Voor controle
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op woensdag 7 augustus zijn de hulpdiensten
rond elf uur in de ochtend gealarmeerd voor een reanimatie
aan de Kerkweg. De politie en
de ambulancedienst zijn op de
melding afgegaan. Ter plaatse
bleek het niet te gaan om een
reanimatie, een 92-jarige bewoner was onwel geworden. In
overleg met de huisarts is besloten om de man voor controle
naar het ziekenhuis te brengen.
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Een winterse dag in Aalsmeer op zaterdag 14 september

GEEN KRANT?
0251-674433

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

34ste Pramenrace met
160 teams volgeboekt!

Aalsmeer - De Pramenrace zit vol. Inschrijven als team is niet meer
mogelijk en dat al een maand voor aanvang. De 34ste Aalsmeerse Pramenrace gaat van start op de tweede zaterdag van september met niet 150, maar met liefst 160 deelnemende teams. Een recordaantal en omdat de pramen en bokken steeds groter/langer
worden, heeft het bestuur behoorlijk moeten puzzelen om een
goede indeling te maken.

‘i’ na, zijn het SPIE bestuur en de
Raad van Twaalf er ook klaar voor.
Het wordt vast een zeker een fantastisch Winterwonderland, het
thema dat Aalsmeer op zaterdag
14 september zal doen veranderen in een echt winterse dag!

Volgens de heren en dames van
SPIE is (hopelijk) een goede oplossing gevonden voor de start.
Hoe, wat en waar horen alle
teams nog, maar voor honderd
procent staat vast dat inschrijven niet meer mogelijk is, zelfs de
wachtlijst staat ‘strak vol’.

Andere route en ontbijtlocatie
Vorig jaar was de route iets ingekort vanwege de verlaagde Aardbeienbrug. Ook dit jaar is het niet
mogelijk om de vertrouwde route te gaan varen, want de brug op
de Uiterweg gaat pas na alle feestelijkheden gerenoveerd worden
en is dus nog te laag. Daarom zal
de tocht eerst richting Oost gaan.
Verder zijn er enkele extra controleposten bijgekomen en is de
locatie van het Praamontbijt gewijzigd. Aanschuiven in de loods
van het Drijfhuis is vanwege de
verandere bedrijfsvoering van de
jachthaven niet meer mogelijk.
Het ontbijt gaat dit jaar geserveerd worden in The Beach, het
indoor-sportcentrum naast startpunt de Pontweg. Ongewijzigd
zijn de locaties van de finish, het
Praamplein, en van de prijsuitreiking, de feesttent.

Voor de 160 teams die meedoen
heeft het bestuur alvast het verzoek om echt goed te luisteren
bij het afmeren bij de Pontweg en
bij het Praamplein. Wordt dit niet
gedaan, dan zijn de consequenties voor het betreffende team
‘keihard’. Het komt erop neer dat
de teams direct naar huis worden
gestuurd en de Pramenrace al-

leen op vaste grond beleefd kan
gaan worden. De gemaakte indeling is overigens al te zien op
www.pramenrace.nl..
Oproepen en speculaties
De Pramenrace-koorts slaat inmiddels al flink om zich heen. Er
worden oproepen geplaatst voor
winterse spulletjes (ski’s, mutsen
en onder andere witte lakens),
er klinken geweldige, enigszins
geheimzinnige verhalen over de
voorbereidingen, druk wordt al
gespeculeerd over de opdrachten en er schijnt zelfs een herenteam aan de lijn te zijn, omdat ze
anders niet in hun pak passen.
Op een paar kleine puntjes op de

Sportavond en palaver
De sportavond (bepaling startvolgorde) is ook als vanouds
in de feesttent op het Praamplein, op maandag 9 september. En eveneens alvast noteren:
SPIE op de braderie in het centrum op zaterdag 7 september
en palaver op vrijdag 13 september. Nog vragen? Stuur dan een
mail naar het SPIE-bestuur via
info@pramenrace.nl.

Miele specialist

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL
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VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
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Oosteinderweg 279, Aalsmeer
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Kudelstaart - In de avond of
nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 augustus is ingebroken
in een woning aan de Mijnsherenweg. Via de achterzijde
hebben de dieven zich toegang tot het huis verschaft.
Uit de achterdeur is het cilinderslot verwijderd. De gehele
woning is doorzocht. Er wordt
een inventarisatie gemaakt
van mogelijk vermiste goederen. De politie heeft een onderzoek ingesteld, er zijn sporen veiliggesteld. Gekeken
wordt nog of er camerabeelden beschikbaar zijn. Inwoners die meer informatie hebben of mogelijk onbekende
personen hebben gezien in de
buurt van de woning, worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.
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Poes aangetroffen met
kitten bij Studio’s
Aalsmeer - Op maandag 5 augustus is ‘s avonds bij Studio’s
Aalsmeer in een hoekje naast het
pand een poes aangetroffen. Een
stukje verder lag een kitten. Het
diertje was helemaal koud en de
vinders hebben het poesje snel
bij de moeder gelegd, die gelukkig direct haar kitten begon te likken.
De dierenambulance is gebeld
en gekomen en de poezen zijn
meegenomen. Volgens de vinders is de moederpoes niet ver-

wilderd, ze liet zich heel makkelijk aaien. Het is waarschijnlijk nog een jonge poes, die voor
het eerst een kleintje heeft gekregen. Ze leek niet zo goed te weten wat van een kersverse moeder verwacht wordt. Wie de poes
(en haar jong, rechts boven) op
de foto herkent of wellicht het
baasje van het dier is, kan contact opnemen met de Dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland via 06-53315557 of via
dierenambulancera@gmail.com.

Tijgersluipen voor vlinder
en kromme komkommer
Aalsmeer - De foto’s voor de zomerwedstrijd Tuinen en Dieren
blijven de mailbox van de redactie vullen. Er worden echt juweeltjes ingestuurd: grappige foto’s
van honden en katten, veel vlinders zijn op de gevoelige plaat
vastgelegd en tuinen worden getoond waar menigeen jaloers op
zal zijn. In de aanleg en het onderhoud van de tuinen wordt
veel tijd besteed en uit de meegezonden verhalen blijkt dat een
groot aantal inzenders in deze
hulp hebben gekregen van familie en/of vrienden. De foto’s worden ingestuurd als verrassing of
als bedankje. Een leuk idee, maar
het zijn er zoveel dat de keuze
wie wel en wie niet heel moeilijk wordt. Toppers zijn al deze lieverds wel en daarom: Bedankt allemaal, jullie inzet wordt honderd
procent gewaardeerd!
Insturen voor de zomerwedstrijd
is niet meer mogelijk, maar de komende weken wordt wel geprobeerd nog een groot aantal foto’s van dieren en tuinen te plaatsen in de krant. De zomerwedstrijd Tuinen en Dieren wordt afgesloten met een prachtige foto
van een vlinder van Erik de Rijk en
een kromme komkommer van de
familie Van den Bosch.
“Tussen het klussen door”
“Zondag 11 augustus was ik aan
het klussen achter ons pand, toen
deze prachtige vlinder neerstreek
op de straat. Ik heb gelijk mijn fototoestel gepakt en meestal zijn
ze dan weer weg. Deze bleef echter rustig zitten. Met de camera
klaar ben ik op de grond gaan liggen voor een perfect standpunt.
Toen beetje bij beetje dichterbij
gekropen, het zogenaamde tijgersluipen. Ik heb een paar fo-

to’s gemaakt en hem weer met
rust gelaten. Twee minuten later
vloog hij weer weg. Heerlijk moment zo tussen het klussen door”,
aldus Erik de Rijk.

Groentetuin
“We wonen sinds vijf jaar met plezier in Kudelstaart. Onze kleindochter Desi heeft zojuist uit onze groentetuin een verse k(r)omkommer geplukt die ze vol trots
in onze achtertuin laat zien”,
schrijven Jaerd en Petra van den
Bosch. En waarschijnlijk even later heerlijk opgegeten heeft,
want ook krom zijn komkommers
verfrissend!
Alle inzenders worden hartelijk
bedankt voor hun mooie, grappige en aparte foto’s. De komende twee weken gaan uit de ruime
voorraad nog diverse foto’s gekozen en geplaatst worden. Alle
makers van de gepubliceerde foto’s maken kans op een cadeaubon van tuincentrum Het Oosten.
Eind deze maand worden de winnaars bekend gemaakt.
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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.

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
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.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 18 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Gerrit van Klaveren.
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.
J. van Mulligen en om 18.30u.
met ds. J.A.C. Weij, 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. Wieteke van
der Molen. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl.
Collecte: Stichting Doopsgezind Broederschapswerk.
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. Sicco Zijlstra, Haarlem.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter, Aalsmeer. Organist:
H. van Voorst.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Jan Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Dienst.

18e Red Ball Express op
zaterdag 28 september

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Spreker: Lieneke Blijdorp. Babyoppas 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.
F. Gerkema uit Amersfoort en
18.30u. met ds. J.A.C. Weij, gez.
dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering met
M. van Zoelen. Zondag om
9.30u. Eucharistieviering en
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. Russisch-orthodoxe Heilige Maria van Egypte Kerk: Zondag geen dienst
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. M. Gehrels uit Amsterdam.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. M.
Vermeij uit Aalsmeer.
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.

Voor kinderen met taalachterstand

Voorlees Express zoekt
vrijwilligers
Aalsmeer - De Voorlees Express
Amstelland kampt met een terugloop van zowel vrijwilligers
die voorlezen als aanmeldingen
van kinderen. Daarom doet de
Voorlees Express een oproep in
de krant. Heeft u/heb jij een uur
per week de tijd om voor te lezen
aan kinderen? Het gaat vooral om
kinderen van de basisschool met
een taalachterstand.
De Voorlees Express Amstelland
zet zich in om het aantal kinderen
die een taalachterstand hebben
te verkleinen. Dat gebeurt door
gezinnen met kinderen die een
taalachterstand hebben te koppelen aan een voorlezer.
Als voorlezer kom je twintig keer

bij een gezin langs. Je leest voor
aan kinderen tussen 4 en 8 jaar.
Behalve (interactief ) voorlezen
doet de voorlezer ook een spelletje, knutselt, tekent of er worden samen liedjes gezongen. Zo
draag je goed bij aan de woordenschat, de taalontwikkeling, en
het lees- en taalplezier in huis.
Ervaring is niet nodig. De Voorlees Express verzorgt trainingen
en bijeenkomsten met alle voorlezers.
Aanmelden kan via amstelland@
voorleesexpress.nl of bel 0682969829. Kijk voor meer informatie op www.voorleesexpress.
nl/locatieamstelland
Foto: VoorleesExpress

VOGELS IN DE NATUUR

Buizerd: Een vogel van
het hele jaar door

Aalsmeer - Blond, blonder,
blondst, of bruin, bruiner, bruinst.
De Buizerd heeft het allemaal.
Een prachtig en algemeen voorkomende roofvogel, die veel
kleur schakeringen heeft. Vooral de onderkant van hun vleugels
is erg mooi getekend, denk hierbij meteen aan een spanwijdte
van 110 tot 130 centimeter. In deze regio ook veel te zien, ’s avonds
cirkelend boven open plekken bij
de eilanden in de Westeinder, in
het voorjaar over de gemaaide
rietvelden een veel geziene vogel. Ook volop aanwezig langs de
dijken en weilanden, wat verder
van Aalsmeer af niet te vergeten
langs de snelweg. Op een mooie
avond zaten er dit voorjaar van
Schiphol tot afrit Rijsenhout vijf
stuks op de lantaarnpalen. Loerend op een dikke muis, die volop
aanwezig zijn in de wegkanten.
Dat is dan meteen ook hun hoofd
voedsel, veldmuizen. Verder doen
deze vogels toch ook aan afwisseling in het menu, denk hierbij aan andere muissoorten, mollen, jonge konijntjes of hazen. Als
het aanbod schaars wordt, dan
willen ze ook wel aas tot zich nemen van bijvoorbeeld verkeersslachtoffers. De hoge uitkijkpunten is ook een vorm van energie
besparen, want als er niet veel
thermiek is kost het de flinke vogels aardig wat moeite om rond
te cirkelen. Wanneer in het voorjaar de avonden weer langer worden en het broedseizoen aanvangt, zijn de Buizerds ook goed
te horen. Ze stijgen dan als balts
en het territorium gedrag loopt
enorm hoog op. Ze geven hun
krijsen af, laten zich plots naar beneden vallen en proberen zo de
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
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.

vrouwtjes te verleiden. Als ze al
gekoppeld zijn, is het ook een bekend afbakeningsritueel voor andere buizerds om hun territorium
te verdedigen. Hun nesten vind je
meest in hoge bomen, langs een
bosrand of bij een boerderij. Het
open landschap is hun leefomgeving. Is er voldoende voedsel
aanbod, dan komen ze vaak het
andere jaar weer terug op hun
nest. Een legsel van twee à drie
eieren wordt door de vrouw uitgebroed en gevoederd. De man
houdt zich bezig met het aanvliegen van voedsel. Na circa drie
weken helpt ook de vrouw met
het vangen van voedsel, omdat
de jongen dan meer nodig hebben dan vader alleen kan verzorgen. Na zo’n 8 weken vliegen
de jongen uit, maar worden dan
nog zo’n acht weken bijgevoerd,
voordat ze helemaal voor zichzelf
moeten zorgen. Een deel van de
buizerds vliegt met het naderen
van de winter naar zuidwest Europa, maar er zijn ook volop stand
vogels. Het waarom hiervan, kan
te maken hebben met het voedselaanbod in hun regio in de winter, maar kan ook voortkomen uit
de lijn van de ouders, of die wel
of niet weg trekken. Als het blijverds zijn en het wordt een strenge winter, dan krijgen deze vogels het wel zwaar. Er vallen dan
ook slachtoffers door verhongering, of door toch teveel op aas
afgaan wat is aangereden op de
wegen. Met het risico om zelf ook
slachtoffer te worden.
De populatie in de winter blijft
echter stabiel, doordat er Scandinavische vogels naar Nederland
komen om te overwinteren. Dus
al met al een vogel van het hele
jaar door.
Henk Vogelaar

