
Alle deelnemers die al zijn aange-
meld worden van harte uitgenodigd 
om weer van start te gaan. Daar-
naast is er nog plaats voor nieu-
we enthousiaste mensen! Ben je 
nieuwsgierig en/of zoek je naar een 
goede vrije tijdsbesteding en wil je 
ook van die bank afkomen? Vraag 
naar de Nieuwsbrief of meld je aan 
via: fitwalk.aalsmeer@gmail.com

Start basketbal 
trainingen
Aalsmeer - De zomer is nog niet 
echt helemaal afgelopen, maar in 
Aalsmeer en omgeving beginnen 
de scholen alweer en dat houdt dan 
ook in dat sport- en andere ver-
enigingen weer beginnen aan een 
nieuw seizoen. Bij Basketbalvereni-
ging Aalsmeer beginnen de trainin-
gen op donderdagavond 21 augus-
tus vanaf 17.00 uur in de Bloemhof 
en de eerste thuiswedstrijden staan 
voor 21 september gepland. Tijdens 
de jubileum festiviteiten van de ver-
eniging, zoals de toernooien en de 
Basketbal Clinic hebben zich enkele 
nieuwe leden aangemeld, maar ui-
teraard is dat nu ook nog mogelijk. 
Nieuwe leden kunnen 4 maanden 
gratis meetrainen voordat ze beslui-
ten wel of niet verder te gaan met 
basketballen. Dus mocht je interes-
se hebben om te gaan basketballen 
in Aalsmeer, kom dan naar de trai-
ningen en doe mee. Aanmelden kan 
via: secretaris@bvaalsmeer.nl of te-
lefonisch via 06-53928043.

Eerste ‘actie’ fusievereniging
Opening voetbalseizoen 
met (derby)toernooi
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 13 
augustus, is het Van Kouwen Toer-
nooi gestart bij FC Aalsmeer. Ko-
mende zaterdag 16 augustus aan-
staande is de tweede speelronde 
van dit regiotoernooi op het sport-
complex van FC Aalsmeer aan 
de Beethovenlaan 120 (voorma-
lig sportcomplex van RKAV). Het is 
voor de sinds kort opgerichte fusie-
vereniging de eerste keer dat zij dit 
toernooi in samenwerking met Van 
Kouwen organiseert. FC Aalsmeer 
prijst zich gelukkig dat Van Kouwen 
bereid is gevonden om als hoofd-
sponsor verbonden te blijven aan dit 
representatieve toernooi. Het toer-
nooi is in de regio Aalsmeer tradi-
tioneel de opening van het nieuwe 
voetbalseizoen. Dit jaar doen aan 
het Van Kouwen toernooi weer aan-
sprekende verenigingen mee. Ui-

teraard zowel FC Aalsmeer zater-
dag (voorheen vv Aalsmeer) als FC 
Aalsmeer zondag (voorheen RKAV) 
en tevens RKDES uit Kudelstaart en 
KDO uit De Kwakel. Een echt ‘der-
bytoernooi’.Gisteren hebben FC 
Aalsmeer zaterdag en KDO tegen 
elkaar gespeeld en FC Aalsmeer 
zondag tegen RKDES. En aanstaan-
de zaterdag 16 augustus spelen op 
het eerste veld FC Aalsmeer zondag 
en KDO tegen elkaar. Op het twee-
de veld spelen FC Aalsmeer zater-
dag en RKDES tegen elkaar. Al-
le wedstrijden beginnen om 19.00 
uur en toegang is gratis. Zaterdag 
zal na afloop van het toernooi een 
groot voetbalfeest losbarsten on-
der leiding van DJ Kees Markman. 
Kijk voor meer informatie op www.
fcaalsmeer.nl of op de Facebookpa-
gina van FC Aalsmeer.

