
is verleend in de nacht van:
- 28 op 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown Business 

Studio’s
Datum verzending ontheffing: 4 oktober 2011.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Tegenover Aalsmeerderdijk 110, het aanleggen van kabels 

en leidingen;
- Christinastraat, Julianalaan en Margrietstraat en het aan-

leggen van kabels en leidingen;
- Copernicusstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Freesialaan 8, het kappen van een boom;
- Herenweg 32, het bouwen van een woning met bijgebou-

wen;
- Diverse straten in Hornmeer en Stommeer, het aanleggen 

van kabels en leidingen;
- Hornweg 106-126, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Margrietstraat 28, het kappen van een boom;
- Mijnsherenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Molenpad/Zijdstraat, het realiseren van een parkeerkel-

der, winkelruimte en 30 appartementen;
- Oosteinderweg 3, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 15a, het bouwen van een woning en 

schuur;
- Spoorlaan 28, het kappen van twee bomen.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. 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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Christinastraat, Julianalaan en Margrietstraat en, het 

aanleggen van kabels en leidingen;
- Marsstraat 20, het kappen van een boom;
- Kudelstaartseweg 247, het restaureren van de kerktoren; 
- Uiterweg 241, het aanleggen van kabels en leidingen..
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 6 oktober 2011.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

ontWerp uitWerking bestemmingsplan 
‘n201-zone – green park aalsmeer, 
kavel deelgebied 10’ 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 9 van het bestemmingsplan, met toe-
passing van artikel 3.6, lid 1, sub b van de Wet ruimtelijke 
ordening, de ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-
zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ ter inzage te 
leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 7 oktober tot 
en met 17 november 2011.

Plangebied
De uitwerking heeft betrekking op het plangebied ‘Green Park 
Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ en is gelegen in de gemeente 
Aalsmeer aan de Japanlaan (achter Machineweg 302a) in 
Aalsmeer. 

Doelstelling
De ontwerp-uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone – Green 
Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ heeft betrekking op het 
bouwplan sierteeltgerelateerde bedrijfsbebouwing te reali-
seren. Het geldende bestemmingsplan ‘N201’ kent voor het 
gebied een uitwerkingsplicht met een bouwverbod, waar na 
uitwerking van het bestemmingsplan bedrijfsgebouwen zijn 
toegestaan. Het ontwerpuitwerkingsplan past binnen de uit-

maandag 10 oktober inloop/
informatieavond de rietlanden

De bewoners van de Rietlanden zijn per brief uitgenodigd 
voor een inloop/informatieavond over hun wijk. De avond is 
op maandag 10 oktober, tussen 20.00 en 21.30 uur, in het 
Dorpshuis Kudelstaart. De bewoners krijgen informatie over 
verschillende actuele onderwerpen. Aan de bewoners wordt 
tevens gevraagd hun mening te geven over de aanleg van 
voetbruggen en over een kunstwerk in de wijk. Voor deze 
inloop/informatieavond is de ruimte ingericht als een infor-
matiemarkt.

maandag 10 oktober inloop/informatieavond 
verkeersmaatregelen ophelialaan

Op maandagavond 10 oktober organiseert de gemeente een 
inloopavond over deze verkeersmaatregelen in de Burgerzaal 
van het Gemeentehuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur is iedereen 
van harte welkom op deze avond. Tijdens de avond is er vol-
op gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven.

maandag 10 oktober inloop/informatieavond 
bomenplan nieuW-oosteinde

Op maandag 10 oktober organiseert de Gemeente Aalsmeer 
een informatie/inloopavond over het planten van ongeveer 
180 extra bomen in De Vlinderwijk, De Vissenwijk en langs 
de Catharina-Amalialaan in Nieuw-Oosteinde. De informatie/
inloopavond is van 19.30 tot 21.00 uur in de foyer van de 
Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66.

Plannen bekijken en de inloop/informatieavond
Vanaf donderdag 29 september kunnen bewoners op een 
groot informatiepaneel zien welke bomen waar geplant wor-
den. De informatiepanelen hangen in de foyer van de Mikado, 
Catharina-Amalialaan 66. Openingstijden ma t/m vr. 8.30 uur 
tot 15.30 uur en op ma-wo en vr. tevens van 15.30-18.00 
uur. In de hal van het Gemeentehuis hangen de plannen 
ook; de openingstijden daar zijn van 8.30 tot 17.00 uur. De 
plannen kunnen ook ingezien worden op de website www.
aalsmeer.nl. Op 10 oktober bij de inloop/informatieavond is 
de beleidsmedewerker Groen aanwezig. Hij kan informatie 
geven over de kenmerken van de bomen en de plekken waar 
ze komen.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening 
t/m 17 november