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
28 september wordt de achttiende editie van de Red Ball Express
verreden. De rit met originele voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog vertrekt en eindigt bij
het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeerderbrug en zal onder andere
door onbekende buurtschappen
met soms smalle wegen en dijken rijden. De route is zo’n 80 kilometer en heeft halverwege een
tussenstop op het Evenemententerrein in De Kwakel waar het publiek kennis kan maken met de
voertuigen en de bestuurders.

wekkend diorama! Kijk voor een
impressies van voorgaande ritten op de speciale website www.
redballexpress.nl. Voor meer informatie over de Red Ball Express 2019 kan contact opgenomen worden met de RBE- commissie via Jan Springintveld:
06-40582448 of stuur een mail
naar rbe@crash40-45.nl. De route van de Red Ball Express onder voorbehoud: Aalsmeerderbrug, Aalsmeer, Bovenkerk, Amstelveen, Amsterdam, Nes aan de
Amstel, Ouderkerk aan de Amstel,
Uithoorn, De Kwakel (met tussenstop,) Amstelhoek, De Hoef, Zevenhoven, Ter Aar, Bilderdam, LeiHerdenken
muiden, Kudelstaart, Aalsmeer en
Natuurlijk is er weer het moment terug in Aalsmeerderbrug.
van herdenken, dit keer bij een
Nazaat van de Anne Frankboom,
in het Egeltjesbos in De Kwakel. Deze locatie wordt sinds het
planten van de boom gebruikt
als een herdenkingsplaats voor 4
mei Dodenherdenking in de gemeente. Ook de burgemeester
van Uithoorn wordt bij de herVerschijnt donderdag
denking verwacht.

COLOFON

Nieuwe Meerbode

75 Jaar geleden
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat
de ‘Red Ball Express’ vanaf de kusten van Normandië, na de landingen op 6 juni 1944 werd ingesteld om in de bevoorrading van
de geallieerde legers te voorzien.
Een 24-uurs operatie; 7 dagen in
de week reden de colonnes voertuigen van en naar de frontlinies.
Bij terugkomst op het Fort is er
voor de deelnemers de gebruikelijke soep als traditie, maar dit
jaar wordt ook een extraatje geserveerd. In het Crash museum wordt op gezette tijden een
presentatie gehouden over de
Red Ball Express, die gedurende
de hele dag is te bezoeken. Ook
wordt nog even naar een andere
herdenking gekeken: de Slag om
Arnhem is dit jaar ook 75 jaar geleden. Het Crash museum heeft
een tijdelijke speciale expositie
samengesteld met een indruk-

Orgelconcert
met pan uit
Aalsmeer - Op woensdag 21 augustus verzorgt André Knevel
een orgelconcert in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat
55. De organist geeft dit optreden in samenwerking met panfluitiste Liselotte Rokyta. Het belooft een mooie avond te worden
met muziek voor iedereen. Zowel
kerk-klassiekers als vrolijke volksmuziek worden ten gehore gebracht. De aanvang is 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt 10 euro per persoon en dit bedrag is inclusief
koffie of thee.

o fie rinken
in Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 20 augustus
zijn belangstellenden
weer hartelijk welkom in het
Lichtbaken. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen aan. Om 10.00 uur staat de
koffie/thee klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen wordt uitgenodigd langs te komen! Rond
half twaalf gaat ieder weer naar
huis. Verdere informatie bij Klaas
Kersloot via 0297- 323774 of bij
Gre Tuinstra via 0297-331545.
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Zaterdag unieke bloemenbelevenis

Aalsmeer - Zaterdag 17 augustus hebben bezoekers de unieke
mogelijkheid een rondleiding in
het Flower Art Museum te combineren met een bezoek aan tuinbouwmuseum de Historische
Tuin en een rondvaart over de
Westeinderplassen. De dag start
om 10.00 uur met koffie en appeltaart in het museum. Vervolgens is er een rondleiding door
de tentoonstellingen (Flora Botanica en Bees, bugs & butterflies),
waarna bezoekers met de boot
naar de Historische Tuin worden
gebracht. Hier kan de lunch worden gebruikt en ook is er speciaal voor de deelnemers een veilsessie ingepland. Daarna is het
tijd voor een rondvaart door het
eilandenrijk van de Westeinder,
waarna de dag omstreeks 16.30
uur weer eindigt bij het Flower
Art Museum. Kosten voor deze complete dag zijn 23 euro per
persoon, exclusief lunch
.
Lezing botanische kunst
In het kader van de tentoonstelling Flora Botanica wordt vrijdag
23 augustus een lezing gegeven over botanische kunst door
Els Hazenberg-Meertens. Aan
bod komen de geschiedenis, de
technieken en ook de bloemstillevens uit de Gouden Eeuw. Els

Hazenberg woont al 45 jaar in
Aalsmeer en is werkend lid van
de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland. Na een druk leven als bloemenarrangeur en lerares bloemsierkunst wijdt zij zich
sinds 2003 intensief aan het botanisch tekenen. De lezing begint
om 20.00 uur en entree is 5,50 euro per persoon.
Concert ‘Engel of Bengel’
Anneleen Schuitemaker geldt als
één van de grootste Nederlandse harptalenten van dit moment
en speelt met diverse toporkesten over de hele wereld. Vrijdag
30 augustus speelt zij samen met
topvioliste Merel Vercammen in
het Flower Art Museum. In dit
concert wordt de harp naar voren
gehaald als veelzijdig kamermuziek instrument; soms engelachtig, soms juist ontzettend krachtig. Muziek voor viool en harp van
onder andere Franse en Italiaanse componisten wordt ten gehore gebracht. Aanvang is 20.00 uur,
kaarten kosten 20 euro per stuk.
Reserveren voor alle activiteiten
is mogelijk via: info@flowerartmuseum.nl. Voor Museumvrienden gelden kortingen. Meer informatie op de website van het
museum: www.flowerartmuseum.nl.

Art-house film in pop-up
filmtheater in bibliotheek
Amstelveen - Filmliefhebbers
kunnen hun lol op deze zomer
in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De Bibliotheek tovert een
ruimte om tot pop-up filmtheater en verwelkomt iedereen die
z’n woensdag wil starten met een
mooie Art-house film. Het popup filmtheater is hiervoor geopend op woensdag 21 augustus. Voor deze dag staat de film
Black Klansman op het programma. Na afloop van iedere voorstelling wordt de film kort nabesproken. Kaartjes kopen voor deze bioscoop is niet nodig, want

▲

Arrangement: Rondleiding,
veiling en rondvaart

de toegang is helemaal gratis. De
Bieb Bios is open van 11.15 uur
tot ongeveer 13.00 uur afhankelijk van de duur van de film.
Naast het genieten van de mooiste films is dit ook een mooie kans
om andere filmliefhebbers te ontmoeten.
Let wel op dat je op tijd in de Bibliotheek aanwezig bent, want
het aantal plaatsen is beperkt.
Meer informatie over de Bieb Bios en over andere zomeractiviteiten in de Bibliotheek is te vinden op: www.debibliotheekamstelland.nl.

15 AUGUSTUS

Livemuziek met duo Upstream

Zondag acoustic blues
en country in The Shack
Oude Meer - Chaja van der Heide
en André van Solinge, die samen
het duo Upstream vormen, staan
zondag 18 augustus weer in The
Shack en met mooi weer op het
terras. Chaja kennen vaste bezoekers van de Fleetwood Mac tribute
band Mirage. Met haar geweldig
mooie stem en dito begeleiding
van gitarist en songwriter André
op de akoestische gitaar, spelen
ze prachtige bluesy en country
songs. Toegankelijke songs met
een intens verhaal variërend tussen country, blues en met duidelijke invloeden uit de jaren zeventig.
Ondanks de diverse genres, die
in de songs verwerkt zijn, is een
duidelijke herkenbare en intieme
sound ontstaan tussen het stemgeluid van Chaja van der Heide en
het gitaarspel van André van Solinge. De onderlinge chemie, timbre van de harmonieuze samenzang en het gebruik van meerdere
instrumenten geven bij vlagen de
indruk alsof er een voltallige band
staat te spelen. Kortom; een bruisend optreden op zondagmiddag 18 augustus van het duo Upstream en bij mooi weer staan ze
op het terras. Aanvang 16.00 uur
en de entree is gratis.

The Spuny Boys
Zondag 25 augustus terug in
The Shack, de super energieke en spectaculaire Rock ‘n
Roll act uit Frankrijk: The Spuny Boys. Inmiddels uitgegroeid
tot één van de meest populaire
én gevraagde bands van Europa! Voor wie deze gasten eerder
hebben zien optreden weten
dat Rémi, Guillaume en Eddie
klaar zijn om het dak er weer af
te spelen!
Kees Dusink Blues Band
Zondag 1 september staat
de fantastische nieuwe Kees
Dusink blues band op het podium in The Shack. De band is geformeerd rondom Kees Dusink,
verder bestaat de band uit: Patrick Obrist (basgitaar), Bas Mali
(gitaar), Frans Ogier (drums) én
een nieuwe zangeres met een
waanzinnige bluesstrot: Jennifer Bomert aka Jenn B!
The Shack is zondag 18 augustus
open om 15.00 uur, Upstream begint rond 16.00 uur, entree gratis.
Ga voor alle info naar www.theshack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.

Cabaret voor elk wat wils
bij KCA in nieuwe seizoen
Aalsmeer - Voor het nieuwe seizoen heeft KCA haar cabaret-programma in cultureel café Bacchus al rond. Van september tot
en met april kan genoten worden van cabaret voor elk wat wils.
Op 21 september opent Kees
van Amstel het seizoen met ‘Een
bang jongetje, dat hele enge dingen doet’. Het leven is net een
zwembad,maar Kees zwemt niet.
Hij staat maar een beetje bang
langs de kant toe te kijken, hoe
anderen het hoofd boven water
proberen te houden. Althans, dat
zegt zijn therapeut. Dus zoekt hij
een andere!
Op 19 oktober: Janneke de Bijl
met ‘Zonder zin kan het óók’. Janneke beschouwt het leven zoals
het echt is: onzinnig en ingewikkeld. Ze heeft inmiddels haar manieren gevonden om er mee om
te gaan! In haar debuutprogramma is ze niet alleen streng voor
zichzelf, maar óók voor de wereld!
Op 23 november: Pieter Verelst
net ‘Amai’. Met keihard positivisme, knotsgekke sketches en ontroerende bespiegelingen treedt
de Vlaamse cabaretier de wereld
tegemoet! Hij zoomt in op zijn
generatie, materialisme, liefde en
wandelende takken. Want, het is
toch allemaal wat!
Op 11 januari: Andries Tunru
met ‘Vlees, vis, wal, schip’. Andries
vult de ruimte met zijn spel en je
hoofd met zijn verhalen. Venijnig,
charmant, vreemd analytisch en
met verbazend véél vaart. Denkt,
draaft en doet. Maar wat, als de
broodnodige rust niet komt?
Op 29 februari: Anne Neute-

boom met ‘Hiet me baby one
more time’.Neutje laat zich niet
uit het veld slaan: culturele kaalslag; teveel bloot op haar instagram, Come on baby! Hit me, met
dat liefdesverdriet! Hit me met
het leven! Hit me! KCA is blij dat
Anne haar derde avondvullende
programma in Bacchus komt tryouten!
Op 28 maart: Fabian Franciscus
met ‘Kleine wereld’. Voor hen, die
ooit ‘coaching’ hebben gehad, zal
deze voorstelling vol zitten met
herkenbare avonturen bij de psycholoog. Het gaat over de strijd
om mijn ‘Kleine Wereld’ zo nu en
dan eens te verlaten. Met of zonder coach! Zou U dat óók niet
eens moeten doen?
Op 25 april: Cabaretpoel met
‘Vier keer leuk’. Een avondje Cabaretpoel is een echte belevenis. Het is een zeer afwisselende
avond met vier uiteenlopende
cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor de prijs van één,
met voor elk wat wils. Wie er spelen blijft meestal tot de avond zelf
een verrassing. Dus laat uzelf verrassen door het talent van de toekomst.
Kaarten voor de cabaretvoorstellingen zijn 14 dagen van tevoren
te bestellen à 13 euro via www.
cultureelcafebacchus.nl. Wie verzekerd wilt zijn van een plaats,
kan een abonnement à 80 euro nemen. Te bestellen via ans@
kunstencultuuraalsmeer.nl voor
1 september. Alle voorstellingen
beginnen om 21.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat, zaal open 20.15 uur.

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Expositie Amazing Amateurs
in burgerzaal, gemeentehuis. Te bezoeken tijdens openingstijden.
Voorverkoop kaarten nostalgisch filmfestival bij Boekhuis
in Zijdstraat van 19 tot 20u.

18 AUGUSTUS

Watertoren aan Westeinder
open voor publiek, 13-17u.
Blues en country van Upstream in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf
16u.

