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KORT NIEUWS:

Twee sloepen
weg

Aalsmeer – Tussen donderdag 1 augustus, 19.00 uur,
en vrijdag 2 augustus 9.00
uur zijn twee sloepen gestolen vanaf een terrein aan de
Oosteinderweg. Het gaat om
een A-sloep type 650 en een
sloep ‘top craft’ type 605. De
A-sloep is kiezelgrijs, de top
craft heeft het bootnummer
7021yv. De booteigenaren
hebben volgens de politie
een vindersloon van €5.000
uitgeloofd.

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS

De Burgemeester Kasteleinweg, gedeelte tussen Ophelialaan en J.C. Mensinglaan.

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN

Aanvraag voor kapvergunning bij gemeente

31 Waardevolle bomen
weg voor HOV-busbaan?

Aalsmeer - De gemeente heeft op 25 juli een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 31 waardevolle bomen ten behoeve van het realiseren van een HOV-busbaan
door Aalsmeer. De locatie is langs de Burgemeester Kasteleinweg.
De aanvragen voor omgevingsvergunningen staan in de officiële mededelingen van de gemeente in de krant van vorige week,
1 augustus.

VOOR HET
OFFICIËLE
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Hagelschade?
Welke hagelschade?

abspijnaker.nl
Vertrouwd, vakkundig en snel
Pijnaker - Aalsmeer

Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
T (020) 647 8001 • E info@abspijnaker.nl

Aalsmeer - De gemeente heeft
op 25 juli een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor
het kappen van 31 waardevolle
bomen ten behoeve van het realiseren van een HOV-busbaan
door Aalsmeer. De locatie is langs
de Burgemeester Kasteleinweg.
De aanvragen voor omgevingsvergunningen staan in de officiële mededelingen van de gemeente in de krant van vorige week, 1
augustus.
Plannen inzien
De plannen inzien kan op dinsdag en donderdag van 8.30 tot
12.30 uur enkel op afspraak. Een
afspraak maken kan via 0297387575. Reageren op de aanvraag is mogelijk door een reactie
te sturen naar info@aalsmeer.nl.
Menig inwoner is verbolgen over
dit voornemen. Het is vooralsnog

gissen om welke bomen het gaat,
maar er wordt uitgegaan van de
bomen tussen de Ophelialaan en
de J.C. Mensinglaan of Zwarteweg. Zo’n beetje het enige groen
langs de voormalige provinciale weg. Mocht het inderdaad om
deze bomen gaan, dan is van het
Heegstrapark (tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Cyclamenstraat) eigenlijk geen sprake meer. Deze geliefde plek bij
met name hondenbezitters komt
‘bloot’ te liggen.
Vraagtekens
Op Facebook worden vraagtekens gezet over de beoogde bomenkap: “Zou dit nu echt nodig
zijn? We geloven het gewoon
niet!” En: “Waarom een busbaan,
die zou toch in het midden komen of is er weer een ambtenaar
met een beter idee?”

De entree van het Heegstrapark bij de Ophelialaan.
Oeps (nog of weer) een volle prullenbak...

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
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MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Lachgaspatronen bij
kinderboerderij
Aalsmeer – De laatste tijd is er
overlast van jongeren die op de
parkeerplaats bij kinderboerderij Boerenvreugd lachgas gebrui-

ken. Ze gooien de lachgaspatronen op de grond, zoals op de foto is te zien. “Het ligt er vol mee”,
aldus een medewerker van de kinderboerderij.
Er zijn ook klachten over lege
drankflessen die de jeugd op het
terrein achterlaat, meestal in het
weekend. Gemeente en politie
gaan daar nu surveilleren.
Foto: www.kicksfotos.nl

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Vakantietijd
Over het moment van de aanvraag is eveneens kritiek. “Lekker op tijd, ben benieuwd wat er
nog meer uit de koker komt.” En:
“Doen ze expres in de zomer, zodat er veel op vakantie zijn in verband met bezwaren.”
Nieuwe bomen planten
Voor menigeen is de bomenkap weer een teken dat de gemeente weinig waardering heeft
voor haar groen: “Straks wordt
Aalsmeer één grote landingsbaan. En: ”Nog even en we asfalteren alles. Blijft geen groen over.
Stop met die onzin. Daar moeten
we toch met z’n allen iets tegen
doen.” Er wordt ook advies gegeven: “Eerst drie keer zoveel nieuwe bomen planten, dan pas kappen.”
Reactie wethouder
“Ik ben over deze aanvraag onaangenaam verrast”, zegt wethouder Wilma Alink in een reactie. “Mijn beleid is dat gezonde bomen in principe niet worden gekapt.” De wethouder heeft
zich daarom ook direct verder laten informeren. “Voor wat betreft
de aanvraag voor deze specifieke
kap van bomen kunnen we op dit
moment zeggen dat het gaat om
een nog niet goedgekeurde aanvraag. Sterker nog, de aanvraag is
nog niet eens officieel in behandeling genomen. Zodra dat wel
gebeurt, wordt er gekeken over
welke bomen het gaat (gezond,
niet-gezond, waardevol, etc.) En
of er sprake is van voldoende geplande herbeplanting. Dit alles
gaat pas na het zomerreces in
werking.” U/jij kunt er dus op rekenen dat wethouder Alink deze
aanvraag nauwlettend blijft volgen. Gelukkig maar!

Meerbode Tuinen- en Dierenwedstrijd

Trots op opa’s tuin, poes
Coco speelt in de tuin
Aalsmeer - En ook afgelopen
week werd de redactie weer verblijd met mooie, lieve en grappige foto’s van dieren en tuinen.
De ingestuurde foto’s van tuinen
wekken alle enorme bewondering, wat een paradijsjes. De prenten van de honden, katten, vogels en insecten geven velen een
glimlach. Wat kunnen dieren toch
lekker gek zijn/doen.
Met de gekozen tuinfoto wordt
deze week een verzoek ingewilligd van de kleinkinderen van opa
Terlouw. Hij en zijn vrouw besteden veel tijd in en aan hun tuin en
alle (klein)kinderen komen graag
langs om ook te genieten van al
het moois:
“Wij zijn heel trots op onze opa
Cees, die woont aan de Stommeerkade. Hij is altijd aan het
werk in zijn mooie grote tuin, die
hij goed verzorgt en soms mogen wij ook helpen. Opa en oma
zijn trots op hun tuin waar we allemaal graag komen. Het zou een
verrassing zijn als opa z’n tuin in
de krant zou zien staan, dus we
gaan duimen”, aldus Vinnie, Daan,
Stijn, Fender en Sem Terlouw.
De tweede gekozen foto is van
poes Coco in de tuin tussen het
groen. Echt een prachtige foto
van een nog jonge fotografe:
“Eén van onze kittens Coco is buiten aan het spelen met het Groot
Kaasjeskruid. Ze heeft ook interesse in de Distel. Met haar tongetje uit haar mond speelt ze er-

mee. Wie weet vangt ze nog een
bij”, schrijft de 10-jarige Eline
Schmutzer.
Tot half augustus
De familie Terlouw en Eline maken kans op een waardebon van
tuincentrum Het Oosten. Ook
kans maken op de mogelijkheid
om een cadeau voor de tuin of
uw/jouw dier uit te gaan zoeken bij het tuincentrum aan de
Aalsmeerderweg?
Stuur dan een foto van de tuin of
een (huis)dier of een combinatie
van deze twee met een verhaaltje erbij naar: redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Deelnemen aan de
zomerfotowedstrijd kan tot half
augustus.
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INFORMATIEF
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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl

Start kaartverkoop achtste
Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - Volgende week donderdag- 15 en vrijdagavond 16
augustus is het weer zover. Dan
start de kaartverkoop voor het
Nostalgisch Filmfestival, dat op
dinsdag 10 september in de feesttent op het Praamplein wordt gehouden. Het Boekhuis in de Zijdstraat is hiervoor speciaal geopend tussen 19.00 en 20.00 uur.
Een toegangsbewijs, voor zowel
de middag- als avondvoorstelling, kost 7,50 euro, inclusief garderobe, koffie/thee en een feestelijke lekkernij vanwege het 25-jarig bestaan van de Feestweek.
Vanaf zaterdag 17 augustus zijn
kaarten, indien nog voorradig,
verkrijgbaar tijdens de normale
openingstijden van het Boekhuis.
Het is voor de achtste keer dat
Dick Piet het Nostalgisch Filmfestival organiseert én presenteert.
Opnieuw is het hem gelukt een
gevarieerd programma samen te
stellen. De films zijn dertig tot negentig jaar oud, waaronder unieke beelden van de bevrijding van
Aalsmeer in mei 1945. Verder
nooit eerder vertoonde films van
nijverheidsschool ‘De Poort’ en
mavo ‘De Wiekslag’ in 1984.
Een film waar de nostalgie vanaf
druipt, is die van de dertig jaar geleden opgeheven winkel van Jan
Hoogendoorn in de Zijdstraat.
Dat geldt tevens voor ‘Kleurrijk
Aalsmeer in de jaren vijftig en
zestig’, een aaneenschakeling van

fraaie opnamen uit verschillende films. Een film uit midden jaren tachtig, toont de metamorfose die Aalsmeer afgelopen dertig
jaar heeft ondergaan.
Verder korte films van het pontje bij Rijsenhout in 1992, de verbreding van de Provinciale weg
in 1972, de opening van Showbizzcity in 1997 en een reportage uit 1981 over de reconstructie
van de glastuinbouw in Aalsmeer,
met onder meer opnamen van
de kwekerij van Piet Tulp aan de
Hornweg. Kudelstaarters’ Wim
Kan en Corry Vonk zorgen voor
een vrolijke noot in een film van
de uitreiking van een ‘lintje’ aan
Kan in het oude raadhuis in de
Dorpsstraat. Een ‘klassieker’ op
het programma is die uit de jaren
dertig van het Witte Kruis, met
soms hilarische beelden van het
Badhuis, de zuigelingen- en kleuterzorg, de moedercursus, verstrekking van ijs, een straatcollecte, ‘thuishulp’ en ziekenvervoer.
De aanvang van de nostalgische
middag- en avondvoorstelling, is
resp. om 14.00 en 20.00 uur. Gezien de vele positieve reacties vorig jaar, kunnen bezoekers ook nu
weer rekenen op comfortabele
kuipstoelen. Nieuw is dat de films
dit jaar op grotere LED-schermen worden vertoond. Door het
hogere contrast, is de ‘beleving’
van de filmbeelden op een LEDscherm vele malen groter.

De Uiterweg in de jaren vijftig.

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

pas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen. Vertaling in het
Engels en Spaans.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J. Weij en 18.30u. met ds. D.
Quant uit Huizen, gez. dienst
met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering met
M. van Zoelen. Zondag om
9.30u. Woordcommunieviering met Jeroen Hoekstra. Om
14u. Poolse dienst met Andrzej in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 1030u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met pastor mw. A. Creemer uit
Kudelstaart.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
Haeck uit Zeist.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Oktober t/m mei.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag

‘Proms Kudelstaart’ met
Beatlesmedley en meer
Kudelstaart - Muziekvereniging
Sursum Corda bestaat dit jaar 90
jaar en wil het jubileumjaar afsluiten met een feestelijke Proms op
zaterdag 28 september in De Spil
te Kudelstaart.
Het Proms-concert zal een mix
zijn van klassieke muziek en popmuziek. Sursum Corda zal samen
met muziekvereniging KNA uit
Uithoorn een orkest vormen. Aan
de Proms zullen diverse solo-zangers meewerken uit de regio en
het Amstelproms-koor. Op het
programma staan o.a. een swingende Beatlesmedley, een wals
van Strauss en de herkenbare
musicalmuziek van Andrew Lloyd
Webber. Het zijn allemaal herkenbare nummers.
Uiteraard wil Sursum Corda niet
al te veel van tevoren verklappen
maar er valt genoeg te genieten
op zaterdag 28. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd
voor dit concert. De kaarten kosten €10 en kunnen worden gereserveerd via kaarten.sc90@gmail.
com. Kaarten zijn ook aan de ingang van De Spil te koop, Spilstraat 5 te Kudelstaart. Het con-

Jopie en An
winnen bij
Ouderensoos

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 11 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Arno Post.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Geen dienst i.v.m. zomerstop
tot zondag 25 augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
D. Quant en om 18.30u. met
ds. D. Quant, gez. dienst in het
Lichtbaken, Rijsenhout. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Aart Mak. Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: Stichting Gered Gereedschap.
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. Mirjam Vermeij.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter, Aalsmeer. Organist:
Corn. Schaap.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. J. de Goei uit Amersfoort. Organist: Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Dienst.
Spreker: Martijn Piet. Babyop-

Films van dertig tot negentig jaar oud

Toen je ook nog met het pontje in Aalsmeer kon komen.

Wandelen door Schinkelbos
met IVN natuurgidsen
Aalsmeer – De IVN natuurgidsen
nemen belangstellenden deze
keer mee door het Schinkelbos.
Dit natuurgebiedje is pas 20 jaar
oud, ontwikkelt zich heel snel, en
heeft een heel eigen sfeer. Het
ligt tegen de zuidrand van het
Amsterdamse Bos en huisvest diverse dieren en planten die op de
rode lijst staan. Zo zijn hier de
wintertali en de groene specht
in Ontmoetingsruimte Ons
Tweede Thuis, Jasmijnstraat
33. Van september t/m april.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

waar genomen. Maar ook de ringslag en de beschermde rietorchis,
schotse hooglanders en nog veel
meer verrassingen. Start zondag
11 augustus om 10.00 uur bij de
parkeerplaats aan de Bosrandweg, vlak bij de rotonde. Iedereen
is welkom en natuurlijk is het gratis. Zorg voor stevig schoeisel.

