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Aalsmeer - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur 
en Waterstaat was afgelopen maandag 19 augustus op werkbe-
zoek in Aalsmeer. Bij Zaai, Kweek en Eet aan de Oosteinderweg 
vond de ontmoeting met burgemeester Gido Oude Kotte, wet-
houder Robbert-Jan van Duijn en een groep bewoners en onder-
nemers plaats. De minister werd welkom geheten door enkele 
protesterende inwoners. De mondkapjes, die gebruikt werden tij-
dens de vergadering van de raad over de motie ‘Leefbaarheid op 
één’ over de groei en hinder van het vliegverkeer, waren weer te-
voorschijn gehaald, evenals bordjes en spandoeken met teksten 
waarmee duidelijk gemaakt werd dat voor Aalsmeer de grens wat 
Schiphol betreft is bereikt.
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Aalsmeer: Oosteinderweg (180 kranten)

Hou rekening met elkaar in het verkeer

Scholen beginnen weer!
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
26 augustus beginnen de scholen 
weer. De zomervakantie is omge-
vlogen, maar menig schoolgan-
ger heeft vast weer zin om ge-
zellig naar school te gaan en alle 
vriendjes en vriendinnetjes weer 
te zien. Voor de leerlingen van de 
basisscholen De Hoeksteen en De 
Wegwijzer wacht een bijzonder 
begin van het nieuwe schooljaar. 
De realisatie van de nieuwbouw 
heeft enkele jaren op zich laten 
wachten, maar vorig jaar is voort-
varend gestart en nu kan kind-
centrum Triade aan de Dreef in de 
Hornmeer offi  cieel in gebruik ge-
nomen worden. Drie weken ge-
leden heeft de provincie de krui-
sing Zwarteweg met de Burge-
meester Kasteleinweg kindvrien-
delijker ingericht met drempels 
bij de verkeerslichten en op de 
Zwarteweg is een overzichtelij-
ke oversteek gemaakt en worden 

weggebruikers geattendeerd op 
de schoolzone met grote witte 
letters op de weg. 
Aan automobilisten wordt ge-
vraagd alert te zijn en natuurlijk 
niet alleen bij de nieuwe school in 
de Hornmeer. In alle wijken in de 
gemeente klinkt maandagmor-
gen de schoolbel en voor met na-
me de jongste jeugd is het best 
wennen in het drukke verkeer! 
Verder waaien de oudste basis-
schoolleerlingen uit naar het ho-
ger onderwijs en wacht hen een 
lange(re) fi etstocht naar scho-
len in Aalsmeer, Uithoorn, Am-
stelveen of Hoofddorp. Ook voor 
hen is het wennen: Een andere 
route én nu met een goed gevul-
de schooltas op weg naar de klas. 
Zij verdienen eveneens extra con-
centratie van ‘routine’ verkeersge-
bruikers. Dus: Let op elkaar, hou 
rekening met elkaar en neem de 
tijd. 

De oversteek op de Zwarteweg voor leerlingen van de Triade. Er wordt 
momenteel hard gewerkt aan de buiten-inrichting. De nieuwe school 
wordt aanstaande dinsdag 27 augustus offi  cieel in gebruik genomen.

Schiphol-minister Cora van Nieuwenhuizen op bezoek 

“Groei naar 540.000 vluchten 
is nachtmerrie voor Aalsmeer”

“Een 10-0 achterstand”
Het vertrouwen in de landelijke 
politiek is in deze volkomen weg. 
“Aalsmeer voelt zich het afvalput-
je van de regio”, zo werd gezegd. 
“Er wordt niet geluisterd. Wij ver-
drinken in bakken geluid.” De mi-
nister toonde begrip en gaf toe 
wat vertrouwen betreft te be-
ginnen aan deze ‘wedstrijd’ met 
3-0, zoniet 10-0, achterstand. Ze 
zei gekomen te zijn om te luiste-
ren wat er leeft rond Schiphol en 
om adviezen te krijgen. De groei 
naar 540.000 vluchten is volgens 
de minister het maximaal haalba-
re en hier wordt geen groen licht 
voor gegeven als er niet voldaan 
wordt aan de gestelde (veilig-
heids) eisen.

Groeien geen optie
Een druppel op de gloeiende 
plaat leken de aanwezigen dit 
te vinden. Groeien is geen op-
tie, zo was eigenlijk de conclu-
sie. Aalsmeer zit met overlast van 
liefst drie banen aan haar tax. “De 
balans is weg, er is totaal geen 
rust meer”, zo zei Jan Boomhou-
wer, die onder de Aalsmeerbaan 
woont en al sinds 1990 actief is 
om Schiphol een grens op te leg-
gen. “Over mijn woning aan de 
Oosteinderweg regelmatig 500 
vliegbewegingen, om de twee 
minuten. Er is geen leefbaarheid 

meer. De enige oplossing is min-
der vluchten.” De minister opper-
de minder of geen nachtvluchten 
en meer rustmomenten, maar 
hiervan was Boomhouwer niet 
onder de indruk. “De grens is qua 
aantallen overschreden. Kies voor 
leefbaarheid, minder vluchten.”
De minister vond de boodschap 
helder, maar zei alle belangen te 
gaan afwegen. Dus ook van de 
luchthaven zelf, die natuurlijk wil 
groeien om haar wereldwijde po-
sitie te behouden. Maar, groei en 
leefbaarheid moeten wel in even-
wicht blijven, zo vond ook minis-
ter van Nieuwenhuizen. 
Over milieu- en gezondheids-
aspecten is eveneens gespro-
ken. “Vroeger moest ik eens per 
maand m’n tuinmeubels schoon 
maken, nu moet ik wekelijks de 
roet er af vegen”, aldus een bewo-
ner. “Hoe zit het met minder CO2 
en de fi jnstof? Er wordt geld ver-
diend op Schiphol ten koste van 
de gezondheid van ons inwo-
ners.”

Balans weg
De afgevaardigden van bedrijven 
in Aalsmeer zaten ietwat op een 
dubbele stoel. Schiphol is belang-
rijk voor hun bedrijven, maar al-
len gaven wel toe dat de balans 
weg is. Er zijn geen alternatieven 
meer, alle banen zitten vol. Schip-

hol zit aan haar maximum.” Lely-
stad kwam ter sprake. “Daar we-
ten ze het tegen te houden en tijd 
te rekken. Oneerlijk.” 
Onderscheid maken tussen 
vracht- en overstap-verkeer, 
luchthaven op zee, stillere vlieg-
tuigen, vervoer per zeecontainer, 
minder vluchten per dag naar de-
zelfde bestemming en hiervoor in 
de plaats enkele grotere vliegtui-
gen inzetten, werden als ideeën 
geopperd.

Nachtmerrie-scenario
De slot-boodschap kwam van 
burgemeester Oude Kotte: “Draai 
aan de knop aantallen. Tien pro-
cent groei is het grootste nacht-
merrie-scenario voor Aalsmeer. 
We zitten met 500.000 vluchten 
aan een maximum.” De minister 
beloofde op korte termijn invul-
ling te gaan geven aan hinderbe-
perking. “De focus wordt gelegd 
op beperking van de hinder in 
plaats van het aantal vliegbewe-
gingen.” Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn, die voor aanvang van 
de bijeenkomst samen met bur-
gemeester Oude Kotte een per-
soonlijk gesprek had met de mi-
nister, toonde zich na afl oop te-
vreden. “Er is geluisterd naar 
Aalsmeer en de minister heeft on-
ze overlast ervaren, er vlogen di-
verse vliegtuigen over.”

Wegversperring
Wat dit laatste betreft was er 
vooraf en na het bezoek enige cy-
nisme. “Ik heb gisteren voorspeld 
dat het maandagochtend rustig 
blijft op de Aalsmeerbaan en het 
was zo. Het zou mooi zijn als ik in 
alles zo goed kon voorspellen”, al-
dus een reactie van Gé Brander. 
Geen rekening was en kon ge-
houden worden met het feit dat 
meerdere banen geluidshinder in 
Aalsmeer veroorzaken. 
Bij haar vertrek, op weg naar Uit-
hoorn, werd het wegrijden van 
de minister een minuut tegen ge-
houden. Bij de blokkade stapte de 
minister uit de auto en vroeg naar 
de bedoeling hiervan. Er kwam 
net een vliegtuig over en ze zei 
dat ze de uitleg niet kon verstaan. 
Na een ‘Hoe zou dat nou komen’ 
werd verteld dat het een symbo-
lische actie was: “Zoals nu de auto 
1 minuut tegen gehouden wordt, 
zullen wij ook de groei van Schip-
hol tegenhouden”, aldus de actie-
voerders. 
Volgende week gaat de minister 
op bezoek in Amstelveen en in 
Haarlemmermeer.
Door Jacqueline Kristelijn

Mogelijke dief 
aangehouden

Aalsmeer - Op woensdag 14 
augustus om half acht in de 
ochtend werd ontdekt dat er 
was ingebroken in een au-
to, die geparkeerd stond in 
de Burgemeester Meetelen-
straat in Uithoorn. Uit de au-
to bleken oplaadkabels en 
diverse goederen te zijn ge-
stolen. Dezelfde dag kreeg 
de politie een melding dat er 
geprobeerd werd in te bre-
ken in een in de Linnaeus-
laan in Aalsmeer geparkeer-
de auto. Agenten zijn snel 
ter plaatse gegaan en troff en 
in de wagen een 34-jarige 
man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats aan. In de wa-
gen zag de politie ook diver-
se spullen liggen, die afkom-
stig leken te zijn van diefstal. 
Van de Offi  cier is toestem-
ming gekregen om de lading 
te controleren. Er zijn diver-
se goederen in beslag geno-
men, waaronder oplaadka-
bels. Het onderzoek is nog in 
volle gang. De man is aange-
houden en moet zich verant-
woorden bij justitie.
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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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 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. 8.30-
18.00 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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. 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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.200

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 25 augustus

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Geen dienst i.v.m. zomerstop 
tot zondag 25 augustus.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
ds. E.J. van der Linde en om 
18.30u. met ds. M.P. Hofland, 
gez. dienst in het Lichtbaken, 
Rijsenhout. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Christine 
Schlette. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl. Collec-
te: Voedselbank Aalsmeer.

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. M. v/d Zwaag-de Haan.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. M. 
Zandbergen, Aalsmeer. Orga-
nist: Corn. Schaap. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. G. de Ruiter, Aalsmeer. 
Organist: Rogier Postma. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Willem Zijl. Babyop-

pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Vertaling in het 
Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J. 
Trommel uit Alphen a/d Rijn 
en 18.30u. met ds. M.P. Hof-
land uit Haarlem, gez. dienst 
met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering met 
A. Blonk. Zondag om 9.30u. 
Eucharistieviering en om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. dienst. Voorganger: Mar-
tina Liebler. Organist: Eveline 
Jansen. Lezingen: Lisette Vis-
ser-Moleman en Maaike Mc-
Curdy.

Roemeens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 1030u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. R. v/d Weg, Uithoorn.

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

Zondag 10u. Dienst met mw. 
L. Hoogerwerf uit Woubrugge.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring met cantors. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Oktober t/m mei.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in Ontmoetingsruimte Ons 
Tweede Thuis, Jasmijnstraat 
33. Van september t/m april.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Mantelzorg & Meer: Delen helpt!
Gespreksgroepen voor 
mantelzorgers
Amstelland - Zorgt u voor ie-
mand met een chronische ziek-
te, dementie, parkinson of psy-
chische problemen? Mantel-
zorg & Meer biedt iedere zes we-
ken gerichte gespreksgroepen 
voor mantelzorgers. U vindt hier 
herkenning, erkenning, steun, 
tips, adviezen en u kunt uw er-
varingen delen met anderen in 
een soortgelijke situatie. Delen 
helpt, geven mantelzorgers aan. 
Kom langs en ervaar het zelf! Wel 
graag eerst even aanmelden via 
www.mantelzorgenmeer.nl of bel 
020-3335353. 
Gespreksgroepen voor mantel-
zorgers van iemand met Parkin-
son worden gehouden op 11 
september en 27 november van 

10.00 tot 12.00 uur aan de Laan 
van de Helende Meesters 431 in 
Gespreksgroepen voor mantel-
zorgers van iemand met psychi-
sche problemen staan gepland 
op 2 september en 28 oktober 
van 12.30 tot 14.00 uur, even-
eens aan de Laan van de Helen-
de Meesters 431. Gespreksgroep 
voor kinderen en/of partners van 
iemand met dementie vinden 
in samenwerking met Participe 
plaats in Amstelveen op 16 sep-
tember, 21 oktober en 18 novem-
ber van 14.00 tot 15.30 uur aan de 
Dr. W. Dreesweg in Amstelveen 
en in Aalsmeer op 1 oktober en 
10 december van 19.30 tot 21.00 
uur in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12.

55+ Middag in 
het Middelpunt

Aalsmeer - De activiteiten in ’t 
Middelpunt gaan weer beginnen. 
Op vrijdagochtend 30 augustus 
wordt weer gestart met de weke-
lijkse koffieochtend in het buurt-
huis. Ouderen vanaf 55 jaar zijn 
van harte welkom van 10.00 tot 
12.00 uur. Er word eerst een uur-
tje gezellig gebabbeld, en kof-
fie of thee gedronken en daarna 
worden er spelletjes gedaan. Ge-
kozen kan worden uit klaverjas-
sen, rummikuppen of sjoelen. Ge-
zellig ontspannen bezig zijn met 
elkaar. Heeft u na de zomerstop 
weer zin in dit samenzijn? De ini-
tiatiefnemers hopen vele bewo-
ners te mogen begroeten in Het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55.

Open huis in 
‘t Baken dinsdag

Aalsmeer - Ook in het seizoen 
2019-2020 staat elke dinsdag-
morgen vanaf 9.45 uur de deur 
van het Baken aan de Sportlaan 
86 weer open. Iedereen is van 
harte welkom om met elkaar ge-
zellig koffie of thee te drinken en 
met elkaar te spreken over het 
wel en wee en wat men bezig 
houdt. De koffie of thee wordt 
u elke week aangeboden door 
de diaconie van de Open Hof 
Kerk. Om circa 11.30 uur gaat ie-
der dan weer zijns weegs. Wilt 
u komen, maar geen vervoer? 
Dan wordt geprobeerd een op-
lossing te vinden. Voor meer in-
formatie of contact: Mevrouw 
A. Stoof, tel. 0297-328326, me-
vrouw A. Vijfhuizen, tel. 322131 
of de heer P. Eikelenboom, tel. 
327915.

Herinneringen levend houden
Project Crash Museum: 
‘Oorlogsverhalen’
Aalsmeerderbrug - Nu, bijna 75 
jaar na de bevrijding, wordt de le-
vende herinnering aan de Twee-
de Wereldoorlog steeds moei-
lijker levend te houden. Daar-
om heeft Crash het initiatief ge-
nomen voor het project ‘Oor-
logsverhalen’. Het project heeft 
als doel zoveel mogelijk leven-
de herinneringen van overleven-
den van de Tweede Wereldoorlog 
op beeld en geluid te registreren 
en zo te bewaren voor het nage-
slacht. Immers bijna 80 jaar nadat 
de Tweede Wereldoorlog is be-
gonnen, lijkt wat er heeft plaats-
gevonden ver weg en is wegge-
zakt in de herinneringen van na-
bestaanden. Crash luchtoorlog- 
en verzetsmuseum’40-’45 ziet het 
als haar kerntaak om de herinne-
ringen aan de vreselijke gebeur-
tenissen tijdens de Tweede We-
reldoorlog levend te houden. De 
zo verzamelde documenten gaan 
gebruikt worden om de jonge ge-
neraties mee te geven wat er in 
die oorlog heeft plaatsgevonden 
en ze ervan te doordringen dat 
dit nooit meer mag gebeuren. 

Het motto is: Leren niet te ver-
geten en niet vergeten te leren. 
Mocht u interesse hebben om 
een bijdrage te leveren dan kunt 
u een mailbericht sturen naar: 
oorlogsverhalen@crash40-45.nl 
of bellen met Rick Franke via 06-
12744634. Belangstellenden zijn 
natuurlijk altijd welkom in het 
Crash museum. Het museum is 
geopend op woensdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 
en iedere tweede zondag van de 
maand van 11.00 tot 16.00 uur. 
De toegang bedraagt 5 euro voor 
volwassenen en 2 euro voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang. Het 
museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout). 
Raadpleeg voor meer informa-
tie over het museum en het werk 
van het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40- ‘45 de web-
site www.crash40-45.nl, insta-
gram of facebook.

Zondag speciale dienst
Vrouwelijke voorganger in 
de Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 25 augus-
tus begint om 16.00 uur weer een 
speciale dienst in de Oud Katho-
lieke kerk aan de Oosteinderweg 
394. Iedereen is welkom. Voor-
ganger is pastoor Martina Lie-
bler. Het orgel wordt bespeeld 
door Eveline Jansen en de lezin-
gen worden verzorgd door Maai-
ke Mc. Curdy. 
Martina Liebler (58) was de eer-
ste vrouwelijke priester van het 
bisdom Haarlem. Zij is in 2002 in 
Egmond gewijd en werkzaam in 
Amsterdam. Martina is gehuwd 
met Harold Munch, de pastoor 
van de Oud-Katholieke kerk in 
IJmuiden. Martina is een doch-

ter van een Oud-Katholieke pas-
toor uit Duitsland. Het is voor het 
eerst dat er in de Aalsmeerse Oud 
Katholieke kerk een vrouwelijke 
priester voor zal gaan.
De volgende Oud-Katholieke vie-
ringen zijn: zondag 29 septem-
ber met Dirk-Jan Schoon en Toon 
Renssen oporgel, 27 oktober, 24 
november en 22 december met 
kerstsamenzang voor iedereen. 
De diensten beginnen altijd om 
16.00 uur. Tijdens de diensten is 
er slechts één kollekte voor de 
kosten van de vieringen en voor 
het onderhoud en behoud van 
deze unieke kerk. Na afloop staan 
koffie en thee klaar.