De ontwerpnotitie en de toelichting op de verkeersmaatre-
gelen rond de Ophelialaan (20 extra parkeerplaatsen aan de 
Spoorlaan en een veiliger fietsoversteekplaats Spoorlijnpad/
Ophelialaan). Deze documenten staan ook op de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl/verkeersmaatregelen-
ophelialaan. Belanghebbenden kunnen hun mening op het 
voorlopige ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de ge-
meente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, 
Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, t.a.v. AVVP. Ook tijdens de 
inloopavond op maandag 10 oktober tussen 19.30 en 21.00 
uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis kunt u uw mening 
geven over de plannen. 

rectificatie

Per abuis is op 22 september 2011 op deze pagina gepubli-
ceerd dat het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan ter inzage 
ligt. Het gaat om maatregelen die voortvloeien uit de uit-
voering van dit plan. 

definitieve beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
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werkingsregels en geeft bouw- en gebruiksvoorschriften voor 
de toekomstige bebouwing.

Procedure
Het ontwerp van het uitwerkingsplan ligt met het ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor 
belanghebbenden ter inzage van 7 oktober tot en met 17 
november 2011. Gedurende deze termijn worden belangheb-
benden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zo-
ne-GPA, kavel deelgebied 10’’. Voor het kenbaar maken van 
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
mevr. M. Roos, of bij diens afwezigheid, een van de andere 
medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening. De ont-
werp wijziging bestemmingsplan met de daarbij behorende 
stukken, is in te zien bij de centrale balie op het gemeen-
tehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden 
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 
8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op 
afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-
20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. 
De kennisgeving, het ontwerpplan en de bijbehorende stuk-
ken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld 
via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de knop “bestemmings-
plannen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder 
“ga direct naar”).

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
Week 40

t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag 
18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag 
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland 
Huys;

t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein 

Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van 
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011 
van 10.00-19.00 uur;

t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot 
aanwijzing van onroerende zaken ter onteige-
ning in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering 
van het bestemmingsplan Noordvork;

t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september 
2011 van 16.30-17.00 uur;

t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling 

van hogere waarden vanwege het wegverkeer-
slawaai, op het perceel Uiterweg 113/115;

t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bou-
winrichting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en 
Catharina-Amalialaan naast nummer 52;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op za-
terdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van 
het bloemencorso op het buitenterrein van 
Crown Business Studio’s;

t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend 
aan 7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;

t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te 
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;

t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen, 
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de za-
terdag, bij het Pompplein;

t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ont-
werpbesluit hogere grenswaarden en concept 
beeldkwaliteitplan;

t/m 3 nov Tijdelijke verkeersmaatregelen: stremmen 
Dorpsstraat tussen N201 en Rozenstraat van 5 
oktober t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamhe-
den;

t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van 
18.00-19.30 uur;

t/m 8 nov Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning 
2011;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij 
het poldermeesterplein;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beetho-
venlaan (Hornmeer);

t/m 16 nov APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28 
en 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown 
Business Studio’s;

t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-
zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

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 bestuursse-
cretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. 
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverde-
ling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 11 oktober en 1 november 
2011.

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.

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. t/m vr. 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.

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

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.
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gezondheidsmarkt Aalsmeer, 8 oktober 2011

In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van Uit-
hoorn (Loket WWZ) is een vrijwillige hulpdienst 
actief. Het Loket bemiddelt tussen de vraag 
van de burger en het aanbod van de vrijwilli-
ger. Momenteel is er een tekort aan vrijwilligers 
die een boodschap met of voor een cliënt wil-
len doen.

Hoe gaat het in zijn werk?
 De hulpvrager doet een verzoek bij het Loket 

WWZ voor het doen van boodschappen 
(bijv. donderdag om 10.00 uur).

 De medewerkster van het Loket WWZ belt 
één of meerdere vrijwilligers op en vraagt of 
deze op donderdag 10.00 uur beschikbaar 
is.

 De gegevens van de hulpvrager worden 
doorgegeven aan de vrijwilliger.

 De medewerkster van het Loket WWZ belt 
de hulpvrager en geeft de naam van de vrij-
williger die komt helpen met de boodschap-
pen door.