Kudelstaart – Iedere donderdagmiddag is er voor 55-plussers een gezellige kaartmiddag
in het Dorpshuis ’t Podium te Kudelstaart, van 13.30 tot 16.30 uur.
Op donderdag 1 augustus is het
jokeren gewonnen door Jopie de
Grauw, met 360 punten. Tweede werd Riet Pothuizen, met 587
punten en als derde eindigde Trudy Knol, met 668 punten. Bij het
klaverjassen was deze week An
Uiterwaal, met 5409 punten, de
allerbeste. Marry Akse eindigde als tweede, met 4811 punten
en Huub Bouwmeester kwam
als derde uit de bus, 4617 punten. Heeft u zin om mee te kaarten? De Ouderensoos kan nog
wel een paar jokeraars en/of klaverjassers gebruiken. Kom gerust
eens kijken. Voor inlichtingen belt
u mevrouw R. Pothuizen, 0297340776.

Inloop 65+
Doopsgezinde
Gemeente
Aalsmeer - Op zondag 11 augustus organiseert Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer de maandelijkse inloop, tussen 15.00 en
16.30 uur. Als thema dit keer is gekozen: ‘Augustus vakantiemaand’.
Allemaal hebben we wel iets in
huis dat we tijdens een reis gekocht hebben. Kijk je er naar of
heb je het in je handen, dan beleef je de reis weer. Neem iets
mee met een speciale herinnering, om het verhaal met elkaar te
delen. Daarna is er gelegenheid
om een spelletje te spelen. Koffie/thee staat klaar. Vrijwillige bijdrage is €2,-. Plaats: Bindingzaal
DG kerk, Zijdstraat 55. Tel. 0297326527.

cert begint om 20.00 uur, de zaal
is open om 19.30 uur.
Foto: Ineke van Krogten.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 17.200
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Kunst & techno op
Radio Aalsmeer

‘Zimmer Frei’ ontvangt Techno
DJ Gerard Heijne
Gerard Heijne (33) werkt al 15 jaar
aan zijn muzikale carrière. Onder
verschillende aliassen draaide hij
al op een aantal mooie feesten
en locaties. Van underground illegale feestjes tot de grotere festivals en de fijnste clubs uit de
Nederlandse en Belgische club
scene. De afgelopen 10 jaar is
Gerard ook druk bezig geweest
met het produceren van zijn eigen muziek. Met releases op labels als Mike Drama’s Mental Torments Records, DJ OGI’s Techno
Factory of A.Paul’s Naked Lunch
breidt het lijstje zich netjes uit.
Dit jaar komt een nieuwe release
uit op het acid label Techno Noir
genaamd ‘Outer Darkness EP’. Na
een korte periode van afwezigheid, waarin achter de schermen
het werk gewoon doorging en
een nieuwe thuisstudio werd ingericht, is Gerard Heijne nu weer
helemaal terug onder zijn eigen
naam.
‘That’s Life’
Jenny Piet en Wilbert Streng
spreken donderdagavond Pieter Groenveld, een markante
man met veel muzikale ervaring
en een boegbeeld voor de muziek in Aalsmeer, over zijn plannen voor het komende seizoen.
Aansluitend Heleen van Haaften en Ans De Kruijf van Stiching
Kunst en Cultuur Aalsmeer vanwege het project Amazing Amateurs 2020, dit jaar iets anders:
thema is ‘Vrijheid 75 jaar na de
bevrijding van ons land’ en vandaar de vroege oproep voor dit
project. Ans over de Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof
in september maar ook over het
nieuwe cabaretseizoen van KCA
in Bacchus. Verder Karin Borg-

man van de Kunstploeg die dit
jaar met de kunstroute als thema ‘Panorama Aalsmeer’ heeft.
Een kunstwerk in een lijstje dat
je mag schrijven, tekenen, er een
collage van maken, borduren of
schilderen; noem maar op. Dit
project is te zien in een Panorama tijdens de kunstroute in september. Ten slotte komt kunstenaar Alex Prooper langs, hij legt
digitaalbeelden vast die hij bedenkt en waar je als persoon op
dat moment deel van kunt uitmaken. Ook maakte hij de 45 meter lange fotowand in Uithoorn
waar met kleine foto’s van mensen uit Uithoorn markante plekken uit Uithoorn zijn uitgebeeld.
Kunst met een verhaal. Presentatie: Jenny Piet en sidekick is Wilbert Streng. De techniek is in hanOude Meer - Op vrijdag 9 en zonden van Dennis Wijnhout.
dag 11 augustus is het weer zo‘Door de Mangel’ op herhaling ver; het jaarlijks terugkerend
Gedurende het zomerreces zijn er Woodshack Weekend. Love Peace
zeven herhalingen van ‘Door de Happiness & Music! Op vrijdag 9
Mangel’ te beluisteren. Komen- augustus staan ze weer op het
de maandag 12 augustus zal de Shack podium: vijf klasse muziuitzending van 11 februari jl. met kanten in een fenomenale CreeStefanie Schuerman te horen zijn. dence Clearwater Revival tribuZij is de nieuwe dierenarts in Ku- te, onder een nieuwe naam Ramdelstaart en heeft haar praktijk di- ble Tamble én de setlijst aangerect naast de kerk. “Ik wil graag vuld met nieuwe nummers. Onweten wat zij hetzelfde of anders geëvenaard en verbazingwekdoet dan haar collega’s”, aldus de kend goed! Met de superstrot van
vraag van Esther Karssing, haar frontman Lawrence Mul, Vedran
Mircetic (gitaar) Richard Hunting
voorganger.
‘Door de Mangel” is iedere maan- wordt deze keer vervangen door
dag te beluisteren tussen 19.00 Raymond Grevink (bas), Sander
en 20.00 uur. Zoals elk program- Rots (gitaar), Mike Visser (drum)
ma op Radio Aalsmeer, is ook de- gaat dit weer een schitterend eerze uitzending weer terug te luis- betoon worden aan de band die
slecht 5 jaar bestond maar de geteren via www.radioaalsmeer.nl.
schiedenis in ging als een van
de grootste Amerikaanse bands.
Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluiste- Creedence produceerde hits aan
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 de lopende band: Fortunate Son,
FM op de kabel, digitaal radioka- Bad Moon Rising, Susie Q, Down
naal 868 (Caiway) en via de web- On The Corner, Who’ll Stop The
site www.radioaalsmeer.nl. Daar- Rain, Up Around The Bend en
naast is Radio Aalsmeer te vinden Long As I Can See The Light zijn
op televisie met Tekst TV: kanaal slechts een paar van de vele hits
12 van Caiway, of kanaal 1389 van die CCR in een korte periode, ook
KPN/XS4ALL/Telfort. Uitzending in Nederland, scoort. Logisch dus,
gemist? Surf naar radioaalsmeer. dat voor zo’n eerbetoon muzikannl/uitzending-gemist. Volg Radio ten van formaat voor nodig zijn!
Aalsmeer ook op Twitter (@Radio- Voor deze avond zijn nog slechts
Aalsmeer) en Facebook (www.fa- enkele plaatsen beschikbaar!
cebook.com/radioaalsmeer).
Woodstock Sunday
Op zondagmiddag 11 augustus:
The Shack-Woodstock-middag

▲

Aalsmeer – Komende week zijn
er naast non-stop muziek overdag in de avonduren weer programma’s te beluisteren zoals
‘Thank God It’s Friday’, ‘Ga Toch
Wegman’ en de ‘DakVanJeHouseMix’. Naast deze shows hebben
de volgende programma’s een
uitgebreidere aankondiging.
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Love Peace Happiness & Music!

Woodstocksferen dit
weekend in The Shack
op het terras. Iedereen herinnert
zich nog wel al die prachtige tijdloze songs van o.a. Melanie, The
Band, Janis Joplin, Doobie Brothers, Jefferson Airplane, Joe Cocker. In ’n relaxte Woodstock-sfeer
muziek maken op het gezellige terras aan het water, hoe tof
is dat! Ieder jaar weer een groot
succes, zowel bij de muzikanten als bij het publiek. Coolcast
neemt het voortouw op deze muzikale middag, en uiteraard doen
ze dit samen met een aantal muzikale vrienden en gasten. Kom
gezellig kijken, luisteren en genieten! Net als vorig jaar beloofd
het weer een middag van herkenning te gaan worden in een toffe
Woodstock sfeer.
Voor in de agenda
Zondag 18 augustus: Upstream.
Chaja van der Heide (Mirage)
en André van Solinge spelen de
mooiste country en bluesy songs
op het terras. Zondag 25 augustus: The Spuny Boys; energieke en
spectaculaire Rock ’n Roll act uit
Frankrijk.
The Shack is op vrijdag 9 augustus open om 20.00, CCR begint
om 21.00 uur en de entree bedraagt €10. Zondag 11 augustus opent de Shack om 15.00 uur,
aanvang Woodstock Jam is 16.00
uur en de entree is gratis!
Info: www.the-shack.info The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer.

In aanloop naar de KCA Kunstroute

Zentangle biedt een
eindeloze variatie
Aalsmeer - In aanloop naar de
KCA Kunstroute zaterdag 21 en
zondag 22 september, besteedt
de Nieuwe Meerbode aandacht
aan de verschillende locaties en
deelnemende kunstenaars. Deze
week: Carla Jooren zij geeft les in
‘Zentangle’.
Zentangle? Voor velen een nieuw
begrip. Degenen die er al mee
kennis hebben gemaakt, zullen
beamen dat het een heerlijk ontspannende bezigheid is. Zentangle is een meditatieve vorm van
tekenen. Wij kennen allemaal wel
het gevoel dat je door iets gede meerdere uitverkochte shows boeid raakt en dan tot de ontdekdoor het hele land. ‘One After 909’ king komt dat je al het begrip van
heeft een grote schare fans en tijd verliest. Zo ben je opgegaan
kenmerkt zich als een authentie- in dat waar je mee bezig was.
ke vertaling van ruim 100 songs Kijk…dat gevoel brengt ook Zentangle teweeg! Zentangle doet
van The Beatles.
Vrijdag 6 september in P60 Am- je zelf verbazen: ‘Heb ik dat gestelveen. Tickets kosten 15 eu- maakt?’
ro (exclusief servicekosten). Kijk
voor meer informatie: www.p60. Gecertificeerd docente
Drie jaar geleden maakte Carla
nl/agenda.
Jooren kennis met deze tekenmethodiek. “Ik ben een workshop
gaan volgen en raakte steeds
Voor méér lokaal
meer geboeid. Voor Zentangje geen tekenervaring nonieuws uit de regio! ledig.heb
” Op basis van patronen - die
eenvoudig zijn aan te leren - kun
je de meest bijzondere tekeningen maken. Het lijnenspel dat
ontstaat is speels en zeer verrassend. Aan de hand van een voorbeeld laat Carla zien hoe je met
een paar eenvoudige lijntjes in

Ode aan The Beatles in
Poppodium P60
Amstelveen - Op vrijdag 6 september opent Poppodium P60
het najaar met een ode aan The
Beatles. Op deze avond brengt
The Beatles tribute band ‘One After 909’ het repertoire van de Britse band naar Amstelveen. Hits als
‘Help’, ‘Let It Be’ en ‘Hey Jude’ zullen op deze avond in het poppodium klinken. ‘One After 909’ is
één van de beste en populairste
Beatles tributebands van Nederland. De band heeft de afgelopen
jaren nationale en zelfs internationale bekendheid vergaard. De
band speelde meerdere keren in
Nederland, Engeland, Duitsland
en België. Met als hoogtepunt
meerdere optredens in de bakermat van The Beatles, The Cavernclub in Liverpool.
Ook in eigen land trekt de band
Beatles fans naar steeds grotere
zalen en theaters. De band speel-

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

drie tot vijf stappen een heel bijzonder patroon kunt opbouwen.
En dat alleen met een fineliner,
een potlood en een doezelaar
waarmee de scherpe lijnen wat
kunnen worden vervaagd. Het
zijn allemaal kleinoden van 10
bij 10 cm. Want dat is het officiële formaat waarop de tekeningen
worden gemaakt. Bij Zentangle is
over alles zorgvuldig nagedacht,
ook het te gebruiken materiaal
is van speciale kwaliteit. Het papier komt uit Italië en de pennen
uit Japan. “Mijn docente heeft
mij geleerd als je het woord ISCO kunt schrijven dan kan je Zentanglen.” Een jaar geleden vertrok
Carla naar Amerika - de bakermat
van de Zentangle - waar zij les
kreeg van de grondlegster Maria Thomas en partner Rick Robberts. “Ik kwam in een warm bad.”
Na een fantastische tijd ging Carla mét certificaat terug naar Nederland. Zij mag zich nu officieel
een gecertificeerd Zentangle docent noemen (waarvan er zo’n
dertig in Nederland zijn) die op
de oorspronkelijke wijze lesgeeft
aan mensen die deze bijzondere vorm van creëren willen leren.
De eindeloze variatie die vanuit
de eenvoud mogelijk is, maakt
het tekenen tot een van de meest
rustgevende vormen waarbij het
lijkt alsof je aan het toveren bent.
De patronen kunnen ook ‘zomaar’ een verrassende wending
nemen. Alsof je hand wordt ge-

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Expositie Amazing Amateurs
in burgerzaal, gemeentehuis. Te bezoeken tijdens openingstijden.
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Exposities in Flower Art Museum (tegenover de watertoren): Flora Botanica en Bees,
bugs & butterflies. Tot en met
29 september. Open: Vrijdag,
zaterdag en zondag van 11 tot
17u.
Expositie Ons Tweede Thuis in
De Oude Veiling, Marktstraat.
Expositie Jan Dreschler in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart.
Film ‘De nieuwe wildernis’ in
Odense huis voor ouderen.
Vanaf 14.30u. in Irene, Kanaalstraat.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Woodstock weekend met
Creedence Clearwater Revival
tribute in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf
21u.
Vrijdag 9 augustus koppelkaartavond buurtvereniging
De Hornmeer, Dreef 1, 20u.
Zaal open: 19.30u.

10 AUGUSTUS

Expositie ‘100 jaar Fokker’
en lezing (om 13u.) in Crash
Museum In fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug. Open 11 tot
16u en woensdag 13 tot 16u.

Workshop botanisch tekenen
in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg van 13.30 tot
16u.