Hoofddorp - De eerste natuur-
begraafplaats in Noord-Neder-
land is een feit. Deze wordt bij 
Alkmaar gerealiseerd. Natuurbe-
graven is een manier om het li-
chaam terug te geven aan de na-
tuur. Steeds meer mensen kiezen 
hiervoor. Bij natuurbegraven gaat 
een graf op in de natuur. Het graf 

Lezing op 3 september bij Dunweg
Eeuwigdurende rustplaats 
in de natuur: Geestmerloo

is eeuwigdurend. Een mooie ma-
nier om het lichaam terug te ge-
ven aan de natuur. Respect voor 
de overledene gaat hand in hand 
met respect voor natuur en mi-
lieu. Dat is waarom steeds meer 
mensen kiezen voor begraven in 
de natuur. De afgelopen jaren is 
Alexander van der Pijl, directeur 
Dunweg Uitvaartzorg, druk be-
zig geweest om Geestmerloo van 
de grond te krijgen. Hoewel de 
meesten het laatste afscheid na-
tuurlijk ver voor zich uitschuiven, 
blijkt in de praktijk dat het men-
sen wél veel gemoedsrust geeft 
om nu al na te denken over hoe 
dat einde er dan uit moet gaan 
zien. En zelf al een en ander te re-
gelen. “Het geeft een goed ge-
voel, dat die mensen daadwerke-
lijk hun plekje in de natuur kun-
nen vastleggen”, aldus Alexander.
Natuurbegraafplaats Geestmer-

loo is een bijzonder project. De 
natuurbegraafplaats wordt in het 
natuurgebied Geestmerambacht 
nabij Alkmaar gerealiseerd. U 
kiest zelf de plek waar u zich pret-
tig bij voelt, bijvoorbeeld in de 
buurt van water of bij een mooie 
boom. Een graf is eeuwigdurend 
en wordt dus niet geruimd. Dit 
najaar wordt begonnen met de 
aanleg en vanaf 2020 kan men 
midden in de natuur worden be-
graven.

Meer weten? 
Op dinsdag 3 september organi-
seert Dunweg een lezing over Na-
tuurbegraafplaats Geestmerloo.
Tijdens de lezing wordt bespro-
ken wat een natuurbegraafplaats 
is en wat de diverse opties zijn. Er 
is uitgebreid de mogelijkheid om 
vragen te stellen. U kunt zich in-
schrijven via de website (dunweg.
nl/lezing-natuurbegraafplaats), 
telefonisch via 023-5633544 of 
stuur een mail naar: marketing@
dunweg.nl. De avond begint om 
20.00 uur bij Dunweg Uitvaart-
zorg aan de Achterweg 40 in 
Hoofddorp.









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 bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Officiële Mededelingen
22 augustus 2019

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 on-
dertrouw 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 overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl.

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en digitaal via 
www.officielebekendmakingen.nl.

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der 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 bestuurs-
secretariaat. 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 commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. 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.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar 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 omge-
vingsvergunningen 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 wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. 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 aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Kupczyk P.B. 09-10-1990 14-08-2019
van Oostrum C. 21-08-1993 14-08-2019

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

In het bezwaarschrift zet u:
 - uw naam en adres;
 - de datum van uw bezwaarschrift;
 - een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
 - waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 - uw handtekening; 
 - zo mogelijk uw e-mailadres; 
 - het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

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 Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Bouzian S. 15-07-1985 14-08-2019
Geleijn E. 14-04-1993 10-09-2019
Łąka G.G. 10-04-1979 14-08-2019
Koster P.L. 02-06-1992 10-09-2019
Maeda C. 04-03-1981 14-08-2019
Maeda K. 15-12-2014 14-08-2019
Maeda K.A.H. 27-11-2016 14-08-2019
Mazur M. 11-11-1990 14-08-2019
Pinaud J.F. 06-03-1971 14-08-2019
Tammerijn E. 02-02-1965 10-09-2019
Weening L.B. 20-08-1994 14-08-2019
van der Laarse N.A. 26-07-1961 15-08-2019

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 burgerza-
ken 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.

VERGADERING DINSDAG 27 AUGUSTUS 2019

Agenda voor de vergadering van het Informatief Overleg op 
dinsdag 27 augustus 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening
20.00-20.55 2. Winkeltijdenverordening
21.00-22.00 3. Nota Sociaal Domein
 4.  Sluiting

VERWIJDERING UIT LANDELIJK REGISTER 
KINDEROPVANG Z19039318 EN Z19039320

Op grond van art. 8 Besluit landelijk register kinderopvang, 
register buitenlandse kinderopvang en personenregister kin-
deropvang maken wij bekend dat in verband met een verhui-
zing de volgende twee kindercentra op verzoek van de houder 
(Stichting Kinderopvang Solidoe) met ingang van 21 augustus 
2019 uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd:
- Kindcentrum De Stek (kinderdagverblijf ) met registratie-

nummer 190211891; en 
- Kindcentrum De Stek (buitenschoolse opvang) met regis-

tratienummer 179128516.
Beide vestigingen waren gevestigd op het adres Meervalstraat 
23, 1431 WE in Aalsmeer. Bezwaar: van 17 augustus 2019 tot 
28 september 2019

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Uiterweg 155, 1431 AD, (Z19-049433), het bouwen van een 

loods voor opslag watersport - annex jachthavenactivitei-
ten 

-  Oosteinderweg 50, 1432 AM, (Z19-048924), het vervangen 
van de bestaande brug 

-  Oosteinderweg 186, 1432 AR, (Z19-048893), het renoveren 
en vergroten van de woning 

-  Zwarteweg 133, 1431 VL, (Z19-048802), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van gebruik van 
de bedrijfsruimte 

-  Aalsmeerderweg 249 B, 1432 CM, (Z19-048400), het legali-
seren van een entresolvloer in het pand 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, 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:
- Bouwplan Heerlijkheid Calslagen kavel 13, (Z19-027279), 

het bouwen van een woning met berging en carport. Ver-
zonden: 13 augustus 2019

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028868), het aanbrengen van beschoeiing in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen. Verzonden: 13 augustus 2019

- Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028873), het aanleggen van watergangen in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen. Verzonden: 13 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 bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Lakenblekerstraat 64, Sectie C. nr. 4048, (Z19-038971), het 

realiseren van een hotel bestaande uit 395 kamers met een 
half verdiepte parkeergarage en 3 in- en uitritten. Verzon-
den: 19 augustus 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
- Gedempte Sloot 56 t/m 70 (even), 1431 EB, (Z19-027991), 

het herontwikkelen van de achterzijde van het pand (Ge-
dempte Sloot) tot 8 appartementen met parkeergarage. 
Verzonden: 19 augustus 2019

- Saturnusstraat 1, 1431 XL, (Z19-041425), het inrichten van 
een bouwplaats op parkeerplaatsen t.b.v. het verduurza-
men van 28 woningen. Verzonden: 14 augustus 2019

-  Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z19-017707), het tijdelijk 
overkluizen van bestaand water. Verzonden: 13 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.

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en Weteringstraat 

(Z19-038328) Braderie op 7 september 2019, verzonden 
14 augustus 2019

Vervolg op volgende blz.



Aalsmeer - Kan het wat gezelli-
ger in de buurt? Zijn er veel nieu-
we bewoners in de buurt komen 
wonen? Leer elkaar kennen met 
een (na)-zomerse activiteit. Bij-
voorbeeld met een straattoer-
nooi, samen in de tuin werken 
met een feestje tot slot, samen 
koken en samen eten, een wa-
terballet met muziek in de straat, 
een portrettenparade of een ge-
schiedenisboek van de straat ma-
ken. Het hoeft niet veel te kosten, 
en als u tekort komt is er een bij-
drage beschikbaar via de buurt-
verbinder. De jaarlijkse Burendag 
is op zaterdag 28 september en 
is dé dag om samen iets leuks te 
doen.

Buurtinitiatief
Een buurtinitiatief is een activiteit 
voor en door bewoners, die ook 
nieuwe - liefst duurzame - con-
tacten in de buurt maakt, die de 
buurt iets extra’s brengt en die 
door samenwerking gerealiseerd 
wordt. Voor een buurtinitiatief is 
het mogelijk een budget beschik-
baar te krijgen via de buurtver-
binder. Om in aanmerking te ko-

men voor zo’n budget is natuur-
lijk met een goed idee nodig! Ver-
zamel meer (minimaal twee) ver-
antwoordelijke organisatoren. 
Maak een haalbare begroting 
met vermelding van eigen inzet; 
financieel, in natura en/of spon-
soring. Vraag vervolgens een aan-
vraagformulier aan en overleg 
waar nodig met de buurtverbin-
der. Wacht op de toekenning en 
ga aan de slag. Laat tot slot na af-
loop de activiteit zien met een fo-
to-, video-, en/of tekst verslag.
Buurtinitiatieven kunnen worden 
aangemeld bij: Helma Keesom, 
buurtverbinder, via h.keesom@
participe.nu Voor vragen kan ge-
beld worden naar: 06-14623301.

Ouderensoos in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er voor 55+ers 
een gezellige kaartmiddag in 
het Dorpshuis  van 13.30 tot 
16.30 uur. Klaverjassen en joke-

O�ciële Mededelingen
22 augustus 2019

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Uranusstraat tegenover nr.6 (Z19-048646) Buurtfeest op 30 

augustus 2019, melding akkoord op 14 augustus 2019
- Lorentzhof (Z19-049339) Opening Ho�e met BBQ op 28 

september 2019, melding akkoord op 19 augustus 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 

bouwwerkzaamheden, op het perceel Oosteinderweg - ge-
deelte tussen Meester Jac. Takkade en Noordpolderweg. Dit 
verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via telefoonnummer 0297 - 387 575. Een ieder kan met 

betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling 
of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betre�ende be-
stuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE

 t/m 08-09-19 ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost - Machineweg 293a’ en ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z19-
001705

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Vierde editie ZAAI staat 
stevig in de steiger!
Regio - Vanaf eind oktober start 
er weer een vierde editie van 
ZAAI. De komende weken ko-
men in de Nieuwe Meerbode 
een aantal betrokkenen aan het 
woord die een bijdrage gaan le-
veren aan ZAAI of over hun erva-
ring met ZAAI vertellen. Michel 
Hoekstra van Happy Island ver-
zorgt de masterclass Sales. Een 
gesprek met hem laat een nieu-
we kijk op de wereld zien.

Gezonde ondernemers
Kirsten Verhoef (Sylt Support) 
is ook dit jaar weer door de ge-
meente aangesteld om het vier-
de Zaai project te organiseren. 
Zij doet dat zeker niet alleen 
maar haar rol is wel zeer bepa-
lend. Door haar bijzondere net-
werk vindt zij de gastprekers die 
tijdens de verschillende mas-
terclasses iets kunnen toevoe-
gen aan de kennis die er reeds 
is, zoekt zij de locaties waar star-
tende ondernemers een kijkje in 
de keuken of achter de schermen 
te zien krijgen. Koppelt zij men-
sen aan elkaar die bij de intervisie 
avonden hun ervaringen kunnen 
delen. Dat de gemeente, Rabo-
bank regio Schiphol en Onderne-
mend Aalsmeer dit financieel mo-
gelijk maken geeft aan hoe be-
langrijk het wordt gevonden dat 
Aalsmeer een gezonde onderne-
mers gemeente blijft.

Happy Island 
Soms maak je dingen in het leven 
mee waarvan je achteraf denkt: 
Dat heeft gewoon zo moeten zijn! 
Je ontmoet mensen die iets toe-
voegen aan het bestaan vanwe-

ge hun filosofie en levenswijze. 
Zo kwam Kirsten op een dag Mi-
chel Hoekstra en Daisy Evers te-
gen. Zij vertelden over hun Hap-
py Island, dat ook geheel voldoet 
aan de naam die zij hebben ge-
geven aan hun buitenverblijf. Er 
volgden vele brainstorm uren die 
uiteindelijk hebben geleid tot het 
opzetten van een Summerschool 
en het geven van een Masterclass 
Sales. 

Een openbaring
‘Wij zijn onderweg’, wordt er te-
lefonisch gemeld. ‘Ik kom er aan!’ 
is het antwoord. Nog geen mi-
nuut later meert aan het eind 
van de Pontweg een privé pont-
je aan dat vrolijk versierd is met 
een bloemenguirlande. Een for-
se tafel staat in het midden. Vanaf 
dát moment voel je al: Er staat mij 
iets moois te wachten. De vaar-
reis is van korte duur om vervol-
gens aan te komen bij het Hap-
py Island waar een hartelijk wel-
kom volgt en een rondleiding 
door het avontuurlijke huis. De 
geschiedenis is evenzo boeiend. 
Ooit hadden kwekers hier hun 
kassen staan. De gigantische olie-
tank is daarvan nog het enige le-
vende bewijs. De metamorfose 
is briljant; nu een prachtige lich-
te ruimte die een paradijselijk on-
derkomen biedt. Het is overigens 
niet het enige verblijf waar het 
goed toeven is. 

Brein- selfie
Deze dag is bedoeld als een proef 
voor de toekomstige Summer-
school. Met een aantal mensen - 
waarvan de meesten elkaar niet 

kennen - wordt de hele dag ge-
werkt. De opdrachten die worden 
vervuld, staan in het teken van de 
brein-selfie. 
Het is 15 jaar geleden dat de psy-
chotherapeut Guus Bruijsten - 
wonend en werkend in Doetin-
chem - aan de hand van een vrij 
eenvoudige meting een niet te 
manipuleren profiel van het brein 
heeft gemaakt. De verdere ont-
wikkeling hiervan is zijn levens-
werk geworden. Michel en Dai-
sy hebben Bruijsten geassisteerd 
bij het uitwerken en verduide-
lijken van het profiel. “Wij zijn fi-
guurlijk in zijn hoofd gekropen 
om precies te kunnen volgen wat 
Guus heeft geanalyseerd. Ein-
deloos hebben wij gecommuni-
ceerd of dit was wat hij bedoelde.” 
Wanneer de brein-selfie - middels 
een band om het hoofd en enige 
elektroden op voorhoofd en oor-
lellen - is gemaakt, kan deze ook 
worden gevisualiseerd. Daarvoor 
is een computerprogramma ont-
wikkeld. Het is fascinerend om te 
zien hoe de in beeld gebrachte 
linker en rechter hersenhelft - ver-
deeld in kleurige vakjes - de mens 
meer inzicht verschaft. Het aan-
schouwelijk maken zorgt ervoor 

dat je ziet waar bepaalde blokka-
des zitten en wat je kunt doen om 
deze te veranderen. 
Voor de aanwezigen werd de dag 
een openbaring. Iedereen was 
vanwege functie wel bekend met 
trainingen maar dit was toch een 
hele nieuwe ervaring. “Hier kan ik 
echt heel veel mee.” Het stellen 
van doelen en hoe deze te reali-
seren werd zo aanschouwelijk ge-
maakt dat deze éne dag er al voor 
zorgde dat het verkregen inzicht 
er toe leidde dat er direct stap-
pen werden genomen die ook ze-
ker in bredere zin een vervolg krij-
gen. 

Masterclass 
Voor de toekomstige Zaailingen 
wordt een masterclass Sales van 
Michel Hoekstra een zinvolle in-
formatieve ontmoeting. Zijn vi-
sie is verfrissend, leerzaam en ook 
goed toepasbaar. Michel heeft de 
gave van het woord waardoor je 
leert begrijpen waarom en hoe 
het anders kan. Voor meer infor-
matie: Kirsten Verhoef (project or-
ganisatie): telefoon 0297- 366182 
of stuur een mail naar:  kirsten@
syltsupport.nl 
Janna van Zon 

In kader ‘Beter met planten’
Limonade maken voor 
kinderen op de Tuin
Aalsmeer - Zondagmiddag 25 
augustus wordt op de Historische 
Tuin speciaal voor kinderen een 
bijzondere workshop gehouden: 
Zélf je eigen, gezonde limonade-
siroop maken.
De Historische Tuin Aalsmeer is 
lid van de Vereniging van Bota-
nische Tuinen. In 2019 is gekozen 
voor het thema ‘Beter met plan-
ten’. Op de Tuin is daarom een 
speciale tentoonstelling over dit 
onderwerp ingericht. Ter gele-
genheid van dit themajaar orga-
niseert de Historische Tuin aan-
staande zondag om 13.30 uur 
een workshop limonade maken 
voor kinderen. De groep gaat ge-
zellig kokkerellen met vers fruit 
en verse kruiden en maakt er lek-
kere limonadesiroop van.
Aan het einde van de middag mo-

gen de kinderen natuurlijk een 
flesje eigengemaakte limonade-
siroop mee naar huis nemen. De 
toegang is geheel gratis. Ingang 
via het Praamplein in het Cen-
trum. Wel graag even aanmelden 
van te voren via coordinator@his-
torischetuinaalsmeer.nl.

Meerbode Tour de France spel
Arjan Buskermolen blij 
met ets van aning
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag zijn in de krant de winnaars 
bekend gemaakt van het Tour de 
France spel van de Nieuwe Meer-
bode. Uiteraard waren alle win-
naars ook extra persoonlijk met 
een felicitatie-brief op de hoog-
te gesteld en natuurlijk zijn de 
ondernemers, die een prijs be-
schikbaar hebben gesteld, geïn-
formeerd over de komst van de 
winnaars. Waning Tweewielers 
heeft weinig tijd gekregen om de 
hoofdprijs, een Cube Attain race-
fiets, rijklaar te maken, want win-
naar Arjan Buskermolen meld-
de zich reeds tijdens koopavond 

op vrijdag. Samen met zijn twee 
dochters stapte de Kudelstaarter 
vrolijk de fietsenwinkel in de Zijd-
straat 5 binnen. Arjan toonde zich 
bijzonder verheugd en gaf aan 
voornemens te zijn vele kilome-
ters te gaan fietsen. Een hele blije 
winnaar dus.
Arjan kreeg de racefiets in bijzijn 
van zijn twee dochters overhan-
digd van René van Waning Twee-
wielers. Arjan nogmaals gefelici-
teerd en Waning Tweewielers: Be-
dankt voor het beschikbaar stel-
len van deze prachtige prijs voor 
het Meerbode Tour de France 
spel.

