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Aalsmeer - Op vrijdag 22
juni even voor elf uur in de
ochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een
dier in nood. In het water bij
de Beethovenlaan zat een
meeuw met zijn pootjes vast
in een visdraad.
Een van de brandweermannen is te water gegaan en
heeft de meeuw uit zijn benarde positie gehaald. De
vogel moest duidelijk even
bijkomen van zijn avontuur,
maar vloog daarna weg. De
meeuw moet wel blij geweest zijn met deze liefde
van de leden van het vrijwillige korps Aalsmeer voor
mens en dier!
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Verlichte boten en spectaculair vuurwerk op Westeinder

Vuur en Licht op het Water: ‘It giet
oan’ op zaterdag 1 september!
Aalsmeer - Hoewel de zomervakantie nog moet beginnen,
wordt er achter de schermen al
weer volop gewerkt aan het inmiddels in Aalsmeer alom bekende evenement Vuur en Licht op
het Water. Dat vindt zoals ieder
jaar plaats op de eerste zaterdag
van september en dit jaar is dat
zaterdag 1 september. Vanaf acht
uur ‘s avonds zal een lange stoet
verlichte boten rondvaren en om
elf uur zal een spectaculair vuurwerk op de Westeinderplassen bij
de Watertoren te zien zijn. Iedereen die wil toekijken vanaf de wal
kan dat gratis doen en ook aan
deelname aan de tocht met verlichte boten zijn geen kosten verbonden.
Namens het organisatiecomité
zegt Ap Eigenhuis hierover: “Wij
vragen van de toeschouwers en
deelnemers dat ze zich verantwoord gedragen en het daardoor
mogelijk maken dat we dit evenement nog tot in lengte van jaren
kunnen blijven organiseren. Dat
is de afgelopen jaren voortreffelijk gelukt.”

te krijgen of ondersteuning in natura: “Natuurlijk hebben we veel
geld nodig om het vuurwerk te
betalen. Maar ik merk dat Vuur
en Licht op het Water leeft en
een hoge gunfactor heeft. Dat
hebben we in de afgelopen jaren toch maar mooi met elkaar
opgebouwd. En we kunnen nu
dus zeggen: Het gaat ook dit jaar
door! De hoofdsponsor van dit
jaar maken we over twee weken
bekend.”
Ieder jaar moet weer blijken dat
er voldoende belangstelling van
Aalsmeerse bedrijven is om Vuur
en Licht op het Water mogelijk te
maken. Toch lukt dat nu al zo’n
dertig jaar. De eerste verlichte botenshow werd in 1986 georganiseerd en een paar jaar later volgde het vuurwerk. Sinds 2011 zijn
de verlichte boten en het vuurwerk onderdeel geworden van
één evenement: Vuur en Licht op
het Water en is de interesse van
de kant van sponsoren aanzienlijk toegenomen.

“Er zijn dagen dat er niemand komt”

Werkzaamheden in de Schoolstraat:
“Onbegrijpelijk traag”
meente deze vergunning kunnen
verlenen en waarom begint Liander aan uitbreiding van het elektriciteitshuisje als ze er niet de
mensen voor hebben?”
De ondernemers en bewoners
in de straat begrijpen dat het
hier een uitbreiding betreft waar
veel bij komt kijken. De spanning van het elektriciteitshuisje moet er helemaal af om een
tweede trafo te kunnen plaatsen.
De bewoners en bedrijven enkele dagen zonder spanning houden, kan natuurlijk niet en daarom worden de kabels omgelegd naar de noodstroomvoorziening. Verder moet het kabelnetwerk aangepast worden aan deze tijd, dikkere en meer kabels, en
in het ‘huisje’ is asbest aangetroffen. Dus voordat de tweede trafo
geplaatst kan worden, zijn eerst

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
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water is al bijzonder, maar op de
Westeinderplassen geldt dit des
te meer. Van alle kanten is het
vuurwerk op het grootste binnenmeer van Nederland uitstekend te zien. Mike: “We hebben al
weer een mooi plannetje doorgepraat. Vorig jaar hadden we een
breed vuurwerk vanaf drie pontons, dit jaar zoeken we het meer
in de hoogte. Hoe, dat zeggen we
nog even niet.”