11 AUGUSTUS

Watertoren open voor bezoekers van 13 tot 17u.
Woodshack-woodstock jam
met Coolcast band in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
Inloop 65+ Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer, 15 tot
16.30u. Thema: Augustus vakantiemaand. Bindingzaal DG
kerk, Zijdstraat 55. Tel. 0297326527. €2.

12 AUGUSTUS

Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

13 AUGUSTUS

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u. Ingang Praamplein
Walking-handball voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg van 10.30 tot 11.30u. Elke
dinsdag.

14 AUGUSTUS

Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Gitaarstatief
‘Stagg’ €10,95
NIEUW:

Gitaarkabel
‘Fender de luxe’
(4,5 meter) €19,80

Dé vioolspecialist

TIP:

Meer dan 50 ukelele’s
vanaf €29,95
TIP:

Twee kasten vol met
mondharmonica’s

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
leid. Voor Carla gaat er geen dag
voorbij of zij maakt wel even een
nieuw patroon. Heerlijk voor het
slapen gaan omdat je er zo rustig
van wordt.

een heerlijke middag had.” En wie
een ‘rustig’ kinderfeestje wil? Succes verzekerd! Want ook kinderen
(vanaf tien jaar) vinden Zentangle
geweldig om te doen!
Tijdens de KCA Kunstroute verSteeds populairder
zorgt Carla in de Historische Tuin
Zentangle neemt sterk in popu- (locatie 7) workshops van een half
lariteit toe, Daarom is Carla ook uur. Mooi om kennis te kunnen
workshops gaan geven. Zij ziet maken met de techniek van Zenhoe blij mensen worden van hun tangle. Voor de Pop-up Art Store
eigen creaties die vaak met trots (Uiterweg 184, locatie 3) maakte
worden ingelijst. ‘Laatst gaf ik een zij op hout bewerkte kettingen.
workshop in het Zorgcentrum en Op beide locaties van 12.00 uur
daar was een honderdjarige in- tot 17.00 uur van harte welkom!
woonster die naar eigen zeggen Janna van Zon
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.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
BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt
in de Staatscourant en digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. 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 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:
-

Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Coppens
Zsigmond

Voorletters
N.L.
H.

GeboorteDatum
datum beschikking
13-06-1992
09-03-1998

01-08-2019
01-08-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Rectificatie
- Lakenblekerstraat 64, Sectie C. nr. 4048, (Z19-038971),
(Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van een hotel bestaande uit 395 kamers met een half
verdiepte parkeergarage en 3 in- en uitritten. Toelichting:
gedurende de behandeling van de aanvraag is gebleken
dat de omschrijving zoals gepubliceerd op 3 juli jl. niet
juist/compleet was.
- Hornweg 249, 1432 GK, (Z19-043901), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een uitbouw
met dakopbouw aan de achterzijde van de woning. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving onjuist was. Verzonden: 22 juli
2019
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Tussen Kerkweg en Oosteinderweg, Sectie B nr. 9373, (Z19046752), het vervangen van de brug
- Schweitzerstraat 69, 1433 AJ, (Z19-046354), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorgevel van de woning
- Thailandlaan 10, sectie B nr. 4214 en 9652, (Z19-046258),
het realiseren van een bedrijfspand met kantoor en showroom
- Ophelialaan 201, 1431 HG, (Z19-046250), het realiseren
van een dakopbouw
- Uiterweg nabij 95, Sectie H, nr. 4289, (Z19-045661), het
gewijzigd uitvoeren van de constructie van de tijdelijke
wegomleiding t.b.v. de vervanging van de Aardbeienbrug
(vergund onder zaaknummer Z18-009743)
- Zeeltstraat 31, 1432 PK, (Z19-045355), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorgevel van de woning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Sportlaan 43 A, 1431 HW, (Z19-040220), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een nieuw
clubgebouw voor Atletiek Vereniging Aalsmeer. Verzonden: 31 juli 2019
- Sportlaan 43, 1431 HW, (Z19-035100), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van kleedruimtes met
douche en bergruimte. Verzonden: 30 juli 2019
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Zijlijnstraat 27 en 29, 1433 DC, (Z19-026773), het plaatsen
van een carport Verzonden: 31 juli 2019
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:

-

Mendelstraat 103, 1431 KP, (Z19-032617), het bouwen van
een dakopbouw met dakkapel op de 2e verdieping. Verzonden: 31 juli 2019

Geweigerde omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Rietwijkeroordweg 59 kwek, 1432 JG, (Z19-034911), het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een ontheffing
om een eiland/verhard terrein te gebruiken om festivalbezoekers tegen betaling te laten parkeren (Het project is
vergunningsvrij). Verzonden: 31 juli 2019
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.visitaalsmeer.nl en www.aalsmeer.nl. Op deze sites staat
een selectie van evenementen.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z19-046163) Step by Step
Aalsmeer op 5 oktober 2019, ontvangen 30 juli 2019
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Toertocht op de Westeinderplas (Z19-028745) Pramenrace
Aalsmeer op 14 september 2019, verzonden 30 juli 2019
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Gerberastraat 6, 1431SG (Z18-019304) RK Kerkgenootschap Parochiehuis, verzonden 30 juli 2019
- Ophelialaan 105, 1431HC (Z19-034878) Biedronka Aalsmeer, verzonden 6 augustus 2019
TER INZAGE
t/m 08-09-19

Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost - Machineweg 293a’ en ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z19001705

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 bekendmakingen 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 Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 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 vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Echtpaar Wijtsma-Batenburg 60 jaar getrouwd

“Rode draad bij ons is dat we
altijd voor elkaar klaarstaan”

Aalsmeer - Burgemeester Oude Kotte is maandag 5 augustus op bezoek geweest bij Til en
Piet Wijtsma-Batenburg, vanwege het 60-jarig huwelijk van het
Aalsmeerse paar. Er waren bloemen en gelukwensen vanuit de
gemeente en uiteraard werd gezellig gepraat over de trouwjaren
van het paar. Het was een ontspannen bezoek en werd erg gewaardeerd door het bruidspaar
en de familie.
Til en Piet kregen twee kinderen:
Annelies en Arie. Er kwamen twee

schoonzonen; Theo (gehuwd
met Annelies) en Johan (gehuwd
met Arie). De familie breidde verder uit met kleinzoon Bas, en zijn
vrouw Hester, en kleindochter
Sanne. Rode draad door het gezin Wijtsma-Batenburg is wel dat
zij altijd voor elkaar klaarstaan als
het nodig is, bij mooie en droevige gebeurtenissen, verjaardagen, feestdagen, verhuizingen
etc. Waar de gezinsleden ook wonen, of zij alleen zijn of een relatie
hebben; zij onderhouden goed
contact. Bijna elk jaar kon het ge-

zin op vakantie gaan, maar niet
langer dan twee weken want de
groentetuin vroeg ook aandacht.
Vakanties werden doorgebracht
in een huisje, met de vouwwagen
of caravan in Nederland. Soms samen met het gezin van tante Coba (een van de zussen van Til), het
gezin van Annelies en of Arie en
partner naar Duitsland, België of
Luxemburg. Naast vakanties genoot het echtpaar van korfbal.
“Het korfbalvirus heeft het gezin
in het bloed zitten”, hoorde burgemeester Oude Kotte maandag.
Jarenlang speelden de gezinsleden allemaal wedstrijden bij de
vereniging ‘ODI’ en allen waren
daarnaast actief met bezigheden
om de verenging levend te houden. In 2002 was het echter over
en hield de verenging op te bestaan. Toch waren er genoeg andere manieren om te recreëren,
zoals varen: van klein ‘opknapbootje’ naar de grote boot die de
naam ‘Dustoch’ droeg. Heel Ne-

derland zijn Piet en Til door geweest en een klein stukje van België. Soms gingen ze alleen een
weekend weg, maar eenmaal genietend van hun vroegpensioen
zaten ze maanden op het water.
En waar ze ook aangemeerd lagen, de kinderen met aanhang
en kleinkinderen kwamen altijd
langs. Favoriete bezigheid tijdens het op pad zijn met de boot:
zwemmen! Het bruidspaar is
honkvast te noemen. Het duurde
ruim 45 huwelijksjaren voordat
Piet en Til voor het eerst samen
verhuisden (Til zelfs vanuit haar
ouderlijk huis). Van de vertrouwde Aalsmeerderweg werd een
woning betrokken in de Spoorlaan, Aalsmeer-Zuid. De tweede keer verhuizen kwam in 2016,
toen zij in hun huidige appartement in Aalsmeer-Dorp gingen
wonen. Hun kinderen waren minder honkvast: Annelies is intussen achtmaal verhuisd en heeft
in vijf verschillende provincies
gewoond. Arie woonde in vier
verschillende provincies maar is
daarvoor wel tien keer verhuisd.
Bij (bijna) alle nieuwe woonplekken moest er opgeknapt en geklust worden en wie kwamen helpen of de laatste jaren regelmatig
kijken? Juist: Pa Piet en Ma Til.
Foto: Fam.Wijtsma

Op onderzoek in het
Amsterdamse Bos

VOGELS IN DE NATUUR

Ooievaars uitstekende
zeil- en glijvliegers

Aalsmeer - Als we de polders
met weilanden ingaan is er nu
volop te genieten van de ooievaars. Bij eenieder bekend, en
wanneer men ze bijna statig, in
een weiland ziet gaan of staan zal
er meestal ongemerkt snelheid
worden geminderd. Het blijft gewoon een bijzonder mooie vogel,
die eind vorige eeuw zowat verdwenen was uit Nederland. Gelukkig zijn de milieueisen drastisch aangepakt, heeft het broedprogramma in diverse Ooievaars
dorpen goed zijn werk gedaan
en is er inmiddels een populatie
van 800 tot 1000 broedparen te
vinden.
Rond Aalsmeer zijn ze niet te zien,
maar ga er eens op uit langs de
Kromme Aar bij Alphen, de Meye
bij Bodegraven, Arkemheen Polder bij Eemnes, de weilanden
langs de Amstel, vrijwel het hele groen hart en weidegebied is
hun leefgebied. Wanneer er gras
wordt gemaaid en gekeerd, is het
vaak gewoon druk op zo’n weiland. Al hun voedsel is dan beter
te zien en te vinden. Denk niet dat
ze alleen van kikkers leven! Muizen, mollen, kleinere ratten zijn in
de weilanden hun favoriete voedsel. In april wordt met de nestbouw begonnen op de beken-

de hoge masten met twijgenkorf,
maar ook flinke schoorstenen
worden wel gebruikt om hun nest
er op te bouwen. Doorgaans 2 à
3 eieren die in bijna 5 weken tijd
door beide ouders worden uitgebroed. Dan blijven de jongen nog
zo’n 50 dagen op het nest, waarna de eerste uitvliegpogingen
worden gedaan. Na circa 2 weken uitvliegen word het voeden
verminderd en moeten ze steeds
meer voor zichzelf gaan zorgen.
Afhankelijk van wat voor ouders
ze komen, uit een fok kolonie of
vanuit wilde ouders, gaan de ooievaars eind augustus in groepen
op trek naar zuidelijk Afrika. Met
behulp van zenders en satellieten heeft men waarnemingen gedaan van trektochten van 10.000
kilometer. Dat zijn enorme afstanden, echter met een spanwijdte
van over de 2 meter en hun techniek om gebruik te maken van de
thermiek, zijn het ook uitstekende zeil- en glijvliegers. Vogels die
afstammen van hier gefokte paren gaan niet allemaal op trek.
Ook door de zachte winters is het
hier goed overleven voor hen.
Geniet er dus nog even van, voor
ze weer voor een paar maanden
verdwenen zijn.
Henk Vogelaar

Amstelland - Kom mee op onderzoek uit op woensdagmiddag
14 augustus om 12.00 uur, 13.30
uur of 15.00 uur. Kan een slak op
z’n kop lopen?
Hoe snel kruipt een worm in de
grond? Deze activiteit staat onder
leiding van Natuur is een Feest en
is voor kinderen van 4 tot 9 jaar
en (groot)ouders of begeleiders.
Kosten 5 euro per kind en 2,50
euro per volwassene. Duur: 1 uur
buiten en de start is bij De Boswinkel.

Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum

Lezing ‘Grootste missie in
Tweede Wereldoorlog’
Aalsmeerderbrug - Meer weten over de grootste bombardementsmissie van de Tweede Wereldoorlog? Die missie is door
meer dan 2000 bommenwerpers
en jagers uitgevoerd op 24 december 1944. Deze missie was
een knap staaltje logistiek, planning en coördinatie. Joost de Raaf
heeft deze missie uitgebreid bestudeerd en vertelt op zaterdag
10 augustus om 13.00 uur uitgebreid over deze grootste missie die de Achtste Luchtmacht
tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft uitgevoerd. Met onder
andere Google Earth wordt een
beeld geschetst van de omvang
van deze missie. De lezing is goed
te combineren met een uitgebreid bezoek aan het Crash lucht-

oorlog- en verzetsmuseum ’40’45. Het museum is geopend op
woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur, de vaste zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur en elke tweede zondag van de maand ook van
11.00 tot 16.00 uur.
De toegang bedraagt 5 euro voor
volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Het
museum is gevestigd in het Fort
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het
werk van het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45
op de website, instagram of facebook.

uur. Je leert verschillende manieren om een hut te maken. Een hut
om in te wonen en in te verbergen voor wilde dieren. Of een eigen heksen- of piratenhut. Deze
activiteit staat onder leiding van
Natuur is een Feest en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot)
ouders of begeleiders.
Kosten 5 euro per kind en 2,50
euro per volwassene. Duur: 1
uur en de start is bij De Boswin- Grote fruitoogst. Foto: Marian Verweij
kel. Aanmelden voor alle activiteiten via 020-5456100, via www.
Hutten bouwen
amsterdamsebos.nl of in De BosGa je mee hutten bouwen op winkel aan de Bosbaanweg 5, iewoensdagmiddag 21 augustus dere dinsdag tot en met zondag
om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Jongen in het Wild
Ga mee op pad met de boswachter op zondagmiddag 18 augustus om 14.00 uur. En hoor van alles over de jonge dieren en misschien zie je ze ook nog wel. De
wandeling is geschikt voor het
hele gezin en de start is bij de
Parkeerplaats Bosrandweg, in het
zuiden van het Bos. Kosten 5 euro per persoon, graag gepast en
contant meenemen.