Arjan Buskermolen met de gewonnen racefiets. Links René van Waning.

Voor mensen die minder mobiel zijn
Ritje in de Bosmobiel
Amstelland - Boek dit jaar nog 
een rit met de Bosmobiel. De 
Bosmobiel rijdt nog tot en met 
25 september, elke dinsdag en 
woensdag om 13.30 uur. Geniet 
van het mooie en gevarieerde 
uitzicht. 
De rijdende wandeling is ge-
schikt voor mensen die minder 
mobiel zijn. De kosten zijn 15 eu-
ro per persoon, inclusief koffie/
thee en gebak en gratis voor ie-

dereen die dit jaar 85 jaar oud is 
of wordt. Het Amsterdamse Bos 
is dit jaar ook 85 jaar oud. Reser-
veren, start en betaling van de rit-
ten is bij De Boswinkel, Bosbaan-
weg 5. Er kunnen per rit 10 men-
sen mee. Aanmelden via: 020-
5456100, www.amsterdamsebos.
nl of in de Boswinkel. Open van 
dinsdag tot en met zondag tus-
sen 10.00 en 17.00 uur.
Foto: Hinke Kappert

Buurtverbinder helpt bij buurtinitiatief

Binnenkort: Burendag!

ren staan op het programma. Op 
donderdag 15 augustus is het jo-
keren gewonnen door Riet Pot-
huizen met 437 punten. Bets 
Teunen werd tweede met 682 
punten en Nico de Ron derde 
met 723 punten. Bij het klaver-
jassen was deze week Piet Bus-
kermolen met 5013 punten de 
beste, gevolgd door Greet de 

Jong met 4991 punten en Jaap 
Spaargaren met 4985 punten. De 
Ouderensoos is nog opzoek naar 
enkele nieuwe leden. Er wordt 
gejokerd en/of geklaverjast. Be-
langstellenden worden hartelijk 
welkom geheten. Wie eerst meer 
informatie wil, kan contact opne-
men met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.
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 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Expositie Amazing Amateurs 
in burgerzaal, gemeente-
huis. Te bezoeken tijdens ope-
ningstijden.

23 AUGUSTUS
 Exposities in Flower Art Mu-

seum (tegenover de waterto-
ren): Flora Botanica en Bees, 
bugs & butterflies. Tot en met 
29 september. Open: Vrijdag, 
zaterdag en zondag van 11 tot 
17u.

 Expositie Jan Dreschler in wijk-
punt Voor Elkaer, Kudelstaart.

 Expositie Ons Tweede Thuis in 
De Oude Veiling, Marktstraat.

 Lezing over botanische kunst 
door Els Hazenberg in Flower 
Art Museum, Kudelstaartse-
weg. Vanaf 20u.

 Koppelkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 20u.

24 AUGUSTUS
 Flightsimulatordag en exposi-

tie over ‘100 jaar Fokker’ en le-
zing (13u.) in Crash Museum 
In fort Aalsmeer te Aalsmeer-
derbrug. Open 11 tot 16u en 
woensdag 13 tot 16u. 

 Orgelconcert Joshua Prins 
van Maasdam en Hugo van 
der Meij in Dorpskerk, Ka-
naalstraat vanaf 20u. Open: 
19.30u.

 Vrije dansavond in De Oude 
Veiling, Marktstraat, van 20.30 
tot 23u.

25 AUGUSTUS
 Vogelbeurs in hal De Bacca-

ra, Baccarastraat van 10 tot 
12.30u.

 Dwergauto’s kijken bij Crash 
Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug, 11 tot 13u.

 Watertoren aan Westeinder 
open voor publiek, 13-17u. 

 Workshop limonade maken 
voor kinderen in de Histori-
sche Tuin vanaf 13.30u. In-
gang Praamplein.

 Puzzelrit voor auto’s en moto-
ren. Start 14u. bij Het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer.

 Spuny Boys uit Frankrijk live in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

26 AUGUSTUS
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

27 AUGUSTUS
 Open koffie in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Historische Tuin open dinsdag 

t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein

 Walking-handball voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg 
van 10.30 tot 11.30u. 

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 
Elke dinsdag.

 Spelmiddag voor ouderen in 
zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 15u.

 Kaartavond Ons Genoegen in 
‘t Kloosterhof, Clematisstraat 
vanaf 19.30u. Inschrijven 19u.

28 AUGUSTUS
 Rollator Wandelclub bij sport-

centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerngitaren ‘Cort’
vanaf €158,-

Kindergitaar (¾)
‘Salvador’ 

diverse kleuren €79,-

Drumstokken ‘Agner’ 
per set €11,50

Ook voor onderhoud
en reparaties 

gitaren/violen

Kindergitaar 
AANBIEDING:

KOOPJE:

NIEUW:

diverse kleuren

Ook voor onderhoud
TIP:

In kader tentoonstelling ‘Flora Botanica’

Lezing ‘Botanische kunst’ 
in Flower Art Museum
Aalsmeer - Vrijdag 23 augus-
tus geef Els Hazenberg-Meer-
tens in het Flower Art Museum 
een lezing over de eeuwenou-
de kunst van het botanisch teke-
nen en schilderen. Aan bod ko-
men de geschiedenis, de technie-
ken 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 Neder-
land. Na een druk leven als bloe-
menarrangeur en lerares bloem-
sierkunst wijdt zij zich sinds 2003 
intensief aan het botanisch teke-
nen. 
De lezing wordt georganiseerd 
in het kader van de tentoonstel-
ling ‘Flora Botanica’, die momen-
teel in het museum te zien is. De 
lezing begint vrijdag om 20.00 
uur en entree is 5,50 euro per per-
soon. Bezoekers kunnen ook de 
tentoonstellingen bekijken. Aan-
melden via info@flowerartmuse-
um.nl. 

Concert ‘Engel of Bengel’
Als u recent naar het Concert-
gebouworkest bent geweest, is 
de kans groot dat u daar harpis-
te Anneleen Schuitemaker heeft 
horen spelen. Anneleen geldt als 
een van de grootste Nederlandse 
harptalenten van dit moment en 
speelt met toporkesten over de 
hele wereld. Vrijdag 30 augustus 
speelt zij samen met violiste Me-
rel Vercammen in het Flower Art 
Museum. In dit concert wordt de 

harp naar voren gehaald als veel-
zijdig kamermuziek instrument; 
soms engelachtig, soms juist ont-
zettend krachtig. U hoort muziek 
voor viool en harp van onder an-
dere Saint-Saëns, Fauré en Bartók. 
Een bijzondere avond in een 
prachtige ambiance. Aanvang 
van het concert op 30 augustus is 
20.00 uur, kaarten kosten 20 eu-
ro per persoon en zijn te bestel-
len via www.flowerartmuseum.nl. 
Later dit jaar staat nog een mu-
zikale avond gepland met Merel 
Vercammen (viool), Mike Boddé 
(piano) en Sterre Konijn (zang). Zij 
brengen samen hun voorstelling 
‘Nachtlicht, een muziekvoorstel-
ling over de slaap en het onder-
bewuste’. Dit concert vindt plaats 
op vrijdag 8 november, ook hier-
voor zijn al kaarten te bestellen 
via de website.

Nieuwe leden welkom!
Flora hervat repetities
Aalsmeer - Na een welverdien-
de vakantie gaan de muzikanten 
van Flora onder leiding van diri-
gent Dick-Jan Veerbeek op maan-
dag 26 augustus  de repetities 
weer hervatten. Het eerste optre-
den op zaterdag 7 september tij-
dens de jaarlijkse braderie in het 
Centrum staat weer op de agen-
da. Tijd dus om de instrumenten 
uit de koffer te halen en de mu-
ziek op de lessenaars te zetten.
Interesse om een instrument te 

gaan bespelen of een ‘oude’ hob-
by weer oppakken? U bent van 
harte welkom. Jeugdleden zijn 
vanzelfsprekend ook hartelijk 
welkom. Kennismaken met mu-
ziek maken middels het nemen 
van proeflessen bij Dick-Jan be-
hoort tot de mogelijkheden. Ge-
interesseerd? Loop gerust eens 
binnen tussen 20.00 en 22.00 
uur op de maandagavond in het 
clubgebouw aan de Wim Kand-
reef te Kudelstaart.

Vogelbeurs in ‘De Baccara’
Aalsmeer - Op zondag 25 au-
gustus organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer een grootse vo-
gelbeurs in zaal De Baccara in de 
Baccarastraat. De beurs is open 
van 10.00 tot 12.30 uur. De vogel-
vrienden van Aalsmeer bezitten 
het keurmerk van de Nederland-
se bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behande-
len van vogels met in achtneming 
van de milieu-eisen die tot heden 
van kracht zijn. Een hele eer om 
dit keurmerk van diervriendelijk-
heid te mogen voeren.
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, 

te ruilen of rond te kijken en vra-
gen te stellen betreffende vogels, 
voedsel en huisvesting. De entree 
bedraagt 1 euro voor iedereen 
die komt kijken of kopen. Met het 
toegangsbewijs maken bezoe-
kers kans op een leuke attentie. 
Verkoop van eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoe-
kers. Aanwezig zijn diverse soor-
ten vogels, zoals tropische vogels, 
kanaries en kromsnavels. Ook al-
lerlei soorten voer, waaronder 
zaden en zaadmengsels, en vo-
gelkooien worden te koop aan-
geboden. Voor inlichtingen: 06-
10666878

Een absolute ‘must see’ show
Zondag rockabilly van The 
Spunyboys in The Shack
Oude Meer - Zondagmiddag 
25 augustus zijn ze weer terug 
op het podium in The Shack! 
The Spunyboys zijn hét symbool 
voor de energie die de Rockabil-
lymuziek uitstraalt. Uitgegroeid 
tot een van de meest populai-
re én gevraagde bands van Euro-
pa zijn ongetwijfeld deze Spuny 
Boys uit Frankrijk. Deze drie jon-
ge gasten spelen nu enkele jaren 
met elkaar en hebben sindsdien 
een immens grote schare fans 
om zich heen verzameld. De uit-
straling van deze jonge en ener-
gieke Rock ’n Roll-honden bren-
gen je onmiddellijk terug naar de 
glorietijd van The Stray Cats. Wie 
deze gasten eerder aan het werk 
gezien hebben weten dat Rémi, 
Guillaume en Eddie  klaar zijn om 
het dak er weer af te spelen! Een 
absolute ‘must see’ show!

Kees Dusink Blues Band
Fantastische blues band gefor-
meerd rondom Kees Dusink, met 
Patrick Obrist (bass), Bas Mali (gi-
taar), Frans Ogier (drums) én een 
nieuwe zangeres met een waan-
zinnige bluesstrot: Jennifer Bo-
mert aka Jenn B! Zondagmiddag 

1 september het eerste optreden 
in de Randstad op het podium in 
The Shack.

Twee bluesbands
Op vrijdag 6 en zondag 8 sep-
tember twee totaal verschillen-
de bluesbands in The Shack. Op 
vrijdag is het podium voor Scut-
tle Buttin’. Mike Schuurman, Joost 
van Veen en Piet Wittebol staan 
garant voor een avond modder-
vette blues. Scuttle Buttin’ speelt 
behoorlijk stevige blues in de 
Texaanse traditie, en speelt werk 
van onder andere Stevie Ray 
Vaughan, The Red Devils, John 
Mayall, Chris Duarte en Michael 
Katon. Zondagmiddag 8 septem-
ber mag The Shack niemand min-
der dan Johnny Feel Good ver-
welkomen in Oude Meer. Heerlij-
ke blues met in het achterhoofd 
Soul, Funk en Rock & Roll, met 
een wel heel speciale muzikale 
gast: Oscar Benton. 
The Shack is zondag 25 augus-
tus open vanaf 15.00 uur, aan-
vang Spuny Boys is om 16.00 uur. 
Entree 10 euro. Ga voor alle info 
naar www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

Uniek orgelconcert in de 
Dorpskerk zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdagavond 
24 augustus hopen Joshua Prins 
van Maasdam en Hugo van der 
Meij een orgelconcert te ge-
ven op het prachtige 151-jarige 
Knipscheer-orgel van de Dorps-
kerk. Het wordt een uniek con-
cert, want er is deze avond name-
lijk geen vooropgesteld program-
ma. Het programma stelt u als be-
zoeker namelijk samen. Bij de in-
gang kunt u uw verzoeken ken-
baar maken en de heren maken 
er vervolgens een prachtig con-
cert van.
Joshua en Hugo zijn allebei actief 
als organist en koordirigent. Ook 
spelen ze allebei regelmatig in de 

erediensten van de Hervormde 
gemeente in Aalsmeer. Dat het 
een afwisselend concert wordt, 
staat in ieder geval vast. 
Heeft u altijd al een keer uw fa-
voriete nummer willen horen op 
het orgel? Of bent u gewoon be-
nieuwd hoe dit instrument klinkt? 
Dan bent u van harte uitgeno-
digd om bij dit concert aanwezig 
te zijn!
Het concert begint om 20.00 uur, 
de entree bedraagt 10 euro voor 
volwassenen en 5 euro voor kin-
deren tot en met 16 jaar. De or-
ganisten hopen u graag te zien 
op zaterdag 24 augustus in de 
Dorpskerk aan de Kanaalstraat! Vanaf 27 augustus weer elke dinsdag

Taalpunt en taalcafé in 
bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 27 au-
gustus is het taalpunt in de bibli-
otheek weer wekelijks open voor 
een ieder, die op een of andere 
manier geholpen wil worden met 
de Nederlandse taal. Communi-
catie is immers van groot belang 
om je in het dagelijkse leven te 
kunnen redden. Taal is daarvan 
misschien wel het belangrijkste. 
Wellicht leest de doelgroep dit 
artikeltje niet (omdat ze daar 
nou net een probleem mee heb-
ben). Dus als je iemand weet, die 
graag geholpen wil worden, wijs 
hem of haar dan op de mogelijk-

heid in de bibliotheek Aalsmeer 
in de Marktstraat. Iedereen is wel-
kom van 11.00 tot 13.00 uur. En 
dat geldt natuurlijk ook voor die-
genen die graag iemand zouden 
willen helpen met de Nederland-
se taal.
In de middag is het weer tijd voor 
het taalcafé: op een vrijblijvende 
een heel gezellige manier wordt 
de Nederlandse taal geoefend 
met allerlei spelletjes en gesprek-
jes. En dat is voor velen gelijk een 
gezellig ontmoetingspunt! Het 
taalcafé is geopend van 13.30 tot 
14.30 uur en iedereen is welkom!

Puzzelrit met 
Het Dijkhuis
Oude Meer - Op zondag 25 au-
gustus start om 14.00 uur de eer-
ste puzzelrit van Buurtvereniging 
Het Dijkhuis. Er is een fantasti-
sche route uitgestippeld met leu-
ke en soms pittige vragen. Mo-

toren, auto’s en zelfs brommers 
kunnen aan deze rit meedoen. 
De rit duurt ongeveer anderhalf 
uur en voert langs mooie en ver-
rassende plekjes in de omgeving. 
Voor het winnende team is er 
eeuwige roem en staat er een leu-
ke prijs klaar. Aanmelden kan via 
info@hetdijkhuis.net. Het adres is 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer.
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Zomerspelen in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 28 augus-
tus is er om 15.00 uur een 
leuke spelmiddag met     
zomerse accenten in het 
zorgcentrum. U bent van 
harte welkom om mee te 
komen doen. 

Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Woensdag 28 augustus 
kunt u genieten van o.a. een 
lichtgebonden kaas- 
soep met hamreepjes, 
stokbrood met kruiden-
boter, procureur rollade, 
champignon roomsaus, 
broccoli met paprikasaus,                                                                                   
pommes duchesse, 
aardappelsalade, bitterkoek-
jes bavarois met speculaas 
saus en slagroom naar keuze
voor maar € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Thema avond in restaurant 
Voor Elkaer in Kudelstaart 
Iedere laatste vrijdagavond  
is er een themadiner! Deze  

maand heerlijk Grieks 3-gan-
gen diner! U kunt genieten 
van artos met kruidenboter, 
bladerdeeg gevuld met run-
dergehakt, feta en spinazie
geserveerd met warme 
griekse tomatensaus, gyros 
schotel met sou�aki en 
garnituur, tzatziki, Atheense  
roerbakgroenten, salade uit 
Kreta met olijven en feta,
gepofte aardappel met krui-
densaus en Griekse yoghurt 
met vers zomerfruit, honing 
en walnoten geserveerd met 
baklava + ko�e met een 
Grieks koekje. Kosten zijn 
€ 18,-. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Musica in Voor Elkaer
Op 30 augustus organiseert 
de inloop van wijkpunt Voor 
Elkaer een geweldig optre-
den van het Shantykoor; de 
Aalsmeerse ‘‘Brulboeien’’. Een 
middag heerlijk genieten 
van de mooiste zeemanslie-
deren. Aanvang 14.30 uur. 
De entree bedraagt € 5,-.
Consumpties zijn voor eigen 
rekening.  

Zomerspelen in 

Activiteiten overzicht
Initiatief warmte-/koude wisseling door vier partijen
Slim samenwerken, duurzaam resultaat: 
In Aalsmeer gebeurt het!
Aalsmeer- Slim samenwerken, 
duurzaam resultaat. In Aalsmeer 
gebeurt het. Daar namen vier 
partijen het initiatief voor warm-
te-/koude-uitwisseling. Hierbij le-
vert NLDC Datacenters restwarm-
te aan Integraal Kindcentrum Tri-
ade, Sportcentrum De Waterlelie 
en aan Fertiplant, exporteur van 
potplanten. In ruil voor de warm-
te ontvangt het datacenter koud 
water om zijn datazalen te koelen. 
De ring wordt in het najaar daad-
werkelijk in bedrijf genomen. De 
gemeente Aalsmeer is aanjager 
en facilitator van dit bijzonde-
re project. Zij benaderde diverse 
partijen voor samenwerking. IKC 
Triade en Sportcentrum De Wa-
terlelie waren al snel geïnteres-
seerd. Net als NLDC Datacenters, 
die 4 jaar geleden ook gelijk aan-
sloot. Vervolgens haakte ook pot-
plantenexporteur Fertiplant aan. 
Dit project wordt uitgevoerd met 
Topsector Energiesubsidie van 
het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. Een erkenning 
van deze unieke duurzame en in-
novatieve samenwerking.
 