Vergunning verstrekt
De vergunning voor het afsteken van het vuurwerk is verstrekt
door de provincie Noord-Holland
en de gemeente Aalsmeer heeft
al toestemming gegeven voor het
gehele evenement. De gemeente
Haarlemmermeer is ook geïnformeerd. Op de Aalsmeerderdijk
zal op 1 september ’s avonds net
als vorig jaar éénrichtingsverkeer
gelden vanaf de N196 vanwege
het talrijke publiek op de dijk.
De organisatie heeft er zin in en
werkt vanaf nu heel geconcentreerd naar 1 september met al“Mooi plannetje”
lerlei partijen die bij het eveneHet spectaculaire vuurwerk waar- ment betrokken zijn en met heel
Hoge gunfactor
mee Vuur en Licht op het Water veel vrijwilligers: “Dit is voor ons
Net zo geslaagd zijn de inspan- de laatste jaren afgesloten werd, de leukste tijd. We genieten er
ningen van Mike (Multi) van der is inmiddels ver buiten Aalsmeer van om de boel op te bouwen. In
Laarse om bij de meer dan tach- bekend, het vuurwerk wordt ge- de komende tijd zullen de bewotig sponsoren aan te kloppen om rekend tot één van de mooiste ners van Aalsmeer ons regelmavan hun een financiële bijdrage in Nederland. Vuurwerk op het tig zien en horen.”

Aalsmeer - De werkzaamheden
van Liander in de Schoolstraat
gaan langzaam. “Zeg maar gewoon: bijzonder traag. We zijn
nu drie weken verder en er zijn
dagen dat er helemaal niemand
komt. Afgelopen maandag hebben ze met twee man kabels getrokken en aan het einde van de
dag lieten ze weten vrijdag weer
te komen. Dat schiet toch niet op.
Onbegrijpelijk”, aldus een tweetal
geïrriteerde ondernemers.
“Liander is echt niet op de hoogte van het feit dat de Schoolstraat
een belangrijke weg is in de infrastructuur in het Centrum.” De
twee hebben er een hard hoofd
in dat het ‘klusje’ voor de aangegeven datum van 20 juli geklaard is. “Er is geen coördinatie,
geen planning en een tekort aan
medewerkers. Hoe heeft de ge-

VAKANTIE
BEZORGERS/STERS

mannen in witte pakken nodig
om de schadelijke platen te verwijderen. Wanneer dit gaat gebeuren is nog onbekend. “Daarvoor komt er een andere ploeg”,
weten de kabelmannen te vertellen, maar wanneer. Tja. Het douchehuisje voor de verwijderaars
van het asbest staat al drie weken geparkeerd in de straat, dus
dit biedt geen houvast qua aanvangsdatum. “Het is een aanfluiting”, besluiten de twee ondernemers hun verhaal. “Niet te geloven dat de gemeente niet ingrijpt
en Liander gewoon laat aanmodderen. Een ander woord is er gewoonweg niet voor. Het is echt
te gek voor woorden. Er vindt
geen enkele controle plaats en er
wordt absoluut geen druk op de
werkzaamheden uitgeoefend.”
De ondernemers en ook de be-

Overschrijding maximaal 100.000 euro

Verbouwing Oude Veiling
pakt duurder uit!
Aalsmeer - De afgelopen maanden is er intensief verbouwd aan
De Oude Veiling en nog dagelijks wordt er hard gewerkt om de
streefdatum van eind augustus te
halen. Tijdens de verbouwing zijn
meerdere onvoorziene constructie-technische aanpassingen nodig gebleken, zoals het verzwaren van de verdiepingsvloerconstructie ter plaatse van de grote
zaal, toneel en entreehal, het herstellen van dragende spantenconstructies, een asbestsanering
en aanpassingen aan bestaande
onbekende betonconstructies.
Waar oorspronkelijk de gedachte van de gemeente was dat de
meerkosten voor deze extra constructie-technische aanpassingen konden dekken binnen de
begroting, blijkt dat door deze de

verschillende extra werkzaamheden leiden tot een overschrijding
van het budget. Burgemeester en
wethouders verwachten dat deze
overschrijding maximaal 100.000
euro gaat bedragen.
De door Stichting Leefomgeving
Schiphol toegekende subsidie
betreft een vast bedrag. Navraag
bij SLS leverde op dat de stichting geen additionele subsidie
verleent voor dergelijke meerkosten. Het college heeft nu de fracties voorgesteld om na afronding
van de werkzaamheden de dekking van de feitelijke kosten van
de overschrijding te betrekken bij
de behandeling van de Najaarsrapportage.
De officiële opening van De Oude
Veiling staat gepland voor 15 september 2018.