Tuin Bram de Groote zoekt
nieuwe vrijwilligers
Uithoorn - Voor de Tuin van Bram
de Groote aan de Boterdijk in Uithoorn zoekt Landschap NoordHolland enkele nieuwe vrijwilligers. De fraaie tuin bestaat uit
een boomgaard, kruidentuin,
paddenpoel, schapenweide, bessentuin, diverse borders en een
aantal bijzondere bomen. Het onderhoud van de heemtuin is in
handen van een gezellige groep
vrijwilligers die zich elke woensdagochtend inzet voor de tuin.
Zij maaien, harken en snoeien en
doen het groter onderhoud zoals het kappen van bomen en het
schoonmaken van sloten in overleg met de boswachter van Land-

schap Noord-Holland. Naast deze
groep is er ook een team actief tijdens open dagen. Zij leiden in de
zomermaanden elke eerste zondagmiddag van de maand bezoekers rond. Voor beide teams worden nieuwe mensen gezocht.
Meehelpen?
Lijkt het u/jou leuk maar is er nog
twijfel? Kom dan eens langs op
de woensdagochtend om even
de sfeer te proeven, kennis te maken en vragen te stellen. Vraag
naar Sjaak Pieterse, de vrijwilligers coördinator. Voor de zekerheid hier ook zijn telefoonnummer: 06-21462084.

Groepscursus Minder Piekeren
Streek – Ziet u altijd beren op
de weg? Bent u kampioen piekeren? Of voelt u zich vaak gespannen? Maakt u zich zorgen en ligt
u daar ’s nachts wakker van? U
bent niet de enige! Iedereen piekert wel eens. Maar liefst een op
de vier Nederlanders is hier dagelijks meer dan een uur mee bezig. Veel mensen blijven tobben
over bijvoorbeeld geld, kinderen, werk of gezondheid zonder
Aalsmeer – ‘Zomerkriebels’ heet geweldig. Gelukkig bestaat het een stap verder te komen. Herde poppenkastvoorstelling van Kriebelmonster niet echt maar de kent u zich hier in en wilt u minTheater Zelen. Afgelopen zon- poppen uit het theater hadden er der piekeren? Dan is de groepsdag waren er twee voorstellin- goed jeuk van! De voorstellingen cursus Minder Piekeren iets voor
gen op kinderboerderij Boeren- waren gratis te bezoeken, een u! Veel problemen zoals niet lekvreugd. Aan de geboeide kopjes leuk uitje op de kinderboerderij!
ker in je vel zitten, somberheid,
te zien vonden de kinderen het Foto: www.kicksfotos.nl
stress, hebben te maken met

Geboeid door poppenkast

verkeerde manieren van denken.
In de cursus van Prezens leert u
om anders te denken. Want anders denken helpt om je beter te
voelen.
Praktische informatie
Startdatum van de cursus is donderdag 19 september, van 14.30
tot 16.30 uur. Locatie: Paramedisch Centrum in Duivendrecht.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en deelname is kosteloos. Informatie en aanmelding:
Prezens: (088) 788 5015 of preventie@prezens.nl. Of ga naar
www.ggzingeest.nl en vul de online vragenlijst PrezensQuest in
voor advies en ondersteuning.
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Monumenten in de schijnwerpers:

Dorpskerk van Aalsmeer
Aalsmeer - Een nieuwe rubriek
deze zomer: Monumenten in
de schijnwerper. De gemeente
Aalsmeer telt best heel veel monumenten of, ambtelijk gezegd,
objecten die een algemeen belang vertegenwoordigen. Gebouwen, huizen en kerken die om
cultuur- of architectuur historische waarde, schoonheid of betekenis voor de wetenschap hebben. Meestal betreft het gebouwen, maar ook bruggen, parken
en begraafplaatsen kunnen als
monument aangemerkt worden.
In een aantal gevallen is niet alleen de buitenkant beschermd,
maar ook het interieur. Ook kunnen bij gebouwen behorende
terreinen, zoals tuinen en parken
en op zichzelf staande terreinen
de status monument krijgen.
Aalsmeer kent liefst 29 Rijksmonumenten, 3 Provinciale monumenten, 43 Gemeentelijke monumenten en 8 gebieden die aangewezen zijn als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.
De Dorpskerk
De Dorpskerk is een rijksmonu-

ment en staat fier aan de rand
van het Centrum, nabij de Ringvaart, in de Kanaalstraat. De kerk
is in 1549 in gebruik genomen
en is gebouwd in opdracht van
de Rooms-Katholieke kerk. Sinds
1586 is de kerk protestants en
kreeg het de naam gereformeerde kerk.
De kerk is in delen gebouwd.
Eerst als driebeukige kerk met circa 350 zitplaatsen. In 1653 was
het aantal inwoners behoorlijk
gegroeid en is besloten de kerk
te vergroten. In het midden van
de kerk werden twee zijbeuken
aangebouwd, waardoor het een
kruiskerk werd.
Tot 1828 werden er mensen in
de kerk begraven. De oudste
zerk komt uit 1602. De welgestelden lagen met name rondom de
preekstoel.
Sinds 1973 is de Dorpskerk een
rijksmonument. Ook het orgel in
de kerk is opgenomen in het rijksmonumentenregister. Het tweeklaviersorgel is in 1868 gebouwd
door Hermanus Knipscheer. In
2008 is het orgel geheel gerestaureerd.

Van gemeentehuis naar exporuimte

Het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Net als de Dorpskerk in de Kanaalstraat is het nabij gelegen Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat een rijksmonument.
De naam zegt het al, het vroegere
gemeentehuis. Maar, niet het eerste raadhuis. Dit monument heeft
namelijk een voorganger. Het
eerste raadhuis stond op dezelfde plaats en is gebouwd in 1619.

Nummer twee, het huidige Oude
Raadhuis, stamt uit 1780.
Tot 1962 heeft dit Oude Raadhuis
dienst gedaan als gemeentehuis.
Nog altijd heeft dit prachtige gebouw een publieksfunctie, want
in het Oude Raadhuis worden
door de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) wisselende
exposities georganiseerd.

Van huis van de dominee naar woning

Pastorie Hervormde kerk
Aalsmeer - Het Oude Raadhuis
is niet het enige rijksmonument
in de Dorpsstraat. Tegenover dit
voormalige gemeentehuis staan
nog twee panden die deze status
hebben gekregen. Op nummer
14 de pastorie van de Hervormde kerk. Dit pand is gebouwd in
het eerste kwart van de 19e eeuw
voor de dominee of de koster van
de nabij gelegen Dorpskerk.
Het huis kenmerkt zich door de
ingezwenkte voorgevel, de dubbele deur in een omlijsting door
pilasters en vensters met acht en
zes uitschuiframen. In het historische pand hebben verschillende dominees van de kerk gewoond, maar nu staat het te koop
(of is net verkocht). Van binnen
bezichtigen is de moeite waard,
onder andere in de suite deuren
met originele glas in lood ramen,

maar dit is alleen mogelijk voor
gegadigden voor dit monument.
Het huis uit 1825 heeft negen kamers en onder andere een natuurzwembad in de tuin
Schoutenhuis
Op de hoek, bij de Schoolstraat,
op nummer 18 in de Dorpsstraat
nog een rijksmonument. Het
schoutenhuis en dit pand heef
een indrukwekkende geschiedenis. Het huis was een van de eerste stenen huizen met dakpannen in Aalsmeer.
In 1761 gebouwd als nieuwe woning voor de schout van
Aalsmeer. Door de dakpannen
en bakstenen muren voorkwam
dit pand verder afbranden van
de Dorpsstraat vanuit de richting van de Zijdstraat bij de grote brand van 1844.

Ontwerpen van architect Staal

De Doopsgezinde Kerk
Van bouwval naar blikvanger

Korenmolen ‘De Leeuw’
Aalsmeer - Van rijksmonumenten in de Kanaalstraat en de
Dorpsstraat naar monumentale blikvangers in de Zijdstraat.
Korenmolen De Leeuw op nummer 28 is al meer dan 150 jaar gevestigd op de huidige locatie. De
achtkante molen is een baken in
het dorpsgezicht. Om dit cultureel erfgoed in bedrijf te houden,
zorgen zo’n 22 vrijwilligers er voor
dat De Leeuw een levend monument blijft, dat voorziet in een regionale behoefte aan ambachtelijke meelproducten. In het kader van cultuur-historische educatie wordt de molen regelmatig
bezocht door lokale basisscholen en toeristen. Tevens functioneert dit rijksmonument als op-

leidingsmolen en examenmolen
voor toekomsctige molenaars. De
molenaars malen op ambachtelijke en verantwoorde wijze diverse granen en verwerken deze tot
verschillende producten en deze
worden verkocht aan lokale bedrijven en in de winkel ook aan
particulieren. Oh, en Sinterklaas
en de Pieten weten jaarlijks de
molen te vinden voor overheerlijke pepernoten…
De molen-winkel is iedere dinsdag en zaterdag geopend van
13.00 tot 17.00 uur. Meer weten
over dit rijksmonument? Kijk dan
op www.molendeleeuw.nl. Volgende week aandacht voor nog
een rijkmonument in de Zijdstraat in het Centrum.

Aalsmeer - Na korenmolen De
Leeuw nu de kerk met voormalige kosterwoning van de Doopsgezinde Gemeente in de schijnwerper. Dit rijksmonument is
ontworpen door architect J.F.
(Jan Frederik) Staal, gebouwd in
1926 en opgeleverd in 1927. De
kerk en de woning zijn ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School met elementen uit de
doopsgezinde kerkbouw en de
Nieuwe Zakelijkheid. Het rechthoekige deel met de hoofdentree
telt twee bouwlagen en wordt
afgesloten door een steekkap.
De nevenruimten, op de noordhoek, tellen één bouwlaag onder
een schildkap, die aansluit op het
dak van de kerk. De dakschilden
zijn bedekt met rode Romaanse pannen. De gevels zijn opgetrokken in grijs-groene baksteen
met decoratieve banden en vlakken in de voorgevel. Het interieur
van de kerk is eveneens nog in
oorspronkelijke staat met op de
vloer zwart gelakte grenen delen
en houten kerkbanken.

Centrale Aalsmeersche Veiling
In de nabijheid van de Doopsgezinde kerk staat nog een ontwerp
van architect J.F. Staal (18791940). De Centrale Aalsmeersche
Veiling (CAV) aan de Van Cleeffkade komt eveneens van zijn hand.
De bouw startte in 1922 en de oplevering was in 1926. Het meest
karakteristieke deel van het gebouw is het front aan de Van
Cleeffkade dat bestaat uit enkele rechthoekige bouwdelen met
symmetrische kappen en een hoge toren. Het hoofdgebouw en
de toren zijn ontwerpen van architect Staal.
De veiling bleek al snel te klein
en moest groter gebouwd worden. Voor deze uitbreidingen (gedeelte met sheddaken en de hal
met groene dakranden) droeg architect Berghoef zorg. Ook de architect van het gemeentehuis dat
momenteel gerenoveerd wordt.
De CAV (nu Studio’s Aalsmeer) is
overigens geen rijksmonument,
maar staat op de gemeentelijke
monumentenlijst.
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Markt tijdens feestweek
naar het Raadhuisplein
Aalsmeer - De weekmarkt van
Aalsmeer wordt op dinsdag 10
september in verband met de
feestweek weer verplaatst van
het Praamplein naar het Raadhuisplein. De feestweek vindt dit
jaar voor de 25ste maal plaats
op het Praamplein. Het jubileum
wordt gevierd met een scala aan
artiesten en de waardering voor
deze programmering is groot. De
donderdag is in ieder geval al uitverkocht. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.feestweek.nl. De gemeente Aalsmeer

vindt het van belang dat bewoners hun inkopen op de weekmarkt kunnen blijven doen terwijl de feestweek in volle gang
is. Vanwege de feesttent op het
Praamplein worden de marktkramen daarom weer voor één keer
op het Raadhuisplein opgesteld.
Op het Raadhuisplein geldt op
dinsdag 10 september een (gedeeltelijk) parkeerverbod met
wegsleepregeling. Het verbod
wordt op het plein vanaf vier weken voor ingang al duidelijk aangegeven met borden.