Alternatieve energiebronnen
Wethouder Wilma Alink is heel blij 
met deze samenwerking. “De ge-
meente Aalsmeer heeft de am-
bitie om in 2040 fossiel onafhan-
kelijk te zijn. Dat betekent dat 
we van het aardgas afgaan. Hier-
voor moeten we op zoek naar al-
ternatieve energiebronnen en 
naar partijen die dat gezamen-
lijk mogelijk maken. Met Energy 

Hub Aalsmeer zetten we de eer-
ste stap.”
 
In augustus van start
De daadwerkelijke uitwisseling 
tussen het datacenter van NLDC 
en Sportcentrum De Waterlelie 
en IKC Triade start naar verwach-
ting begin september. En de uit-
wisseling tussen het datacenter 
en Fertiplant in het najaar. De ge-
meente steunt het project omdat 
het bijdraagt aan haar duurzaam-
heidsambities. Ze neemt ech-
ter zelf geen warmte af omdat ze 
geen gebouwen heeft in de direc-
te omgeving. Het project is uniek, 
omdat er geen opslagbu� er is op-
genomen tussen de deelnemers; 
24/7 wordt er direct warmte en 
koude uitgewisseld tussen de 
deelnemers. Naast het slim inzet-
ten van energie, is de samenwer-
king tussen de gemeente, het be-
drijfsleven en maatschappelijke 
organisaties bijzonder.
 
Warmte versus koude
Voor warmteleverancier NLDC is 
dit niet het eerste project waar-
bij warmte-/koude-uitwisseling 
plaatsvindt. De opgedane erva-
ring kon het datacenter dan ook 
goed toepassen. De uitwisse-
ling werkt als volgt. Het datacen-
ter geeft warmte af aan een met 
water gevulde ringleiding. De an-
dere drie partijen halen de warm-
te (ca 22 °C) van die ring en ver-
hogen deze warmte met warm-
tepompen nog iets tot een bruik-
bare temperatuur. Het datacen-

ter krijgt koud water van de ande-
re drie partijen via de ring terug 
om het datacenter mee te koe-
len. Door deze slimme uitwisse-
ling wordt veel aardgas en elektri-
citeit en daarmee CO2-uitstoot be-
spaard. Vergelijkbaar met die van 
74 woningen.
 
Gezamenlijke ambitie
De partijen ervaren de onderlin-
ge samenwerking als een suc-
ces. Jeroen Vollmuller, Vice Presi-
dent Operations & Projects van 
NLDC: “De neuzen staan dezelf-
de kant op. En dat is ook nood-
zakelijk. Want zonder gezamen-
lijke duurzaamheidsambitie kun 
je het schudden. Je moet boven-
dien vertrouwen hebben in elkaar 
want van iedereen is er een inves-
tering nodig in tijd en geld. Dat 
vertrouwen was en is er. Samen 
hebben we de benodigde hob-
bels genomen en hebben we toe-
gewerkt naar realisatie. Mét een 
voor iedereen zo gunstig mogelij-
ke terugverdientijd. Met de koude 
die we als NLDC terugkrijgen van 
de drie andere partijen kunnen 
we een substantieel deel van on-
ze datazalen koelen. Op een duur-
zame manier. En daar doen we het 
uiteindelijk allemaal voor.” Om de 
uitwisseling mogelijk te maken 
onderging Sportcentrum De Wa-
terlelie de nodige aanpassingen 
aan de verwarmingsinstallaties. 
Marten van Maastrigt van Sport-
centrum De Waterlelie: “Zonder 
steun van de gemeente Aalsmeer 
was die realisatie niet gelukt. Daar 

zijn we ontzettend dankbaar voor. 
Wij zijn de grootste warmteafne-
mer. Dat betekent dus ook dat we 
straks een forse CO2-reductie rea-
liseren.”

Besparen op energie én kosten
Fertiplant was op het moment 
van deelname net begonnen met 
nieuwbouw. Harry Loos en Ro-
hald van Dijk, eigenaren van Fer-
tiplant. “Wat dat betreft kwam dit 
initiatief op het juiste moment. 
En hoewel het natuurlijk een risi-
co was, zijn we gelukkig toch in 
het project gestapt. De planten 
in onze kassen hebben voldoen-
de warmte nodig om ze in opti-
male conditie te houden. Dat die 
warmte straks op een duurzame 
manier wordt geleverd, vinden 
we ontzettend belangrijk. Natuur-
lijk levert dit project ons op ter-
mijn een behoorlijke kostenbe-
sparing op. Als commercieel be-
drijf is dat voor ons natuurlijk ook 
een voordeel.”
 
Voor nu en straks
IKC Triade is bezig met afronding 
van de nieuwbouw van het pand 
waarin zowel onderwijs als op-
vang zal worden aangeboden. 
Monic van Diemen, directeur van 
Solidoe: “Wat is er dan mooier om 
ons nieuwe gebouw duurzaam 
te laten verwarmen? We zijn de 
kleinste afnemer, maar vinden dit 
enorm waardevol. We willen de 
wereld voor de volgende genera-
ties goed achterlaten.” Paul Bron-
string van het College van Bestuur 
van Stichting JongLeren: “Voor 
ons is er bovendien een educa-
tief aspect. Wij willen de kinderen 
in ons centrum laten zien dat ook 
een restproduct op zinvolle wij-
ze weer kan worden ingezet.” Be-
kijk ook de � lmpjes op de website 
Energy Hub Aalsmeer.

Trots op particuliere en zakelijke klanten

Duoplant viert 30-jarig 
bestaan met  etstocht
Amstelveen - In september 1989 
zijn Dion en Ineke van Tol hun ex-
portbedrijf Duoplant gestart. Er 
is alle jaren veel geëxporteerd, 
naar onder andere landen als Ja-
pan, Filippijnen, Madeira, Cyprus, 
Duitsland en nu vooral naar de 
Oostbloklanden, zoals Bulgarije, 
Hongarije en Roemenië.
Circa 15 jaar geleden begon ook 
de binnenlandse verkoop, eerst 

met een stalletje aan de weg 
waar vooral planten werden ver-
kocht. Na de komst van de twee 
zoons, André en Nico, bij de zaak, 
is ook gestart met de verkoop van 
bloemen. Elk weekend verkoch-
ten zij bloemen en planten, toen 
nog in een aangeklede viskar met 
een melkbus waar mensen het 
geld in konden deponeren. 
De vraag naar bloemen en plan-

ten steeg, daarom werden er in 
het weekend ook kleine boeket-
jes verkocht. Het kon niet lang 
meer duren of er moest speciaal 
ingekocht worden voor de bloe-
menstal. Daar zij niet meer alleen 
in het weekend bloemen en plan-
ten wilden verkopen, want er was 
de gehele week vraag naar bloe-
men en planten, kochten Dion en 
Ineke een mooie kraam, die elke 
dag weer werd aangevuld met de 
mooiste verse bloemen.

Feestdagen
Met feestdagen, zoals Valentijns-
dag, Pasen, Moederdag en Kerst, 
werd het te druk bij de kraam aan 
de wegkant. Fietsers werden bij-
na omver gereden door klan-
ten en anders wel door mensen 
die hun auto’s parkeerden aan 
de wegkant. Dit kon zo niet lan-
ger! Er moest verhuisd worden 
naar de achter gelegen parkeer-
plaats, gelukkig wisten de klan-
ten deze locatie al gauw weer 
goed te vinden. Tijdens de kou-
de wintermaanden werd de bloe-
menstal naar binnen verhuisd. De 
laatste tien jaar is er veel veran-
derd, zo is er een prachtige nieu-
we kas gebouwd om de bloemen 
en planten in te kunnen verko-
pen en er zijn diverse bloemen-
winkels in de regio bijgekomen. 
Verder wordt veel gelegenheids-

bloemwerk verzorgd, zoals voor 
trouwerijen, maar ook rouwar-
rangementen, boeketten voor de 
zakelijke markt met jubileumboe-
ketten, baliearrangementen, etc. 
Ook dochter Sandra is tot de zaak 
toegetreden. 

Dertig jaar
De familie is trots op haar klan-
tenkring, zowel in het buiten-
land voor de export, de groot-
handel klanten, als de binnen-
landse klanten particulier en za-
kelijk. Daarom vieren zij graag sa-
men met hun klanten op 15 sep-
tember het 30-jarig bestaan met 
een � etstocht! Opgeven voor de-
ze � etstocht kan via de website 
www.duoplant.nl of in één van de 
winkels. 
Deelname kost 9,50 euro per per-
soon. Dit bedrag is inclusief di-
verse activiteiten  en bovendien 
wordt er voor alle consumpties 
gezorgd. De � etstocht is circa 30 
kilometer lang. Er wordt verza-
meld bij de hoofdvestiging aan 
de Legmeerdijk 274 in Amstel-
veen waar tussen 11.00 en 12.00 
uur gestart kan worden. Deze 
� etstocht is voor jong en oud, 
deelnemen kan met het hele ge-
zin. Fiets en feest mee met Duo-
plant. De dag wordt afgesloten 
met een hapje, een borrel of an-
der drankje.

Meerbode Tour de France spel
olscomputer voor ichel 

Combee van Bert de Vries
Aalsmeer - Alle vragen had Mi-
chel Combee goed van het Meer-
bode Tour de France spel en ook 
de puzzel wist hij foutloos op te 
lossen. Het heeft de inwoner van 
Ketelhuis een mooie prijs opge-
leverd. Michel is verblijd met een 
Signa polscomputer ter waar-
de van 100 euro. Deze prijs is be-
schikbaar gesteld door Bert de 
Vries Fietsen aan de Oosteinder-
weg 155. Op de dag van het uit-
komen van de krant vorige week, 
ontving Michel ook een persoon-
lijke brief van de redactie, net als 
natuurlijk Bert de Vries geïnfor-

meerd was over de prijswinnaar. 
De polscomputer had de � etsen-
maker en -verkoper klaar gelegd 
en lang heeft deze niet op z’n 
nieuwe eigenaar hoeven wach-
ten. Afgelopen zaterdag meld-
de Michel Combee zich met zijn 
zoon bij Bert de Vries. Met blije 
gezichten heeft het tweetal de 
mooie prijs in ontvangst geno-
men. “Er gaat zeker gebruik van 
gemaakt worden”, zo liet Michel 
weten. Nogmaals gefeliciteerd en 
Bert de Vries: Bedankt voor het 
opnieuw beschikbaar stellen van 
deze mooie prijs.

Beleef spektakel vanaf ‘De Otter’
ondvaart met verlichte 

botenshow en vuurwerk
Aalsmeer - Zaterdag 7 september 
kunnen liefhebbers van de Ver-
lichte Botenshow en de vuurwerk-
show Vuur en Licht dit spektakel 
op de Westeinderplassen bele-
ven vanaf  rondvaartboot ‘De Ot-
ter’. Een unieke mogelijkheid om 
een feestelijk driegangen diner à 
la carte in restaurant Centennial 
te combineren met een overdekte 
of open rondvaart die meevaart 
met de verlichte botenshow.  De 
avond start om 19.00 uur met 
een overheerlijk driegangen di-
ner à la carte. Vervolgens zal men 
rond 20.30 uur verzamelen bij de 
rondvaartboot, waarna bezoekers 
met de boot rond 20.45 uur zullen 
aansluiten bij de verlichte stoet 
bij de Aalsmeerderbrug. Na het 

aansluiten bij de stoet vaart men 
richting de Grote Poel waar rond 
23.00 uur de bekende vuurwerk-
show van start gaat. Hierna zal de 
boot omstreeks 01.00 uur weer te-
rugkeren bij de Pontweg. Kosten 
voor deze complete avond zijn 
49,50 euro per persoon, inclusief 
driegangen diner. Alleen deelne-
men aan de verlichte botenshow, 
vuurwerk en water-rondvaart be-
draagt 25 euro per persoon. Kin-
deren onder 12 jaar betalen 12,50 
euro. Drankjes zijn verkrijgbaar in 
de rondvaartboot. Voor meer in-
formatie en reserveren kan con-
tact opgenomen met restaurant 
Centennial via 0297-388144 of via 
de facebookpagina van restau-
rant Centennial.

‘Best Aldult Non Gosanke’
Titel voor koi van Stefan
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond was het al te zien op het 
NOS journaal en ook Hart van Ne-
derland besteedde er aandacht 
aan: De Holland Koi Show. Bij de 
kasteeltuinen in Arcen in Limburg 
vond de 27ste editie van de Hol-

land Koi Show plaats. Veel tuin- 
en vijverliefhebbers kennen de 
weg naar de prachtige tuin rond-
om het kasteel. Gedurende het 
weekend konden de aanwezi-
gen genieten van de vele kleurrij-
ke koi die streden om de hoofd-

prijs. De Aalsmeerse ondernemer 
Stefan Koster behaalde met zijn 
vis de titel ‘Best Adult Non Gosan-
ke’. Vorig jaar heeft een zwart ro-
de koi van Stefan Koster de ‘Most 
Unique’ titel behaald.

Ditmaal nam Koster een aantal 
andere koi mee naar de wedstrijd 
en hij had dan ook goede ver-
wachtingen van de wit rode tan-
cho. Kenmerkend voor deze wit-
te koi is de felrode ronde stip op 
het hoofd, gelijkend op de Japans 
vlag. Twee jaar geleden heeft  Ste-
fan deze koi zelf bij de koikwe-
ker in Japan geselecteerd en de 
koi zwom daarna in het opgroei 
bassin in de winkel in Aalsmeer. 
“Naast de vele andere  prijzen 
is het de eerste keer dat ik deze 
prestigieuze Major titel behaal“, 
aldus een trotse Stefan Koster.

Gratis cursus 
verkeerskennis

Aalsmeer - De VVN afdeling Am-
stelland organiseert weer een gra-
tis opfriscursus Rijvaardigheid 
voor automobilisten uit Aalsmeer. 
Wilt u zich als ervaren verkeers-
deelnemer (60+) graag nog eens 
laten bijspijkeren over de nieuw-
ste verkeersregels? Wilt u daarbij 
ook nog tips krijgen voor zuiniger 
en milieuvriendelijker rijden? Grijp 
dan nu uw kans! Meldt u aan voor 
deze tweedaagse cursus via vvn.
amstelland@gmail.com of bel 06-
51813409. Wacht niet te lang, want 
er zijn nog maar enkele plaatsen 
vrij. De data van de cursus zijn 10 
september én 8 oktober, beide da-
gen van 10.00 tot 12.00 uur. 
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Zaterdag 21 en zondag 22 september

Kunstroute: Een fotografe 
op ontdekkingsreis
Juist in deze jachtige tijd een fo-
tograaf tegen komen die nog fo-
tografeert met een Engelse pla-
ten camera uit 1897, dat is toch 
wel heel bijzonder! Wanneer Pe-
tra van Dijk begint te vertellen 
over haar passie dan laat zij alle 
schroom varen, glinsteren haar 
ogen en lacht het hele gezicht. 
Het is wel duidelijk dat de tech-
niek en het proces naar het eind-
resultaat toe haar zo fascineert 
dat de tijd die het kost geen en-
kele rol meer speelt. “Het is voor 
mij telkens weer een ontdek-
kingsreis. Ik leer door er veel over 
te lezen en het te doen. En te le-
ren van mijn fouten.” 

Avontuur
Het doorzettingsvermogen dat 
daarbij aan te pas komt, het 
wordt allemaal voor lief geno-
men. Recent heeft Petra tot haar 
grote vreugde een ateliercamera 
kunnen aanschaffen. “Alleen de 
lens weegt al 3 kilo”, legt zij uit. 
Een camera waar nog geen sluiter 
op zit, zodat de secondes geteld 
moeten worden en de negatie-
ven van glasplaten zelf gemaakt 
moeten worden. “Ik koop nu nog 

glasplaten van 13 bij 18 centime-
ter, maar wil in de toekomst ook 
gaan werken op 18 bij 24 glaspla-
ten.” Het bewerken van de glas-
platen is op zich al een avontuur. 
Een heel precies werkje. “Op al-
le glasplaten die je in de winkels 
koopt zit een coating die moet er, 
om er mee te kunnen fotografe-
ren, af.” Dat gebeurt met krijt en 
vraagt behoorlijk wat tijd. Ook de 
volgende stap - de meerdere la-
gen vernis en tot slot de gelatine 
laag aanbrengen - is niet iets wat 
in een uurtje gepiept is. “In speci-
ale fotozaken is deze gelatine nog 
te koop.” De gelatine wordt au-
bin-marie verwarmd en wanneer 
deze is opgelost, is het de gro-
te kunst om deze spiegelglad op 
de glasplaat aan te brengen. Het 
is een truc die heel wat handig- 
en vaardigheid kost. Vervolgens 
wordt er, ook weer op de au-bin-
marie verwarmde wijze, op juis-
te temperatuur een zilveremulsie 
laag op de plaat aangebracht. De-
ze laag bepaalt het licht in de fo-
to. “Het maken van de eigen ne-
gatieven zorgt altijd weer voor 
verrassing. Geen negatief is het 
zelfde en je hebt ook geen enke-

le zekerheid dat het een volgend 
keer goed gaat. Er zijn voldoen-
de bijkomende omstandigheden 
die het spannend maken. Maar 
dat is ook de uitdaging”, lacht zij 
spontaan. Wanneer de glasplaat 
in de camera zit, kan er gefoto-
grafeerd en de secondes geteld 
worden. “Dat kunnen er acht zijn, 
maar ook zestien of twee en twin-
tig.” Meestal kiest Petra voor stil-
levens. “Ik heb nu net van ballet-
danseres Suzanna Kaic haar oude 
balletschoenen - doordrenkt van 
het harde werken - gefotogra-
feerd. De zweetvlekken zijn nog 
duidelijk zichtbaar.” Petra struint 
ook graag rond in Kringloopwin-
kels, op zoek naar doorleefde ob-
jecten die zij kan gebruiken. 