woners hopen dat de gemeente op haar strepen gaat staan en
eens een hartig woordje gaat wisselen met Liander. “Zoals het nu

gaat, een dagje wel en een paar
daagjes niets, wordt oktober misschien net gehaald”, wordt tot
slot cynisch gezegd.
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

aa

Aalsmeerderbrug - Zondag 1 juli
is er om 19.00 uur een Baan7 jongerendienst in de Levend Evangelie Gemeente. Het is een geweldige plek om leeftijdsgenoten
te ontmoeten en op een eigentijdse manier meer over God te leren. Tijdens deze Baan7 avond zal
Marieke Franken spreken over het
thema ‘Go’ Marieke Franken zet

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
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Iemand gevonden?

ta ts eute t e a itr
r ed uit
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Aalsmeer - “Tijdens het transport van onze Citroën Torpedo uit 1926 (!)
van de Legmeerdijk naar het Flower Festival in The Beach aan de Oosteinderweg is het contactsleuteltje verloren. Wie o wie heeft een sleutel gevonden?”, aldus Monique Vollebregt in een oproep. Zij is bereikbaar via
06-24270329.

Elke maandagochtend

a te r s ree uur i
et e ee te uis

Aalsmeer - Elke maandag tussen
8.30 en 12.00 uur kan iedere mantelzorger uit Aalsmeer zijn of haar
vragen stellen tijdens het speciale mantelzorgspreekuur van Mantelzorg & Meer. In het gemeentehuis beantwoordt een deskundige van Mantelzorg & Meer vragen rondom mantelzorg. Bijvoorbeeld: Waar vind ik de juiste hulp,
welke financiële regelingen zijn
er, hoe vraag ik een indicatie aan,
hoe ga ik om met alle verande-

ringen, hoe kom ik weer aan mijzelf toe, wat zijn de mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te
dragen?
De diensten van Mantelzorg &
Meer zijn kosteloos met uitzondering van een bijdrage voor enkele cursussen. Bent u/jij mantelzorger, maar nog niet ingeschreven bij Mantelzorg & Meer? Aanmelden kan door te bellen naar:
020-3335353 of mail naar: info@
mantelzorgenmeer.nl.

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
da
ui
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Open Doors Dienst .
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst met Bert Hoving. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 10u. Dienst met ds. H. Fahner en 18.30u. Dienst met ds.
J.A.C. Weij. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat
55.
Zondag
10u Dienst met ds. Ruth
Hoogewoud. Collecte: Inloophuis Almere. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. J. Esveldt uit Amersfoort.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met dhr.
P.J. Verhagen uit Harderwijk.
Organist: R. van Delft.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. S.J. Maliepaard
uit Noordwijk. Organist: Th.
Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Chris Snoep.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling

in het Engels. Om 19u. Baan7
jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. W.J.
v/d Linde uit Barneveld en om
18.30u. met ds. J.A.C. Weij, gez.
dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Viering. Zondag in Karmelkerk om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor en om
14u. Poolse dienst met Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
Feestdag van de Heiligen Petrus en Paulus. Dienst om
16u. Voorganger dr. Dirkjan
Schoon, bisschop van Haarlem. Orgel: Bart Klijnsmit. Lezingen: Liesbeth Colombijn.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
ds. P.J. Vrijhof. Afscheid kinderen van de nevendienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met mw.
drs. A.A. Geudeke uit Wilnis.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Dienst o.l.v.
parochianen m.m.v. dames- en
herenkoor.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

er

Aalsneer - Op vrijdag 29 juni
kunnen belangstellenden het Taizégebed in de Karmel bijwonen.
De broeders van Taizé in Frankrijk
met hun vieringen zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de
oecumenische broederschap van
Taizé zullen eenvoudige liederen,
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar
afwisselen Karmel Aalsmeer aan
de Zwarteweg 36 heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden aanstaande vrijdag vanaf 20.30 uur.
Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee te vieren!
Welkom.

a dwer e i
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Rijsenhout - Op woensdag 4 juli staan om tien uur in het Lichtbaken de koffie en de thee weer
klaar. Neem een breiwerk, haken
patchwork of andere hobby mee.
Ook zonder dat, welkom hoor.
Leuke patronen of iets gemaakt?
Neem het mee! Naast handwerken is het zeker fijn zo mensen te
ontmoeten die elkaar nog nooit
eerder gesproken hebben. Daarom wordt iedereen uit Rijsenhout
uitgenodigd eens binnen te stappen! Voor meer inlichtingen kan
contact opgenomen worden met
Adrie van Limpt via 0297-320799
of met Gre Tuinstra via 0297331545.