Maakt u gebruik van uw auto voor het doen van 
de boodschappen? Dan ontvangt u daar een 
vergoeding van de hulpvrager voor. Het Loket 
WWZ houdt rekening met de door de vrijwilliger 
gewenste inzet. 
Is het iets voor u om boodschappenvrijwilliger 
te worden, of heeft u verder nog vragen? Neem 
dan contact op met Loket WWZ op telefoon-
nummer (0297) 513 131.

Vrijwilligerswerk, 
wanneer het u 
uitkomt!

Bekendmaking 
Het Dagelijks Bestuur van het Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) 
heeft op 3 augustus 2011 de volgende 
beleidsregels vastgesteld:

 Beleidsregels maatschappelijke 
 ondersteuning 2011
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur 
van het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn (G2) op 12 september 
2011 het volgende besluit vastgesteld:

 Besluit financiële tegemoetkomingen 
voorzieningen maatschappelijke 

 ondersteuning 2011 (versie 3).
De Beleidsregels treden in werking per 
1 juli 2011. Het Besluit treedt in werking 
per 1 september 2011. Beide stukken 
liggen in de gemeentehuizen van Aals-
meer en Uithoorn ter inzage tot 7 novem-
ber 2011. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot de wij-
zigingen in de Beleidsregels maatschap-
pelijke ondersteuning 2011 en de wijzigin-
gen op het Besluit financiële tegemoet-
komingen voorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning 2011 (versie 3) wor-
den ingediend.

GEZONDHEIDSMARKT 8 OKTOBER 2011
Amstelring 

Laan v.d. Helende Meesters 431 
1186 DK Amstelveen

Alle zorg in 
één keer geregeld!

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 
0900 - 1866 (lokaal tarief) 

of kijk op www.amstelring.nl

Amstelring wil met het Consultatie-
team voor Ouderen helpen de 
kwaliteit van het leven te verbeteren 
of te behouden. Gezond zijn en blijven 
of vragen over uw gezondheid? 
Wij nemen er de tijd voor! 
Op de Gezondheidsmarkt Ouderen 
kunt u met ons kennismaken. Ook voor 
mantelzorgers hebben wij aandacht. 
U hoeft niet naar ons te komen, wij 
komen op afspraak bij u thuis.

Consultatieteam
voor ouderen

Ouderen die thuis wonen kunnen 
bij ons terecht voor een steuntje in de 
rug, contact, gezelligheid en vertier. 
Amstelring organiseert op verschil-
lende locaties in de regio dagbesteding 
voor ouderen of dementerenden. 
De dagbesteding biedt ouderen de 
kans langer thuis te blijven wonen 
en ontlast de mantelzorgers. 
De dagindeling hangt af van de 
wensen van de bezoekers. Vervoer 
kan in overleg geregeld worden.

Dagbesteding

Een educatiemethode die is ontwikkeld 
om u te ondersteunen bij uw diabetes. 
Het programma bestaat uit drie 
dagdelen, verspreid over drie weken 
en u wordt begeleid door een diabetes-
verpleegkundige en een diëtist. 
Na afl oop weet u beter wat diabetes 
voor u betekent, u heeft meer kennis 
en inzicht. Daarnaast bent u (nog) 
beter in staat beslissingen te nemen 
die goed zijn voor uw gezondheid. 
Partner, familie lid of vriend? Zij zijn 
van harte welkom.

PRISMA: diabetescursus

Als lid van Amstelring Ledenservice kunt 
u met hoge kortingen gebruikmaken 
van het Servicepakket: het Servicepakket 
bestaat uit cursussen en gemaks-
diensten aan huis of op locatie en biedt 
bovendien collectiviteitskortingen 
op reis- en zorgverzekeringen. Het 
Service pakket is voor jong en oud. Denk 
bijvoorbeeld aan yoga, pedicure, kapper, 
hulp bij klussen of reparaties, maar ook 
aan valpreventie- of zelfverdedigings- 
en zwangerschaps cursussen. 
Het lidmaatschap bedraagt slechts 
Ð 17,50 per jaar.

Ledenservice

www.mantelzorg-steunpunt.nl
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl
Postbus 2318, 1180 EK Amstelveen
Telefoon (0900)-1866 (lokaal tarief)

Voor vrijwilligers
ondersteuning van mantelzorgers 
van chronisch zieken, 
gehandicapten en dementerenden.

Voor mantelzorgers
informatie en advies, 
praktische hulp, cursussen
en bijeenkomsten.

Verantwoord afvallen
met een blijvend resultaat.

Maak een afspraak voor een 
gratis eerste gesprek.