Lustrum JCI Amstelland met
burgemeester Jan van Zanen
Amstelveen - JCI Amstelland bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd
op 19 oktober! JCI (Junior Chamber International) stond vroeger
ook wel bekend als Juniorkamer.
JCI is een vereniging voor jonge
ondernemende mensen tot 40
jaar. Het is een wereldwijde vereniging met lokale afdelingen. De
vereniging zet zich maatschappelijk in, leert samen, zet zich in om
business te verbinden en heeft
plezier samen. De lokale afdeling JCI Amstelland is enorm actief. In Aalsmeer organiseren we
bijvoorbeeld al jaren ons bedrijven beachvolleybal event ‘Netzomer’, waarmee ze geld ophalen voor een goed doel. In Amstelveen zijn de jonge ondernemers jaarlijks actief met het lokale
World Cleanup day event. Ook organiseert JCI in de regio het verbindingsdiner. Op 19 oktober is er
dus het 40-jarig bestaan. Niet alleen wordt het jubileum gevierd

met bestaande en oud-leden. Zij
leren namelijk graag potentiële
nieuwe leden kennen tijdens het
middagprogramma, dat om 14.00
uur begint in restaurant Paardenburg te Amstelveen. Daar wordt
het befaamde Wereldhandelsspel
gespeeld. Tijdens dit spel bootsen deelnemers de wereld handel
na. Het spel wordt afgesloten met
een borrel met een tweetal aansprekende gastsprekers: Jan van
Zanen en Darshan Sloot. Jan van
Zanen is de huidige burgemeester van Utrecht en een voormalig
burgemeester van Amstelveen;
hij is bovendien erelid van JCI
Amstelland. Darshan Sloot is de
huidige directeur van de ondernemersvereniging van Amstelveen. Vind je het leuk om een keer
op een laagdrempelige manier
JCI Amstelland te leren kennen?
Voor meer informatie zie www.jciamstelland.nl of www.facebook.
com/events/2247101098704464/”

Activiteiten overzicht

Steun Bloemenzegels
voor Vuur en Licht!
Aalsmeer – In februari bij de
prijsuitreiking van de jaarlijkse
actie kondigde voorzitter Annemieke Treur het al aan. De vereniging van Bloemenzegelwinkeliers
is ter viering van het 65-jarig jubileum hoofdsponsor van Vuur en
Licht op het Water. In haar winkel Annemieke’s Kramerie heeft
ze oude boekjes uitgestald met
bloemenzegels in verschillende kleuren en vormen: “De oude boekjes met zegels zijn nog
steeds geldig. Dus als er bij oma
ergens in een la nog oude boekjes liggen, lever ze maar in.” Deze
ruimhartige benadering is tekenend voor de vereniging.
De jaarlijkse actie met als hoofdprijs een auto verheugt zich in
een grote belangstelling. Recent
is er een boekje met promoties
van de winkeliers bezorgd bij de
inwoners van Aalsmeer. In september komt er een vrolijke gratis boodschappentas. De vereniging doet op deze manier iets terug voor de trouwe klanten van
de Bloemenzegelwinkeliers. Annemieke: “Onze sponsoring van
Vuur en Licht op het Water heeft
dezelfde bedoeling. Het is een
groot en mooi spektakel met
vuurwerk en verlichte boten en
is voor de hele Aalsmeerse bevolking.”
Wie denkt dat bloemenzegels
hun langste tijd gehad hebben,
komt volgens Annemieke bedrogen uit. De vereniging benadert
elke nieuwe, zelfstandige winkelier in Aalsmeer die geen onderdeel is van een grote keten om

lid te worden. Maar ook de consumenten waarderen de zegels nog
steeds, zegt Annemieke: “Vooral de mannen die boodschappen
doen zijn er wel tuk op om de zegels te ontvangen. Ze zeggen dat
ze anders na thuiskomst zonder
zegels teruggestuurd worden.”
Annemieke ziet nog wel ruimte voor verbetering. Ze wil op de
plakboekjes de achtergrond van
de bloemenzegels beter gaan
uitleggen. Aan nieuwe bewoners moet bijvoorbeeld regelmatig uitgelegd worden dat een volle spaarkaart niet recht geeft op
een bos bloemen, maar op een
geldbedrag. Al 65 jaar geleden
probeerden de aangesloten winkeliers zich zo te onderscheiden.
Dat wil Annemieke ook voor de
toekomst zo houden en ze denkt
dat de bloemenzegels zullen blijven bestaan zolang winkels bestaan.
Annemieke verheugt zich op 7
september. Ze is zelf grote liefhebber van vuurwerk en zal zeker
vooraan staan om het spektakel
te aanschouwen. Ze zal dat met
heel veel andere toeschouwers
doen. Op het hoogtepunt van
de avond zijn bijna twee van de
drie Aalsmeerders op het water
of langs de oevers van de Westeinderplassen te vinden. Annemieke: “Juist dat vind ik zo mooi,
dat zoveel mensen uit Aalsmeer
ervan genieten en nog gratis ook.
Hoe kunnen wij ons geld van de
bloemenzegels nou beter besteden dan door Vuur en Licht op
het Water te sponsoren?”

“Belangrijk voor uitstraling provincie”

Subsidie voor onderhoud
provinciale monumenten
Amstelland - Eigenaren van provinciale monumenten kunnen
vanaf 25 juli subsidie aanvragen
voor onderhoud en restauratie.
Voor onderhoud is dit jaar 67.000
euro beschikbaar en voor restauratieprojecten kan de provincie in
2019 in totaal 295.000 euro uitkeren. Eigenaren van onder andere
stolpboerderijen en kerken waarin gewoond wordt, mogen voor
het eerst subsidie aanvragen
voor de restauratie van hun vastgoed. Eerder kwamen zij alleen in
aanmerking voor een lening van
het Nationaal Restauratiefonds.

uitvallen. Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Met deze wijzigingen maken we het voor eigenaren makkelijker om hun provinciale monumenten in topconditie te brengen of te houden. Dat
is heel belangrijk voor de uitstraling van onze provincie. Typisch
Noord-Hollandse stolpboerderijen bijvoorbeeld maken onze provincie zo uniek.”

Subsidie
Het onderhouden of restaureren van provinciale monumenten
is duurder dan voor ander vastgoed. Vaak moeten speciale maGrote monumenten
terialen worden gebruikt om het
Ook nieuw is dat grote onder- monument in ere te houden of
houdsprojecten van monumen- te herstellen. Eigenaren van proten, zoals een kerk, in aanmer- vinciale monumenten kunnen
king komen voor subsidie als de een subsidie ontvangen voor 50
kosten hoger dan 100.000 euro % van de totale onderhoudskosten die onder de subsidie vallen,
met een maximum van 18.500
euro. Een uitzondering geldt voor
grootschalige monumenten waar
de kosten voor de monumentale onderdelen boven 100.000 euro liggen. Ook daar kan subsidie
voor worden aangevraagd voor
40 % van de kosten. Meer informatie is te vinden op de website van provincie Noord-Holland,
onder het kopje Cultuur. Op deze
website staat ook de lijst van provinciale monumenten.

Optreden in Zorgcentrum
Aelsmeer Op woensdag 14
augustus is er een optreden
van Pim en Nico, zij spelen
piano, saxofoon en gitaar en
zingen liedjes van o.a. Toon
Hermans, Doris Day en Vera
Lynn. U bent om 15.00 uur
van harte uitgenodigd om
naar het optreden te komen
luisteren in de grote zaal van
Zorgcentrum Aelsmeer.
Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Woensdag 14 augustus
kunt u genieten van o.a. een
Hongaarse goulashsoep,
stokbrood met kruidenboter,
jägerschnitzel, rijk gevulde
jachtsaus, gestoofde
appeltjes, rösti aardappelen,
wittekoolsalade en een
sorbet met vruchtjes met
aardbeiensaus en slagroom
naar keuze voor maar € 14,-.
U bent van harte welkom
vanaf 17.00 uur. Reserveren
kan via tel. 0297-820979.

Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Vrijdag 16 augustus kunt u
genieten van o.a. meloen
met Ardenner ham,
stokbrood met kruidenboter,
kipsaté met pindasaus,
Vlaamse friet met
mayonaise, aardappelsalade,
garnituur van kroepoek,
gefruite uien, ananas en atjar
en een romige perzik
maracuja kwark voor € 14,-.
vanaf 17.00 uur. Reserveren
kan via tel. 0297-820979.
Musica in Voor Elkaer
Op vrijdag 16 augustus kunt
u tijdens Musica kijken naar
Toon Hermans op groot
scherm in wijkpunt Voor
Elkaer van 14.30-16.00 uur.
U bent van harte welkom!
Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 16 augustus bent
u van harte welkom in de
inloop Odense in het
gebouw van Ontmoetingscentrum Irene. Deze middag
kunt u om 14.30 uur kijken
naar de film: ‘‘De wilde stad’’.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Tour de France-spel:

Wie wint de raceﬁets?
Aalsmeer – De Tour de France is
weer ten einde. Janna van Zon en
Dick Kuin hebben de lezers van
de Meerbode op de hoogte gehouden van de dagelijkse etappes. Zij hebben genoten van dit
wielrenfestijn en met hen vele inwoners.
Jaarlijks presenteert de Meerbode voor aanvang een Tour de
France special met hierbij een
prijsvraag. Hier was zeker waardering voor, gezien het grote
aantal inzendingen. Niet zo gek
natuurlijk als er een Cube Attain
racefiets ter waarde van 700 euro
te winnen is. De fiets is beschikbaar gesteld door Waning Tweewielers, maar wie deze heeft gewonnen blijft nog even een verrassing.
Ook wie de Sigma polscomputer bij Bert de Vries in ontvangst
mag gaan nemen, een energiescan krijgt aangeboden van Sienergie en wie de nieuwe eigenaar wordt van de Tomado Blen-

der van de Marskramer blijft tot
volgende week geheim. En dan is
er ook nog een doos wijn te verdelen van Wittebol Wijn en een
fles champagne van Gall & Gall
Van Lammeren.
Of u/jij hier kans op maakt? Dat
hangt af van de gegeven antwoorden. De gele trui is gewonnen door Egan Bernal, tevens
winnaar Tour de France en beste
Nederlander was natuurlijk Steven Kruijswijk die prachtig als
derde wist te eindigen. De beste Nederlander in het bolletjesklassement was eveneens Steven
Kruijswijk en twee Nederlanders
(Mike Teunissen en Dylan Groenewegen) hebben een etappe
gewonnen.
Tot slot nog de oplossing van de
puzzel: ‘Het heilige geel 100 jaar’.
Alle vragen goed? Dan stijgt de
spanning… In de krant van donderdag 15 augustus worden de
winnaars bekendgemaakt. Nog
even geduld graag!

derbaan. Dat is in strijd met het
beleid van Schiphol, waarin op
één locatie tegelijkertijd grotere werkzaamheden verricht kunnen worden om vertragingen
in de afhandeling van vliegverkeer te voorkomen. Om te voorkomen dat de Polderbaan en de
Aalsmeerbaan gelijktijdig in onderhoud zijn en/of een start- of
landingsbaan door deze wijziging tijdens de herfstvakantie
in onderhoud is, heeft Schiphol
voor de nieuwe data gekozen.

Bewoners met vragen
Voor meer informatie of vragen
over het vliegverkeer tijdens de
werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met
BAS. Dat is het informatie- en
klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.
Dit kan via telefoonnummer 0206015555 of via het raadplegen
van de website www.schiphol.nl.
Onder invloed van het weer en
operationele verstoringen kan de
planning veranderen.

In het najaar onderhoud
aan de Aalsmeerbaan
Aalsmeer – In september en oktober gaat Schiphol onderhoud
plegen aan de Polderbaan en
Aalsmeerbaan. De planning van
het onderhoud is gewijzigd. Het
onderhoud aan de Polderbaan
vindt volgens de nieuwe planning eerder plaats, het onderhoud aan de Aalsmeerbaan later.
De start- en landingsbanen zijn
niet langer dan oorspronkelijk gepland buiten gebruik.
Polderbaan
De Polderbaan is volgens de
nieuwe planning buiten gebruik
van maandag 23 september tot
en met zondag 29 september. Tijdens dit onderhoud wordt een
toename van vliegverkeer op de
Buitenveldertbaan verwacht en
wordt de Zwanenburgbaan voornamelijk gebruikt in/uit noordelijke richting.

Aalsmeerbaan
De Aalsmeerbaan gaat in onderhoud van zondag 29 september tot en met zondag 13 oktober. Hierdoor starten en landen
er meer vliegtuigen op de Buitenveldertbaan en is de Zwanenburgbaan naar verwachting vaker in/uit zuidelijke richting in gebruik. Tussen zondag 13 oktober
en zondag 20 oktober vindt er
aanvullend onderhoud plaats aan
een rijbaan naar de Aalsmeerbaan.
Overlappen
Schiphol wijzigde de planning
in verband met werkzaamheden aan een rijbaan naar de
Aalsmeerbaan. De werkzaamheden aan de rijbaan duren een
week langer dan oorspronkelijk gepland en zouden daardoor
overlappen met die aan de Pol-
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“Niet weghalen is van levensbelang”

CDA heeft ook vragen over
bomenkap langs N196
Aalsmeer - CDA Aalsmeer stelt
het College van B&W vragen over
de vergunningsaanvraag voor het
kappen van 31 waardevolle bomen langs de burg. Kasteleinweg.
Deze kap is volgens de aanvrager nodig voor de herinrichting
van de burg. Kasteleinweg en de
Hoogwaardige Openbaar Vervoer
(HOV)verbinding over genoemde weg. “Het arsenaal bomen in
Aalsmeer is hard nodig om iets
terug te doen aan de aantasting
van ons leefklimaat door (ultra)
fijnstof. Dan is er eerder behoefte aan meer dan aan minder bomen”, aldus het CDA in een persbericht. De partij wil antwoorden
op de vraag of kap echt nodig is.
“Het kan zijn dat de kap noodzakelijk is om het plan te realiseren,
maar dan wil het CDA daar graag
een (veel) groter aantal bomen
voor terugzien”, aldus de stelling-

name. De partij zegt in haar vragen naar B&W verder dat “goede,
volwassen bomen op dit moment
de enige manier zijn om nog
iets te doen aan de aangetoonde slechte luchtkwaliteit in onze gemeente a.g.v. de (ultra)fijnstofconcentratie die hier bovenmatig aanwezig is. Het niet weghalen ervan is, los van de handhaving van de kwaliteit van de omgeving, langzamerhand van levensbelang voor de Aalsmeerse
bevolking.” De fractie vraagt naar
nut en noodzaak van de voorgestelde kap maar ook om welke
bomen het gaat en of er geen reeel alternatief is. Daarnaast vraagt
zij zich af of het College al niet
eerder wist van de plannen. Tot
slot hoopt het CDA, als kap dan
toch onvermijdelijk is, of een aantal van 31 (volwassen) bomen
herplant kan worden.