Meest bekeken
Op een voorgaande tentoonstel-
ling in het gemeentehuis hing 
van haar een foto. Het was de 
deur van de Oud Katholieke Kerk. 
De publieke bewondering voor 
deze foto was groot. Als er al een 
prijs in het leven was geroepen 
voor de meest bekeken foto dan 
was deze ruimschoots als num-
mer één geëindigd. 

Mooiste tijdverdrijf
Voor Petra is dit het mooiste tijd-
verdrijf dat zij zich kan wensen. 

Balletschoenen gedragen door Su-
zanna Kaic. Foto: Petra van Dijk

Oh ja, zij fotografeert ook nog wel 
eens met haar digitale camera 
maar haar hart ligt toch het meest 
bij het prepareren van de glas-
plaat negatieven, het ontwikke-
len en afdrukken daarvan. “Ik kan 
niet zonder, ben er altijd mee be-
zig.” Gelukkig maar, want met de 
schoonheid van haar foto’s weet 
Petra niet alleen zichzelf te plezie-
ren maar ook heel veel kijkers!
Tijdens het derde weekend van 
september; op 21 en 22 septem-
ber, exposeert Petra van Dijk in de 
kleine zaal van De Oude Veiling 
(locatie 10) samen met onder an-
dere de fotografen Marlien Smit, 
Gert Karssing, Jan Kohl. De KCA 
Kunstroute is beide dagen te be-
zoeken tussen 12.00 en 17.00 uur.

Janna van Zon 

Aalsmeer - In aanloop naar de KCA Kunstroute op zaterdag 21 en 
zondag 22 september besteedt de Nieuwe Meerbode aandacht aan 
een locatie en deelnemers. Deze week: fotografe Petra van Dijk

Nieuw project van Kunstploeg tijdens Kunstroute 2019

Panorama Aalsmeer 
zoekt meer deelnemers
Aalsmeer - Het jongste project 
van De Kunstploeg voor de Kuns-
troute belooft iets verrassends 
te worden. Deelnemers vertellen 
in woord en beeld welke plek in 
Aalsmeer persoonlijk favoriet is. 
Het gaat om plekken die waarde-
vol of veelzeggend zijn. Mensen 
die deze plek willen delen in ‘Pa-

norama Aalsmeer’ zijn meer dan 
welkom om mee te doen. Zondag-
middag 25 augustus is de tweede 
ophaaldag voor het project in het 
atelier van Karin Borgman aan de 
Uiterweg.  Tijdens de Kunstrou-
te in het derde weekend van sep-
tember worden de bijdragen sa-
men geëxposeerd in dat ‘Panora-

ma Aalsmeer’. Die expositie is in 
de oude romantische boomgaard 
aan de Uiterweg, al jaren het thuis-
honk van de Kunstploeg. Waar het 
om gaat is dat deelnemers eerst 
een paar regels schrijven over die 
ene plek en er vervolgens een te-
kening, schilderij, fotocollage of 
borduurwerk bij maken. In princi-

De Kunstploeg, van links naar rechts: Karin Borgman, Jan Daalman en Femke Kempkes.   

pe mag alles, maar het hoeft niet 
letterlijk. Weergeven welk gevoel 
die plek geeft kan al veelzeggend 
zijn. Het eindproduct moet wel in 
de A4 lijst passen die elke deelne-
mer van De Kunstploeg meekrijgt. 
Het mag over van alles gaan. Dat 
ene hoekje in de tuin, de boom 
waar de eerste kus is gegeven, dat 
kruispunt met dat ongeluk, varen, 
die ene brug, een levendige win-
kelstraat, het graf van opa, weer-
spiegeling op het water, dat ene 
eiland, een kunstwerk of dat ene 
bankje aan het water. Het mag 
over vroeger en het kan over nu 
gaan, zolang het maar persoonlijk 
is over die ene mooiste plek. Een 
ode aan het verborgen Aalsmeer, 
dat is wat De Kunstploeg wil ma-
ken met het Panorama. Het pro-
ject borduurt hiermee voort op 
de succesvolle Kinderkunstroute 
over mooiste plekken in het cen-
trum van Aalsmeer.

Lijstje ophalen
Dat wil De Kunstploeg dit jaar met 
maximaal 100 deelnemers voor 
elkaar zien te krijgen tijdens de 
Kunstroute. Zoals altijd zijn deel-
nemers van elke leeftijd welkom. 
Deelname kost net als in andere 
jaren 10 euro per persoon en na-
tuurlijk bestaat er de mogelijkheid 
om met een groep een workshop 
te volgen in het atelier. Elke deel-
nemer krijgt hiervoor een A4 lijstje 
dat wel even moet worden opge-
haald bij het atelier aan de Uiter-
weg 185 en voor deelnemers uit 
Kudelstaart bij het Beeldeneiland 
van Femke Kempkes. Wel eerst 
even mailen; femke_kempkes@
hotmail.com of DeKunstploeg@
xs4all.nl. De tweede ophaaldag op 
zondagmiddag 25 augustus is tus-
sen 14.00 en 17.00 uur.       

Avondvoorstelling in half uur uitverkocht!

Nog enkele kaarten voor 
nostalgische lmmiddag
Aalsmeer - Als zoete brood-
jes vlogen de kaarten voor het 
Nostalgisch Filmfestival donder-
dagavond 15 augustus over de 
toonbank. Toen om zeven uur 
de deur van het Boekhuis open-
ging, stond reeds een rij mensen 
tot aan het Molenplein te wach-
ten. De eerste belangstellenden 
hadden zich zelfs al ruim voor zes 
uur voor de winkel geposteerd. 
Een half uur na de start waren de 
750 kaarten voor de avondvoor-
stelling uitverkocht. “Een record’,’ 
zegt organisator en presentator 
Dick Piet. “Dit is het achtste jaar, 
dat de dinsdag van de Feestweek 
in het teken staat van de nostalgi-
sche filmmiddag en -avond. Maar 
nooit eerder was er zo’n enorme 
run op de toegangskaarten. Ik 
had er wel een hekel aan om de 
mensen, die nog in de rij ston-
den, te moeten vertellen dat we 
waren uitverkocht.’’ Natuurlijk wa-
ren kaarten voor de middagvoor-
stelling een alternatief. Maar niet 
iedereen is ‘s middags in de ge-
legenheid. Of zoals een teleur-
gesteld iemand zei: “De middag 
zal vast net zo gezellig zijn, maar 
er zijn ook nog mensen die dan 
moeten werken.’’ Toch waren er 
die ter plekke besloten wel ’s mid-
dags te gaan. “Ik heb er graag 
een snippermiddag voor over”, 
zei een jonge vrouw, “want die 
films wil ik echt niet missen.’’ De 
kaartverkoop voor de middag-
voorstelling verliep eveneens als 

een trein. Er werden donderdag- 
en vrijdagavond één keer zoveel 
toegangsbewijzen verkocht dan 
vorig jaar. Met nog een kleine drie 
weken te gaan, zijn nog maar zo’n 
honderd (van de 750) kaarten 
beschikbaar. Het ziet er dan ook 
naar uit, dat voor het eerst ook de 
middagvoorstelling helemaal uit-
verkocht raakt. Dit betekent dat 
het Nostalgisch Filmfestival dit 
jaar door 1500 mensen bezocht 
gaat worden “Waarom niet nog 
een avond, bijvoorbeeld op zon-
dag,’’ wordt op sociale media ge-
opperd. En: “Misschien ook leuk 
om een wintereditie te organise-
ren? De studio in Aalsmeer heeft 
een hele mooie bioscoop.’’  “Fan-
tastisch, dat mensen zo enthou-
siast zijn’,’ zegt Dick Piet. “De sug-
gesties komen vast en zeker aan 
de orde in een evaluatiegesprek. 
Maar eerst dinsdag 10 septem-
ber. Ik hoop dat het programma 
weer aanslaat. Dat het weer een 
gezellige, reünieachtige middag 
en avond wordt. Dat is het be-
langrijkste.’’  Kaarten voor de mid-
dagvoorstelling (aanvang 14.00 
uur) van het Nostalgisch Filmfes-
tival op dinsdag 10 september in 
de feesttent op het Praamplein 
kosten 7,50 euro, inclusief gar-
derobe, koffie of thee met een 
Aalsmeerse lekkernij, vanwege 
het 25-jarig bestaan van de Feest-
week, en zijn verkrijgbaar in het 
Boekhuis in de Zijdstraat.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

De ‘Zomerse 50’ vrijdag 
op Radio Aalsmeer

Zomerse 50 op Radio Aalsmeer te 
horen zijn. De show wordt gepre-
senteerd door onze Frank Bunnik 
en Walter de Vries.

Archana Haarna
Sociale media zijn hipper dan 
ooit. Niet alleen individuen laten 
zien wie ze zijn en wat ze bezig-
houdt, ook voor bedrijven is het 
steeds belangrijker zich online te 
presenteren. In de eerste uitzen-
ding van het nieuwe radioseizoen 
voeren de presentatoren van Blik-
opener Radio een gesprek met 
Pinterest-expert Archana Haar-
nack. Zij helpt bedrijven en mer-
ken bij het opzetten of verbete-
ren van hun marketing via Pinte-
rest. Interessant, want een goed 
account kan zorgen voor meer 

klanten en dus betere bedrijfsre-
sultaten. Stem dus af maandag 26 
augustus om 18.00 uur op Radio 
Aalsmeer.

Handbiker Jetze Plat
Zelfs tijdens de zomerperiode 
hoeft de wekelijkse Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’ niet 
gemist te worden. Gedurende 
het zomerreces zijn er zeven her-
halingen van ‘Door de Mangel’ 
te beluisteren. Komende maan-
dag 26 augustus zal de uitzen-
ding van 15 april met handbiker 
en triatleet Jetze Plat te beluiste-
ren zijn. Hij was een speciale tus-
sengast. In maart verbeterde Plat 
het werelduurrecord handbiken 
en bereidt hij zich voor op de Pa-
ralympische spelen in Tokio van 

Aalsmeer - De recordzomer van 
2019, waarin diverse hitterecords 
werden verbroken, kent opmer-
kelijk genoeg geen grote zomer-
hit. Dat blijkt uit de Zomerse 50 
van 2019. De lijst is samengesteld 
aan de hand van ruim 106.000 uit-
gebrachte stemmen via zomer-
se50.nl. Een ware zomerknaller is 
dit jaar achterwege gebleven. Op 
nummer één staat een ‘oudje’ uit 
1990: Bryan Adams met Summer 
of ’69, nummer twee is de Lam-
bada van Kaoma (1989) en op 
drie staat Kid Rock met All Sum-

mer Long (2008). Hoogste nieuw-
komer is Con Calma van Dad-
dy Yankee en Snow op plaats 13. 
Shawn Mendes en Camila Cabel-
lo komen met Señorita binnen op 
plek 19. De zomerlijst verschijnt 
dit jaar voor de negentiende keer. 
“De Zomerse 50 is heel afwisse-
lend, van oud tot heel nieuw”, 
vertelt initiatiefnemer Martijn de 
Lange van 1Twente. De lijst is de-
ze week te horen en te zien bij 
150 radiozenders in Nederland 
en België. Op vrijdag 23 augustus 
tussen 19.00 en 23.00 uur zal de 

volgend jaar. Gelukkig vond Jet-
ze tijd in zijn drukke trainings-
schema om naar de studio te ko-
men. Natuurlijk worden vragen 
gesteld over zijn sportieve pres-
taties. ‘Door de Mangel” is iede-
re maandag te beluisteren tus-
sen 19.00 en 20.00 uur. Zoals elk 
programma op Radio Aalsmeer, is 
ook deze uitzending weer terug 
te luisteren via de website. Op 2 

september begint het zevende 
seizoen met weer een live gast. 
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via www.radio-
aalsmeer.nl. en op televisie met 
Tekst TV: kanaal 12 van Caiway, 
of kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/
Telfort. 

Aalsmeer - Half september star-
ten er weer nieuwe cursussen in 
Aalsmeer. Altijd al Frans of Engels 
willen leren of de kennis van de-
ze talen opfrissen en uitbreiden? 
Er zijn vele mogelijkheden, zo-
wel voor beginners als voor ge-
vorderden. Er wordt gewerkt in 
kleine groepen, minimaal drie 
deelnemers,maar privélessen ne-
men is ook mogelijk zowel over-

dag als ’s avonds. Alle lessen wor-
den aangeboden per tien lessen 
van 1 uur en de kosten zijn 94 euro, 
exclusief boeken. Na deze 10 les-
sen kunnen weer 10 lessen geno-
men worden voor een vervolgcur-
sus. Geinteresseerd? Voor inlichtin-
gen en opgeven kan contact wor-
den opgenomen met Carolyn van 
Es-Smith via 0297-364398. Ook 
voor bijlessen vele mogelijkheden!

Ook mogelijkheden voor bijlessen
Nieuwe cursussen Frans 
en Engels in Aalsmeer
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Klein geld weg 
inbraak

Kudelstaart - Om kwart over 
twee in de nacht van maandag 
19 op dinsdag 20 augustus is 
ingebroken in de snackbar in 
Winkelcentrum Kudelstaart. De 
inbrekers hebben om binnen 
te komen een stoeptegel door 
het raam van de voordeur ge-
gooid. In het pand is een kluis 
met klein geld leeg gehaald. 
Deze zat min of meer verstopt 
onder de kassa. De politie ver-
moedt daarom dat de inbraak 
door bekenden is gepleegd. Er 
zijn camerabeelden veilig ge-
steld. Het onderzoek is in vol-
le gang.

Telefoon weg na 
insluiping

Aalsmeer - Op maandag 19 
augustus rond half twaalf in 
de avond heeft een insluiping 
in een woning in de Dorps-
straat (dorpzijde) plaatsgevon-
den. Rond dit tijdstip hoorden 
de bewoners een geluid. Ze 
zijn gaan kijken, maar tro�en 
geen personen aan. Wel werd 
ontdekt dat uit de werkkamer 
een mobiele telefoon en een 
laptop gestolen zijn. Uit de ga-
rage hebben de dieven verder 
een mountainbike ontvreemd. 
De voordeur, die nauwelijks 
gebruikt wordt door de bewo-
ners, was van het slot gehaald. 
Eerder op de avond, rond acht 
uur, is nog een insluiping ge-
weest in de woning in de 
Dorpsstraat. Dit werd gezien 
door de bewoners, waarna de 
inbreker er snel vandoor is ge-
gaan. Mogelijk betreft het de-
zelfde persoon. De politie heeft 
de zaak in onderzoek. Eventu-
ele getuigen worden verzocht 
zich te melden via 099-8844 of 
anoniem via 0800-7000. 

Twee Toyota’s 
gestolen

Kudelstaart - In de nacht van 
zaterdag 17 op zondag 18 au-
gustus zijn in Kudelstaart twee 
auto’s gestolen. Beide wagens 
zijn van het merk Toyota, type 
CHR. Uit de Moslaan is een grijs 
exemplaar gestolen uit 2017 
met kenteken NH-472-B en uit 
de Zijlijnstraat een witte Toyo-
ta, eveneens uit 2017, met ken-
teken PJ-779-R. Er zijn moge-
lijk camerabeelden, de politie 
heeft de dubbele diefstal in on-
derzoek. De auto’s zijn gesto-
len tussen half tien ‘s avonds en 
half negen zondagochtend.

Yamaha uit tuin 
gestolen

Aalsmeer - Even voor drie uur 
in de nacht van zaterdag 17 
augustus is uit de Haydnstraat 
een motor gestolen. De Yama-
ha was door de eigenaar met 
een slot vastgezet aan een be-
tonblok in de achtertuin. Een 
van de bewoners werd wakker 
van het geluid van een starten-
de motor. Direct is gekeken of 
de motor nog in de tuin stond, 
maar deze was reeds verdwe-
nen. Het slot is doorgeknipt 
door de dief en achter gelaten 
in de tuin. Na de melding is di-
rect een zoektocht gestart in 
de omgeving, maar de motor 
is niet meer aangetro�en. De 
Yamaha is van het type YZFR1 
en het kenteken is 95-MK-TN. 
Wie meer informatie heeft 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844. 

Vernielingen op 
het Surfeiland

Aalsmeer - In de nacht van 
donderdag 15 op vrijdag 16 au-
gustus heeft er een vernieling 
plaatsgevonden in de toiletten 
op het Surfeiland. De beveili-
ging, die standaard op het Sur-
feiland aanwezig is, wist drie 
personen staande te houden. 
Of dit ook de personen zijn, die 
de vernieling aangericht heb-
ben, is nog onbekend. De po-
litie is ter plaatse geweest en 
heeft een aantal gegevens ge-
noteerd, onder andere van de 
drie personen. Er wordt waar-
schijnlijk aangifte gedaan door 
het restaurant.

Moersleutel weg 
na inbraak

Aalsmeer - Tussen woensdag 
14 en vrijdag 18 augustus is in-
gebroken in de bestelbus van 
de Vereniging Dopjesactie Ne-
derland. De auto stond gepar-
keerd op de Aalsmeerderweg. 
Om toegang te krijgen, heeft 
de dief een zijruit ingeslagen. 
Ontvreemd is onder ande-
re een elektrische moersleutel 
met een waarde van meer dan 
300 euro. Mogelijk is de diefstal 
door iemand gezien, de poli-
tie hoort het graag via 0900-
8844. De inbraak heeft tussen 
woensdag vijf uur ‘s middags 
en vrijdag tien uur in de och-
tend plaatsgevonden. 