19 AUGUSTUS

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

16 AUGUSTUS

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 Jan Dreschler in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart.
Expositie Ons Tweede Thuis in
De Oude Veiling, Marktstraat.
Musica met beelden/liedjes
van Toon Hermans in wijkpunt
Voor Elkaer, Kudelstaart, van
14.30 tot 16u.
Odense-inloop voor ouderen
in Irene, Kanaalstraat. Film ‘De
wilde stad’ vanaf 14.30u.
Voorverkoop kaarten nostalgisch filmfestival bij Boekhuis
in Zijdstraat van 19 tot 20u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.

17 AUGUSTUS

Expositie over ‘100 jaar Fokker’ en lezing (13u.) in Crash
Museum In fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug. Open 11 tot
16u en woensdag 13 tot 16u.
Op 24 augustus flightsimulatordag.
Arrangement. Start rondleiding in Flower Art Museum,
daarna bezoek Historische
Tuin en rondvaart op Westeinder van 10 tot 16.30u.

20 AUGUSTUS

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

21 AUGUSTUS

Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
Voorleesvoorstelling ‘Mag ik
meedoen’ voor kinderen 2 tot
6 jaar in bibliotheek Marktstraat van 15.30 tot 16u.
Orgelconcert André Knevel
met panfluitiste Liselotte Rokyta in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat 55 vanaf 20u. Zaal
open 19.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

Dwergauto’s kijken bij
het Crash Museum
De hele maand augustus

Watertoren zondag open
Aalsmeer - Ook in de maand augustus is de Aalsmeerse Watertoren op alle zondagmiddagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
In de maand juli konden iedere zondagmiddag tegen de honderd bezoekers worden geteld,
die het interieur van de watertoren kwamen bewonderen en de
vele foto’s die op de panelen zijn
tentoongesteld. De meeste van
de bezoekers nemen de moeite
om naar boven te klimmen om
daarna vanaf de trans, op circa
50 meter hoogte, een fantastisch
uitzicht te hebben over de verre regio van Aalsmeer. Bij mooie
weersomstandigheden is zelfs de
Dom toren in Utrecht te ontwaren en de Sint Bavokerk in Haarlem. Uiteraard een groots overzicht over Aalsmeer en haar Westeinderplassen en verderop de
verkeerstoren van Schiphol en de
landende en opstijgende vliegtuigen.
Bezoek uit buitenland
Opvallend is dat vele bezoekers

uit het buitenland de watertoren
bezoeken, naast de vele inwoners
van Aalsmeer en de directe plaatsen hieromheen. Velen kijken al
jaren tegen Aalsmeers trots aan
en zijn tot dan toe nog nooit naar
binnen geweest of naar boven.
Aan de hand van de enthousiaste
reacties blijkt het een verrassend
en enerverende belevenis te zijn.
Levendig rijksmonument
De watertoren is een rijksmonument en is eigendom van de gemeente Aalsmeer. De Stichting
Beheer Watertoren Aalsmeer (SBWA) zorgt met haar vrijwilligers,
dat er bemanning tijdens de openingstijden er is en dat er velerlei activiteiten worden georganiseerd. Zo blijft de watertoren
een ‘levendig’ monument dat bezocht kan worden door inwoners,
‘buren’ en toeristen.
Voor het beklimmen is de entree
voor kinderen slechts 1 euro en
voor volwassenen 2 euro. Meer
informatie op: www.aalsmeerwatertoren.nl.

Aalsmeerderbrug - Dwergauto’s worden in Nederland niet zo
veel meer op de weg gezien. Bij
het Crash museum bestaat de
mogelijkheid om deze wagens
van weleer te komen bekijken.
Op zondag 25 augustus bezoekt
de Nederlandse Dwergautoclub (DWAC) in de ochtend vanaf circa 11.00 uur het luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 in
fort Aalsmeer. De auto’s staan deze dag buiten voor fort Aalsmeer
aan de Aalsmeerderdijk 460 opgesteld. Tijdens dit clubbezoek is
het Crash museum niet toegankelijk voor bezoekers. Zodra de

auto’s weer zijn vertrokken, vanaf circa 13.00 uur, is het museum
voor bezoekers geopend. Voor
meer informatie over de Dwerg
Autoclub Nederland kan de website www.dwac.eu geraadpleegd
worden.
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 van
11.00 tot 16.00 uur. De toegang
bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.

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
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Activiteiten overzicht
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!

Kleurrijk Aalsmeer (jaren vijftig en zestig).

Ziekenvervoer op de Buurt per praam (jaren dertig).

Donderdag- en vrijdagavond start kaartverkoop

‘Bloemendorp’ Aalsmeer
herleeft op Filmfestival
Aalsmeer - Vanavond en morgenavond (donderdag 15 en vrijdag 16 augustus) start de kaartverkoop voor het achtste 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 zeven en acht uur. Vanaf zaterdag 17 augustus zijn kaarten,
indien nog voorradig, verkrijgbaar tijdens de normale openingstijden. Voor zowel de middag- als de avondvoorstelling bedraagt de toegangsprijs 7,50 euro, inclusief koffie of thee. Vanwege het 25-jarig bestaan van Feestweek Aalsmeer, wordt hierbij gratis een Aalsmeerse lekkernij gepresenteerd.
Evenals voorgaande jaren, is journalist Dick Piet ook nu weer verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma. Mede dankzij veel nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit verschillende (ook particuliere) filmarchieven, kan hij de bezoekers
wederom een verrassende nostalgische middag- en avondvoorstelling presenteren. De films zijn
twintig tot negentig jaar oud.
‘Bloemendorp’ in kleur
‘Kleurrijk Aalsmeer in de jaren
vijftig en zestig’, is een buitengewoon sfeervolle film, waarin
Aalsmeer nog echt een ‘bloemendorp’ is. Dick Piet heeft hiervoor
gebruik gemaakt van de mooiste
opnamen uit verschillende films
uit die tijd. Onder meer van de Uiterweg, inclusief de Aardbeienbrug die wordt bediend; het Mo-

Kookles op De Poort
Een film met een hoog nostalgiegehalte is ongetwijfeld die uit
1984 van nijverheidschool ‘De
Poort’ en mavo ‘De Wiekslag’ in
de Gerberastraat. Vooral de opnamen van de kook-, naai- en
waslessen. Begin jaren negentig
viel voor beide christelijke scholen het doek. Waar de nostalgie
eveneens vanaf druipt, is de film
van de in 1989 opgeheven winkel van Jan Hoogendoorn in de
Zijdstraat. Beelden van zowel de
afdeling luxe huishoudelijke artikelen als van de afdeling curiosa en antiek. De film start met opnamen van de in 1930 geopende
winkel, zoals die aanvankelijk nog
Wim Kan en Corry Vonk
door moeder Arentje HoogenDe ‘Kudelstaarters’ Wim Kan en doorn werd gerund. Ook is achCorry Vonk zorgen voor een vro- ter de winkel de sloot tussen Zijdlijke noot in een bijzondere film, straat en Marktstraat te zien, die
met daarin onder meer beelden halverwege de jaren vijftig werd
van de uitreiking van de Ridder- gedempt.
orde aan Kan in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Corry Unieke bevrijdingsfilm
kreeg van burgemeester Loggers In het kader van de viering van 75
slechts een boeketje rozen, dit jaar Bevrijding, past de film (van
geheel tegen het zere been van Jan Hoogendoorn) met nooit eerhaar echtgenoot. In de film ver- der vertoonde beelden van wat
telt Wim Kan wat hij van dit ‘af- zich rond 5 mei 1945 in Aalsmeer
grijselijk soort huldiging met dat heeft afgepeeld. Onder meer
onding’ vond. Verder staan en- van de Canadese bevrijders die
kele korte films op het program- met legerwagens het dorp binma, zoals van het pontje bij Rij- nenrijden. Voorts van het uitdesenhout in 1992, de verbreding len van bevrijdingskranten in de
van de Provinciale weg in 1972, Zijdstraat. Overal in Dorp wordt
de opening van Showbizzcity in uitbundig gevlagd. Ook in Oost,
1997 en een reportage uit 1981 waar tevens opnamen te zien zijn
over de reconstructie van de glas- van pastoor Heyligers, zijn vrouw
tuinbouw in Aalsmeer, met opna- en dochtertje Monica, die afmen op de kwekerij van Piet Tulp scheid namen van een in de Oudaan de Hornweg.
Katholieke kerk ondergedoken
gezeten meisje.
lenpad en omgeving; het pontje
van Klaas Maarse bij de Kanaalstraat; de kwekerij van Pieter Buis
en zoon Kees op de Buurt; baggerwerkzaamheden bij De Blauwe Beugel; de kwekerij van Wed.
P. Eveleens en nog veel meer. De
Toen en Nu film ‘Het veranderend
gezicht van Aalsmeer’, toont de
metamorfose die Aalsmeer de afgelopen ruim dertig jaar heeft
ondergaan. Opnamen uit midden jaren tachtig, gemaakt in alle
hoeken van Aalsmeer en gedeeltelijk Kudelstaart, worden af en
toe afgewisseld met hedendaagse beelden om de verschillen te
laten zien.

Wasles op nijverheidsschool ‘de Poort’ (1984).

Kwekerij Klaas Visser op hoek Hornweg met de Machineweg (1987).

Wim Kan en Corry Vonken toasten
in het oude raadhuis (1961).
Ontroerende beelden zijn die van
de feestelijke bijeenkomst bij het
oude Raadhuisje in de Dorpsstraat, met onder meer waarnemend-burgemeester Piet van der
Meer en verzetsstrijders Braber
en Borgman. Aangevuld met al
eens eerder vertoonde opnamen
van de bevrijding van Canadezen
in het klooster en festiviteiten in
Oost en op het voormalige VVAterrein in de Sportlaan.

Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Woensdag 21 augustus
kunt u genieten van o.a. een
Huzarenslaatje met
garnituur, stokbrood met
kruidenboter, kip cordonbleu, stroganoffsaus,
haricotsverts met spek en ui,
aardappelkroketjes, tomaten
salade en een ananas bavarois met bosvruchtensaus.
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 23 augustus kunt u
genieten van o.a. een Franse
uiensoep, stokbrood met
kaas gegratineerd,
beenhammetje, oma’s

vleesjus, witlof a la crème,
aardappelschotel met
courgette en mozzarella,
boerensalade en een
bolletje vanille ijs met
aardbeiensaus met slagroom naar keuze voor € 14,-.
vanaf 17.00 uur. Reserveren
kan via tel. 0297-820979.
Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 23 augustus bent
u van harte welkom in de
inloop Odense in het gebouw van Ontmoetingscentrum Irene. Deze vrijdag is
het thema: ‘‘De markt’’. U kunt
gaan kijken naar foto’s van
‘‘De Nederlandse markt’’.
waar over gesproken kan
worden. U bent van harte
welkom om 14.30 uur.
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
Wijkpunt Voor Elkaer!
U bent van maandag t/m
vrijdag van harte welkom in
het wijkpunt in Kudelstaart.
U kunt deelnemen aan
activiteiten, lunchen,
dineren of gezellig bij ons
aanschuiven voor de koffie.

Het Witte Kruis
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Een ‘klassieker’ op het programma is die van het Witte Kruis. De
gerestaureerde en opnieuw gemonteerde film uit de jaren dertig, toont het Badhuis in het Witte Kruisgebouw op de hoek Ophelialaan met de Hortensialaan.
Maar ook de verstrekking van ijs
en beddengoed, het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters, de moedercursus, ‘thuiszorg’
van de wijkzuster, een Emmabloemcollecte ter bestrijding van
tuberculose en ziekentransport
van Maarse & Kroon per praam
door de Buurtsloot.
De nostalgische filmvoorstelling start traditiegetrouw met
het Oud Aalsmeer-lied van Klaas
Tas en eindigt met ‘Het Dorp
Aalsmeer’, beide films opnieuw
door Dick Piet in een nieuw jasje gestoken met allerlei filmopnamen van Aalsmeer van weleer.
De aanvang van de nostalgische
middag- en avondvoorstelling, is
respectievelijk om 14.00 en om Aalsmeerderbrug - Het Crash 16.00 uur en elke tweede zondag
Luchtoorlog- en Verzetsmuse- van de maand van 11.00 tot 16.00
20.00 uur.
um ’40- ‘45 organiseert op zater- uur. De toegang bedraagt 5 euro
Afscheid van joodse onderduikster in Oud-Katholieke kerk (1945).
dag 17 augustus om 13.00 uur voor volwassenen en 2 euro voor
een lezing over de ‘Vliegvelden kinderen van 6 tot 12 jaar. Donavan de geallieerden in Engeland teurs van de stichting en veteratijdens de Tweede Wereldoorlog’. nen hebben gratis toegang. Het
Tijdens de Tweede Wereldoorlog museum is gevestigd in het Fort
hadden de geallieerden in Enge- bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderland ruim 700 vliegvelden in ge- dijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabruik. Deze vliegvelden waren zo bij Rijsenhout). Voor meer inforgepositioneerd dat ongedacht matie over het museum en het
de aanvliegroute er altijd wel een werk van het Crash Luchtoorlogwas waarop men landen kon. De en Verzetsmuseum ’40- ‘45 kan
vliegvelden lagen in een drie- gekeken worden op de website
hoek van ruim 15 kilometer uit el- www.crash40-45.nl of raadpleeg
kaar en hadden meestal een ba- instagram of facebook.
nenstelsel van drie start- of landingsbanen. Tijdens de oorlogs- Crash Flightsimulator dag
jaren bleek al gauw dat er steeds En alvast noteren: Op zaterdag 24
meer vliegvelden nodig waren. augustus wordt in het Crash MuDit resulteerde in 1942 tot de op- seum een Flightsimulator dag gelevering van 125 nieuwe vliegvel- organiseerd. Zelf vliegen spreekt
den. Voor het juiste begrip: Iede- tot de verbeelding voor jong en
re drie dagen werd er één opgele- oud. Echt vliegen is niet voor ieJan Hoogendoorn gehurkt in zijn winkel (1989).
verd! Vandaag de dag is nog veel dereen haalbaar, maar met een
te zien van die vliegvelden.
Flightsimulator kan iedereen achDe lezing van Peter de Raaf za- ter de computer leren vliegen.
terdag gaat over ‘toen en nu’ met Wilt u zien hoe dat werkt en wilt u
door Peter zelfgemaakte beel- zelf een poging wagen? Dat kan
den. Het is een fascinerend ver- op zaterdag 24 augustus in het
haal over vliegvelden, gebou- Crash luchtoorlog- en verzetswen en mensen. Wat ook wordt museum’40-’45. In een aantal zagetoond is dat het vandaag de len van het museum zijn Flightsidag ook mogelijkheid is om het mulator opstellingen werkend te
Engelse landschap met andere zien. Deze worden verzorgd door
ogen te bekijken.
de Flightsimulator Club Touch &
De lezing is goed te combineren Go. Er zal onder andere worden
met een uitgebreid bezoek aan gevlogen met de bommenwerhet Crash luchtoorlog- en ver- pers en jagers waarvan de geborzetsmuseum ’40-’45. Het muse- gen resten in het museum te zien
um is geopend op woensdag- zijn. Ook bestaat de mogelijkheid
middag van 13.00 tot 16.00 uur, om onder toezicht zelf uw vliegde vaste zaterdag van 11.00 tot kunsten te tonen.

Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum

Lezing ‘Vliegvelden van
geallieerden in 2e WO’

15 augustus 2019

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.

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:

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.

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.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Reiziger
Szostak
Włodarczak
van der Voort

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

B.K.
A.K.
K.
D.

02-07-1982
04-06-1993
28-10-1988
16-06-1997

05-08-2019
05-08-2019
07-08-2019
07-08-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het
aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de

gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie 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.
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (8939312), het verzoek heeft
betrekking op het stellen van geluidsmaatwerkvoorschriften voor de aan de Legmeerdijk 313 te Aalsmeer gelegen
inrichting. Toelichting: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Aalsmeer bekend dat zij een verzoek
heeft ontvangen tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan
het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor
milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hierom vraagt.
- Oosteinderweg 109 ws1, 1432 AG, (Z19-047720), het vernieuwen en vergroten van een bestaande schuur
- Zwarteweg 93, 1431 VK, (Z19-047069), het uitbreiden van
de showroom
- Oosteinderweg 262, 1432 BC, (Z19-047064), het vervangen van de houten brug door een betonnen
- Hendrikstraat 40, 1432 JK, (Z19-046855), het uitbouwen
van de entree d.m.v. het betrekken van een dakoverstek/
afdak boven de bestaande entree en het toevoegen van
een raam in de zijgevel
- Uiterweg 56, 1431 AP, (Z19-046847), het bouwen van een
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:
- Korfstraat 67, 1433 DE, (Z19-038720), het maken van een
in- en uitrit t.b.v. het parkeren op eigen terrein. Verzonden:
12 augustus 2019
- Edisonstraat naast nr. 6, 1433 KA, (Z19-028869), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een
nieuwe telecommast naast de sporthal. Verzonden: 01 augustus 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:
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM, (Z19-035250), het legaliseren van een entresolvloer in het pand. Verzonden: 12
augustus 2019
- Helling 19, 1431 BR, (Z19-041688), het aan elkaar koppelen van de dakkapellen en voorzien van een schuin dak en
plaatsen van zonnepanelen. Verzonden: 08 augustus 2019
- Rietwijkeroordweg 66, 1432 JE, (Z19-037101), het verbreden van een bestaande uitrit. Verzonden: 07 augustus
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:
- Stommeerkade 65, 1431 EL, (Z19-025587), het realiseren
van een houten chalet met garage en kantoorruimte ten
behoeve van hobbymatig gebruik. Toelichting: tijdens de
behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving en het huisnummer onjuist waren. De omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 07
augustus 2019
- Zuiderpark 11, 1433 PP, (Z19-036788), het herzien van een
reeds aangevraagde en vergunde schuur op het achtererfgebied. Verzonden: 07 augustus 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.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. 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.
- Marktstraat 22,1431BE (Z18-016166) Pegasus Enterprise
h.o.d.n. Argentino Grill Restaurant, verzonden 13 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.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Berberaapje MUSA
Berberaapje Musa en haar moeder
zijn gered uit een illegale fokkerij.
Red dieren als Musa.

WWW.AAP.NL
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Haar man is vrijwilliger bij de Dorcas en zelf werkt zij in het Kloosterhof. Alaa is 24 jaar en pas sinds
11 juli in Aalsmeer na vele onbeschrijfelijke jaren in Syrië is hij gelukkig weer herenigd met zijn familie. Hij moet nog verwerken dat
hij echt vrij over straat kan lopen.
Gelukkig zijn er vrijwilligers die er
mede voor gezorgd hebben dat
Alaa in Aalsmeer een veilig bestaan kan gaan opbouwen. “Lekker”, lacht hij als zijn jongere broer
hem een koek geeft. Zijn moeder
straalt met haar twee zonen om
haar heen. Het is een ontroerend
beeld, hetgeen sterker wordt na
het luisteren van de verschrikkelijke niet voor te stellen verhalen.
De boottocht was niet voor iedereen een première. “Maar in deze
setting is het heel fijn om met elkaar te kunnen genieten van het
water. Het had voor ons best wel
wat langer mogen duren.”

Aalsmeer over Hoop trakteert op bijzonder uitje

Boottocht op Westeinder
met een gouden randje
Aalsmeer - Zaterdag 10 augustus zorgde een fikse maar korte
regenbui gelukkig voor veel gelach. De deelnemers aan de boottocht door het prachtige watergebied van Aalsmeer lieten zich
niet intimideren door de regen en
wind en dat was voor Bart, Koos,
Peter, Gea Theo en Jenneke - dit
keer de werkgroep van Aalsmeer

over Hoop - goed om te zien. Zes
Aalsmeerse kerken: Dorpskerk, Alpha, De Leg, Oosterkerk, Cama en
Lijnbaankerk, vormen tezamen
Aalsmeer over Hoop.
Zij hebben een paar jaar geleden
de handen ineen geslagen en organiseren voor mensen voor wie
het leven niet altijd over rozen
gaat en statushouders een paar

maal per jaar bijzondere bijeenkomsten of uitstapjes. Na de kerstdiners, de barbecue, de high tea
stond voor dit jaar de boottocht
met de Westeinder rondvaart op
het programma. Henk van Leeuwen sponsorde en was bereid om
de veertig passagiers een mooi
uurtje - met soms stormachtige
momenten - te bezorgen.

Jongeren van (eer)gisteren
Wanneer de vaartocht teneinde
is wordt er weer aangemeerd bij
het Zorgcentrum Aalsmeer. “Het
centrum voor de jongeren van
gisteren en eergisteren”, volgens
Van Leeuwen. Er wordt vanuit de
boot gezwaaid en er wordt terug
gezwaaid. Twee vrolijke Poolse
mannen die op de ‘zwijmelbank’
- gemaakt door keramiste Anneke Harting - gezellig hun biertje
drinken helpen met de boten aan
de kant te loodsen. Zij helpen de
gasten met het veilig uit de boot
stappen.

Alaa met zijn moeder en jongere broertje hebben genoten van de boot- Witte schuimkoppen
tocht op de Westeinderplassen.
Met kapiteinspet op, een regenpak aan, “Had niet gehoeven, veel
te warm”, stond een stoere Henk
van Leeuwen aan het roer en vertelde over het watergebied dat
hem geen moment verveelt. “Het
is iedere dag weer anders.” Nu waren het de witte schuimkoppen
op de plas, echter varend door
de sloten leek windkracht zes terug te vallen tot een lekker briesje. Hij wees op de vele waterlelies,
hetgeen betekent dat het water
steeds schoner wordt. Voor veel
van de deelnemers was het de
eerste kennismaking met het befaamde watergebied. Nadia uit
Moskou ziet Nederland als een
sprookjesland. “Zoveel lieve mensen, zij zorgen goed voor ons.”

Heerlijke lunch
Na de geslaagde boottocht, was
het feest zeker nog niet afgelopen. De gasten wachtten een
heerlijke goed verzorgde lunch
in één van de zalen van gebouw
Irene. Het werd niet alleen smullen van de croissants en andere
luxe broodjes en het lekkere beleg, maar het was ook een mooi
moment om elkaar beter te leren kennen. Er werden tafels aan
elkaar geschoven om de families
met kleine kindjes - die de boottocht niet aandurfden - ook een
plek te geven.
Aalsmeer Over Hoop en de vele particuliere sponsors zorgden
weer voor een feestelijke dag en
het mooie is dat het hier niet bij
blijft. Ook op individuele basis
worden het hele jaar door mensen die wat extra hulp nodig hebben ondersteund. Maar zo’n dag
als deze geeft het leven voor iedereen een gouden randje.
Janna van Zon

KCA Kunstroute op zaterdag 21 en zondag 22 september

toont objecten van vilt en Annet
Bartels originele sieraden.

De keuze van Anneke Harting
Aalsmeer - In aanloop naar de
KCA Kunstroute zaterdag en
zondag 21 en 22 september
besteedt de Nieuwe Meerbode aandacht aan verschillende locaties en deelnemers. Deze week: Locatie 6, het atelier
van Anneke Harting aan de Uiterweg 125 -127.

Al vanaf de start van de KCA Kunstroute is de locatie van keramiste
Anneke Harting één van de meest
bekeken. Ieder jaar zijn bezoekers
benieuwd waardoor zij zich op
haar verre reizen nu weer heeft laten inspireren. Die indrukken zijn
altijd terug te vinden in de creaties die Anneke bij thuiskomst
maakt. En dan de tijd die zij telDe clown, geschilderd door
Bob van den Heuvel.

Bob van den Heuvel
Tot slot een andere trouwe exposant bij Anneke: Bob van den
Heuvel. Twee jaar geleden maakkens besteedt aan het klaar mate hij een uitstapje naar de Hisken van de loods om alle andere Mark van Kuppevelt
exposanten een mooie ruimte te Natuurlijk ook een aantal beken- torische Tuin, ook daar hing zijn
geven. De uren zijn niet meer te den, zoals Mark van Kuppevelt. werk mooi maar op de een of antellen.
Ook hij heeft veel gevoel voor dere manier heeft De Oude Werf
De waardering komt van het en- sfeer. Zijn liefde voor de natuur zijn voorkeur. Dit jaar komt Bob
thousiaste publiek en van de en de mystiek is duidelijke her- met een verrassend thema. Het
deelnemende kunstenaars die kenbaar. Mark is allang niet meer is een hele uitdaging om de mysgraag vanwege de hartelijke ont- de beeldhouwer van de zwaan terie van de clown, de natuur en
vangst komen exposeren. Anne- waarmee hij zoveel furore maak- de mens weer te geven. Over de
ke heeft een groot en goed hart. te. Mark is gegroeid en zijn beel- clown zegt Bob het volgende: “De
Gunt andere kunstenaars veel den hebben nu een diepere ge- clown staat voor angst (denk aan
publieke aandacht, want de KCA laagdheid. Zijn spannend door horrorfilms). De clown staat ook
Kunstroute is inmiddels uitge- hun zeggingskracht en de keu- voor vreugde (de lach). Maar achgroeid tot een manifestatie die ze van het materiaal. Ook is zijn ter het masker ligt het verdriet en
veel publiek trekt dus interessant presentatie altijd indrukwekkend. de traan. Deze drie emoties heb ik
voor kunstenaars om zich te pre- Prachtig licht en heerlijke muziek. geprobeerd te verbeelden.”
Tien kunstenaars, tien totaal versenteren. Ieder jaar zoekt zij naar
schillende benaderingen en tien
nieuwe kunstenaars die haar van- Dennis A - Tjak
wege hun werk fascineren.
Fotograaf Dennis A - Tjak, een keer kwaliteit. Het zal ook dit jaar
goede vriend van Mark, is weer heel druk worden op De OuQuinten Lokhorst
eveneens geen onbekende in de Werf! Beide dagen van 12.00
Dit jaar zijn het maar liefst tien Aalsmeer. Met zijn projecten - tot 17.00 uur geopend.
kunstenaars! De komst van debu- verleden jaar nog een bijzonde- Janna van Zon
tant Quinten Lokhorst is een hele re tentoonstelling in het West
sterke. ‘Óntdek je nieuwe levens- Fries Museum in Hoorn - weet hij
stijl met meubilair van Play’. Het heel veel mensen te boeien. Nu
gaat hier om een meubelcollec- toont hij de eerste tulpen die in
tie die ingaat op de huidige urba- 1700 in Nederland zijn binnengenisatietrend. Huisvesting wordt komen. De serie ‘Spiegel in spiesteeds geavanceerder, slimmer gel’ brengt de kijker terug naar de
Kudelstaart - Zin in een gezellien duurzamer. En wat Quinten nu 17de Zeeuwse schilderkunst.
ge avond klaverjassen? Iedereen
heeft bedacht is de multifunctiois van harte welkom bij klaverjasnele stoel en tafel. Zij veranderen Tassen, keramiek, houtwerk
de woonkamer in een eetkamer Wat is er verder te zien? Tas- club De Geluksvogels. Het hele
en de werkruimte in een ontspan- sen van Toos van Dishoeck. “Met jaar door wordt er op de woensnen loungeruimte en dat natuur- de tas die jij wilt”, zal zij liefheb- dagavond vanaf 20.00 uur gelijk ook weer andersom in slechts sters van tassen weten te verove- kaart in het Dorpshuis van Kueen paar seconden. De vorm is ren. Ook keramiek van Anke van delstaart. Het klaverjassen op 7
prachtig en het materiaal duur- der Kwaak, prachtig houtwerk augustus is gewonnen door Ria
zaam.
van Nel Punt, Marnell van Zoelen van der Laan met 4856 punten.