Deli Line
Wiegerbruinlaan 8a 
1422 CB Uithoorn 
tel. 0172 - 506 847
www.deli-line.nl

LANGER FIT EN 
GEZOND MET 
KLASSIEKE 
HOMEOPATHIE

Minder pijn/ stijfheid, meer 
energie, een beter geheugen 
en lekker slapen. Dit alles en 
nog meer is mogelijk. 
Een Klassiek Homeopathische 
behandeling ondersteunt 
op natuurlijke wijze uw 
zelfgenezend vermogen. 
Hierdoor zal uw lichaam 
beter blijven presteren en 
zult u zich fi tter voelen; 
zodat het mogelijk wordt om 
langer zelfstandig te blijven 
functioneren.

Bert Vreeken
Klassiek homeopaat
Dorpsstraat 41
1431CA Aalsmeer
T. 0297-342202

CATINKA
Met het oog op gezondheid.
Klassieke Homeopathie 
CEASE Voedingsadvies NEI
www.catinka.nl info@catinka.nl

Wilgenlaan 14
1431HT Aalsmeer
T. 0297-363848

Praktijk voor
Cranio-Sacraal therapie

Fysiotherapie
Viscerale manipulaties

Bij zeer 
uiteenlopende klachten: 

nek-/rug-/spanningsklachten,
hoofdpijn, ADHD, 

duizeligheid, oorsuizingen, 
emotionele problemen, 

whiplash, chronische pijn, 
concentratiestoornissen, 

van jong tot oud.

Marlies Buck-Kreijmborg
Hoofdweg 54 Kudelstaart

 0297-36.72.84
www.buckcraniosacraal.nl

Bij ons kunt u terecht voor alle specialisaties:

Fysiotherapeutisch Instituut
Kudelstaart/Aalsmeer

Revalidatie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Haptonomie
Oedeemtherapie

Psychosomatische
fysiotherapie 
Bekkentherapie
Hart-/longrevalidatie

Sinds kort hebben wij ook de beschikking over
echografie.

Ook behandelen wij aan huis,
in de zorgcentra en in 
fitnesscentrum Health City.

Kudelstaartseweg 243
1433 GH Kudelstaart
Telefoon: 0297 - 32 96 35 
www.fysiotherapiekudelstaart.nl
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h e l i o m a r e     o n d e r w i j s     r e v a l i d a t i e     w o n e n     a r b e i d s i n t e g r a t i e     d a g b e s t e d i n g     s p o r t

www.heliomare.nl

dagbesteding

Een 
lichamelijke 
beperking…  
En nu?

Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kiezen uit een gevarieerd 

activiteitenpro gramma. Samen met u kijken wij naar activiteiten  

die bij u passen, zoals sport, fitness, muziek of cursussen zoals 

tekenen, schilderen en computer vaardigheden. Altijd met des

kundige begeleiding in een aangepaste omgeving. Ook individuele 

begeleiding bij u thuis of in uw woonomgeving is mogelijk. 

En nu? Neem snel contact met ons op:

T 088 920 39 00 of E ac.aalsmeer@heliomare.nl

Er is altijd wel een activiteitencentrum bij u in de buurt.

Heliomare Dagbesteding

Zwarteweg 98

1431 VM Aalsmeer
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Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kie-
zen uit een gevarieerd activiteitenpro-
gramma. Samen met u kijken wij naar 
activiteiten die bij u passen, zoals sport, 
fi tness, muziek of cursussen zoals teke-
nen, schilderen en computervaardighe-
den. Altijd met deskundige begeleiding 
in een aangepaste omgeving. Ook indi-
viduele begeleiding bij u thuis of in uw 
woonomgeving is mogelijk.

En nu? Neem snel contact met ons op:
T 088 920 39 00 of 
E ac.aalsmeer@heliomare.nl
Er is altijd wel een activiteitencentrum 
bij u in de buurt.

Heliomare 
Dagbesteding
Zwarteweg 98
1431 VM Aalsmeer
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Welkom bij Zorgkantoor 

Zorgconsumenten wij-
zen wij de weg door het 
doolhof van regelingen en 
bepalingen. Wij laten u zien 
hoe zij de zorg krijgen die 
bij hen past. En welke acties 
zij moet ondernemen om 
die zorg te regelen. Zoekers 
naar informatie over zorg 
vinden hier alles wat zij 
weten willen over de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten).

Wilt u ook graag gezond 
beter worden?

 
We horen steeds meer over 
toenemende resistentie tegen 
antibiotica, de problematiek 
rond de EHEC bacterie, gevaren 
van schimmels en bacteriën. 
Gaat de werking van chemische 
medicijnen nu tegen ons werken? 
Homeopathische geneesmiddelen 
bieden een veilig en doeltreffend 
alternatief!. 