LEZERSPOST
“Wij steunen Aalsmeerders van harte
in protesten vliegtuigenoverlast”
Regelmatig lezen wij de Meerbode om van het Aalsmeerse
nieuws op de hoogte te blijven. (Wij wonen in Delft). Wij
hebben al 48 jaar een eilandje
aan de kleine Poel. Dus al lang
genoeg om hierover onze mening te geven. Wij sluiten ons
volledig aan bij de protesten
van Aalsmeerders tegen vliegtuigenoverlast. Wat was het,
toen wij hier kwamen recreëren, een paradijs van rust! Weinig vliegtuiglawaai, alleen het
gekwaak van eenden en het
gefluit van vogels. Nu wordt
het alleen maar erger en van

stillere motoren merken wij
niets. Ook op de Poel is het lawaai toegenomen, vooral door
de dikwijls keiharde muziek
van de jeugd en het harde varen. Toch willen wij hier blijven,
want wij voelen ons hier thuis
op ons mooie stukje grond en
voelen ons ook een beetje inwoner van Aalsmeer. Wij hebben wel gemerkt dat diefstal en vernieling zijn afgenomen, dus dat is positief. Beste
Aalsmeerders: wij steunen jullie dus van harte.
Hans en Marijke de
Groot-Verouden, Delft

Geen alternatieven en aankoop gronden

Kluis met
sieraden
buitgemaakt

Wéér afval gedumpt bij
containers
Kudelstaart - We zouden er een
serie van kunnen maken: afval
dumpen bij verzamelcontainers.
Zou Meerlanden het rustig gekregen hebben, de laatste tijd op
de Milieustraat? Want dáár hoort
de troep, die niet in de plasticen andere containers past, thuis.
Of je laat het ophalen door een
auto van Meerlanden, die speciaal voor groot afval enkele malen
per jaar kosteloos de afgedankte
spullen komt halen. Zijn inwoners
die hun rotzooi stallen bij containerplaatsen bekend met de afvalkalender? Want daar staat precies wat je moet doen met groot
afval. Gewoon negeren maar lijkt
hier aan de hand te zijn of uitval
van (gezond) verstand. Want je

ziet zelf toch wel dat plastic met
afmetingen van een paar vierkante meter niet in een opening van
nog geen meter past? Dom of asociaal: Napels tijdens stakingen
van vuilnismannen is er niets bij.
De dumpers denken dat de Meerlanden het afval wel even meeneemt. Dat doet de afvalverwerker uit Rijsenhout wel maar dan
op afspraak, die u zelf moet maken. Tot die tijd blijft het gewoon
een a-sociale actie die blijkbaar
telkens vervolg krijgt, zoals nu
weer aan de Schoutweg in Kudelstaart.
Overigens staat er veel bruikbare info over afval op de website
van gemeente Aalsmeer, www.
aalsmeer.nl

Aalsmeer – Uit een woning aan de Duykerstraat in
Aalsmeer-Oosteinde is een
kluis met sieraden gestolen. De
inbraak moet zijn gebeurd tussen vrijdag 2 augustus, 20.45
uur en zaterdag 3 augustus,
16.00 uur. Inbrekers verschaften zich toegang tot de woning door een kliko als ‘opstap’
te gebruiken naar het dak van
de uitbouw. De bewoners troffen zowel voor als achter kozijnen met braaksporen aan. Het
was een grote ravage maar de
ongenode gasten hadden het
voorzien op de kluis, die vaststond op de grond. Volgens de
politie moet heel wat zijn gehakt en gesloopt eer de kluis
losliet. Naast sieraden zijn ook
sleutels meegenomen.

Scooterwindscherm gestolen
Aalsmeer – Van een op het
Raadhuisplein
geparkeerde
bromscooter is het windscherm
gestolen. Dat is gebeurd tussen
vrijdag 2 augustus, 21.30 uur en
zaterdag 3 augustus, 9.00 uur.

Fiets binnen
5 minuten weg
Aalsmeer – Bezitters van een
elektrische fiets, wonend in de
Mendelstraat, keken zondag 4
augustus vreemd op toen een
van hun fietsen binnen vijf minuten werd gestolen.
Rond vijf uur ’s middags kwam
de familie thuis met twee fietsen op hun auto bevestigd. De
een werd achter het huis gestald, dus de achterblijvende
fiets stond vijf minuten onbeheerd. Dat was net genoeg om
de Sparta B Special weg te nemen. De fiets stond op slot en
was niet voorzien van de accu – die in de auto lag – maar
dat maakte de dieven niet uit.
De gestolen fiets staat gesignaleerd; de laatste drie getallen
van het serienummer zijn 522.

Hennep-planten
neergezet
Kudelstaart – Een bewoner van de Hoofdweg in Kudelstaart riep maandag 5 augustus de hulp in van de politie
omdat hij op zijn terrein zo’n 30
jonge hennepplanten aantrof.
De planten waren door onbekenden in kassen neergezet; de
bewoner wist van niets.
De politie heeft gezorgd dat alle planten zijn vernietigd.

Ongeval op gemeentegrens
Aalsmeer - Vrijdagavond 2 augustus omstreeks half zeven
is een ongeluk gebeurd op de
N196, op de grens van SchipholRijk en Aalsmeer.
Bij de kruising met de Fokkerweg
kwamen twee auto’s met elkaar in
aanrijding. De ene auto raakte de
andere in de zijkant. De hulpdiensten kwamen uit Amstelland en

Kennemerland, omdat het op de
grens van de regio’s plaatsvond.
Ook een traumateam werd opgeroepen. Ambulancepersoneel
bracht uiteindelijk één gewonde
naar het ziekenhuis. De kruising is
afgezet en de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht
van het ongeval.
Foto: Marco Carels

Start bouw nieuwe brug
Ouderkerk uitgesteld!
Amstelland - De provincie NoordHolland stelt de start van de bouw
van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is
voor het verkeer op de Amsteldijk
Noord in Amstelveen. Dit alternatief is nodig om het gebied rond
de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook
tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel
voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel starten.
Aansluiting Amsteldijk Noord
De bouw van de nieuwe brug start
ter hoogte van de huidige aansluiting van de Amsteldijk Noord op
de Oranjebaan (N522). Om deze
reden moet de aansluiting worden
afgesloten en verwijderd en wordt
het verkeer omgeleid. Ook in de
definitieve situatie is de Amsteldijk Noord niet direct aangesloten
op de Oranjebaan (N522), maar via
een nieuwe weg tussen de Amsteldijk Noord en de Oranjebaan
bij de kruising met Amstelslag. Zowel deze nieuwe weg, als een tijdelijk alternatief voor het verkeer
op de Amsteldijk Noord, zijn begin
september 2019 niet beschikbaar.

“Wel plichten, geen rechten?”

omleidingsroutes zijn onderzocht, uitgewerkt en besproken. Het ene alternatief, een omleidingsroute via Amstelveen, is
niet geschikt vanwege bouwprojecten in de omgeving die al zorgen voor extra bouwverkeer en
omleidingen. Een ander alternatief is een omleiding via de Oostermeerweg en de Bankrasweg
voor zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers en fietsers.
Naast hoge kosten voor het veilig
aansluiten van deze weg op de
Oranjebaan (N522) en het verbreden van de Bankrasweg, stuit deze omleidingsroute op bezwaren
vanuit de omgeving.

Stankoverlast door
drooggevallen sloot

Aankoop gronden
Besloten is de uitkomst van de
gesprekken over grondverwerving af te wachten en nu geen
omleidingsroute in te stellen.
Daarmee wordt de start van de
werkzaamheden aan de brug uitgesteld en de huidige aansluiting
van de Amsteldijk Noord met de
Oranjebaan (N522) nog niet afgesloten.
Op dit moment is niet aan te geven wanneer overeenstemming
is over de aankoop van de gronden en daarmee ook niet wat het
uitstel betekent voor de start van
de bouw, de oplevering en openstelling van de brug. Zodra dat Streek – Zaterdag 3 augustus van duikers van de brandweer.
duidelijk is, wordt de omgeving in de vroege morgen is een au- Foto: Marco Carels.
to te water geraakt aan de HeGrondverwerving
geïnformeerd.
renweg (Leimuiden). Van de
De nieuwe weg tussen Amsteldijk
drie inzittenden hebben twee
Noord en de Oranjebaan (N522) Meer informatie
Voor méér lokaal
wordt aangelegd op gronden die Met vragen over de werkzaam- het niet overleefd, een vrouw
niet allemaal in het bezit zijn van heden kunnen (vaar)-weggebrui- en een man. Hoe de auto in de
nieuws uit de regio!
de provincie. De gesprekken over kers en omwonenden contact op- Westeinder is gereden, wordt
aankoop van deze gronden met nemen met het provinciaal Ser- onderzocht. Om meer over de
de eigenaren lopen, maar hebben vicepunt via 0800-0200600 (gra- toedracht te weten te komen,
nog niet tot overeenstemming ge- tis), of per mail servicepunt@ heeft de politie de derde inzitleid.
noord-holland.nl. Meer informa- tende naar het bureau meegetie over de vervanging van de nomen.
Omleidingsroutes
brug Ouderkerk (N522) staat op De politie heeft bij de plaats
Ook tijdelijke alternatieven voor www.noord-holland.nl
van het ongeval hulp gekregen

Aalsmeer – Het waterpeil van de
sloot aan de Aalsmeerderweg,
waar Cor Mönch naast woont,
is op zeer laag niveau. De sloot,
die niet breed is maar wel lang
(zo’n 350 meter), is drooggevallen. Volgens Cor is er een ondraaglijke stank door de bagger
die nu blootligt. Hij voert al jaren ‘strijd’ met Rijnland, eigenaar
van de sloot. “De zijsloot moet gevoed worden door de voorsloot”,
legt Cor uit, “en aangezien dat niet
meer gebeurde, hebben we een
schot in de sloot gezet om het
water in de sloot te houden. Deze
moesten we op last van Rijnland
weer weghalen, want dit was niet
toegestaan. Terwijl”, vervolgt Cor,
“er langs de Aalsmeerderweg vele
dammetjes en schotten zitten in
de zijsloot. “Enkele daarvan had-

den vergunning, andere niet en
die zouden ook verwijderd worden, wat niet gebeurd is, alleen
die van ons moest weg!” Cor is
ook in contact met de gemeente
gegaan. “Enkele weken geleden
heb ik contact gezocht met de gemeente, tot nu toe is er nog niets
gebeurd.” Weemoedig denkt Cor
aan tijden van weleer: “In de sloot
zaten vroeger padden, kikkers
en salamanders maar door het
droogvallen is er nu niets meer.”
Erger vindt hij de afschuwelijke
lucht. “Met de laatste hitteperiode moest ik mijn slaapkamerraam
dichthouden vanwege de modderstank. Wanneer zou er een oplossing komen? We hebben aan
alle kanten plichten maar rechten
schijn ik niet te hebben”, aldus de
gedesillusioneerde Aalsmeerder.

Auto te water in
Leimuiden: twee doden “Klagen helpt niet”

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Aalsmeer – Hansje Havinga van dan hun neus gekeken. Ik word
de Werkgroep Seringenpark trekt hier goed pissig van...”
voor de tweede keer aan de bel
voor wat betreft overvolle afvalbakken in het Seringenpark. Vorige week stuurde ze foto’s in van
overvolle bakken. Na haar stukje
in de krant veranderde er niets.
Ze schrijft: “Deze foto is vrijdagmiddag 2 augustus, rond 16.30
uur gemaakt. Dus het maakt helemaal niet uit of je klaagt of niet.
Zelfs het stukje in de krant heeft
niet opgeleverd wat ik had gehoopt. Of ze hebben een paar
bakken geleegd en niet verder
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Winst voor UWTC veteranen
John Tromp en Guus Zantingh
Uithoorn - Zaterdag 3 augustus
reed John Tromp naar zijn eerste overwinning in de Ronde van
Veenendaal bij de 60+. Er waren
vele demarrages maar die liepen
op niets uit, waardoor de peloton spurt de overwinnaar moest
opleveren. Tromp ging als 2e de
spurt aan en klopte Jan van de
Wel, die 2e werd. Rinus Cerfontain 3e, Piet Kralt 4e, Benno Pauw
5e en Arie Blomberg 6e. Ben de
Bruin finishte in peloton.
Donderdag 1 augustus waren
de UWTC renners Leen Blom en
Guus Zantingh naar het LandvanMaas en Waal gereisd om daar
te starten in Brakel voor een veteranen wedstrijd. Vanaf de start
werd er hard gereden en hierdoor ontstond er na 15 minuten een kopgroep van 8 renners
met daarbij de beide UWTC renners. De renners werkten goed
samen en bouwden een mooie
voorsprong op. In de laatste ronde probeerden nog enkele renners te ontsnappen maar kregen
niet de ruimte. De wedstrijd werd
overtuigend gewonnen door
Guus Zantingh uit Mijdrecht, 2e
werd Piet Gruteke uit Rotterdam
en 3e was Gerard Albrink uit Uitgeest. Leen Blom finishte als 8e.
Lorena wint in Londen
Lorena Wiebes heeft zaterdag 3
augustus de door een grote valpartij ontsierde Prudential RideLondon Classique gewonnen
na de diskwalificatie van Kirsten
Wild. Elisa Balsamo werd tweede,
Coryn Rivera derde. De Prudential RideLondon-Classique is het
sprintersbal voor de vrouwen. ’s
Werelds snelste vrouwen namen
het zaterdag voor de koninklijke
ogen van Buckingham Palace tegen elkaar op. Kirsten Wild, Lorena Wiebes, Marianne Vos, Marta
Winst voor John Tromp in Veenendaal.

Bastianelli en Jolien D’Hoore zullen erg uitgekeken hebben naar
deze wedstrijd. Waarom? Omdat zij tot de favorieten gerekend
mogen worden. Heel erg veel gebeurde er niet in de 68 kilometer
lange wedstrijd. Het tempo werd
hoog gehouden door onder andere Team Sunweb (met ex-winnares Coryn Rivera binnen de gelederen), Hitec Products (met Lucy Garner), Virtu (Marta Bastianelli) en WNT Rotor (Kirsten Wild),
waardoor nauwelijks serieuze aanvalspogingen het vermelden waard waren. In de laatste
ronde kwamen het sprinttreintje van WNT Rotor in rap tempo opzetten. Wild werd goed afgezet, waarna Wiebes de sprint
van ver aanging. Op dat moment
vond er een grote valpartij op de
tweede rij plaats. Wiebes kreeg
daar niks meer van mee: de Nederlands kampioene leek op de
weg naar de zege te zijn, maar zij
werd in extremis nog gepasseerd
door Wild. Wild schreeuwde het
na de finish uit van vreugde, maar
na het terugkijken van de beelden werd besloten om de renster van WNT Rotor te diskwalificeren. Wild had de grote valpartij veroorzaakt door van haar lijn
te sprinten. Daardoor werd Wiebes alsnog de winnares van de
Prudential RideLondon Classique.
(bron wielerflits.nl)
Ronde van Oostzaan
Zondagmiddag 4 augustus stond
Jeroen Breewel aan de start bij
de ronde van Oostzaan. Jeroen
Breewel zat direct met twee in
een ontsnapping die uitgroeide
naar zeven. De kopgroep werkte
goed samen en reed steeds verder weg. In de sprint werd Jeroen
derde. Jeroen pakte wel de leidersprijs.