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Uitwisseling ideeën op 27 augustus

Gesprek ondernemers en
raad over winkeltijden
Aalsmeer - Wethouder Robert
van Rijn wil bewoners en ondernemers van Aalsmeer de mogelijkheid bieden hun ideeën over
verruiming van de winkeltijden
met het hem en raadsleden te delen. Eén van de mogelijke aanpassingen is het gelijk trekken van de
openingstijden op zon- en feestdagen naar de openingstijden
van 06.00 naar 22.00 uur die gelden voor de rest van de dagen.
De uitwisseling van ideeën is op
dinsdag 27 augustus vanaf 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De avond is vooral
bedoeld om standpunten uit te
wisselen over de mogelijke verruiming van de winkeltijden. Leden van de gemeenteraad zijn
aanwezig om een mening te vormen over de diverse argumenten
zowel voor als tegen een verruiming.
De aanpassing van de winkeltijden is goed voor de economische
bedrijvigheid, het toerisme en de
werkgelegenheid. Daarnaast be-

vordert de verruiming de concurrentiepositie van winkeliers
ten opzichte van omliggende gemeenten.
In de nieuwe verordening winkeltijden wordt ook rekening gehouden met een sluiting van de
winkels tijdens nationale dodenherdenking op 4 mei. In de huidige situatie is daar geen regeling voor. Een duidelijke regeling
voor avondwinkels ontbreekt ook
in de huidige situatie, de nieuwe
verordening moet daar een uitkomst in bieden.
De avond op 27 augustus staat
onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Belangstellenden kunnen zich aanmelden
om aan het gesprek in de raadzaal deel te nemen. In verband
met de ruimte is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelnemers worden uitgenodigd op
volgorde van binnenkomst van
de aanmeldingen. Stuur uw aanmelding vóór 22 augustus naar:
saskia.rill@aalsmeer.nl.

Aanleg voetpad naar het Oosterbad

Reconstructie deel van
de Oosteinderweg
Aalsmeer - In het derde kwartaal
dit jaar heeft de gemeente reconstructie van de Oosteinderweg in
haar planning opgenomen. Het
betreft het gedeelte van de Oosteinderweg tussen de Noordpolderweg en de Mr. Jac. Takkade.
Door kabel- en leiding-werkzaamheden is op dit gedeelte van
de Oosteinderweg schade opgetreden aan de rijweg. Daarom is
besloten om dit gedeelte eerder

te reconstrueren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit
het volledig vervangen van het
asfalt en het aanpassen van de
bermafwerking en schoeiing bij
de sloot van de Oosteinderweg.
Gelijktijdig wordt ook nieuwe bestrating aangebracht aan het parkeerterrein aan de Mr. Jac. Takkade en komt er een voetpad van
het parkeerterrein naar zwembad
het Oosterbad.

Jazz in het Dorp op 1 september

Concert en theater voor
jonge muziekliefhebbers
Amstelveen - Jazz saai en voor
oude mensen? Op zondag 1 september zeker niet! Dan is Jazz in
het Dorp, het allerleukste gratis
jazzfestival van Amstelveen, met
een spetterend kinderprogramma voor kleine muziekliefhebbers. Sleep je (groot)ouders mee
naar het zomerpopconcert van
Dirk Scheele, geniet van swingende jazz voor kinderen door
MrLuca óf leef je uit in de Rabo
Kidscorner rondom de kerk op
het Dorpsplein. Je hoeft je geen
minuut te vervelen!
Zomerpopconcert
Al 25 jaar treedt kinderpopheld
Dirk Scheele op voor volle zalen.
Om 14.00 uur opent hij het festival met een gratis zomerpopconcert op het Dorpsplein! Dirk
neemt je mee op reis met zijn
leukste zomerliedjes zoals Hoge bergen verre landen, Vroem
vroem, Een zonnebril en Springen als een dolfijn. Er kan zelfs
gedanst worden als een Spaanse
danseres.

om? Daarom! gingen de jonge vaders van Mr. Luca aan de slag met
het schrijven van nieuwe liedjes.
Het resultaat: vijftien nieuwe jazzliedjes met gekke, spannende of
vrolijke teksten over de belevenissen van Luca. Zie jij ook wolkdieren? Droom je wel eens van
vliegen met een luchtballon? En
waarom staat die kabouter zo alleen in de tuin? Mr. Luca speelt
twee swingende voorstellingen,
van 15.30 tot 16.30 uur en van
17.30 tot 18.30 uur op het kinderpodium in de Rabo Kidscorner
achter de kerk op het Dorpsplein.
In diezelfde Rabo Kidscorner kunnen de jonge festivalgangers zich
de hele dag naar hartenlust uitleven. Kom springen op het springkussen, laat je schminken, ga op
de foto met PinPin of geniet van
een heerlijke suikerspin; je hoeft
je geen moment te vervelen! De
Rabo Kidscorner is geopend van
15.00 tot 18.30 uur. De optredens
van Dirk en MrLuca zijn gratis te
bezoeken, voor de activiteiten
in de Kidscorner kunnen kinderen een strippenkaart kopen voor
twee muntjes.

Mr. Luca - jazz voor kinderen
Vreemde Eenden is de tweede
theatervoorstelling van Mr. Luca Elf podia
die leuk is voor kinderen én hun En naast een spetterend kinderouders! Na het succes van Waar- programma kun je natuurlijk ook
samen met je (groot) ouders genieten van de vele artiesten die de
Marry Akse werd tweede met hele dag optreden op elf verschil4852 punten en Erik van de Beitel lende podia in het Oude Dorp van
derde met 4714 punten. De poe- Amstelveen! Kijk voor meer infordelprijs was deze week voor Mar- matie en het volledige programtin Loos met 3844 punten.
ma op www.jazzinhetdorp.nl.
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Pijn aan arm
na aanrijding

Gemeente aan de slag met 38 ideeën van inwoners

Participatie Aalsmeer: Bankjes,
zwemtrappen en voetbalkooi
Aalsmeer - Op de oproep van
de gemeente om voorstellen te
doen voor leuke en praktische
aanvullingen ter verfraaiing van
de buiten-recreatie zijn vele reacties gekomen. Hieruit zijn 38
ideeën geselecteerd en de eer-

sten gaan nu uitgevoerd worden.
Zo stelde Loes Fagel voor om zitbankjes te plaatsen langs het Corry Vonkpad in Kudelstaart, zodat
fietsers en wandelaars er kunnen uitrusten. In het najaar gaat
de gemeente hier enkele bank-

Vooralsnog geen effect op inzameling

Zorgen bij gemeente over
verwerking restafval
Aalsmeer - Ook de gemeente
Aalsmeer houdt de ontwikkelingen bij het Afval Energie Bedrijf
(AEB) nauwlettend in de gaten.
De gezamenlijke Meerlanden-gemeenten hebben Amsterdam, eigenaar van het AEB, in een gezamenlijke brief verzocht garanties
te geven voor de verwerking van
het huishoudelijk restafval in de
regiogemeenten. Deze toezegging is gedaan, waardoor de gedeeltelijke sluiting van het AEB
dus vooralsnog geen effect heeft
op de inzameling en verwerking
van het huishoudelijk restafval in
Aalsmeer.
Bedrijfsafval
De situatie heeft, zo laat het college in een schrijven weten, wel
effect op de verwerking van bedrijfsafval in de regio. Dat wordt
opgehaald door commerciële inzamelaars. Eén grote inzamelaar
in Aalsmeer brengt het bedrijfsafval naar het AEB, dat dit echter
niet langer verwerkt.
De gemeente Amsterdam heeft
er samen met provincies en omgevingsdiensten voor gezorgd
dat het bedrijfsafval tijdelijk gestort kan worden op twee locaties elders in Nederland. Een derde locatie wordt besproken.

Op 7 augustus hebben de regiogemeenten in een gesprek met
staatssecretaris Van Veldhoven
en andere belanghebbenden nadrukkelijk verzocht om regie te
voeren op het capaciteitstekort
van afvalverwerking in Nederland dat door de problemen bij
het AEB is ontstaan.
De staatssecretaris heeft een importplafond ingesteld voor buitenlands afval. Dit houdt in dat er
geen nieuwe contracten kunnen
worden afgesloten voor de verbranding van buitenlands afval in
Nederland.
Ophoping afval
De Meerlanden-gemeenten vinden de situatie zorgelijk en willen
dat er goede, tijdige maatregelen
worden getroffen om ophoping
van afval in de openbare ruimte te voorkomen. Er is vrijwel dagelijks overleg met de gemeente Amsterdam dat een noodplan
ontwikkelt voor het geval het AEB
zijn verplichtingen niet kan nakomen.
De situatie heeft overigens geen
gevolgen voor de inzameling en
verwerking van glas, papier, plastic verpakkingsmateriaal, metaal/
blik en drinkpakken (PMD) en
groente, fruit en tuin-afval (GFT).

Hoezo plastic soep?

Overvolle vuilnisbak bij
bankje in Kanaalstraat
Aalsmeer - Het niet tijdig legen
van de openbare vuilnisbakken
blijkt best een groot probleem te
zijn in de gemeente. Meerlanden
heeft weliswaar beterschap beloofd, maar vooralsnog is (te) weinig actie ondernomen. De bakken in het Seringenpark zitten
nog steeds overvol en onder andere is ook de vuilnisbak in de Kanaalstraat aan een leegbeurt toe.
Hier eveneens uitstekend afval en
rondom blikjes en lege verpakkingen.
“Ik heb al twee maal de gemeente gemaild over vuil overlast in de
Kanaalstraat bij de blauwe bank
langs de Ringvaart. Hier wordt
veel gerecreëerd en de vuilnisbak
is veel te klein. Het vuil waait direct de Ringvaart in. Hoezo plastic soep”, aldus Huib van Veen die
zich ergert aan de nalatigheid
van de gemeente en van Meer-

landen. Hij hoopt dat er nu wel
actie ondernomen wordt door de
twee beheerders van de openbare ruimte in Aalsmeer.
Het kan toch ook niet zo zijn dat
een gemeente, die juist meer
aandacht (en geld) wil spenderen
aan veilig en aangenaam verblijven en recreëren, het facet ‘vuilnis’ zo laat liggen... Kom op, actie!

jes neer laten zetten. Sandra Hendriksen zag in Stockholm overal mensen, jong en oud, een duik
nemen in natuurwater. Bij zomers
weer neemt ze zelf ook graag een
duik. Via participatie.aalsmeer
heeft Sandra gevraagd om open-

bare zwemtrappen. Dit idee leverde flink wat likes en reacties
op. In het najaar gaat de gemeente er dan ook een aantal laten bevestigen. Nina Bosse merkte op
dat het basketbalveldje naast de
gymzaal in de Baccarastraat veel
gebruikt wordt door kinderen en
jongeren. Vaak belandt een bal
op de weg of schiet iemand ‘m
per ongeluk lek tegen één van
de scherpe punten van het dak
van de gymzaal. Een voetbalkooi
met een hoog hek er omheen
zou de oplossing zijn. Een goed
idee, want de voetbalkooi kreeg

maar liefst 51 likes op participatie.aalsmeer. In het najaar gaat de
gemeente, in overleg met Nina,
verder aan de slag met de uitvoering van dit idee.
Waarom pas in najaar?
“Top ideeën”, laten diverse inwoners in reacties weten, “maar
waarom pas in het najaar?” Tja,
misschien is het inderdaad beter om achter de drie voorstellen meer vaart te zetten, zodat
nog deze zomer gebruik kan worden gemaakt van de bankjes, de
zwemtrappen en de voetbalkooi..

bank, plaats laten nemen. Meteen begon het klokken van de
weeën en natuurlijk de mentale steun. De weeën van de vrouw
bleken al om de minuut op te komen. De ambulancedienst was
ondertussen door andere agenten al gealarmeerd. Door de snel
terugkomende weeën wilden de
medewerkers van de ambulance een verloskundige ter plaatse
hebben. Vanwege drukte bij de
omliggende verloskundigepraktijken was dit geen optie, waarna de vrouw met spoed en onder politiebegeleiding naar het
ziekenhuis is gebracht. De aanstaande papa was natuurlijk ook
in kennis gesteld, zodat hij naar
het ziekenhuis kon komen. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen werd binnen een half uur
een gezonde kleine man geboren. De agenten zijn later in de
middag op bezoek geweest in
het ziekenhuis om een cadeautje te brengen. “Zal er een nieuwe
Aalsmeer - Vorige week had de weeën waren begonnen. De collega geboren zijn?”, vragen de
politie geen boef, maar een hoog- agent, gelukkig vader van twee agenten zich af. Wie weet! In ieder
zwangere vrouw in haar dagver- prachtige kindjes, twijfelde geen geval wenst het korps Aalsmeer
blijf. Bij het naar buiten gaan trof moment en haalde de vrouw naar Uithoorn het kersverse gezin veel
een agent een vrouw leunend te- binnen. Om haar enigszins com- geluk en gezondheid.
gen het politiebureau aan. Al puf- fortabel te laten liggen, heeft hij Bron en foto:
fend gaf de vrouw aan dat haar de vrouw in het dagverblijf, op de Politie Aalsmeer Uithoorn

Met weeën in het dagverblijf

Politie: “Een nieuwe
collega geboren?”