 
Het kan de afweer versterken 
en infectieziekten bestrijden 
zonder bijwerkingen of risico 
van resistenties. Bovendien zijn 
homeopathische geneesmiddelen 
van natuurlijke grondstoffen en 
niet belastend voor het milieu.

                  
Word lid van de Koninklijke 
Vereniging Homeopathie 
Nederland.

 
www.vereniginghomeopathie.nl
020 - 617 83 08

De senior van ‘nu’ weet van geen wijken. Met het vitale lichaam, de wij-
ze geest kunt u nog veel geven. U mag er meer dan ooit zijn! Thanda 
helpt en inspireert om vast te houden aan deze gezonde oude dag of 
om te ondersteunen bij pijnlijke veranderingen op het seniorenpad. 
Een luisterend oor, oprechte aandacht, warmte en troost. Thanda zorgt 
voor evenwicht tussen innerlijke en uiterlijke gezondheid.

W. v. Beyerenlaan 37
1181 DX Amstelveen
T. 06-53801380
www.thanda.nl

www.MDC-Amstelland.nl
Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland zorgt voor laboratorium-
bepalingen, begeleiden trombosepatiënten en voeren medisch on-
derzoek uit. Al meer dan 50 jaar doen wij dit voor u. Daarmee zorgen 
we voor snelle en betrouwbare laboratoriumbepalingen in het zieken-
huis Amstelland. Met ruim 30 priklocaties is er altijd een bloedafname-
punt bij u in de buurt. En mocht u slecht ter been zijn of door ziekte 
aan huis gekluisterd? Dan bezoeken wij u graag aan huis!

MesoVisie helpt 
bij chronische 
gezondheidsklachten
U heeft medische klachten, 
geen oplossing en u wilt een 
praktische aanpak, gericht op de 
oorzaak. Dan kunt u terecht bij 
MesoVisie, praktijk voor Meso-
logie. MesoVisie onderzoekt en 
behandelt uw klachten vanuit de 
reguliere en alternatieve genees-
kunde. Zo krijgt u het beste uit 
twee werelden voor de oplossing 
en preventie van gezondheids-
klachten. 
Zie: www.mesovisie.nl

De OVAK houdt u fi t van lijf en geest
De Ouderen Vereniging Aalsmeer-Kudelstaart weet van haar leden dat 
gezondheid een groot goed is en helpt haar leden zo gezond mogelijk 
oud te worden. Het is belangrijk dat u bewust gezond leeft en vol-
doende lichaamsbeweging heeft. Binnen OVAK zijn o.a. sport- en 

fi etsmogelijkheden om 
uw conditie te verbeteren. 
Laat u informeren bij onze 
stand. Graag ontmoeten 
wij u op deze markt en 
mogelijk kunnen we u als 
nieuw lid inschrijven.Wordt bewegen wat 

minder makkelijk?

Oefenprogramma’s 
op maat!

Om fi t te worden 
en fi t te blijven

Gespecialiseerd in 
chronische aandoeningen

Bel voor een afspraak: 
0297-230960

Lakenblekerstraat 2
Aalsmeer

www.paca.nu

Dynamisch, betrokken, 
professioneel en christelijk 
geïnspireerd; het zijn 
dé kenmerken van de 
PCOB. We vormen een 
actief netwerk van en 
voor senioren. Ons doel? 
Een maatschappij waarin 
iedereen met zijn of haar 
mogelijkheden kan meedoen. 
De PCOB wil bijdragen 
aan een stevige positie van 
senioren in de samenleving.

www.pcob.nl

Podotherapie Aalsmeer
Goed staan is goed lopen 
is goed leven
Veel klachten aan voeten, benen 
of rug komen voort uit verkeerd 
staan en lopen, of verkeerde 
schoenen. Een verkeerde stand of 
beweging van uw voet kan ook 
een afwijkende stand van knieën, 
heupen of rug en daarmee klach-
ten geven. Verkeerde schoenen 
kunnen gaan knellen en klachten 
geven aan de tenen. Wij helpen 
uw klachten en ongemakken op 
te lossen door bij de basis, de 
voet te beginnen. Podotherapie 
Aalsmeer helpt u aan een oplos-
sing door de oorzaak, uw voeten, 
in de goede stand te brengen.