Regio - Vrijdagavond vond de prijs-
uitreiking in het Tour Home plaats 
van de 59ste Tour de Kwakel. De bi-
dons werden weer rijkelijk gevuld en 
ook het buffet werd grote eer aan-
gedaan. De grote winnaar van zowel 
de rode en gele JOS van den BERG 
trui Vincent Bartels was op vakantie, 
maar hij stuurde zijn manager Theo 
Bartels om de bokalen, de truien 
en de bloemen in ontvangst te ne-
men. Dat hij dit niet gewend is, kun 
je wel zien op de foto waar hij ge-
flankeerd wordt door links num-
mer 3 Eric Zethof en rechts num-
mer 2 Joris Voorn. Joris werd voor 

de tweede keer op rij winnaar van 
het jongerenklassement en mag de 
witte JOS van den BERG trui hou-
den. De Pietje Verhoef bokaal voor 
de beste tijdrijder werd uitgereikt 
aan Marga Kouw en de Frank Vlas-
manbokaal, voor diegene die op de 
50ste plek eindigt ging naar Wilco 
van Leeuwen. Op de voorlopige uit-
slag stond Bart Peek als 50ste, maar 
door een terechte reclame door zijn 
barmaat Dopper Onderwater werd 
hij naar de 51ste plek verwezen. In 
het ploegenklassement was het dit 
jaar heel spannend. Er eindigde 3 
ploegen op de tweede plek, maar 

Tour de Kwakel: 
De prijzen zijn verdeeld, 
de lampen zijn gedoofd

uiteindelijk werd de winnaar “de 
Eeuwige Tweede”. De ploeg bestaat 
uit Kopman Vincent Bartels, Luc van 
der Meer, Matthijs van Rijn, Willem 
Holla en Gonny Franken. Gonny wil-
de liever de Rode lantaarn dan de 
gele pet winnen, dat was ook bij-
na gelukt, want ze werd 99ste, net 
voor Thijs Holla die de lantaarn wel 
in ontvangst mocht nemen. Oplet-
tende Thijs maakte ons erop attent 
dat er op het plaatje 2013 stond. Je 
krijgt snel een goede lantaarn, Thijs. 

Roem
Naast de roem en de bekers wor-
den er ook kleine geldprijsjes ver-
diend. Vorig jaar heeft de Tourdirec-
tie de regel ingesteld dat niet afge-
haalde prijzen gedoneerd worden 
aan een kleinschalig goed doel. De-
ze overgebleven enveloppen wer-
den in de speciaal ontworpen bus 
gedeponeerd. Maar ook een aan-
tal aanwezige deelnemers doneer-
den hun bij elkaar getrapte centjes. 
Dit jaar is het doel de weeskinde-
ren van Timau, waar Sabine van Eijk 
medewerkster is. Zij zal in een an-
der artikel hier meer over vertellen. 
Bent u nieuwsgierig naar dit doel 
of wilt u ook iets doneren aan deze 
Stichting? Kijk op http://www.stich-
tingkinderenvantimau.nl. 

De Tourdirectie kijkt terug op een 
hele goed geslaagde Tour de Kwa-
kel 2015 en wil nogmaals iedereen 
bedanken die eraan meegewerkt 
heeft om het ook dit jaar weer tot 
een groot succes te maken. Jos van 
den Berg, Kooijman sierbestrating, 
Mira en Willem Wahlen, Weko Sou-
venirs, Paul Broere, Hotel Hengel-
sport. Gerda en Ton Vlasman, waar 
de lampen nu zijn gedoofd.
De Tourdirectie is al druk met de or-
ganisatie van de 60ste Tour de Kwa-
kel, en is bezig om een trip te rege-
len naar de Grand Départ in Utrecht. 
Tour de Kwakel deelnemers die mee 
willen, worden verzocht hun mail-
adres door te geven op tourdekwa-
kel@gmail.com, zodat we jullie op 
de hoogte kunnen houden van de 
ontwikkelingen. 
Onze sportverslaggever heeft direct 
na de prijsuitreiking de kuierlatten 
genomen en zadelde mij op met de 
opdracht een stukje voor de krant te 
schrijven. Bedankt Adrie! De Tour-
directie wenst iedereen nog een fij-
ne vakantie en wellicht tot de 60ste 
Tour de Kwakel.

Start badminton voor dames
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