Weer een asociale actie!

Want daarop 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 een
gedemonteerd plastic kinderhuisje met afmetingen van een
paar vierkante meter niet in een
opening van nog geen meter
past? Dom of a-sociaal: 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 Rijsen-

hout wel maar dan op afspraak,
die u zelf moet maken. Tot die
tijd blijft het gewoon een asociale actie die blijkbaar telkens vervolg krijgt, zoals nu weer aan de
Schoutweg in Kudelstaart.
Overigens staat er ook veel bruikbare info over afval op de website van gemeente Aalsmeer, www.
aalsmeer.nl

Botulisme aangetroffen
in water Hornmeerpark
Aalsmeer - In het sierwater van het
Hornmeerpark is op donderdag
8 augustus botulisme geconstateerd. Het gaat om het water aan
de rand van het park dat evenwijdig loopt aan de N196. Botulisme
is voedselvergiftiging die wordt
veroorzaakt door de botulismebacterie, vooral na een langdurige
periode van warm weer. Dode dieren die in warm water liggen laat
de bacterie snel groeien. Dieren
krijgen botulisme door het eten
van vliegenlarven of weefseldeeltjes die afkomstig zijn van dode,
besmette dieren. Botulisme verspreidt zich doordat dieren kadaverresten binnenkrijgen met hoge

concentraties gif. Botulisme verdwijnt vanzelf weer als de temperatuur van het water daalt. De gemeente adviseert om niet te gaan
zwemmen in ondiep en stilstaand
water en uit de buurt te blijven van
dode dieren die in het water liggen. Het is ook beter om watervogels in vijvers en ander ondiep water niet te voeren. Door de samenscholing van bijvoorbeeld eenden
wordt het slib op de bodem omgewoeld. In die bodem bevindt zich
juist de giftige botulismebacterie,
waardoor botulisme zich kan verspreiden. Daarnaast is het niet verstandig om honden in het water te
laten zwemmen. Zij kunnen vat-

Huis overhoop
na inbraak

Aalsmeer - Tussen dinsdag
6 en zaterdag 10 augustus
is ingebroken in een woning
in de Apollostraat. De bewoners waren op vakantie, de
inbraak werd ontdekt door
de oppas. Uit de voordeur
is het cilinderslot geboord.
De inbrekers hebben waarschijnlijk ruim de tijd genomen. Het gehele huis is overhoop gehaald. Met name op
de eerste verdieping is grondig gezocht naar waardevolle spullen. Alle deuren en lades stonden open. Om niet
gestoord te worden, hadden de dieven de gordijnen
beneden gesloten. Een der
buren was dit wel opgevallen, maar daarbij is niet een
link gelegd naar mogelijk
een inbraak. Bewoners in de
straat die iets verdachts hebben gezien tussen dinsdagavond zeven uur en zondagochtend elf uur worden verzocht dit te melden bij de
politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Ook overlast
Jeu de
Boulesbaan

Afval dumpen: Ook raak
in de Schoutstraat
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 plastic- en
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 de inwoners die hun rotzooi
stallen bij containerplaatsen wel
bekend met de afvalkalender?

Kudelstaart - Op donderdag
8 augustus heeft om tien
voor acht in de ochtend een
aanrijding plaatsgevonden
op de kruising Bilderdammerweg met de Ambachtsheerweg. De automobilist
die vanaf de Bilderdammerweg de Ambachtsheerweg
opreed, zag de aankomende auto over het hoofd. Een
botsing kon niet meer voorkomen worden. Beide auto’s
raakten zodanig beschadigd
dat ze weggesleept moesten worden. De 53-jarige bestuurder van één van de auto’s had pijn aan zijn linkerarm en is voor controle naar
het ziekenhuis vervoerd. De
bestuurder van de andere
auto is met de schrik vrij gekomen.

baar zijn voor de bacterie. Ook vissen wordt afgeraden.
Symptomen
Bij mensen is botulisme zeer zeldzaam. Iemand die is geïnfecteerd,
is meestal misselijk, vermoeid en
duizelig. Hij/zij geeft over, heeft
een droge mond en buikklachten.
Daarna kan hij/zij dubbel of wazig
gaan zien, kan slecht tegen licht,
heeft moeite met spreken en heeft
slappe arm- en beenspieren. Als
u deze symptomen waarneemt,
waarschuw dan uw huisarts. In de
Westeinderplassen en het Oosterbad is geen sprake van botulisme. Provincie Noord-Holland con-

Aalsmeer - Niet alleen de
kinderboerderij in de Hornmeer ondervindt overlast
van rondhangjongeren die
blikjes en papiertjes achter
laten na een nachtelijk bezoek. “Ook de naast gelegen Jeu de Boulesbaan heeft
veel last van deze jeugd”, laat
Jan Verbeek namens de Jeu
de Boulesclub weten. “De
Jeu de Boulesbaan ligt regelmatig vol met troep. Verder is al een keer onze container opengebroken en er
worden regelmatig vernielingen aangericht.” Uiteraad
is door de club melding gedaan bij de gemeente en is
aangifte gedaan bij de politie. Tevreden met het optreden van de ‘wet’ zijn de aangevers niet. “We hebben al
diverse malen geklaagd bij
de gemeente, maar er gebeurt niets”, besluit Jan Verbeek zijn verhaal.

troleert hier regelmatig de kwaliteit van het zwemwater. Kijk voor
de actuele stand van zaken op de
website Zwemwater.
Wat kunt u doen?
Ga niet in het water zwemmen of
vissen. Dit geldt ook voor huisdieren. Zieke dieren zijn te herkennen aan verlammingsverschijnselen. Mocht u een kadaver aantreffen, raak dit dan niet aan en bel de
gemeente: 0297-387575.
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Stommeerweg: Plekje vol monumenten

Karmelkerk en Klooster
Aalsmeer - Op de Stommeerweg
wemelt het op een klein plekje
van de monumenten. Het oude
Stationsgebouw is zelfs een rijksmonument. Het naastgelegen
Boomkwekerskerkhof, de Karmelkerk en het Klooster prijken
‘slechts’ op de lijst met gemeentelijke monumenten, maar ze zijn
mooi en het bekijken waard.
De Karmelkerk is ontworpen door
J.P.L. Hendriks uit Rotterdam en
gebouwd in 1930. Het Klooster is
tien jaar ouder en is een ontwerp
van architect P.J.s. Pieters uit Watergraafsmeer. De twee passen
wel goed bij elkaar, met ronde
bogen bij de entree en dezelfde
steensoort.
De Karmelkerk van binnen bezichtigen is een aanrader. Het orgel is gebouwd door de Gebroeders Pels uit Alkmaar en ingewijd
in 1949. De kruiswegstaties op de
muur zijn van de kunstschilder J.
van Geffen en gemaakt in 1955.
De meeste beelden zijn van hout
en komen uit Oberammergau,
beroemd om het Beiers houtsnijwerk. Het marmeren beeld, de H.
Theresia, is gemaakt in Lisieux en
heeft een plaatsje gekregen in
een aparte kapel.
In 1965 is het altaar naar voren geplaatst als gevolg van het Tweede
Vaticaanse Concilie (1962-1965).
Het schilderij van Titus Brandma

Monumenten in de schijnwerpers

werd vervaardigd door mevrouw
Snoek-Ruiterman in 2005.
Het Klooster naast de kerk was
verkocht aan de zusters Benedictanessen uit Italië, maar vorig jaar zijn de zusters vertrokken
en sindsdien staat het klooster
leeg. Het Klooster is tot november 2012 bewoond geweest door
Karmelieten.
De Karmelkerk is aan de buitenzijde voorzien van een prachtig, kleurrijk kunstwerk. Dit glasapplique werd naar het ontwerp
van L. de Rooy vervaardigd in Tetterode. De kunstenaar heeft het
Karmelwapen op artistieke wijze
samengesteld met rozen die de
Aalsmeerse bloemencultuur symboliseren. De drie sterren verwijzen naar de drie geloften die de
broeders en zusters afleggen. Het
blauw is overvloedig aanwezig. In
de Karmelitaanse traditie verwijst
de kleur blauw naar Maria. Hier in
Aalsmeer ook naar het overvloedige water. Aalsmeer bestaat tot
slot voor éénderde deel uit water.
Het glasornament is in 1985 geschonken ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan van het ernaast gelegen oorspronkelijke
Karmel-klooster. Op 18 mei 2013
werd dit kunstwerk in een kleinere versie aangebracht op de muur
van de Karmelkerk.

De Naai- en knipschool
Aalsmeer - Na de Dorpskerk, het
Oude Raadhuis, de kosterswoning in de Dorpsstraat en korenmolen De Leeuw en de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat deze
week een rijksmonument iets verder uit het Centrum gelegen: De
Naai- en knipschool voor meisjes
in de Hadleystraat 55, in de wandelgangen bekend als ‘De Tienerterp’.
Pionier
De school is gebouwd in 1929
volgens ontwerp van ir. Jan Gerko
Wiebenga in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Architect Wiebenga was in deze tijd (1928-1939)
tevens gemeentearchitect van
Aalsmeer. Vanwege zijn vroege
toepassing van skeletconstructies in gewapend beton wordt
Wiebenga beschouwd als pionier
van het Nieuwe Bouwen in Nederland.
Dubbele toegangsdeuren
Het schoolgebouw heeft een
sterk horizontaal karakter en bevat één bouwlaag onder een samenstel van op verschillende hoogten aangebrachte platte (beton)daken met overstek.
De bijna symmetrische voorgevel bevat in het midden de stalen dubbele toegangsdeuren tussen bakstenen wanden. De deuren worden omgeven door glas
in stalen sponningen.
Industrieonderwijs
De voormalige Naai- en knipschool is van algemeen belang
vanwege cultuurhistorische en

architectuurhistorische
waarde als representatief voorbeeld
van de architectuurstroming Het
Nieuwe Bouwen, als grotendeels
gaaf bewaard gebleven voorbeeld van het werk van ir. J.G.
Wiebenga en als voorbeeld van
een schoolgebouw voor industrieonderwijs voor meisjes uit de
eerste helft van de 20ste eeuw.
Bedrijfsverzamelgebouw
Tijdens de restauratie en aanpassing aan de functie van bedrijfsverzamelgebouw in 1989 is de
oorspronkelijke indeling van de
oostgevel hersteld, de daklijst opnieuw verbreed, de plafonds verlaagd en nieuwe stalen ramen
met dubbel glas geplaatst. Al vele
jaren is in ‘De Tienerterp’ een kapperszaak (van Olaf ) gevestigd en
Participe Amstelland heeft hier
sinds enige tijd haar onderkomen.
Plannen voor slopen
Tot slot nog een vergeten ‘politiek’ weetje: Er is ooit een college geweest dat plannen had gemaakt voor het slopen van de
Naai- en knipschool om zo de
Hortensialaan door te kunnen
trekken richting het dorp. Het
plan is nooit uitgevoerd en dat is
mede te danken aan de inzet van
de toenmalige fractie Aalsmeerse Belangen, die het gebouw, wat
toen leeg stond, heeft schoon gemaakt en opgeruimd voor een
bezoek van de gemeenteraad.
Gelukkig werd men zich toen bewust van de waarde van dit monument, zelfs nu rijksmonument!

Net op tijd gerestaureerd

Het Stationsgebouw
Aalsmeer - Een rijksmonument
is het stationsgebouw aan de
Stommeerweg. Een statig pand,
dat gelukkig op tijd gerestaureerd is. Na de sluiting en opheffing van de spoorlijn heeft het vele jaren leeg gestaan en leek dit
ontwerp van architect J.G. Wattjes te verdwijnen uit Aalsmeer.
Het stationsgebouw vormt nu
het voorpaneel van de achterliggende wijk, die gebouwd is op
waar ooit de treinrails lagen. De
straatnamen (Baanvak en Wissel)
herinneren aan dit verleden.

Kopstation
Station Aalsmeer is een voormalig
kopstation aan de Haarlemmermeerspoorlijnen: Aalsmeer – Amsterdam Willemspark, Aalsmeer –
Haarlem en Aalsmeer – Nieuwersluis-Loenen, die werden aangelegd door de Hollandsche Electrische-Spoorweg-Maatschappij
(HESM).Het stationsgebouw van
architect J.G. Wattjes wijkt sterk
af van de andere stations van de
Haarlemmermeerspoorlijnen.
Het heeft een symmetrische gevel en bestaat uit een hoog middendeel en twee lage vleugels.
Het station werd voor reizigersvervoer geopend op 2 augustus
1912 en gesloten op 3 september
1950. Het restant van de spoorlijn richting Hoofddorp werd toen
opgebroken, de lijnen richting
Oosteinde (Aalsmeer Oost) en
Uithoorn bleven in gebruik voor

goederenvervoer (voornamelijk
kolen) tot 28 mei 1972. Daarna
werden alle sporen in Aalsmeer
opgebroken.
Nieuwe bestemming
Na de restauratie kreeg het stationsgebouw een geheel nieuwe
bestemming. Tegenwoordig zijn
hierin een makelaarskantoor en
een uitzendbureau gevestigd. Op
de bovenverdieping zijn woningen gerealiseerd. Aan de straatzijde staat op een kort stukje spoor
een locomotor (nummer 352),
voorheen in gebruik bij de NS,
opgesteld als blikvanger. Het gebouw, met het toiletgebouw, is
sinds 2012 een rijksmonument
en bevindt zich aan de Stommeerweg 1.