Podotherapie Aalsmeer 
P.F. von Sieboldlaan 1 A/X 
1431 KG Aalsmeer
0297-328008

Roze 50+ Nederland is het 

samenwerkingsverband 

van alle Roze 50-plussers 

in Nederland, 

vertegenwoordigd door 

ANBO ROZE, het Landelijk 

platform Roze 50+, 

seniorengroepen van 

COC-vereniging, Schorer, 

de Kringen, Movisie 

en Stichting 7152

LEEV
Leren Ervaren En Voelen
Voetrefl exmassage; 
ontspannend en helend.
Voetrefl exmassage helpt om klach-
ten te verminderen en je weer 
ontspannen en vitaal te voelen. Dit 
komt door een betere doorbloe-
ding in het lichaam en het verwij-
deren van opgehoopte afvalstoffen. 
Hierdoor verminderen klachten 
of ze verdwijnen zelfs. En een voe-
trefl exmassage maakt je fi t door 
ontspanning en rust. Kom naar de 
Gezondheidsmarkt 50+ en ervaar 
de weldaad van een voetrefl exmas-
sage.

Nadja Steggink, 
Gediplomeerd voetrefl exoloog. 
Rechtsbuitenstraat 4, 
Kudelstaart. 
Tel. 06-55730188

Met een persoonsgebonden 
budget (PGB) koopt u zelf uw 
zorg in. Dat betekent dat u 
niet alleen rechten, maar ook 
plichten heeft. Het SVB Ser-
vicecentrum PGB helpt u het 
overzicht te bewaren. U kunt 
bij ons terecht voor advies over 
uw rechten en plichten, model-
overeenkomsten en formulie-
ren, vergoeding van de kosten 
van wettelijke loondoorbeta-
ling bij ziekte, het inschakelen 
van een arbodienst, rechts-
bijstand en een schade- en 
aansprakelijkheidsverzekering. 
Daarnaast kunnen wij de sala-
risadministratie van uw PGB uit 
handen nemen.

Trimclub

Wij zijn een trimclub voor je 
gezondheid, voor de gezellig-
heid en voor alle leeftijden.
We kennen elkaar, stimuleren 
elkaar en het is zo leuk dat 
we elke zaterdag ( het hele 
jaar door) om 8.00 uur in de 
ochtend met ongeveer 40 
deelnemers klaar staan om met 
frisse zin van start te gaan. 

Naast het hardlopen, wandelen, 
worden er ook oefeningen ge-
daan. Bewegen is goed voor je 
conditie omdat het je bloeds-
omloop stimuleert, je longen 
oefent en het energie geeft. 

Wij zijn bereikbaar via telefoon 
0900-1866 (lokaal tarief )

Geïnteresseerd 
in het aanbod van 

Vita welzijn en 
advies en een 

gratis workshop?

Kom naar de 
gezondheidsmarkt-55+ 
op zaterdag 8 oktober 

in Aalsmeer!

www.vitawelzijnenadvies.nl

Waarom een gezondheidsmarkt?
Tigra, de Aalsmeerse Praktijk voor Fysiotherapie en Amstelring 
komen met dit initiatief omdat zij hiermee op een praktische 
maniereen bijdrage leveren aan een prettige oude dag en het 
uitstellen van (bejaarden) zorg voor de Aalsmeerse bevolking.
We willen een aantal dingen bereiken:
• Bewustwording van een gezonde levensstijl
• Leren hoe we onze gezondheid kunnen bevorderen
• Informeren, weten wat er aan hulp beschikbaar is
• Activeren om “in beweging” te komen
Om ervoor te zorgen dat we gezond blijven en een fi jne oude 
dag hebben moeten we goed voor ons lichaam en voor onze 
geest zorgen. Maar dat is niet voor iedereen even normaal, men 
weet soms gewoon niet op welke manier men nog beter voor 
zichzelf kan zorgen of men weet gewoon niet wat er allemaal 

beschikbaar is. De expertise gebieden die mee doen zijn te 
vinden op deze pagina.
Amstelring staat voor thuiszorg, zoals huishoudelijke hulp en 
verpleging aan huis maar ook voor dagbesteding, verpleeg-
huiszorg, verzorgingshuiszorg en dienstverlening in de regio 
Amstelland en Meerlanden. Heeft u zorg nodig, neem contact 
op via 0900-1866 (lokaal tarief ).
Tigra helpt bij gezondheidsmanagement: gezondheid en vitali-
teit, zodat mensen tot hun pensioen vitaal inzetbaar blijven. We 
onderscheiden ons door preventie bij specifi  eke risicogroepen: 
gezond oud worden en actief en inzetbaar blijven. Maatwerk is 
onze kracht. 
Aalsmeerse en Amstelveense Praktijk voor Fysiotherapie 
Ben van der Sluis, Kanaalstraat 51, 1431 BV Aalsmeer, 
http://www.fysioaalsmeer.nl