Poging inbraak 
in woning

Aalsmeer - Op donderdag 15 
augustus om tien over half vier 
in de nacht is geprobeerd in 
te breken in een woning in de 
Karekietstraat. Op genoemd 
tijdstip hoorden de bewoners 
glasgerinkel. Direct is het licht 
aangedaan en werd naar bui-
ten gekeken. De bewoners za-
gen twee jongens wegrennen. 
De bewoners hebben hier-
mee zo goed als zeker een in-
braak voorkomen. Het onder-
zoek door de politie is nog in 
volle gang. 

Geld gestolen 
uit kantoor

Aalsmeer - Op woensdag 
14 augustus is tussen vier en 
vijf uur ‘s middags ingebro-
ken in een woning in de Bac-
carastraat. Op de bovenver-
dieping hebben inbrekers een 
deur open weten te force-
ren. De kamer werd gebruikt 
als kantoor. De dieven heb-
ben een kast open gebroken 
en zijn er vandoor gegaan met 
een hoeveelheid contant geld. 
De woning beneden is niet be-
treden. Hier worden ook geen 
goederen vermist. Het onder-
zoek door de politie is in vol-
le gang. Er wordt vermoed dat 
bewust is gekozen om alleen in 
te breken in het kantoor. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-
7000.

3 Jaar cel voor verduistering 
miljoenen bij de veiling
Aalsmeer - Bij Royal FloraHol-
land heeft een 28-jarige werkne-
mer een bedrag verduisterd van 
4,3 miljoen euro. De man uit Den 
Haag was negen maanden lang 
in dienst bij de �nanciële afdeling 
bij de bloemenveiling, waar hij 
geld over wist te maken naar zijn 
eigen bankrekening. Hij stuurde 
vervolgens bedragen door naar 
andere rekeningen om er mee te 
kunnen gaan gokken.
Half juli is de medewerker aange-
houden. Half mei was reeds be-
kend dat er sprake was van ver-
duistering van geldbedragen bij 
Royal Flora Holland en is een on-

derzoek ingesteld. De werkne-
mer van de �nanciële afdeling 
kwam in beeld, is aangehouden 
en heeft uiteindelijk de verduiste-
ring bekend.
Afgelopen dinsdag 20 augustus is 
de 28-jarige man veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van drie jaar, 
waarvan één jaar voorwaardelijk. 
De nu ex-werknemer moet naast 
het uitzitten van zijn straf de scha-
de aan de bloemenveiling ver-
goeden en heeft na zijn celstraf 
een proeftijd van één jaar. Ook 
moet hij zijn gokverslaving ver-
plicht laten behandelen en heeft 
hij een gokverbod gekregen.

Aanvraag omgevingsvergunning
Nog meer nieuwbouw 
aan de Stationsweg
Aalsmeer - De Lidl is inmiddels 
al enkele maanden open, over de 
overlast tijdens de bouw van het 
pand zijn de meningen verdeeld. 
De een strooit met complimen-
ten, de ander heeft het als enigs-
zins ergerlijk ervaren. Wie denkt 
dat de rust is terug gekeerd op dit 
plekje aan de Stationsweg komt 
bedrogen uit. Buiten dat schuin 
aan de overkant het voormalige 
(vervallen) postkantoor gaat ver-
dwijnen en plaats gaat maken 
voor 34 appartementen, wacht 
ook nieuwbouw naast de Lidl. 
Afgelopen dinsdag 13 augustus 
hebben burgemeester en wet-
houders de aanvraag omgevings-
vergunning toegekend aan Stati-
onsweg 4 en 4a tot en met 4f. Het 

bestaande pand (waar een kapsa-
lon in gevestigd is, direct naast Ed 
Kriek Optiek) mag gesloopt wor-
den en hiervoor in de plaats komt 
een nieuw pand met een winkel 
op de begane grond en zes ap-
partementen op drie verdiepin-
gen daarboven.
De bijbehorende documenten 
zijn in te zien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het ge-
meentehuis op dinsdag en don-
derdag van 8.30 tot 12.30 uur (en-
kel op afspraak). Een afspraak ma-
ken kan via 0297-387575. Op het 
besluit van B&W kan bezwaar ge-
maakt worden. De termijn voor 
het indienen van een beroep-
schrift is gestart op 13 augustus 
en bedraagt zes weken.

Flinke schade, geen gewonden
Taxi ramt hek en woning 
aan de Bosrandweg
Aalsmeer - Omstreeks half twee 
in de nacht van zondag 18 op 
maandag 19 augustus heeft een 
taxichau�eur op de Bosrandweg 
een tuinhek en woning geramd. 
Niemand raakte gewond, maar 
de schade is aanzienlijk. 
De taxi raakte door onbekende 
oorzaak in de berm, reed vervol-
gens dwars door het hek van het 

erf en kwam uiteindelijk tot stil-
stand tegen de woning. Waar-
door de taxichau�eur de macht 
over het stuur verloor, is niet dui-
delijk.
Zowel de auto als de woning 
raakten �ink beschadigd. Een 
berger heeft het voertuig afge-
sleept.
Foto: VTF

Succesvolle oproepen via social media

Gestolen sloep na een 
dag weer retour
Aalsmeer - Donderdag 15 augus-
tus is tussen 14.00 en 18.00 uur 
een sloep gestolen vanaf de Pont-
weg. De boot van het merk Maril 
620 is crèmekleurig en de naam 
is ‘Aloma’. De eigenaren hoopten 
natuurlijk dat hun boot snel ge-
vonden zou worden en vroegen 
via diverse media aan inwoners 
om uit te kijken naar de sloep. En 
met resultaat: De sloep is de vol-
gende dag gevonden bij eiland in 
de Kleine Poel. De eigenaren kre-
gen vrijdag 16 augustus dé gou-
den tip via social media en zijn di-

rect, samen met de politie, in ac-
tie gekomen. 
Namens de eigenaren: Bedankt 
allemaal, ‘Aloma’ is weer thuis aan 
de Pontweg!

Overleg met gemeente goed afgerond!

Nu volle kracht vooruit met 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Over ruim twee we-
ken vindt het evenement plaats 
waar heel Aalsmeer reikhalzend 
naar uit kijkt. Op zaterdag 7 sep-
tember belooft het weer een 
heerlijke avond te worden met el-
kaar op de boot, als toeschouwer 
langs de waterkant of bij de Wa-
tertoren. Na de feestelijke tocht 
van grote en kleine verlichte bo-
ten door de Aalsmeerse wateren, 
is er een spectaculair vuurwerk 
rond 23.00 uur op het water bij de 
Watertoren. En spectaculair gaat 
het zeker weer worden. De orga-

nisatie heeft een grote verrassing 
beloofd, maar hult zich in nevelen 
over wat er gaat gebeuren.

Aanvullende eisen
In de aanloop naar het evene-
ment waren er wat strubbelin-
gen vanwege aanvullende eisen 
op het gebied van veiligheid en 
verkeer van de kant van de ge-
meente, waardoor de organisatie 
voor meer werk en hogere kos-
ten kwam te staan. Mike (Multi) 
van der Laarse: “We hebben lang 
overleg gehad met burgemeester 

Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis, klaar voor Vuur en Licht op het Water op zaterdag 7 september. 
Foto: Frank Karssing

aanvullende eisen hebben voor-
al betrekking op het opvangen 
van de sterk groeiende stroom 
van bezoekers van buitenaf. Ap 
Eigenhuis: “Op zich snappen we 
de noodzaak om hier iets aan te 
doen. Bijvoorbeeld een parkeer-
route instellen en twee wijken 
van de Hornmeer afsluiten voor 
verkeer. Binnenkort zullen we 
daar nadere informatie over ge-
ven.”

Super sponsors
Aan de sponsoren ligt het niet. 
Mike is langer dan ooit doorge-
gaan om sponsoren te benade-
ren: “Dat blijft de kurk waarop het 
evenement drijft, samen met het 
werk van een grote schare vrij-
willigers. En het leek wel alsof de 
sponsoren ons dit jaar nog een 
beetje extra wilden ondersteu-
nen. Zo hebben wij dat gevoeld 
tenminste. Super dat dit kan.”

Feestmaand
Na de ‘hobbels’ nu dus met vol-
le kracht vooruit. Het is tijd dat 
de kleurrijke aankondigingsbor-
den weer geplaatst gaan wor-
den en dat de wimpels weer gaan 
wapperen bij de Watertoren. Na 
de zomervakantie kan eenieder 
daardoor langzaam in de stem-
ming voor een �jne nazomer ko-
men met de daarbij behorende 
festiviteiten. 

Toch wel een soort van opluch-
ting dat niet alleen de braderie in 
het Centrum, maar ook Vuur en 
Licht op het Water als vanouds za-
terdag 7 september de spits gaan 
afbijten voor de jaarlijkse feest-
maand in Aalsmeer. 

Oude Kotte en zijn adviseur op 
dit gebied Robin Bakker. Geluk-
kig hebben we goede oplossin-
gen gevonden. We zullen na het 
evenement verder praten met el-
kaar over de volgende jaren.” De 

Allergische 
reactie na 

wespensteek
Aalsmeer - Op zondag 18 au-
gustus rond kwart voor vijf in 
de middag zijn de hulpdien-
sten gealarmeerd voor een on-
wel geworden persoon op de 
Uiterweg, ongeveer 200 num-
mering. De politie en de ambu-
lancedienst zijn ter plaatse ge-
gaan. Hier bleek dat een 70-ja-
rige vrouw gestoken was door 
een wesp en hierop een aller-
gische reactie had gekregen. 
De vrouw heeft in de ambulan-
ce direct medicijnen gekregen. 
Ter controle is zij even later 
overgebracht naar het zieken-
huis. Enkele uren later mocht 
de vrouw weer naar huis. 
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Nieuwe cursussen, ook voor kinderen
Dansen in Aalsmeer bij 
DanceSport Academy
Aalsmeer - De zomervakantie 
nadert al weer het einde en ach-
ter de schermen is DanceSport 
Academy NL al volop bezig met 
het nieuwe seizoen, wat direct 
na de zomervakantie van start 
zal gaan! Diverse leuke en nieu-
we lessen en activiteiten staan op 
het programma, waaronder nieu-
we cursussen Stijldansen, Salsati-
on, Breakdance en Hiphop!
Stijldansen: Ooit wel eens gedaan, 
maar weggezakt? Of wel eens ge-
zien maar nooit de stap gezet om 
het zelf eens te leren?
Kom op zondag 8 september naar 
de proefles stijldansen. In een on-
gedwongen sfeer kennis maken 
met onder andere de Quickstep 
en Cha Cha op moderne, eigen-
tijdse muziek.
Salsation: Anders dan de naam 
misschien doet vermoeden is dit 
niet alleen maar Salsa les. Salsa-
tion is een combinatie van salsa, 
fitness en andere dansvormen. Je 
zult het gevoel hebben dat je na 
zo’n les echt lekker hebt gesport. 
Voor deze les is een partner niet 
nodig. Dus wel dansen maar geen 
partner? Dan is dit de les voor jou! 
Deze lessen zijn al weer gestart, 
maar een gratis proefles is altijd 
mogelijk.
Tap dansen: Altijd al betoverd ge-
weest door het klikken van tap-
dansers en het overweldigende 
gevoel van een groep tapdansers 

bij elkaar? Wacht dan niet langer 
en ga op les om deze inspireren-
de dansvorm onder de knie te 
krijgen!
Mini Dance: Iedere zaterdagoch-
tend mogen kinderen van 3 tot 7 
jaar komen bewegen en dansen 
op swingende muziek. Er wordt 
ingespeeld op de belevingswe-
reld van deze leeftijdsgroep en 
spelenderwijs leren ze van aller-
lei bewegingsvormen, ritmes, ex-
pressie, etc. Deze lessen starten 
weer op zaterdag 31 augustus, 
een proefles is altijd mogelijk. 
Ballroom & Latin Kids: Voor kin-
deren van 7 tot 12 jarigen wordt 
Ballroom & Latin Kids op vrijdag 
gegeven. De proefles hiervan is 
op vrijdag 6 september. In de cur-
sus staan de motorische ontwik-
keling, plezier en sociale vaardig-
heden centraal. Deze cursus is 
gratis!
Breakdance: Op woensdagmid-
dag staat deze nieuwe les op het 
programma. Na het aanleren van 
de basis gaan de deelnemers zo 
snel mogelijk verder met verschil-
lende vette moves en uiteraard 
het ontwikkelen van hun eigen 
stijl. Volg de gratis proefles op 
woensdag 4 september!
Dance Mix: Op woensdagmiddag 
staat Dance Mix op het program-
ma. In deze les leren kinderen (7 
tot 12 jaar) verschillende soorten 
stijlen, waaronder ballet, hiphop 

Dansschool Robert Bogaart
Danslessen starten weer 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Na een succesvol 
dansjaar en een zomerstop, gaat 
dansschool Robert Bogaart weer 
van start met een aantal ver-
schillende danscursussen op de 
woensdagavond. Voor iedereen 
die al danservaring heeft zijn er 
een gevorderden- en een verge-
vorderdenclub. Maar ook ieder-
een die nog nooit gedanst heeft, 
is van harte welkom op de nieu-
we beginnersclub. Daar worden 
alle beginselen van de ballroom 
en latindansen aangeleerd. Voor 
dames en heren die graag so-
lo willen dansen en dit als een 
workout willen doen, is er de La-
tin Energy Workout. Kortom, voor 
ieder wat wils. Voor en na de les 
zijn alle leerlingen van harte wel-
kom in het restaurant van De Ou-
de Veiling om nog gezellig een 
drankje te doen.
Als opening van het seizoen is 
er op zaterdag 24 augustus van 
20.30 tot 23.00 uur een vrije 

dansavond in De Oude Veiling in 
de Marktstraat waar alle danslief-
hebbers van harte welkom zijn. 
Robert en Chantal Bogaart kij-
ken weer uit naar de start van het 
nieuwe dansseizoen!

Wielrennen
Goede prestaties voor 
UWTC veteranen
Uithoorn - Het afgelopen week-
end zijn de UWTC wielrenners 
Ben de Bruin, Leen Blom, John 
Tromp en Guus Zantingh weer 
volop actief geweest bij de vete-
ranenwedstrijden. Zaterdag 17 
augustus reden ze hun wedstrijd 
op het wielerparcours in Amster-
dam/Sloten. Bij de 70+ waren er 
enkele uitlooppogingen, maar 
deze hielden niet lang stand. Met 
nog vijf ronden te rijden vormde 
zich een twee mans kopgroep, 
waarbij Leen Blom, maar he-
laas werden zij in de laatste ron-
de ingerekend. Guus Zantingh 
uit Mijdrecht won de wedstrijd 
voor Jan Croezen uit Harderberg 
en Leen Blom finishte als dertien-
de. Ook in de 60+ wedstrijd wa-
ren pogingen om te ontsnappen, 
maar het duurde tot drie ronden 
voor het einde eer twee renners 
weg konden springen en zij ble-
ven uit de greep van het peloton. 
Maas van Beek uit Barneveld won 
de wedstrijd voor Arie Blomberg 
uit Kedichem. Ben de Bruin ein-
digde als dertiende. Zondag 18 
augustus stonden de renners aan 
de start in Woerden. Bij de 70+ 
werd er kort na de start door en-
kele renners ontsnappingspogin-
gen ondernomen, maar ze kre-
gen geen ruimte. Het was met 

nog acht ronden te gaan de Ne-
derlandse kampioen Hans van 
Bavel uit Sint Anthonis die uit het 
peloton demarreerde en een rui-
me voorsprong opbouwde en de 
wedstrijd won. De spurt van het 
peloton werd gewonnen door 
Guus Zantingh voor de tweede 
plaats. Leen Blom finishte als zes-
de. Ook bij de 60+ duurde het 
lang voordat er renners uit het 
peloton wisten te ontsnappen. 
Uiteindelijk met nog tien ron-
den te gaan wisten twee renners 
een kleine voorsprong te nemen 
Arie Blomberg wist de wedstrijd 
te winnen voor Kees van Prooijen 
uit Den Haag. John Tromp spurtte 
zich naar een vierde plaats.

Van junioren naar eliterenners
Renner Owen Geleijn naar 
belofteteam Jumbo-Visma
Rijsenhout - Wielrenner Owen 
Geleijn wacht met ingang van het 
nieuwe seizoen een mooie over-
stap van de categorie junioren 
naar de eliterenners. De 18-jari-
ge Rijsenhouter heeft een plek 
gekregen in het pas opgerich-
te opleidingsteam van Jumbo-
Visma, de ploeg van onder meer 
Steven Kruijswijk, Robert Gesink, 
Wout van Aert en nieuwkomer 
Tom Dumoulin. Behalve Geleijn 
krijgen nog twaalf talenten een 
kans om bij de nieuw opgerich-
te team hun sportcarrière verder 
uit te bouwen: zeven Nederlan-
ders, twee Duitsers, een Nieuw-
Zeelander en een Ier. Oud-renner 
Robert Wagner wordt ploegleider 
van het gezelschap.
Het opleidingsteam van Jum-
bo-Visma gaat volgend jaar star-
ten in wedstrijden in binnen- en 
buitenland waaraan ook profs 

van Pro-Continentale teams kun-
nen deelnemen. Daarnaast kun-
nen de talenten in actie komen in 
veldritten en mountainbike-wed-
strijden.
Owen Geleijn behoort al een aan-
tal jaren tot de betere renners 
in zijn leeftijdscategorie. Hij be-
haalde topklasseringen in Ne-
derlandse klassiekers, heeft een 
goede sprint in de benen, is een 
sterke veldrijder en ontwikkelt 
zich steeds nadrukkelijker als 
een klimtalent in races in Lim-
burg en de Ardennen. Vorig jaar 
werd hij onder meer winnaar van 
de Klimomloop van Berg en Ter-
blijt, de lastigste juniorenrace in 
Nederland. Dit seizoen behaal-
de Geleijn, die ook uitkwam voor 
de nationale selectie, een lange 
reeks top tien-klasseringen, maar 
een zege was er tot nu toe nog 
niet bij.