Stageplek Nils Eekhoff
bij profs Team Sunweb

Autocrossvirus van vader Janus

Broers Van Wanrooij
timmeren aan de weg
Aalsmeer - Vince (24) en Danny
(26) van Wanrooij zijn aangestoken met het autocrossvirus door
hun vader Janus. De eigenaar van
autodemontagebedrijf Het Wiel in
Aalsmeer heeft het stokje met liefde overgedragen, maar is nog altijd zeer nauw betrokken bij de
hobby van zijn zoons. “Nou ja, hobby, het is echt topsport hoor.” Aldus Vince die in het dagelijks leven
als lasser werkzaam is. Hij en zijn
broer (die op Schiphol werkt), zijn
begonnen met racen toen ze een
jaar of 15 waren. Eerst in de juniorklasse en nu beiden in de standaard klasse tot 1600cc. Ze rijden
in Honda Civics die natuurlijk bij
pa in de zaak worden onderhouden en waar wekelijks aan gesleuteld wordt. Met trots laten ze
de zelfgebouwde crossauto’s zien
waarin wordt gereden. Vooral de
veiligheidsmaatregelen worden
getoond; de kooiconstructie, een
vijfpuntsgordel, het neksysteem.
Danny: “We gaan weleens over
de kop, dus veiligheid staat voorop!” “Ja,” vult Vince aan, “we rijden
op de rechte stukken soms meer
dan 110 kilometer per uur en het
parcours is altijd onverhard.” Moeder Monique gaat zoveel mogelijk
mee naar wedstrijden en is het gewend, maar houdt soms haar hart
vast.

door Danny gereden. Bij de eerste manche werd hij eerste, in de
tweede manche vijfde en de derde twaalfde (“door regen was het
spekglad”). In totaal reden er ongeveer dertig auto’s mee. Danny
ging als tiende de finale in en werd
uiteindelijk derde. Op de vraag wat
nou zo’n kick geeft zegt hij: “Op dat
podium staan. Dat is zo gaaf.” Het
team is bekend in de autocrosswereld. “Het is een klein wereldje.
We hebben er ook vrienden, maar
het gaat natuurlijk wel altijd om de
overwinning.” Aanstaande zaterdag wordt in het Oosten van het
land ronde 4 gereden van het NK.
Dit wordt uitgezonden op RTL7.

Rijsenhout - Evenals vorig jaar
kan wielrenner Nils Eekhoff tot
het einde van dit seizoen als stagiair wedstrijden rijden met de
profs van Team Sunweb. Ook
Martin Salmon, zijn Duitse teamgenoot bij de opleidingsploeg
van Sunweb, en de Fries Marten
Kooistra (opleidingsteam SEG),
hebben een stageplek gekregen. Aan welke races het drietal
gaat deelnemen wordt later bekend gemaakt. Nils Eekhoff dankt
zijn nieuwe stageperiode aan een
reeks mooie resultaten, dit jaar.
Hij won de proloog van de Vredeskoers, de Ronde van Overijssel en de slotrit van de Ronde
van Bretagne. Vorig jaar nam Nils
Eekhoff als Sunweb-stagiair deel
aan de rondes van Denemarken,
Duitsland en Goot-Brittannië. Hij
hoopt komende maanden nog
meer dan toen van waarde te zijn
voor het team. “Ik ben sterker geworden en heb meer ervaring”,
zegt het 21-jarige wielertalent
uit Rijsenhout. Zijn coach Sebastian Deckert: “Nils heeft dit jaar
enkele keren indrukwekkend gepresteerd. We gaan ervan uit dat
de stage van Nils iets extra’s toevoegt aan zijn programma voor
het rest van het seizoen.”

wonnen door Merlier, finishte Nils
als negende. Voor hem was de
Tour Alsace vooral een pittige opwarmer voor het Europees Kampioenschap, komende zaterdag
10 augustus in Alkmaar. Daar vertegenwoordigt hij het nationale
beloftenteam met Kooistra, Dekker, Marijn van den Berg, Hoole
Van Sintmaartensdijk. De slotfase van de race is vanaf 11.00 uur
live te volgen op Eén van de VRT.

Zege John Tromp
Na een serie ereplaatsen eerder
dit jaar behaalde Kudelstaarter
John Tromp (66) zaterdag in de
Ronde van Veenendaal zijn eerste
zege in de categorie 60-plus. Ondanks een reeks ontsnappingspogingen werd de race beslist in
de sprint. Een week eerder was
Tromp zesde geworden in Woerden. Een knappe zesde plaats was
er zondag ook voor Aalsmeerder
Edwin Commandeur in de Ronde
van Oostzaan voor renners in de
sportklasse. Commandeur moest
op de streep tien seconden toegeven op winnaar Flip Alkemade.
Junior Owen Geleijn (Rijsenhout),
op trektocht in het buitenland
met Wielerpeloton Groot Amsterdam, boekte twee aansprekende
resultaten: zesde in de Giro delle
Tour Alsace
Prese Giavera in Noord-Italië en
Eind vorige week en afgelopen elfde in een rit van de Oberösterzondag was Eekhoff actief in de reich Rundfahrt. Jordy Buskervijfdaagse Tour Alsace. Na een molen (Kudelstaart) klasseerde
zesde plek in de proloog-tijd- zich afgelopen maandagavond
rit voor drietallen eindigde hij In als zestiende in de door Remco
de tweede rit, ondanks een val en Schouten gewonnen Ronde van
een fietswissel op vijftien kilome- Noordeloos voor eliterenners.
ter van de finish, als vijfde in de
massasprint. Tim Merlier, de Bel- Foto: Team Sunweb
gische kampioen bij de beroepsrenners, was de snelste van de
156 deelnemers. In de derde en
vierde etappe moesten stevige
Vogezen-cols worden overwonnen: een klim naar La Planche
des Belles Filles, ook opgenomen
in de afgelopen Tour de France,
en een dag later een rit over vijf
bergtoppen, goed voor 4000
hoogtemeters. Snoepjes voor de
lichtgewichten in het peloton,
niet voor de zwaarder gebouwde
Eekhoff. In de slotrit, opnieuw ge-

Sponsors
Als het team richting zo’n race gaat
is het vervoer een oude Connexxion bus die omgetoverd is tot camper/garage/werkplaats. Een bezienswaardigheid. Janus zit altijd
achter het stuur en Richard Bauer maakt het team compleet. Dat
deze hobby geld kost moge duidelijk zijn. Daarom zoeken ze altijd
sponsors. “Peter en zijn broer Jan
Jeroen Breewel in de ronde van
van Vliet (“van het lasbedrijf waar
Oostzaan. Foto: George Ruijter.
ik werk”) zijn hoofdsponsor.” Aldus
Vince. En ook zus Bonnie van Wanrooij draagt haar steentje bij met
haar bedrijf. “We zijn onze sponsors dankbaar!” Via de Facebookpagina ‘Autocrossteam Het Wiel’
Kampioenschappen
zijn er foto’s en filmpjes te vinden,
Dat Autocrossteam Het Wiel niet hoe te sponsoren en voor meer inonverdienstelijk rijdt blijkt wel uit formatie.
het feit dat ze regelmatig in de prij- Door Miranda Gommans.
zen vielen en vallen. Zowel bij de
Junioren en Clubkampioenschapparen wordt gespeeld, is bridge
pen als bij het Nederlands Kameen sociale sport. U ontmoet veel
pioenschap. Ronde 3 van het Euverschillende mensen en kunt tot
rol NK Autocross is vorige maand
op hoge leeftijd overal en tegen
iedereen bridgen. In Kudelstaart
er een eerste is, is er ook een laat- Kudelstaart - Bridge is een span- krijgen belangstellenden nu de
ste. Dit jaar is het Marjo Plasme- nend en vooral boeiend kaart- gelegenheid om dit kaartspel onijer die met de rode lantaarn naar spel waaraan u veel plezier kunt der de knie te krijgen. Vanaf dinshuis gaat. Wellicht geïnspireerd beleven. Bij bridge speelt u sa- dagavond 1 oktober start bridgedoor Kees, schijnt zij volgend men met uw partner tegen twee docent Hans Selman een beginhet podium. Fabian in het wit jaar goede kansen te zien mee te tegenstanders. Bij elk spel pro- nerscursus in een mooie bovenbeert u met uw partner meer sla- zaal in het gebouw de Spil aan de
van het jongerenklassement, Bart doen voor het geel.
in zijn blote bast. Bart en vrouw Daarmee zijn alle prijswinnaars gen te maken dan uw tegenstan- Bilderdammerweg in Kudelstaart.
Cynthia nemen wel beide wat zil- van de Tour de Kwakel dit jaar ders. Omdat steeds tegen andere Hans brengt de fijne kneepjes
verwerk mee naar huis. Cynthia bekend. Aanstaande vrijdag motroefde Willy Turk af in de strijd gen zij hun prijs in ontvangst komen nemen in het Tourhome op
voor de titel beste vrouw.
Bij de ‘ouderen’-ploeg van kop- de jaarlijkse feestavond. Deelneman Ron Plasmeijer was het vet mers en aanhang zijn welkom
van de soep. Bij de ploeg van vanaf 20.30 uur voor een gezelkopman Jan van Schie bleef het lige afsluiting met een hapje en
bij kuitenbijten. Daardoor werd een drankje.
Rijsenhout - Vanaf woensdag 21 en 13 jaar, iedereen is welkom,
de winnaar van het ploegenklastot en met vrijdag 23 augustus ook als je geen lid bent bij SCW.
sement de ploeg vieze papieren Eindklassement
139 worden de jaarlijkse jeugddagen Tijdens deze dagen wordt veel
met Jan Harte, Fabian van der 1. Kees van der Meer
137 bij SCW weer georganiseerd. De- aandacht besteed aan voetbal
Hulst, Chris Verhoef, Cynthia Peek 2. Bart Peek
135 ze jeugddagen zijn al jaren een met bijvoorbeeld een voetbalciren Jan van Veerdonk. Jan van de 3. Fabian van der Hulst
133 begrip in Rijsenhout en omstre- cuit, voetbaltrainingen, 4:4, 6:6
Veerdonk was niet de enige de- 4. Ferry Kas
132 ken. Al meer dan 30 jaar wordt en penaltybokaal, maar ook aan
butant die een verdienstelijk eer- 5. Jelle de Jong
131 dit evenement gratis aangebo- andere sporten en leuke spelste jaar afleverde. Joris Korten- 6. Peter Mayenburg
131 den voor kinderen tussen de 6 len, denk aan tennis, waterspelhorst werd 9e in het eindklasse- 7. Aad Rekelhof
131
ment. Paul Kennis ging er met de 8. Jan Kas
130
Pietje Verhoefprijs vandoor. Hard- 9. Joris Kortenhorst
129
rijder Paul wist in de twee tijdrit- 10. Cynthia Peek
120
ten dit jaar de meeste punten te 50. Wilco van Leeuwen
103
scoren. Ondanks het uitvallen van 100. Marjo Plasmeijer
veel klassementsrenners wisten
Bertil Verhoef en Joep Voorn 11 Rode trui
35
punten te scoren in het eindklas- 1. Kees van der Meer
27
sement dat op de eerste rustdag 2. Bart Peek
27
moest worden ingeleverd. Joep 3. Peter Mayenburg
27
voegde op advies van zijn broer 4. Jan Kas
26
een uur toe aan zijn eindtijd, 5. Fred Klijn
waardoor Bertil met zijn eindtijd
dichterbij de waarheid zat en de Ploegenklassement
420
eerste plaats claimde. De renner 1. Vieze papieren
415
die deze Tour het meest gemid- 2. Kuitenbijter
413
deld reed was Wilco van Leeu- 3. Vet van de soep
412
wen. Zijn 50e plaats leverde hem 4. Plafonneren
405
de Frank Vlasmanprijs op. En waar 5. Op kousevoeten

Kees van der Meer wint
Tour de Kwakel!
De Kwakel - De renners in de Tour
de France maakten hun jaarlijkse intocht in Parijs en de Kwakelaars hun jaarlijkse tocht naar het
Polderfeest. Dat betekent dat de
Tour, zowel in Frankrijk als in De
Kwakel weer tot een einde is gekomen. Kees van der Meer werd
in het Tourhome de grote winnaar. Kees werd vorig jaar nog
97e. Nog nooit wist een renner
in De Kwakel van jaar tot jaar zo’n
progressie te boeken. Dit had hij
niet in de laatste plaats te danken
aan zijn extra punten voor het
op de goede plaats zetten van
renners. Zijn acht punten voorsprong in het klassement voor de
rode trui moet ook een recordverschil zijn. Niet vreemd dus dat hij
in de laatste etappe Caleb Ewan
als ritwinnaar voorspelde en zijn
daarmee zijn naaste belagers,
die voor Groenewegen kozen, aftroefde. De grijze trui, ook wel de
Co Vlasmantrui genoemd, kon
hem al langer niet meer ontgaan.
Kees wordt door Bart Peek en Fabian van der Hulst vergezeld op

Eerste zege veteraan John Tromp

Bridgen: iedereen
kan het leren!