GEMEENTEHUIS AALSMEER 
VAN 12.00-17.00 UUR

EEN GEZAMENLIJK TIGRA EN AMSTELRING INITIATIEF

Het doel van het Loket WWZ is 
om u te helpen zoveel mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven 
functioneren. Het Loket WWZ 
bundelt alle vormen van 
ondersteuning op het gebied 
van wonen,welzijn en zorg. Per-
sonen met een (psychosociale) 
beperking, chronisch zieken en 
ouderen kunnen hier gebruik 
van maken. U hoeft niet meer 
op zoek naar welke instantie u 
kan helpen, maar kunt op één 
plek terecht.

De WMO-raad: Samen sterk zodat we allemaal meedoen.
 

De WMO gaat niet alleen maar om huishoudelijke hulp en fi nanciële onder-
steuning. Wij zijn inderdaad veel in het nieuws vanwege huishoudelijke hulp. 
Dat is een belangrijk onderdeel, maar de WMO is zoveel meer. Wist u bijvoor-
beeld dat welzijnsbeleid, jeugdbeleid en dorpsbelangen er ook onder vallen. 
Help de WMO-raad het werk zo goed mogelijk te doen. Door mee te denken 
en ons te laten weten wat er volgens u beter kan wat betreft de WMO in onze 
gemeente Aalsmeer / Kudelstaart.

De Wet maatschappelijke ondersteuning
Deze nieuwe wet vervangt een aantal bestaande 
wetten: Wvg, Welzijnswet en delen uit de AWBZ.

 
www.wmoraadaalsmeer.nl 
b.w.vollmuller@kpnplanet.nl

Wmo-raad
Aalsmeer

Verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer 
is prachtig gelegen en heeft een riante 
tuin met verschillende terrassen 
aan het water. De winkelstraat ligt 
op loopafstand. De bewoners van 
Rozenholm hebben langdurig inten-
sieve begeleiding, behandeling en 
verzorging nodig. Wij nemen u niet 
alles uit handen, maar kijken zoveel 
mogelijk naar wat u nog wel kunt. 
Eén ding is wel voor iedereen hetzelfde: 
we zullen uw verblijf in Rozenholm zo 
aangenaam mogelijk maken.

Verpleeghuis Rozenholm

Ziekte, handicap of ouderdoms-
klachten maken het soms onmogelijk 
om goed voor uzelf te zorgen en uw 
huishouden draaiende te houden. 
Onze verzorgenden en verpleeg-
kundigen helpen u, zodat u zo lang 
mogelijk thuis kunt blijven wonen. 
Heeft u lastige wonden, leeft u met 
diabetes, heeft u pas gehoord dat u 
kanker heeft en komt er van alles op u 
af? Onze verpleeg kundig specialisten 
geven advies en staan u praktisch bij.

Thuiszorg

Amstelring 
Laan v.d. Helende Meesters 431 

1186 DK Amstelveen

Alle zorg in 
één keer geregeld!

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 
0900 - 1866 (lokaal tarief) 

of kijk op www.amstelring.nl

Uw resultaat: minder kans op 
(welvaart)ziekten, gezond en fi t 
lichaam, lager ziekteverzuim, voor-
komen van ziekten. Wilma van Rijn 
geeft voorlichting en begeleiding 
op gebied van gezonde voeding, 
eetgedrag, beweging en leefstijl. 
Elk individu krijgt advies op maat! 
U bent welkom als individu, gezin, 
student, groep, vereniging, bedrijf 
of school.

Erkend door steeds meer zorgver-
zekeraars! Verwijsbrief is niet nodig!

Gewichtsconsulent-Wilma
06-28 97 80 33
gewichtsconsulent-wilma@hotmail.com
www.gewichtsconsulent-wilma.nl
Lid BGN

Slechtziend of 
blind en volop in 
het leven staan?
Tijdens de gezondheidsmarkt 
helpen we met voorlichting en 
demonstraties: doe mee aan 
spellen

 Uitproberen spellen en 
 hulpmiddelen

 Weer of beginnen met 
 computeren

 Zelf (weer) lezen
 Hobby: mozaïken, foto-

 graferen of kaarten maken
 Televisie kijken/luisteren
 Spellen & sporten

Ook professionals 
die betrokken zijn bij 
slechtzienden en blinden 
kunnen bij Visio terecht voor 
advies, ondersteuning en 
deskundigheidsbevordering. 
U kunt altijd en zonder 
verwijzing van de arts bij 
ons terecht.