Het opleidingsteam van wielersponsor Jumbo-Visma werd gisteren voor-
gesteld in Veghel, de thuisbasis van supermarkt-keten Jumbo. Owen Ge-
leijn staat vierde van rechts, herkenbaar aan zijn blonde haar. 
Foto: Team Jumbo-Visma

Regio - Het 32e clubkampioen-
schap petanque doubletten ken-
de dit jaar maar acht deelnemen-
de equipes. De kampioen van 
2018 was maar voor de helft aan-
wezig wegens familieverplich-
tingen. Hoewel de weersvoor-
spellingen niet geweldig wa-
ren bleef het droog op een en-
kel druppeltje na en was de tem-
peratuur prima voor het boulen. 
Via loting werden de acht deel-
nemende equipes verdeeld over 
twee poules van vier, waarin een 
halve competitie, dus drie par-
tijen, gespeeld werden. Per pou-
le werd een stand opgemaakt op 
basis van aantal winstpartijen en 
zo nodig onderling resultaat bij 
gelijk eindigen. Daarna volgden 
de halve finales tussen de num-
mer een van de en poule en de 
nummer twee van de andere 
poule. De winnaars speelden ver-
volgens de finale. De halve fina-
les gaven een mooie strijd te zien, 
waarbij de equipes lang dicht bij 
elkaar bleven qua tussenstand. 
Uiteindelijk won de equipe Mi-
chiel en Wilma Buchner met 13-8 
van Jos de Zwart en Ton Boersma 
en wonnen Jannie van Koot-
en en Hans van der Wal met 13-
10 van Ina Hoekstra en Nel Bloe-
mers. Gelijktijdig met de halve fi-
nales werd door de overige equi-
pes om de vijfde tot en met de 
achtste plaats gestreden. De fi-
nale werd een soort dorpenstrijd: 
Kudelstaart tegen Mijdrecht. De-
ze strijd was een van de hevigste 

in de geschiedenis van dit kam-
pioenschap. Tot de laatste bou-
le bleef het spannend wie er zou 
winnen. Uiteindelijk wisten Mi-
chiel en Wilma Buchner het der-
tiende punt te scoren om met 
een punt verschil de titel naar Ku-
delstaart te halen. De eindstand:
1.  Michiel en Wilma Buchner.
2.  Jannie van Kooten en Hans 

van der Wal.
3.  Jos de Zwart en Ton Boersma.
4.  Ina Hoekstra en Nel Bloemers.
5.  Rinus en Gerty Meijers.
6.  Paul Hamstra en Eva v Ark.
7.  Ria v Beek en Alfonso Atanes.
8.  Marja de Ru en Harry van der 

Dungen.
Het was misschien een wat ma-
ger kampioenschap qua deel-
nemers, maar zeker niet minder 
spannend. Het is nu even rustig 
met evenementen op de bou-
lebaan, want men gaat zich nu 
voorbereiden op de Nationale 
Petanque Competitie, die 21 sep-
tember van start gaat.

Spannende clubkampioenschappen
Kudelstaarters winnen 
petanque doubletten

Zondag: Ronde 
van Uithoorn

Uithoorn - De Ronde van Uit-
hoorn wordt op zondag 25 augus-
tus verreden op de baan van wiel-
renvereniging UWTC rond sport-
park Randhoorn. Om 10.30 uur is 
het eerst de beurt aan de vetera-
nen 60+, om 11.45 uur gaat de in-
terclub categorie 7 en nieuwelin-
gen van start, om 13.00 uur mogen 
de sportklasse en basisleden gaan 
strijden om de eer en de ronde 
wordt vanaf 14.30 uur afgesloten 
met een wedstrijd voor amateurs 
en junioren. In alle categorieën zul-
len UWTC leden van start gaan.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-
dagavond gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart vanaf 20.00 
uur. Op 14 augustus is het klaver-
jassen gewonnen door Bert van 
der Jagt met 6171 punten. Jan 
Raadschelders werd tweede met 
6135 punten en Erik van de Beitel 
derde met 5342 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Ben 
van der Voort met 3464 punten.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen houdt de eerste speelavond 
van het nieuwe seizoen op dins-
dag 27 augustus. Klaverjassen en 
rummikuppen staan op het pro-
gramma. Plaats van samenkomst 
is In de zaal van het Kloosterhof 
aan de Clematisstraat en de aan-
vang is 19.30 uur. Zaal open vanaf 
19.00 uur. Deelname kost 3 euro 
p.p. inclusief koffie of thee bij bin-
nenkomst. Het laatste seizoen was 
weer gezellig met een groot aan-
tal deelnemers. Het bestuur van 
Ons Genoegen hoopt weer velen 
tijdens deze eerste speelavond te 
mogen ontmoeten. Zowel trouwe 
spelers als nieuwe mensen, die zin 
hebben in een avondje ontspan-
ning, zijn van harte welkom. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 23 
augustus is er weer koppelkaar-
ten bij BV Hornmeer. Iedereen is 
van harte welkom in het buurt-
huis aan de Dreef 1. Aanvang is 
20.00 uur. Open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. 
Het koppelkaarten op vrijdag 16 
augustus is gewonnen door Wil 
Jak en Tonny Favie met 5460 pun-
ten. Chris van Wijhe en Theo Nag-
tegaal werden met 5240 pun-
ten tweede en Corrie Veenstra 
en Paul Schouten wisten met 
5118 punten als derde te eindi-
gen. De poedelprijs was voor Ge-
orge Lemmerzaal en Frits de Jong 
met 3975 punten. Waarbij aange-
tekend dat bovengenoemd kop-
pel in een zware dip zit.

Opa Cor (76) was overleden. 
Naast zijn vrouw Nienke (74) liet 
hij twee dochters, een schoon-
zoon en vier kleinkinderen na.  
Cor lag thuis opgebaard en we 
kwamen hem ophalen met een 
rouwauto en twee volgauto’s. 

Ik kwam de woonkamer bin-
nen. Het was er druk en het 
voelde gespannen aan. Logisch 
natuurlijk, als je de pater fa-
milias moet begraven en niet 
iedereen op de hoogte is van 
wat er allemaal gaat gebeuren. 
Na een goedkeurend knikje van 
Nienke, stelde ik mij voor aan 
de overige familieleden. Ik nam 
rustig de dag door volgens het 
programma dat ik eerder al via 
de mail verzonden had.

Na mijn uitleg was het stil. Het 
leek erop dat iedereen besefte 
dat wij nu écht de begrafenis 
van opa Cor gingen meemaken. 
Een laatste afscheid.
Kleinzoon Tom (6) stond naast 
mij. Zijn moeder had mij in 
die week al verteld dat hij het 
oogappeltje van opa was. Tom 

bekeek mij van top tot teen. Hij 
vroeg wat voor jas ik aan had. 
Die vond hij erg mooi. Maar 
vooral ging zijn aandacht naar 
mijn zwarte hoed. 

Ik vroeg of Tom mij wilde as-
sisteren en dat deed hij. Een 
stukje voor de auto lopen, sa-
men de kist in de auto doen. 
Hij was zo ijverig, dat ik hem er 
op de begraafplaats echt even 
van bewust moest maken dat 
dit het laatste afscheid van opa 
was. Hij knikte van ‘ja’ en zette 
de hoge zwarte  hoed af, die hij 
even daarvoor van mij geleend 
had. 

Na de begrafenis zei ik ieder-
een gedag. Ik ging door mijn 
knieën, keek Tom recht in de 
ogen en bedankte hem voor alle 
hulp. “Graag gedaan”, zei Tom. 

Weemoedig keek hij naar de 
zwarte, glanzende hoed en zei: 
“Later word ik ook goochelaar.”

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de 
maand heeft Dunweg Uitvaart-
zorg inloopspreekuur. Dit is van 
9.00 - 10.00 uur in Hoofddorp 
en van 10.00 - 11.00 uur bij Be-
graafplaats Zwanenburg. Loop 
gerust binnen voor informatie 
over wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. De 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Wat wil je later worden?

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Hij zette de hoge 
zwarte  hoed af, die 
hij even daarvoor 

van mij geleend had. 
en modern. Een hele mooie ge-
legenheid om kinderen breed te 
laten ontwikkelen op het gebied 
van dans en hen de kans te geven 
om echt te ontdekken welke stijl 
bij hem of haar past!

Week vol proeflessen
In de eerste week van september 
(2 tot en met 8) kunnen belang-
stellenden voor verschillende 
stijlen een proefles volgen. Deze 
proeflessen zijn uiteraard geheel 
gratis. Tijdens de proeflessen kun 
je een goede indruk krijgen van 
de studio’s en uiteraard al jouw 
vragen stellen aan de docenten. 
Kijk voor meer informatie over 
de proeflessen, het aanmelden 
voor een cursus en het volledige 
aanbod van alle (dans)lessen op: 
www.dancesportacademy.nl. Een 
proefles aanvragen kan via info@
dancesportacademy.nl.
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Jeugdschaken
Prijzen voor Simon en 
Konrad op NK schaken
Aalsmeer - Simon en Konrad Ru-
dolph, jeugdschakers bij AAS, 
hebben uitstekend gepresteerd 
tijdens het Open NK voor jeugd-
spelers in Borne van 5 tot 10 au-
gustus. De broers uit Aalsmeer 
hebben allebei prijzen gewon-
nen. Simon Rudolph speelde 
bij de H-Jeugd (7 jaar) en Kon-
rad Rudolph (10 jaar) zat in de 
groep van de E-Jeugd voor kinde-
ren tot 10 jaar. De schaakbroers 
hadden al op het besloten NK in 
april en juni gespeeld en eindig-
den toen als 4de en 27de. Ze wa-
ren door een leuke training in het 
Oosten (Krim) goed voorbereid 
en kwamen nu in Oost-Neder-
land in actie. De H-jeugd speel-
de 9 ronden en Simon scoorde in 
het begin vlot, maar moest zich in 
de rondes 3 en 7 gewonnen ge-
ven. Verder won hij al zijn mat-
chen en eindigde gedeeld 2de 
tot 4de met Boyd Leenen en Eric 
Zhang, maar achter Freek Thijs-
sen, die met 8/9 kampioen werd. 
Tegen Boyd had Simon met een 
mataanval kunnen winnen, maar 
Freek kon helaas voor zijn neder-
laag tegen Simon revanche ne-
men. Simon liet opnieuw zien 
dat hij tot de H-Jeugd top in Ne-
derland behoort en qua sterk-
te 3de tot 5de op de rankschik-
king is. Uitstekend is zijn begrip 
voor overgang van middenspel 
en eindspel, maar rond zet 20 
kan het ook snel mis gaan en hij 
speelde opnieuw te snel.
Konrad moest liefst 13 partij-
en spelen. Met 40 minuten be-
denktijd per partij en 30 secon-

den increment per zet voelde hij 
zich op zijn gemak. Na een start 
met twee zeges en twee neder-
lagen kwam hij steeds beter in 
het spel en speelde sterk. Hij won 
ronde 5, 6, 9 en 10 (remise in ron-
de 8), wat deels live uitgezonden 
werd. In ronde 11 speelde hij zelfs 
op bord 1 tegen de nieuwe kam-
pioen, G. Kazarjan, maar kon hier 
(nog) niet bolwerken. Door een 
uitstekende winst op de laatste 
dag tegen de Oost-Vlaming Cap-
pan en een remise in de slotpar-
tij tegen de sterke Duitser Main-
ka haalde hij 8/13 en werd daar-
mee 5de bij de E-jeugd. Een on-
verwacht succes in een sterk veld 
van 35 spelers. Konrad’s speelop-
vatting is heel klassiek, rustig en 
doorgaans positioneel, wat niet 
vaak te zien is bij spelers van zijn 
leeftijd. Zo werd zijn keiharde ver-
dediging tegen de huidige num-
mer 9 van Nederland (D. Madu-
larea uit Voorburg) met een ze-
ge in ronde 9 beloond. Aan het 
aanvalsspel of het teruggeven 
van materiaal in gewonnen stel-
lingen kan nog gewerkt worden. 
Het Open NK is een uitstekend 
toernooi en vond nu voor de der-
de keer op rij plaats. Voor de toe-
schouwers is voldoende plek in 
een grote sporthal en de spelers 
worden tijdens de partijen niet 
gestoord, bovendien stond iede-
re schaaktafel apart van elkaar. 
De topborden waren live via in-
ternet te volgen, dit toernooi is 
zeker een aanrader voor schaak-
liefhebbers. Live-partijen, foto’s 
en de eindstand op www.onjk.nl

Konrad Rudolph op NK jeugdschaken.

Team Sportservice
60+, blijf in beweging!
Rijsenhout - ‘Blijf in beweging’ is 
het motto van beweegdocente 
Daphne Tervelde van Team Sport-
service Haarlemmermeer. Daar-
om start ze in september met een 
nieuwe ronde beweeglessen om 
het beweegniveau van 60-plus-
sers te verbeteren of op niveau 
te houden. “Want, zo word je ge-
zonder ouder. Bewegen is echt 
ontzettend belangrijk. Daar be-
staat eigenlijk geen twijfel over, 
maar ik zie wel dat het voor de 
60-plusser soms lastig is om iets 
nieuws aan te gaan. Ik merk dat 
ze zich minder zeker voelen qua 
beweegniveau en dan is een re-
guliere sportles best spannend”, 
zegt deskundige Daphne Tervel-
de. Daarom organiseert ze in sep-
tember nieuwe beweeglessen 
voor verschillende niveaus. De 
zesweekse cursus Zeker Bewegen 
richt zich meer op de 60-plusser 
voor wie soepel en onbezorgd 

bewegen niet altijd vanzelfspre-
kend is. Dit zijn vaak mensen die 
al eens een keer zijn gevallen of 
lopen met een hulpmiddel. Jaar-
lijks belanden 88.000 ouderen na 
een struikelincident op de eerste 
hulp. Door in veilige omstandig-
heden het bewegen én vallen te 
oefenen is het risico veel minder 
groot. In de les oefenen de deel-
nemers om met hulpmiddelen op 
de grond te gaan zitten en weer 
op te staan, balansoefeningen 
en hoe je veiliger valt. De cursus 
wordt ook aangeboden in Rijsen-
hout. Voorafgaand aan de cursus 
zijn geïnteresseerden welkom op 
de gratis informatiebijeenkomst. 
Deze is donderdag 5 september 
van 13.30 tot 14.30 uur in Rijsen-
hout. Geïnteresseerden kunnen 
zich gratis en vrijblijvend aanmel-
den bij Daphne Tervelde via dter-
velde@teamsportservice.nl of te-
lefonisch via 023-2055500.

Turnen, twirlen,dansen, volleyballen
Sporten voor iedereen 
bij SV Omnia
Aalsmeer - De start van het nieu-
we seizoen voor SV Omnia 2000 
is op maandag 26 augustus. 
Sportvereniging Omnia 2000 be-
staat uit zeven productgroepen 
en biedt voor iedereen verschil-
lende leuke sporten. Over heel 
Aalsmeer, Kudelstaart en Uit-
hoorn worden er in gymzalen en 
sporthallen lesgegeven. Kom ge-
zellig dansen, turnen, trampoli-
nespringen, ritmisch gymmen, 
twirlen of volleyballen. Voor ie-
dereen is er wel een geschikte les 
te vinden. Ook Sportfit voor zo-
wel dames als heren is een aan-
trekkelijke tak van de vereniging.

Keep Fit voor heren
Hoe ouder, hoe belangrijker re-
gelmatig bewegen is. Daarom or-
ganiseert Sportvereniging Omnia 
al vele jaren Sportfit-lessen voor 
onder andere heren. Iedere dins-
dag van 19.30 tot 20.30 uur wordt 
deze les verzorgd in sportzaal De 
Rozen aan de Rozenstraat 2b. Er 
mag best een (gratis) les mee-
gedaan worden, dus loop gerust 
eens binnen vanaf dinsdag 27 au-
gustus. De jongste deelnemer in 
deze groep is 54 en de oudste 
81 jaar. Het is een gezellige, en-
thousiaste groep; er wordt ook 

veel gelachen. Het doel is het on-
derhouden en/of opnieuw ont-
wikkelen van conditie en kracht. 
Kom langs en doe mee, want be-
wegen is investeren in jezelf en je 
toekomst.

G-trampolinespringen
Na een succesvolle clinic met jon-
geren van Ons Tweede Thuis (in 
samenwerking met Sportservice 
Aalsmeer) organiseert SV Omnia 
2000 een cursus trampolinesprin-
gen voor minder-validen. Het be-
treft een periode van tien lessen 
en de begeleiding is in handen 
van een trampolinedocent die 
ook werkzaam is in de gehandi-
captenzorg. Dus: vind jij het ook 
zo leuk om op een trampoline te 
springen? Kom dan naar de spe-
ciale lessen waar jij aan mee kunt 
doen.  Kijk op de website van SV 
Omnia voor informatie of om aan 
te melden voor deze lessen. Meer 
informatie staat ook op de websi-
te Uniek Sporten.
Geïnteresseerd in één van de ac-
tiviteiten van SV Omnia? Kijk dan 
voor het lesrooster op de websi-
te www.svomnia.nl en schrijf je-
zelf in om in aanmerking te ko-
men voor een proefles. SV Omnia 
is ook te volgen op facebook.

Basketbal
BV Aalsmeer start seizoen 
met Summercamp
Aalsmeer - Basketbal Vereniging 
Aalsmeer heeft afgelopen maan-
dag het startschot gegeven voor 
het nieuwe seizoen. Vijftien spe-
lers, speelsters en vier begeleiders 
vertrokken per fiets naar Zand-
voort voor het vijfde BVA Summer-
camp. De leiding heeft een geva-
rieerd programma samengesteld, 
zodat uitdagende trainingen en 
plezier maken voldoende aan bod 
komen. De groep wordt vrijdag 
moe en voldaan weer terugver-
wacht in Aalsmeer. Vanaf dinsdag 

27 augustus gaan de reguliere bas-
ketbaltrainingen weer beginnen. 
Er wordt getraind op dinsdag in 
sporthal De Waterlelie aan de Dreef 
en op donderdag in De Bloemhof 
aan de Hornweg. Kijk voor exac-
te tijden op de website van Bas-
ketbal Vereniging Aalsmeer: www.
bvaalsmeer.nl. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Aanmelden kan 
bij de trainer van de eigen leef-
tijdsgroep en er mag direct mee-
gedaan worden. Er mag vier keer 
gratis meegetraind worden. 