Pontje met de hand bedienen

Jachthaven Nieuwe Meer
Aalsmeer - De Stommeerweg
kent een scala aan mooie plekjes en monumenten. Tegenover
de kolenhaven van de spoorweg
is in 1917 een jachthaven aangelegd en een clubhuis gebouwd
voor de in 1912 in Amsterdam
opgerichte roei- en zeilvereniging Nieuwe Meer. Enkele leden
ontdekten al snel dat de Westeinderplassen meer mogelijkheden
bood dan het Nieuwe Meer.
Nieuw clubgebouw
Het clubhuis was al snel te klein

en werd daarom in 1926 vervangen door het clubgebouw dat nu
nog steeds in gebruik is.
Het karakteristieke gebouw is
ontworpen door architect Dick
Greiner (1891-1964) en geniet
sinds de jaren tachtig een beschermde status als gemeentelijk
monument.
Pontje
Watersport Vereniging Nieuwe
Meer is voor ‘landrotten’ alleen
bereikbaar via het pontje dat met
de hand bediend moet worden.
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kinder- en jeugd

krant

Voor kinderen 6 tot 12 jaar

‘Mag ik meedoen?’ op 21 augustus

Amstelland - Maak op zondagmiddag 25 augustus om 12.00
uur, 13.30 uur of 15.00 uur, je eigen blote voetenpad, in het Amsterdamse Bos. Met takken, met
modder, op gras, met beukennootjes? Kijk wat je allemaal kunt
vinden in het bos. Dit doe je onder leiding van ‘Natuur is een
Feest’, uitgaande van de Boswinkel. Deze activiteit is voor kinde-

Aalsmeer - Het muzikale voorleesspektakel ‘Mag ik Meedoen’
doet deze zomer alle vier de vestigingen van Bibliotheek Amstelland aan. De gratis voorstelling is
speciaal voor kinderen van 2 tot
en met 6 jaar.
Op woensdag 21 augustus is de
Bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat aan de beurt. Van 15.30 tot
16.00 uur brullen de leeuwen erop los en vullen de olifanten de
zaal met hun luide getrompetter.
Eend wil graag meedoen maar
met zijn gekwaak maakt hij maar
weinig indruk op de grote dieren. Beleef mee hoe eend niet opgeeft en op creatieve manieren
zijn plekje probeert te veroveren
in de groep. De toegang tot de

Maak in het Bos je eigen
blote voetenpad
ren van 6 tot 12 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten bedragen 5 euro per kind en 2,50
euro per volwassene. Duur: 1 uur
buiten en de start is bij De Boswinkel.
Aanmelden kan telefonisch via
020-5456100, via de website:
www.amsterdamsebos.nl of in De
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5
in Amsterdam.

Educatief, recreatief en veelzijdig

Leukste kinderboerderij
van NH: Boerenvreugd
Aalsmeer - Boerenvreugd is
de leukste kinderboerderij van
Noord-Holland en heeft de
grootste speeltuin van de wijde omtrek, zo is te lezen op
de website van Boerenvreugd
en wie regelmatig de kinderboerderij bezoekt zal dit beamen. De kinderboerderij in
de Hornmeer heeft zich vanaf
begin jaren negentig ontwikkeld tot een educatie, recreatieve en veelzijdige organisatie met een gezonde en gevarieerde dierengroep (geiten,
schapen, konijnen, cavia’s, kippen, eenden, pauwen, kalkoenen en twee ezels). Alle dieren
hebben een passend verblijf.
De dieren zijn te bekijken, kunnen geaaid en geknuffeld worden en er kan over hen geleerd
worden.
Speeltuin
Boerenvreugd staat ook bekend om haar grote en veilige

buitenspeeltuin. Er zijn speeltoestellen voor alle leeftijdgroepen. Voor de ouders is een
gezellig terras gemaakt met
uitzicht op de speeltuin. In het
winkeltje is koffie, thee, fris en
snoep verkrijgbaar.
Extra activiteiten
Verder worden in de stolp regelmatig mini-tentoonstellingen ingericht en nagenoeg iedere maand is er een extra activiteit. Kinderboerderij is maandags gesloten, maar van dinsdag tot en met vrijdag zijn bezoekers welkom tussen 9.30 en
16.30 uur en op zaterdag en
zondag staat het toegangshek
open van 10.00 tot 16.30 uur.
Boerenvreugd kan overigens
altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Meer informatie is te
verkrijgen in het winkeltje of
kijk op www.boerenvreugd.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Voorleesvoorstelling in
bibliotheek Aalsmeer

Voor kinderen 6 tot en met 12 jaar

Basket Stars voor
tweede jaar van start
Aalsmeer - Steeds meer kinderen willen graag sporten, maar
de juiste sport uitzoeken is niet
altijd even eenvoudig. Heb jij al
bedacht welke sport je wil gaan
doen? Of twijfel je nog een beetje? Dan ben je van harte welkom
om te komen sporten bij Basket
Stars. Om de stap naar het sporten bij een vereniging iets kleiner te maken heeft Basketbal Vereniging Aalsmeer afgelopen jaar
Basket Stars opgericht. Basket
Stars verzorgt trainingen op de
zaterdagochtend voor kinderen
van 6 tot en met 12 jaar. Een moment in de week waarop je niet
hoeft te haasten vanuit school
en vaak ook geen andere sporten
gepland staan.
Bij Basket Stars word je geen lid,
maar betaal je per training die je
mee doet. Hierdoor kan je zo lang
uitproberen als jij maar wilt. Lid
worden van een vereniging doe
je pas wanneer je zeker weet dat
je de juiste sport hebt gevonden.
Bij de Basket Stars trainingen
staan er elke week ervaren trainers klaar die jou spelenderwijs

laten ervaren hoe het is om samen met anderen sportief bezig
te zijn. Het hoofddoel van de trainingen is dat jonge sporters het
sporten leuk gaan vinden en met
plezier naar de trainingen komen.
Verder wordt er gewerkt aan de
motorische ontwikkeling en samenwerking heeft een belangrijke rol. Naast basketbal komen er
tijdens de trainingen ook andere
sporten voorbij, zodat je je goed
kan oriënteren op wat er echt bij
jou past.
Dit jaar starten de trainingen op
zaterdag 31 augustus. Dus hou
de zaterdag vrij, neem je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee en kom ontdekken hoe leuk de Basket Stars trainingen zijn! Vanaf 31 augustus
elke zaterdag van 9.00 tot 10.00
uur in Sportcentrum de Waterlelie aan de Dreef. Deelname kost 3
euro per training. Een tien-strippenkaart kan aangeschaft worden voor 25 euro. Kijk voor meer
informatie op de facebook pagina of bezoek de website: basketstars.wixsite.com/Aalsmeer.

rondreizende voorleesvoorstelling: ‘Mag ik meedoen?’ is gratis.
Kijk op de website www.debibliotheekamstelland.nl voor de voorstellingen en tijden in de andere
filialen van de bieb Amstelland.

Op zoek naar jong (klassiek) talen

KCA organiseert Jeugd
Muziek Concours
Aalsmeer - Dit jaar organiseert stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer in samenwerking met
zorgcentrum Aelsmeer het tweede Jeugd Muziek Concours. Voor
dit concours worden jonge talenten gezocht van 8 tot 18 jaar. Zij
kunnen als solist of als lid van een
duo, kwartet of groter ensemble
hun muzikaliteit laten horen. Op
zondag 3 november vindt de finale plaats in twee leeftijdscategorieën, 8 tot en met 13 jaar en
14 tot en met 18 jaar. Bij te grote
aanmelding kan er besloten worden voorrondes te houden. Van
de deelnemers wordt een (licht)

klassiek muziekstuk verwacht.
Uiteindelijk zal een vakkundige
jury de prijswinnaars aanwijzen.
Het concours heeft twee belangrijke doelstellingen, namelijk het
verbinden van jong en oud en het
laten zien en horen van het regionale muzikale talent.
Inmiddels zijn al veel muziekdocenten op de hoogte van dit concours en de aanmeldingsprocedure. Mocht je echter ook mee
willen doen dan is aanmelden
mogelijk door te kijken op www.
kunstencultuuraalsmeer.nl
en
door te klikken bij jeugdmuziekconcours.
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Biljartvereniging klaar
voor nieuwe seizoen

Nils Eekhoff vijfde op EK
wielrennen

Aalsmeer - Het biljartseizoen van
Veen en Rijnstreek 2019/2020
staat voor de deur voor de acht
teams van Biljartvereniging
Aalsmeer. Met enkele veranderingen in de teams en een nieuw
driebandenteam wordt gestart
in het onderkomen aan de Oosteinderweg 287f. Eind augustus
en begin september beginnen
vervolgens de competities. In de
avondcompetitie van Veen enRrijndistrict zijn 86 teams ingedeeld waarvan vier Aalsmeer libre teams. De wedstrijdleider van
de avondcompetitie van het district heeft het spannend gemaakt
door vier teams hun eerste thuiswedstrijd op dezelfde avond op
2 september te laten spelen. Hoe
spannend kan het zijn op de eerste competitie avond. Ook de
dagcompetitie (vrijdagmiddag)
van het district is groeiende, daar

Rijsenhout - Nils Eekhoff is afgelopen zaterdag in Alkmaar knap
vijfde geworden op het Europees
Kampioenschap voor renners
jonger dan 23 jaar. De titel ging
naar de Italiaan Alberto Dainese,
volgend jaar prof bij Team Sunweb. Door de storm en het bochtige parcours was het 156 renners
tellende veld al kort na de start
in stukken en brokken uiteen gevallen. Uiteindelijk bleven veertig toppers over in de spits van
de wedstrijd, onder wie vijf Nederlanders. Nils Eekhoff, de afmaker van dienst bij Oranje, moest
het in de laatste kilometer doen
zonder de steun van zijn teamgenoten, die zich eerder al afgebeuld hadden in de jacht op twee
vluchters.
Buitenom en door de wind passeerde Eekhoff op indrukwekkende wijze nog veel renners, maar
met zijn lange rush verbruikte hij
ook kracht voor een podiumrijpe
jump in de laatste meters. Bij een
betere aanloop naar de sprint zou
de Rijsenhouter overigens geen
kans hebben gehad op de titel.
Daarvoor was kampioen Dainese te snel.

zijn inmiddels 42 teams die strijden om het kampioenschap. De
drie Aalsmeer teams van de dagcompetitie spelen op vrijdag 30
augustus hun eerste thuiswedstrijden.
De meeste vakanties zitten er
weer op, dus ook competities van
de middagen en avonden gaan
weer van start, evenals dat de onderlinge competities van de middagen weer gaan beginnen. Deze starten op maandag-, dinsdagen woensdagmiddag: 2, 3 en 4
september. De clubcompetitie
van donderdag en vrijdagavond
zijn inmiddels al begonnen.
Op zaterdag is er gelegenheid
voor leden en hun introducé om
een partijtje te spelen en bestaat
er de mogelijk om de beginselen
van de mooie biljartsport te leren
van een instructeur.
Piet Maarsen

Tafeltennis

ATC Bloemenlust gaat
weer van start
Aalsmeer - Na de hete zomerstop gaat het nieuwe tafeltennisseizoen op woensdag 21 augustus weer van start. De temperaturen zijn weer gedaald naar de
normale waarden, dus dat hoeft
niemand te weerhouden om een
balletje te komen slaan. Iedereen
is van harte welkom in sporthal
De Bloemhof om te komen trainen of vrij te spelen. De zaal gaat
open om 19.30 uur. Er is ruimte
voor nieuwe leden, dus belangstellenden worden uitgenodigd
om te komen spelen.
Competitie
De najaarscompetitie start voor
team 1 vanaf woensdag 11 september in de 3e klasse in de derby tegen Amstelveen. Dick Bies-

Wielrennen

heuvel, Jan en Bart Spaargaren,
David Klaassen en Ed Couwenberg zullen gaan proberen zich
te handhaven in deze klasse. Ondanks degradatie heeft de NTTB
dit team dispensatie verleend om
in deze sterke klasse uit te komen.
Team 2 gaat al een dag eerder
van start op 10 september in
Zaandam tegen Tasano 96. Irene
Gerritsma, Johan Berk, Horst Krassen, Philippe Monnier en Frans
Ravesteijn zullen er alles aan gaan
doen om een hoge klassering in
de 4e klasse te gaan behalen.
Het duoteam tenslotte speelt vrijdagavond tegen Doko in VelsenNoord. Dit team bestaat uit Dick
Biesheuvel, Jan en Bart Spaargaren, Johan Berk, David Klaassen
en Ed Couwenberg.

Racefiets van Waning Tweewielers

Hoofddprijs Tour-spel
voor Arjan Buskermolen
Aalsmeer - De stapel met briefjes
voor deelname aan het jaarlijkse
Tour de France spel van de Meerbode was enorm, maar na alle inzendingen gesorteerd te hebben,
bleken slechts twee inwoners alle
vragen juist ingevuld te hebben
en via de letters in de advertenties de goede puzzelzin gevormd
te hebben. Daarom de directie
met gesloten ogen de winnaar
van de hoofdprijs laten trekken
en laat nou Arjan Buskermolen
(Kudelstaartseweg 149) de gelukkige winnaar zijn van de Cube Attain racefiets ter waarde van 699
euro. Deze hoofdprijs wordt beschikbaar gesteld door Waning
Tweewielers in de Zijdstraat 5.
Vast en zeker dat Arjan hier vrolijk naar binnen gaat stappen en
waarschijnlijk nog vrolijker op
zijn nieuwe racefiets de fietsplezier-winkel van Waning verlaat.
De Signa polscomputer ter waarde van 100 uur, beschikbaar gesteld door Bert de Vries aan de
Oosteinderweg 155, is gewonnen door Michel Combee (Ketelhuis 41). Ook Michel is vast heel
bij met zijn prijs.