Koninklijke Visio
Inloopdag dinsdag 
van 10.00-13.00 uur
Gebouw Haerlemmerpoort
Amsterdamsevaart 268
2032 EK Haarlem
haarlem@visio.org

ANBO staat voor:
• Zorg waarin de vraag van 
 de cliënt centraal staat.
• Kwalitatief goede, 
 betaalbare en 
 geïntegreerde zorg.
• Preventieve 
 gezondheidszorg.
• Voorkomen van sociaal 
 isolement en gezondheids-
 problemen bij senioren.
• Aandacht voor senioren 
 en bewegen.
• Ondersteuning van 
 mantelzorgers en vrijwillig

 ANBO afdeling Aalsmeer 
 Antoniushof 11
 1431 GA Kudelstaart
 Tel. 0297-340635

Lichaam en geest in balans: rust, 
kracht, zelfvertrouwen. Raja Yoga 
Aalsmeer biedt 50-plussers dé gele-
genheid persoonlijk te ontwikkelen 
op zowel fysiek als mentaal niveau. 
Onze unieke opbouw bevordert 
een ieders welzijn. Wat doet Raja 
Yoga voor uw welzijn en gezond-
heid? De oorzaak wordt aangepakt 
dat bespaart moeite en vaak pijn 
in de gevolgen. Concentratieoefe-
ningen, gecombineerd met fysieke 
houdingen, geven veel vertrouwen 
terug in je eigen kunnen. Door me-
ditatietechnieken groeit onafhan-
kelijkheid en ook je betrokkenheid 
in het leven. Ook de theorie [fi loso-
fi e] geeft duidelijkheid en kracht. 

Zie cursusaanbod bij 
Jaarprogramma Body Mind Spirit 

(www.raja-yoga.nu).

Goed in het gewone

Dichtbij bij mensen

13.00 uur Help: mijn PGB ! SVB Vincent Gerrits Ondersteuning bij uw 
    Persoonsgebonden budget.
 
13.30 uur Dementie Vita Welzijn en Advies Ellen Millenaar Signalen en voorkomen

14.00 uur Zit u goed? Fysio Aalsmeer Tom Verlaan Weten wie je bent

14.30 uur Eetgedrag en Leefstijl Gewichtsconsulent-Wilma Marcella de Groot Voorkom klachten door juiste zithouding

15.00 uur Zelfredzaamheid Huisarts Joke Stam Bevorderen van de zelfstandigheid

15.30 uur Dagbesteding? Heliomare Mieke van Arem Gesprekken met gebruikers van 
    dagbesteding Aalsmeer

16.00 uur Levenskunst Thanda Debby Albers Over senioren en hun onmetelijke waarde

16.30 uur Heb het LEF Raja Yoga Aalsmeer Tom Verlaan Weten wie je bent
      
  Podium
    
13.00-17.00 uur Spellen voor Visio Jose vd Zwan Mogelijkehden voor gezelschaps spellen 
 slechtzienden   voor slechtzienden

14.00-14.30 uur Tai Chi  Vita Welzijn en Advies Judith Smeenk Workshop, uitleg en demonstratie

15.00-15.30 uur Stijldans 50+ Dansschool Mittelmeijer Ger Mittelmeijer Plezier voor twee

Ben van der Sluis
Kanaalstraat 51

1431 BV Aalsmeer

www.fysioaalsmeer.nl

Op 8 oktober staat het Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (Loket WWZ) van 12.00 tot 17.00 uur 
met een stand op de gezondheidsmarkt in het 
gemeentehuis Aalsmeer. Hier kunt u informatie 
vinden over wat het Loket WWZ doet en wan-
neer u terecht kunt bij het Loket. Daarnaast 
wordt er ook uitleg gegeven over het persoons-
gebonden budget AWBZ.
 De markt heeft als doel 50 plussers te infor-
meren over de mogelijkheden die er binnen 
de gemeente Aalsmeer zijn om zolang moge-
lijk gezond en fit te blijven en zelfstandig te blij-
ven wonen. Naast het Loket WWZ staan er ook 
ongeveer 30 andere organisaties met hun stand 
op de markt. Dit zijn fysiotherapeuten, pedicu-

res, maar ook maatschappelijk werk. U kunt bij 
deze stands informatie halen, testen doen, uw 
fitheid laten meten, lezingen volgen, advies vra-

gen en hulp krijgen. Kortom een leuke informa-
tieve markt voor de 50 plusser die gezond, fit en 
zelfstandig wil blijven!