Midgetgolfclub Aalsmeer
Hans Broodbakker wint 
42e Bloementoernooi
Aalsmeer -  Op 17 augustus verza-
melde zich de crème de la crème 
van de Nederlandse midgetgolf-
sport op het prachtige parcours 
van de Midgetgolf Club Aalsmeer.  
Midden in het groen, gelegen in 
het park aan de Beethovenlaan, 
werd de 42e editie van het jaarlijk-
se Bloementoernooi gehouden. 
Het toernooi werd gespeeld over 
vier ronden op 18 verschillende 
banen. Delegaties uit Aalsmeer, 
Alphen a/d Rijn, Appelscha, Bos-
koop, Heerhugowaard, Lexmond, 
Ridderkerk en Zoetermeer waren 
present. Er werd gestreden in de 
categorieën dames, heren en he-
ren senioren. Dat de oude knar-
ren nog hun mannetje staan be-
wees Bart Pijnacker die op ruim 
90-jarige leeftijd nog goed kon 
meekomen. De jeugd moest deze 
keer helaas afhaken vanwege trai-
ningsverplichtingen elders.
Op een korte regenpauze na is het 
toernooi vlot verlopen. Het baan-
record werd deze keer geslagen 
door Dingina Dissel en Els van der 
Stroom met 26 holeslagen. Let op: 

dat is 10 maal een hole-in-one, en 
8 maal een twee! Algemeen toer-
nooiwinnaar werd Hans Brood-
bakker van de Holeridders uit Rid-
derkerk met 116 holeslagen. Wil 
van Doorn van WIK uit Lexmond 
werd tweede met 118 holesla-
gen en Huub Bottenberg uit Ap-
pelscha werd derde met 119 hole-
slagen. Voor alle deelnemers was 
er aan het einde van het toernooi 
een fraaie chrysant.

Voor liefhebbers
Tot 15 september is de midget-
golfbaan voor liefhebbers el-
ke dag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Vanaf 15 september 
is de baan alleen geopend op 
de woensdagen en in het week-
end. Op woensdagavond wordt 
de zomercompetitie voor club-
leden gespeeld. De midgetgolf-
club beschikt over een gezellige 
binnenruimte waar drankjes, ijs-
jes en kleine versnaperingen ver-
krijgbaar zijn. Adres is Beethoven-
laan, naast de kinderboerderij in 
de Hornmeer. 

Wielrennen
Owen Geleijn sterk in 
Belgische klimkoers
Rijsenhout -  Wielrenner Owen 
Geleijn uit Rijsenhout is afgelo-
pen zondag vijftiende geworden 
in La Philippe Gilbert, een 125 ki-
lometer lange UCI-wedstrijd voor 
junioren in de Ardennen. De race 
rondom Aywaille werd beslist op 
de befaamde klim van La Redou-
te. De betere renners, zo’n der-
tig in totaal, druppelden met ge-
ringe verschillen over de streep. 
Owen Geleijn moest 26 seconden 
toegeven op de Belgische win-
naar Emile Brouwers. 
Ook eliterenner Jordy Buskermo-
len uit Kudelstaart incasseerde 
een vijftiende prijs. Hij deed dat 
afgelopen zaterdag in de sterk 
bezette en door voormalig be-
roepsrenner Michel Kreder ge-
wonnen Ronde van Pijnacker. Een 
dag later bevond Buskermolen 
zich in de Ronde van de Achter-
hoek, een nationale klassieker, in 
een eerste groep van 45 man en 
finishte als 28e. Marco Doets was 
in Doetinchem met kleine voor-
sprong winnaar van de race die 
veertien onverharde wegen tel-
de. 
John Tromp, dorpsgenoot van 
Buskermolen, werd vierde in 
Woerden bij de zestigplussers. 
Komende zondag wacht Tromp 
een thuiswedstrijd bij zijn club 
UWTC Uithoorn. De race op 
Sportpark Randhoorn begint om 
10.30 uur. Aalsmeerder Edwin 

Commandeur komt in de Ron-
de van Uithoorn vanaf 13.00 uur 
in actie in de sportklasse en Sven 
Buskermolen uit Kudelstaart be-
gint om 14.30 uur aan de wed-
strijd voor amateurs en junioren. 
Bezoekers hebben vrij toegang.

Tour de l’Avenir
Werken voor teamgenoten, dat 
is de voornaamste opdracht voor 
Nils Eekhoff in de Tour de l’Avenir, 
de vorige week donderdag be-
gonnen Tour de France voor ren-
ners jonger dan 23 jaar. De race is 
dit jaar bijna volledig op maat ge-
maakt voor klimmers, niet het fa-
voriete terrein van de Rijsenhou-
ter. Alleen in de eerste tamelijk 
vlakke rit kon Nils zich uitleven en 
finishte als zesde in de peloton-
sprint achter een ontsnapte ren-
ner uit Denemarken. In de ploe-
gentijdrit over 32 kilometer klas-
seerde ‘Oranje’ zich ook als zesde. 
Het team moest het toen al doen 
zonder kopman Kevin Inkelaar, 
die in de openingsetappe ten val 
was gekomen. Na vijf van de tien 
ritten, was Thymen Arensman op 
een 18e plek de beste Nederlan-
der in het klassement. Nils Eek-
hoff stond 89e. De koers eindigt 
komende zondag met een klim 
naar Le Corbier. In de laatste vier 
etappes moeten steeds tussen de 
2000 en 3000 hoogtemeters wor-
den overwonnen.

Atletiek AV Aalsmeer
Atlete Gwen Alewijnse 
in goede vorm
Aalsmeer - Vrijdag 16 augustus 
vond een van de traditionele zo-
meravondwedstrijden plaats in 
Heiloo. Voor Gwen Alewijnse be-
tekende deze wedstrijd een laat-
ste test op de 800 meter vlak voor 
de C-spelen, het Nationale Kam-
pioenschap voor 14 en 15 jarigen 
komend weekend in Amsterdam. 
Dat Gwen na haar vakantie haar 
vorm van het afgelopen seizoen 
heeft weten te behouden, be-
wees de 14-jarige eerstejaars C-
juniore met haar tijd op de 800 

meter van 2:25,25 minuten, goed 
voor de tweede plaats bij de ou-
dere B–junioren. 

Nationale Kampioenschap
Gwen Alewijnse zal komend 
weekend tijdens het Nationa-
le Kampioenschap naast de 800 
meter ook van start gaan op de 
1500 meter. Ook Tara Ozinga zal 
deelnemen aan de nationale C-
spelen. Tara start op de 1500 me-
ter en de 1500 meter steeple-
chase.

Gwen Alewijnse (startnummer 1152). Foto: Erik Witpeerd

heid is om na te kaarten’ onder 
het genot van een drankje. Opge-
ven kan bij: Ingrid Smit via 0297-
327300.

‘t Rondje 25 jaar
Bridgen in De 
Oude Veiling

Aalsmeer - Op maandag 2 sep-
tember start Bridgeclub ‘t Rond-
je de nieuwe bridgecompetitie 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Het wordt een extra fees-
telijk seizoen, want ‘t Rondje be-
staat alweer 25 jaar! Ooit begon-
nen met een bescheiden aantal 
paren in de kantine van Tennis-
vereniging All Out, maar inmid-
dels bridgen zo’n dertig paren 
met zeer veel plezier elke maan-
dag vanaf 19.30 uur in De Ou-
de Veiling. Wilt u/jij daar bij zijn? 
Bridgeliefhebbers zijn van harte 
welkom! Plezierig bridgen, terwijl 
er na het bridgen volop gelegen-
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Gina drinkt flesje water
Aalsmeer - “Op 
deze foto ben ik 
samen met onze 
hond Gina (Grif-
fon Korthals) aan 
het wandelen op 
de Hoge Dijk. Tij-
dens de wande-
ling heb ik altijd 
een flesje water 
bij mij en als ze 
dorst heeft dan 
kijkt Gina mij met 
een bepaalde blik 
aan en dan weet 
ik al meteen dat 
ze dorst heeft en 
haar flesje water 
wil hebben.”
Anne Janssen

“Shai is echt een hond!”
Kudelstaart - “Hoe 
vaak wij wel niet te 
horen krijgen van vol-
wassenen en kinde-
ren: ‘die hond lijkt op 
een wolf’ of ‘kijk mam, 
een wolf!!’, en wij rea-
geren dan met: ‘Dit is 
een Malamute, echt 
geen wolf hoor’. Nu 
kijk ik naar deze foto 
en denk: ja, ik zie nu 
wel dat onze Malamu-
te Shai heel dicht bij 
de wolven staat. Shai 
is inmiddels 12 jaar, 
maar hij rent nog als 
een jonge hond door 
het water. Echt waar, 
hij is een hond.”
Brenda van Oostrum

Twee blije rottweilers
Aalsmeer - “Een foto van twee blije ‘guppen’. Loïs is een jong 
ding van 10 maanden oud en naast haar zit Ziva, een vol-
wassen meid van 5 jaar oud. Ze kennen elkaar van een ech-
te rottweiler school; uiteraard begint Loïs pas aan haar oplei-
ding en is Ziva al ver gevorderd. Ze doen erg hun best en dat 
werpt zijn vruch-
ten af. Na deze in-
spanning is het 
tijd voor de no-
dige ontspan-
ning; en waar kan 
je dat beter doen 
dan in het prach-
tig gerenoveerde 
Hornmeerpark . 
Daar kunnen de-
ze dames, en hun 
baasjes, hun ei 
wel kwijt.”
Nanda 
Spaargaren

Lilo helpt mee in de tuin
Aalsmeer - “Jullie 
vonden die plan-
ten zelf toch óók 
niet mooi meer, 
waarom worden 
jullie dan boos als 
ik ff een handje 
help? Onze Ame-
rikaanse Bulldog 
Lilo, die 6 juli aan-
staande 2 jaar 
wordt, bemoeit 
zich graag overal 
tegenaan en staat 
ook heel graag in 
de weg. Haar an-
dere hobby’s zijn 
eten, sjorspelletjes 
doen, eten, naar 
het strand en het 
bos gaan en eten!” 
Brigitte Barlage

Hoog en droog!
Kudelstaart - 
“Hoog en droog 
en met uitzicht 
op de stokrozen.”
Tineke Weevers

Zon en schaduw
Aalsmeer - “Wij zijn trots op onze achtertuin, die in drie ni-
veaus (2 × 3 treden) eindigt bij de brede sloot. We hebben 
zon- en schaduw-plaatsen door de drie Schijnbeuken. Kort-
om: een heerlijke tuin!” 
John Vredenburg

Buxusmot op Boompioen
Rijsenhout - “Deze buxusmot (vlinder) zat heerlijk rustig op 
een blad van onze boompioen te drinken van een regendrup-
pel. Snel mijn camera gepakt en dit plaatje geschoten. Bij het 
fotograferen lijkt het wel alsof de buxusmot mij met zijn don-
kere ogen verschrikt aan kijkt. De buxusrups verandert na 
twee tot vier weken in een buxusmot (vlinder). De buxus-
mot leeft slechts 8 dagen. In die tijd legt de buxusmot 500 
tot 800 eitjes on-
der de bladeren 
van een buxus. 
Komen de eitjes 
uit dan vreten de 
buxusrupsen de 
buxus in korte tijd 
helemaal kaal. 
De buxusrups is 
vooral gek op de 
buxus Samper-
virens (de meest 
bekende Europe-
se soort ).
Ruud Meijer

Bonte specht in de tuin
Aalsmeer - “Van 
het voorjaar had-
den wij een bonte 
specht in de tuin. 
Elke dag kwam 
hij uit de pinda-
pot eten. Na een 
week was hij weer 
verdwenen, maar 
het waren mooie 
momenten als hij 
er was.”
Nel van der Ven

Libellen op stinksigaren
Aalsmeer - “Er 
komen veel libel-
len in onze tuin. 
Ze zitten dan 
graag en vooral 
heel lang op deze 
verroeste stinksi-
garen. Ieder jaar 
weer.” 
Jolanda Kooij

Even poseren
Aalsmeer - “Het 
lieveheersbeestje 
bleef even in de 
tuin voor mij po-
seren.” 
Maryan 
van Veen

(Huis)zwaan
Regio - “Iedere 
avond komt onze 
(huis)zwan even 
langs, soms met 
zijn maatje. Na 
een broodje zegt 
hij altijd even ge-
dag door geluid-
jes te maken. “ 
Mirjam Pauw

Geen tuin meer, wel water
Kudelstaart - “Sinds onze verhuizing 2,5 jaar geleden naar een 
seniorenwoning hebben we geen tuin meer! We proberen het 
water voor het balkon enigszins te versieren met de plaatsing 
van een ‘eiland’. Dit was het resultaat in de maand mei.”
Klaas Groot
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Bij van bloem naar bloem
Aalsmeer - “Afgelopen maandag hebben we deze plant ge-
kocht in de hoop dat er vlinders in kwamen. Tot nu toe geen 
vlinders, maar wel deze bij. De bij vloog van bloem tot bloem 
en wilde maar niet stil zitten. Kortom, ik was lekker een tijd-
je zoet met het 
maken van de fo-
to. De plant heet 
struikveronica.”  
Erik de Rijk

Eigen groenten in kasje
Aalsmeer - “Ruim 65 jaar geleden had mijn vader een kasje 
gebouwd van 8 bij 5 meter. Met veel liefde heeft hij hier diver-
se groentes in gekweekt waar de hele buurt van meegenoot. 
Afgelopen voorjaar is het afgebroken vanwege de slechte 
staat. Nu staat er een kas-
je van 3 bij 2,5 meter voor 
in de plaats waarin ik op 
kleinere schaal groenten 
in kweek. Wegens ziekte 
kon ik het afgelopen jaar 
niets in de tuin doen en 
is het geheel, zoals het nu 
is, door mijn zus en zwa-
ger gerealiseerd. Ik ben zo 
trots op die twee! Tuinieren 
is de beste therapie die een 
mens zich kan denken. Je 
eigen groenten zien groei-
en en daarna wat lekkers 
mee bereiden maakt mij 
heel gelukkig.
Helene Kaslander

Prachtig kleurenpalet
Aalsmeer - “Ik woon 
in de Koolwitjes-
traat en geniet met 
volle teugen van 
de Oost Indische 
kers die zo weelde-
rig over mijn zelf ge-
timmerde tuinhek 
heen groeit. Ik heb 
hout en stof gecom-
bineerd waardoor 
je een apart effect 
krijgt. Het hangt er 
al een jaar en het 
blijft tot mijn ver-
bazing helemaal 
heel en behoud zijn 
kleur. Dit prachtige 
kleurenpalet, maakt 
mij blij!”
Jeannette 
Wieringa

Kat Boris blijft een jager
Kudelstaart - “Dit 
is Boris aan de 
voorkant. Boris 
mist zijn linker-
voorpootje, maar 
het blijft een ja-
ger. Zeker met 
een visje zo vlak 
voor je neus...”
Alie 
Krommenhoek

Veel positieve reacties
Kudelstaart - “Wij zijn zo vrij om een foto van onze tuin naar 
u op te sturen. Daar wij veel positieve reacties van de tuin van 
voorbijgangers ontvangen. Vinden wij het leuk om ook aan 
deze wedstrijd deel te mogen nemen.
Familie Ofman

Zoek poes Rosie...
Aalsmeer - “Onze 
poes Rosie heeft 
de beste plek ge-
vonden. Op het 
zonnescherm en 
onder de parasol.”          
Gert en Ella 
Been

Tuin is bloeiende oase voor 
bijen en vlinders
Kudelstaart - “Hierbij stuur ik jullie een foto van onze tuin. Een 
tuin in een rijtjesblok, maar wel een bloeiende oase voor bijen 
en vlinders, waar vogels even kunnen schuilen en badderen. 
In een hoekje heb ik ‘teelt uit eigen tuin’ staan, een bak voor 
de sla, tomatenplanten die vol hangen met kleine tomaatjes, 
verse courgettes en aardbeien, en naast de teil aan de schut-
ting (waar mijn 
moeder nog 
op ‘de buurt’ in 
gewassen is), 
groeit tegen de-
zelfde schut-
ting onze rijk-
gevulde braam, 
die dit jaar weer 
heel wat potjes 
bramenjam op 
gaat leveren.”
Kirsten 
Beintema

“Genieten in mijn tuin”
Kudelstaart - 
“Genieten in mijn 
tuin. De hommels 
zijn er in over-
vloed en sinds 
een paar dagen 
ook de vlinders. 
Ik zeg genieten in 
mijn tuin”  
Karin Wieland

Eén hele lange kat, of...
Aalsmeer - “Dit is een foto waar je echt even twee keer naar 
moet kijken. Want, op het eerste gezicht lijkt het één hele lan-
ge zwarte kat. Maar nee hoor, dit is het kopje van onze Cees 
en de pootjes van NoNo! Te leuk om niet te delen. De foto is 
gemaakt door mijn broertje Milan.”
Tanya Haspels.

Gezellig, kleurrijk plekje
Oude Meer - “Ge-
woon een heel 
gezellig kleur-
rijk plekje voor 
de bijtjes en de 
vlinders in onze 
mooie tuin in Ou-
de Meer. En dat 
onder de rook 
van Schiphol.”
Judy Hulsbos

Veel bijtjes en vlinders
Aalsmeer - “Dit 
jaar hebben wij 
naast bijtjes ook 
veel vlinders op 
bezoek in de tuin. 
Ze fladderen snel 
weg als we in de 
buurt komen. 
Maar ze staan 
toch samen op de 
foto!”
Jory en 
Rowin Ubink

Jip klautert de boom in...
Aalsmeer - “Hier-
bij een leuke foto 
van mijn kat Jip 
in de achtertuin. 
Af en toe mag hij 
even naar buiten. 
Vol enthousias-
me klimt hij in de 
boom, maar wan-
neer Jip eruit wil: 
Miauuuuw! Help!” 
Anouk de Bert