Jeugddagen SCW met
voetbal en andere spellen

van de bridgesport bij. Dit doet
hij op een duidelijke, rustige en
interactieve manier met veel aandacht voor de groep in twee series van tien avonden. Prijs per
deelcursus bedraagt €85, exclusief lesmateriaal. Voor meer informatie en opgeven: Nel Alders,
06-30612839, Roelie Everts, 0651191257 (of roelie@everts51.nl),
Cock Bunnik, 06-46087780 (jabunnik@caiway.nl) of Hans Selman, 06-54108456 (of: leerkomgabridgengmail.com).
len, hockey enz. enz. Elke dag is
de start om 10.00 uur; de speldagen eindigen om ongeveer 15.30
uur. Voor eten en drinken en een
lekkere versnapering wordt gezorgd. Meedoen? Meld je zoon/
dochter dan snel aan op jeugddagen@scwrijsenhout.nl.
Vrijwilligers worden ook gevraagd.
Kun je een of meerdere dagen
helpen, dan zou dit zeer welkom
zijn. Gebruik daarvoor hetzelfde
mailadres. SCW is te vinden aan
het Konnetlaantje 25 in Rijsenhout.
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Kooijman Polderloop
drukbezocht loopspektakel
De Kwakel - Onder gunstige
weersomstandigheden
werd
donderdagavond 1 augustus de
31e editie van de Kooijman Polderloop gehouden. De publieke belangstelling was ook dit jaar
weer heel groot. Het hele plein bij
de start/finish stond vol met belangstellenden en ook bij de eerste honderden meters langs het
parcours vanaf de start en op de
Vuurlijn stonden de toeschouwers rijen dik.

Uitslag: Meisjes t/m 8 jr: 1. Babet
van Rijn; 2. Suus Hogenboom; 3.
Roos van Kessel. Jongens t/m 8
jaar: 1. Niels de Jong; 2. Tos Plasmeijer; 3. Jip Hofmeister. Meisjes
van 9 t/m 12 jaar: 1. Esmee Kriger;
2. Saartje Reewijk; 3. Aukje van
Rijn. Jongens van 9 t/m 12 jaar: 1.
Sam Gisin; 2. Sven de Jong; 3. Niek
van den Spoel
Teambattle nieuw element
De verdeling mannen-vrouwen
was vrijwel gelijk bij de 4 kilometer, bij beide groepen bijna 100
deelnemers. Daarnaast streden 4
teams mee aan de eerste battle
waarbij de tijden van de 4 lopers
opgeteld werden om te bepalen
welk team de beker mee mocht
nemen.
Uitslag: Vrouwen: 1. Nadine
Duursma; 2. Kirsten Heemskerk;
3. Julia van Ee. Mannen: 1. Corne
Timmer; 2. Matthijs Horlings; 3.
Luuk Janmaat
De battle werd gewonnen door
het team dat bestond uit de lopers Eugene Oldenhof, Stefan
van der Pol, Bas van Andel en Jorrit Klinkenberg.

Specials
Om 18.30 uur viel het eerste startschot voor de groep Specials/Grunners. Door de trainingen bij
AKU en het enthousiasme bij
de begeleiding van Ons Tweede Thuis stonden er dit jaar 60 lopers aan de start, terwijl dat er vorig jaar nog 30 waren. Een aantal
van hen maakte gebruik van racerunners, een hulpmiddel dat
OTT en AKU afgelopen jaar via acties en subsidies hebben aangeschaft. Daardoor kunnen mensen
met een fysieke beperking ook
aan looptrainingen en –wedstrijden meedoen.
Uitslag: 1. Peter Bek; 2. Leander
Wennekers; 3. Asmae Medinini
Sterke tijden 10 km
Een lang lint van 325 lopers stond
Kinderloop
aan de start van de 10 kilometer.
Ondanks het feit dat de polder- Het was al snel duidelijk dat er
loop dit jaar midden in de va- een aantal toplopers aan de start
kantie viel, leek het wel of elk was verschenen. Er werd sneller
Kwakels kind vanaf 3 jaar aan gelopen dan in de afgelopen jade start stond van de kilometer- ren en de winnaar liep de gewelloop. Naast 170 kinderen liepen dige tijd van 31.30 min.
ook veel ouders, familie of oma/ Uitslag: Vrouwen: 1. Dagmar
opa mee om de kinderen te on- Smid; 2. Hannah Oldroyd; 3. Nadersteunen, een fantastisch ge- tascha Schipper. Mannen: Rezicht om zoveel kinderen door myu Tielsema; Bas Stigter; Kasper
het Egeltjesbos te zien lopen.
Koeleman.

LEZERSPOST
Scootermafﬁa in Kudelstaart
Sinds enige tijd wordt Kudelstaart
geteisterd door heren die zich
vermaken door met zeer luidruchtige scooters rondjes door
het dorp te rijden. De decibellen
overstijgen regelmatig die van
overvliegende overjarige Boeing
747’s die al genoeg overlast bezorgen in onze omgeving. De
snelheden die men rijdt duiden
op ruim opgevoerde modellen
en het spul doet dit het liefst op
alleen het achterwiel, want dat
oogt stoer en cool. Dit alles vindt

Koppelkaartavond bij Dreef 1

ook plaats op smalle, onoverzichtelijke fietspaden met alle risico’s
van dien. Het wachten is op de
eerste ‘klapper’. Het is niet te hopen, vooral niet voor onoplettende kinderen of andere onschuldige medefietspadgebruikers. Het
zou goed zijn als hier eens wat
meer gehandhaafd zou worden,
maar politie tegenkomen in Kudelstaart lijkt een zeldzaamheid.
Zijn er ongelukken nodig om de
noodzaak hiervan in te zien?
R. van der Laan, Kudelstaart

Pittige uitdaging voor
Loopgroep SamenFit
De Kwakel - In augustus 2016
werd de 1e Polderloop special Grun gelopen en afgelopen donderdag alweer de 4e. Stichting
Ons Tweede Thuis had zich een
pittige uitdaging in het vooruitzicht gesteld door de Kooyman Polderloop te gaan lopen
en rollen, zowel de special afstand, 4 km. en 10 km. Lopers
en rollers hadden dinsdag tijdens de training alvast de route
verkend zodat daar geen onverwachte bochten, hobbels of heuvels voor de atleten zouden zijn.
Donderdag 1 augustus verzamelden ruim negentig (!) cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers zich bij de tent van AKU
trainer Rene Noorbergen op het
Kwakels
evenemententerrein.
Als een geoliede machine werd
door de Loopgroep SamenFit organisatie tenue’s, startnummers
en chips uitgedeeld aan de lopers, racerunners en de sportbuggy werden uitgeladen en af-

gesteld. Nadat de groepsfoto was
gemaakt nam AKU trainer René Noorbergen de gehele groep
mee voor een warming-up. De
Kooyman Polderloop is voor de
Tuingroep van OTT onderdeel
van een traject wat uiteindelijk
moet gaan leiden tot gezamenlijk sporten in de Ardennen. Om
deze wens van de cliënten van
de Tuingroep uit te laten komen
is het belangrijk om dit breed onder publieke aandacht te brengen. Een mooier visitekaartje hebben ze niet af kunnen geven. Met 30 man, in de herkenbare groene shirts, stonden zij aan
de start. Hier en daar was er wel
wat verwarring onder een aantal
Tuingroepers, zij dachten dat ze
voor het Polderfeest waren gekomen... Om 18.30 uur klonk het
startschot voor de special G-run
(1,6 km) en 7 minuten later kwam
de eerste atleet onder luid applaus van het publiek al over de
finish. De publieke belangstelling

In het Broersepark Amstelveen

Herdenking einde Japanse
bezetting bij Indië-monument
Amstelveen - Het is 74 jaar geleden dat er een einde kwam aan
de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Op donderdag 15 augustus vindt de Nationale Herdenking plaats in Den Haag, maar
iets dichter bij huis is er een dag
eerder de jaarlijkse herdenking in
Amstelveen. Bij het Indië-monument in het Broersepark in Amstelveen worden op woensdag
14 augustus de gevallenen en

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht. Het thema voor de herdenking van dit
jaar is ‘Brandend Verlangen’. De
herdenking wordt geopend door
voorzitter van Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers
in Nederlands-Indië, Clemens
Bouwens. Daarna volgen er toespraken van burgemeester Tjapko Poppens (Amstelveen) en lui-

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

...EEN KIJKJE IN EEN ANDERE WERELD
VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen.
Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Aalsmeer - Het was zaterdag 3
augustus een heel gezellig samenzijn bij de Dreef 1, het buurthuis van buurtvereniging De
Hornmeer, ter gelegenheid van
de opening van het nieuwe seizoen. De bbq zorgde voor een
feestelijk geheel, en met een grote opkomst en prachtig weer kon
de seizoensopening niet meer
stuk, er werd volop genoten. Op
vrijdag 9 augustus staat de eerste
koppelkaartavond gepland. Op
de jaarvergadering worden alle datums bekendgemaakt. Aanvoor de special G-run was gewel- vang van de kaartavond is 20.00
dig zodat ook de rest van de lo- uur, de zaal opent om 19.30 uur.
pers en rollers enthousiast over Koffie/thee staan weer klaar.
de finish werd gejuicht. Met een
mooie medaille als beloning en
water en fruit als afsluiter kon
men bij gaan komen en nagenieten van een geslaagde run. Voor
een aantal lopers en rollers die
de special G-run hadden gebruikt
om zich warm te lopen voor de 4 Kudelstaart - Zin in een gezelkm- en/of 10 km, klonk alweer lige avond klaverjassen? Iedersnel het startschot voor de vol- een is van harte welkom bij Klagende loop. De goede sfeer en verjasclub de Geluksvogels. Het
het goede gevoel heeft er zelfs hele jaar door op de woensdagtoe geleid dat meerdere cliën- avond in het Dorpshuis te Kuten ook aan de Haarlemmermeer delstaart, waar om 20.00 uur de
Run willen deelnemen! Loop- kaarten worden geschud. Op 31
groep SamenFit is voor iedereen juli werd Ati v.d. Lugt eerste met
die een uitdaging (beperking) 5402 punten, Bert v.d. Jagt tweeheeft. Iedereen die eens wil kij- de met 5002 punten, en Corrie
ken hoe de trainingen van Loop- Durieux eindigde als derde met
groep SamenFit verlopen, of zelf 4960 punten. De poedelprijs ging
mee wil doen (als loper, vrijwilli- deze week naar Marry Akse (3252
ger of als begeleider) is van har- punten).
te welkom! https://onstweedethuis.nl/loopgroep. Vooral de racerunners- en kindergroepen zijn
op zoek naar rollers (jong en oud)
die het racerunnen willen ervaren. Voor meer informatie kijk op
www.racerunning.nl of mail naar
Kudelstaart - Op donderdag 5
loopgroep@onstweedethuis.nl
september start damesbridgeclub ‘de Uitkomst’ het nieuwe
tenant kolonel Edwin Saiboo, al- bridgeseizoen in het Dorpshuis
gemeen voorzitter Bondsbestuur Kudelstaart. Er wordt gebridged
van de Bond van Wapenbroeders. in twee lijnen. Mocht je geen
Dit jaar houdt Bob Schuitema- partner hebben dan wordt geker een toespraak over zijn jeugd probeerd deze te vinden. De weachter prikkeldraad van de Ja- kelijkse bridgemiddag begint om
panse barakkenkampen op Su- 13.00 uur. Voor meer informatie
matra. Rikkie Gieler, achterklein- kunt u contact opnemen met Nelkind van René Schäfer, was krijgs- ly Mul via 0297-341073.
gevangene in Nagasaki tijdens de
val van de tweede atoombom.
Rikkie leest een passage voor uit
‘Terug naar Fukuoka’.

Klaverjassen bij
de Geluksvogels

Damesbridge in
Dorpshuis

Riet wint bij
OVAK-soos

Belangstellenden zijn van harte welkom om de herdenking bij
te wonen. Deze begint om 19.15 Aalsmeer - De OVAK kaartsoos
uur en vindt plaats in het Broerse- is afgelopen woensdag 24 juli gewonnen door Riet Meijer
park, Molenweg 21.
met 5190 punten. Op twee is
Piet Voorn geëindigd met 4990
Te koop:
punten. Plaats drie en vier waBoomstam tafelblad. Wilgenhout. Afm ren respectievelijk voor Wim Reul.200cm b.90-130cm. D 10cm. €100,-.
ling met 4989 en Riet Hoekman
Tel. 06-51901
met 4912 punten. De OVAK-soos
houdt nu vakantie. De heren en
Te koop:
Vuren steigerhout planken 7stuks nw. dames gaan voor het eerst weer
kaarten in het Parochiehuis in
l. 3m. x br. 19 cm, dikte 3 cm. Alles in 1
de Gerberastraat op woensdag 4
koop €75,-. Tel. 06-18134163
september.
Te koop:
1-p-bed-wit-200x90 incl.
Spiraal,matras,hoes €40,-. 2-p
Gevonden:
zitbankje 145x70x70 45,- evt. A’meer
Aangespoeld donkerblauw luchtbed.
bezorgen. Tel. 0297-320103
Tel. 06-44668470
Te koop:
Te koop:
1 kunststof kozijn 132x132 incl.
Site blauw kenteken €300,-. Tel.
Dg-h2* €50,-; 2 eetstoelen zw. leer incl. 06-30122643
tafeltje €15,-; 1 kruk €5,- . Tel. 0297Te koop:
320103
Ballast blokken van lood ± 12 kg €25,Te koop:
per stuk. Tel. 06-51117676
8 ibc containers. Te veel aangeschaft.
Te koop:
Wij gebruiken het voor bijv. regenJan van Haaster legpuzzels 2x1000
water. 1= €25,- 4= €80,- 8=€140,-. Tel.
1x1500 en 1x 2000 stukjes vanaf €6,-.
0297-368842
Tel. 06-38486947
Te koop:
Gezocht:
Blu ray dvd-speler nieuw €70,-. 2,5 zts
bankje bruin stof i,g.st. €70,-. Tel. 0297- Oud omega horloge. Tel. 06-53346064
*Aangeboden:
288669
Keertje kijken bij de Scouting WWB?
Gevraagd:
Dit kan v/a september. Voor meer info
Verzamelaar van grammofoonplaten
vraagt tegen betaling pop singles / lp’s www.scoutingwwb.nl of 06-28114804
uit de jaren 50/60. Tel. 023-5381320
Te koop:
Nieuwe oogst pruimen en bramen
jam €1,- p.pot. Ook ananas mango,
aardb. Kuis, zw, aalbes. Leimuiderdijk
97 Rijsenhout. Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. Tel. 06-25384205

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