G.M.C. Bok (Schweitzerstraat 17),
Raymon van den Hoek (Zuiderpark 20) en Caroline van der Linden (Banken 1, De Kwakel) ingevuld hadden. Het levert hen toch
een prijs op. De heer of mevrouw
Bok krijgt een energiescan voor
zijn of haar koop- of huurhuis ter
waarde van 85 euro, aangeboden door Sienergie, Raymon van
den Hoek wordt de nieuwe eigenaar van een Tomado Blender ter
waarde van 79,99 euro, beschikbaar gesteld door Marskramer
in Winkelcentrum Kudelstaart, en
Caroline van der Linden mag naar
Wittebol Wijn in de Ophelialaan
116 om een doosje wit, rood of
rosé in ontvangst te nemen.

Elf renners uit Nederland
Vier etappes winnen is wel hoog
gegrepen met deelname aan de
Tour de France door ‘slechts’ elf
renners uit Nederland. J.J. van
der Wal-Sandifort (Mr. Jac. Takkade 5b) vulde dit heel positief
in en omdat ze alle andere vragen en de puzzel goed had, verdient ze ook een prijs. J.J. van der
Wal-Sandifort kan de prijs gaan
vieren met champagne. De kurk
Bernal en Kruijswijk
kan knallen na een bezoek aan
Eerst maar even de antwoorden Gall & Gall Van Lammeren in
voordat de overige winnaars be- Winkelcentrum Kudelstaart, die
kend gemaakt worden. De gele voor het Tour-spel een Manumtrui is gewonnen door Egan Ber- fles Pommery champagne ter
nal. De beste Nederlander was waarde van 79 euro beschikbaar
natuurlijk Steven Kruijswijk, te- heeft gesteld. Tot slot nog de opvens de beste Nederlander in lossing van de puzzel: ‘Het heilig
het bolletjesklassement. Over de geel 100 jaar!’. Alle winnaars gevraag ‘hoeveel Nederlanders win- feliciteerd. Foto’s van het in ontnen een etappe’ zijn de mees- vangst nemen van de prijzen,
te inzenders gestruikeld. Dylan worden op prijs gesteld en uiterGroenewegen en Mike Teunissen aard geplaatst in de krant. Stuur
wisten beide een etappe te win- deze dan naar redactieaalsmeer@
Leijnse mocht na de individuele nen. Twee dus en geen drie, zoals meerbode.nl.
tijdrit voor Junioren ook het podium op om de bronzen medaille
in ontvangst te nemen. Twee dagen later liep de 18 jarige renner
van WTC De Amstel nipt het podium mis. Na een lange aanval waren een Oekraïener, een Italiaan
en een Duitser hem net te snel af
en moest Leijnse genoegen nemen met de vierde plaats en veel
lof. Voor Leijnse zal dat ongetwij- De Kwakel - Afgelopen vrijdag
feld leiden tot een selectie voor 9 augustus was het Tourhome
het WK over een maand in het En- het decor van de feestavond van
de 64e Tour de Kwakel. Een mogelse Yorkshire.
ment om nog eens terug te kijken op drie weken Tour en de
winnaars te huldigen. Tourwinnaar Kees van der Meer ging het
meest zwaar beladen naar huis.
Het werd een warm avondje voor
Kees. Hij kreeg de grijze, rode en
Kudelstaart - Iedere donderdag- gele trui omgehangen. Bart Peek
middag is er voor 55+ers een ge- en Fabian van der Hulst, in de witzellige kaartmiddag van 13.30 tot te trui, flankeerden hem op het
16.30 uur in het Dorpshuis van podium.
op 2 september in het programKudelstaart. Ook tijdens deze zo- Cynthia Peek en Marjo Plasmeijer ma Sport & Co op Rick FM worden
mervakantie gaat het klaverjas- werden naar voren geroepen als overhandigt aan Erik Rewijk voor
sen en jokeren wekelijks door. respectievelijk hoogst en laagst kindertehuis Ketaaketighar.
Nieuwe leden kan de Ouderen- geklasseerde vrouw, alsmede ro- Uiteraard werden ook de vrijwillisoos wel gebruiken, dus wie van de lantaarn. Prijswinnaars Cyn- gers bedankt die de Tour de Kwakaarten houdt, wordt uitgeno- thia en Fabian zaten ook in vieze kel jaarlijks mogelijk maken. Wildigd om eens plaats te nemen papieren, de winnende ploeg van lem en Mira Wahlen werden in
aan de kaarttafels voor een ‘potje’ deze Tour wel te verstaan. Samen het zonnetje gezet voor hun jajokeren of klaverjassen. Voor eerst met kopman Jan Harte en knech- renlange inzet voor het nakijmeer informatie kan contact op- ten Chris Verhoef en Jan van Veer- ken van de briefjes. Gerlinde van
genomen worden met mevrouw donk mochten zij de petten in Scheppingen werd bedankt voor
R. Pothuizen via 0297-340776. Op ontvangst nemen. Paul Kennis het overnemen van deze enordonderdag 8 augustus is het jo- mocht de Pietje Verhoefprijs op- me taak. Voor het dagelijks bijkeren gewonnen door Jopie de halen, Wilco van Leeuwen de werken van de standen werden
Grauw met 263 punten, gevolgd Frank Vlasmanprijs.
Ingrid van Weerdenburg en Mardoor Bets Teunen met 481 punten Na afloop bleek maar weer eens ga Kouw bedankt. Ton Vlasman
en Trudy Knol met 564 punten. Bij dat de geldprijzen van secun- en Gerda Voorn voor hun gastvrijhet klaverjassen was deze week dair belang zijn tijdens de Tour heid én hapjes. Het was een heel
Regina Geleijn met 5618 punten de Kwakel. De pot voor het goe- geslaagde en feestelijke afsluide allerbeste. Huub Bouwmeester de doel was tot een recordbe- tingsavond. De Tourdirectie kijkt
werd tweede met 5468 punten en drag gespekt door gulle gevers terug op vier mooie en sportieve
plaats drie was voor Gre de Jong en de inhoud van niet opgehaal- weken en kijkt met vertrouwen
met 5225 punten.
de enveloppen. Het bedrag zal vooruit naar de toekomst.

Sterk EK optreden van Enzo
Leijnse en Riejanne Markus
Amstelland - De Amstelveense
wielrenners Enzo Leijnse en Riejanne Markus hebben zich afgelopen week goed laten zien op
het EK wielrennen in Alkmaar.
Leijnse was op twee onderdelen actief (wegwedstrijd en tijdrit Junioren) en Markus reed de
Mixed relay. Riejanne Markus was
in de gemengde ploegentijdrit met vijf landgenoten (waaronder Bauke Mollema) de sterkste en mocht het podium op om
de gouden medaille en de Europese trui in ontvangst te nemen.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - De eerste koppelspeelavond bij Buurtvereniging
Hornmeer was redelijk bezet afgelopen vrijdagavond 9 augustus. Totaal negen tafels, een goed
begin van het nieuwe seizoen.
Dat er in de vakantieperiode druk
geoefend is, was wel te merken
aan het zeer hoge peil van de
wedstrijden. Aanstaande vrijdag
16 augustus is er weer koppelkaarten. Liefhebbers zijn van harte welkom in het buurthuis aan
de Dreef 1. De aanvang is 20.00
uur, vanaf 19.30 uur inschrijven
en staan koffie en thee klaar.
De eerste kaartavond is gewonnen door Siem Burgers en Ben
Johannessen met 5259 punten.
Frits Zeldenthuis en Paolo Molia
pakten met 5156 punten plaats
twee en Paul Schouten en Gerard
Presser wissen met 4870 punten
plek drie te veroveren. De zeer
gewilde poedelprijs was voor het
koppel Plony de Langen en Martha Zeldenthuis met 3710 punten.
.

Tour de Kwakel feestelijk afgesloten

Grijze, rode en gele trui
voor Kees van der Meer

Jopie en Regina
winnen bij Soos

Tour de l’Avenir
Vandaag, donderdag 15 augustus, is Nils Eekhoff alweer begonnen aan een nieuwe opdracht:
de Tour de l’Avenir, de Ronde
van Frankrijk voor renners jonger
dan 23 jaar. Ook Thymen Arensman, Kevin Inkelaar, Ide Schelling, Lars van den Berg en Daan
Hoole hebben een plaats gekregen in de Nederlandse selectie.
De race, waaraan door 26 landenteams wordt deelgenomen, start
in Marmande in het departement
Lot-et-Garonne. Vervolgens gaat
het in oostelijke richting naar
de eindbestemming, de top van
de col Le Corbier in de Alpen. Er
moet dagelijks flink geklommen

worden, niet de sterkste kant
van Eekhoff, die zich wel nuttig
kan maken in het bijstaan van
de Oranje- kopmannen, Inkelaar
en Arensman. In de weinige min
of meer vlakke ritten mag hij zelf
strijden voor een mooi resultaat.
Nils is de tweede renner uit de regio Aalsmeer die deelneemt aan
de Tour de l’Avenir. Joop Hoogland uit Aalsmeer-Oost ging hem
in 1965 voor. De karavaan reed
toen tussen Keulen en Barcelona twaalf etappes, steeds enkele
uren voor de profs van de Tour de
France uit. De veel te jong overleden Hoogland eindigde in deze
edities als zestigste.
Owen Geleijn
Junior Owen Geleijn uit Rijsenhout behaalde afgelopen vrijdag
in een massasprint een mooie
derde plek in de eerste rit van de
driedaagse Aubel-Thimister-Stavelot, een UCI-wedstrijd. In de
overige etappes kwam de renner van Wielergroep Groot Amsterdam steeds op kleine achterstand van de dagwinnaar over
de streep. In het eindklassement
werd Geleijn 37ste op 3.16 min.
van de Amerikaanse winnaar
Scott. Een vijfde prijs was er vorige week donderdag in Brakel
voor John Tromp uit Kudelstaart
bij de 60-plussers.
Foto: @Team Sunweb

Wielrennen

UWTC bij EK in Alkmaar
Uithoorn - Een aantal UWTC leden was zaterdag 10 augustus
naar Alkmaar gegaan om Lorena
Wiebes aan te moedigen die geselecteerd was om namens het
Nederlandse damesteam mee
te doen aan het Europees Kampioenschap wielrennen. Mike en
Lance waren zelfs met de zelfgemaakte aanmoedigingsvlag voor
Lorena op televisie te zien. En wat
was het een mooie koers van de
dames. Gelijk vanaf de start gingen ze er in volle bak vandoor en
door de straffe wind was het veld
binnen enkele kilometers uit elkaar geslagen.
Lorena reed keurig in de kopgroep mee, tot er een succesvolle ontsnapping van drie renners
tot stand kwam. Deze drie wisten dit tot het eind vol te houden
en de winst ging naar de Nederlandse Amy Pieterse. Lorena won
de sprint van de achtervolgers en
werd vierde in het sterke deelnemersveld.

doet een ‘arme’ student dan? Die
gaat op premiejacht in de koersen! Vrijdag 9 augustus deed
Menno goede zaken in Kwintsheul. Hij streek heel veel premies
op en pakte het drie ronde klassement en de leidersprijs. Menno eindigde als elfde. Zondag 11
augustus was Menno mee in een
ontsnapping van zes renners in
de profronde van Zevenbergen
en finishte hij als zesde. En ook
hier wist hij weer veel premies te
pakken. Lorena Wiebes reed ook
in Zevenbergen en pakte hier bij
de elite dames de winst voor Marianne Vos en Kirsten Wild.

Ronde van Uithoorn
De Ronde van Uithoorn wordt op
zondag 25 augustus verreden op
de baan van UWTC rond sportpark Randhoorn in Uithoorn. Publiek is van harte welkom om de
deelnemers aan te moedigen. In
alle categorieën zullen UWTC leden van start gaan. Om 10.30 uur
starten de veteranen 60+, om
Veteranen
11.45 uur is het de beurt aan de
Donderdag 8 augustus reed John interclub categorie nieuwelinTromp in Brakel. Na een kwar- gen, om 13.00 uur klinkt het starttier reden drie man weg, Paffen, schot voor de sportklasse/basisProoijen en Cerfonrain. Zij ble- leden en vanaf 14.30 uur gaan
ven weg en eindigden in de volg- amateurs en junioren vast voor
orde zoals ze genoemd zijn. Ve- spektakel zorgen.
le demarrages volgden vanuit
de achtervolgers, maar niemand Menno van Capel op dreef in
kwam weg, tot twee ronde voor Kwintsheul. Foto: Hans Steekers
het einde Pruijsers weg reed en
weg bleef. Een eindspurt van het
peloton werd door Tromp aangegaan en niemand kwam er meer
overheen. Een mooie vijfde plaats
voor John Tromp.
Menno van Capel op dreef
In juli was Menno van Capel op
avontuur in Frankrijk geweest,
waar hij de prestigetocht la Marmotte reed en hierna met een
vriendengroep in een week tijd
weer terug naar huis fietste. Na
die 1200 kilometer zit het wel
goed met zijn conditie. En wat