Aalsmeer - De Ouderenvereniging Aalsmeer en Kudelstaart
(OVAK) bestaat in oktober 10 jaar
en dit gaat gevierd worden. Naast
het feit dat alle leden een aardigheidje krijgen wil OVAK ook iets
betekenen voor de bewoners van
de gemeente Aalsmeer, die het
onder andere door hun gezondheid moeilijk hebben. Er is dan
ook besloten geld te doneren
aan de afdelingen van de Zonnebloem die zich ondermeer inzetten om mensen die door fysieke beperking in de eenzaamheid dreigen te raken. Op 25 juni hebben de voorzitters Piet Donicie (Kudelstaart) en Jos van der
Laan (Aalsmeer) beide een check
mogen ontvangen van 500 euro. De dank van de voorzitters
en ook hun vrijwilligers is bijzonder groot. “Mede door dit soort
schenkingen kunnen we leuke uitjes en of bijeenkomsten blijven
organiseren, waardoor we kunnen bijdrage aan het welzijn van
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
op
maandag in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98. Zomerstop.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

onze doelgroep”, aldus de beide
voorzitters.
De OVAK werd tot slot van harte
gefeliciteerd met haar 10 jarig jubileum en met een ferme handdruk werd de fijne samenwerking
extra benadrukt.

i us wi t i
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag 4
juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 20 juni is gewonnen door Rinus Buskermolen met
5638 punten. Op twee Jan van
der Drift met 5520 punten, plaats
drie was voor Wim Reuling met
5371 punten en op vier is Adriaan van der Laarse geëindigd met
5164 punten.

e i de

Rijsenhout - Zaterdag 30 juni gaan de leden van Drumfanfare Melomanie en Handboogvereniging Target weer huis aan
huis oud papier ophalen. De lopers hopen natuurlijk weer dat
alle inwoners het papier in tilbare dozen aan de rand van de weg
plaatsen. De opbrengst van het
oud papier komt ten goede aan
beide verenigingen. In de maand
juli wordt er geen papier opgehaald. Daarna is de eerstvolgende ophaalronde zaterdag 26 augustus.

ud a ier

i

Kudelstaart - Op woensdag 4 juli houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang
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zich samen met een enthousiast
team in voor jongerencentrum
The Gate in Aalsmeerderbrug,
dat iedere donderdag en vrijdag
geopend is. Jongeren kunnen
hier binnenlopen om vrienden
te ontmoeten, te gamen of te relaxen. Ook is er ruimte voor een
goed gesprek. Met het thema ‘Go’
wil de spreekster jongeren uitdagen. Vragen die zij aan zal stippen zijn onder andere: Wat is
gaan? Waarheen gaan we? En betekent gaan soms ook dat je juist
moet blijven? Kom naar Baan7 als
je nieuwsgierig bent en hierover
meer wilt weten.
Baan7 is voor jongeren van 12 tot
20 jaar en wordt elke eerste zondag van de maand gehouden in
de Levend Evangelie Gemeente
aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Meer info is te vinden op
facebook.com/baan7.

r
re

Aalsmeer - Het Aalsmeers Mannenkoor Con Amore heeft op de
eerste maandag van de maand
een container staan op de parkeerplaats van The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. Deze container kan gevuld worden met
oud papier, karton en verpakkingsmateriaal door zowel particulieren als bedrijven. De opbrengst komt ten goede van de
koorkas. Maandag 2 juli staat de
container weer klaar van 10.00 tot
19.00 uur. Papier, etc. is van harte welkom. Voor inlichtingen kan
contact opgenomen worden met
Arie Koningen via 0297-323847.
is gratis. Koffie en thee staan klaar.
Er zijn mogelijkheden om een
kaartje te schrijven aan zieke
mensen of om een gesprek van
mens tot mens te hebben. Kom
ook eens langs en neem gerust
iemand mee.

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 17.700
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

OPENINGS
AANBIEDING
BIG L AALSMEER IS VERHUISD NAAR ZIJDSTRAAT 72! VRIJDAG 29 JUNI OM 12.00 UUR OPENEN WIJ DE
DEUREN VAN ONZE NIEUWE WINKEL MET RUIM 500 M2 SHOPPLEZIER! UITERAARD VIEREN WIJ ONZE OPENING
MET EEN AANTAL SPECTACULAIRE OPENINGS AANBIEDINGEN! ZONDAG 1 JULI ZIJN WIJ GEOPEND!

PME

PME

JEANS

POLO

OPENINGS
PRIJS

99,95/119,95

OPENINGS
PRIJS

49,95

59,

20,-

JACK&JONES

LTB

95

2 VOOR 100,-

SWIM SHORT
OPENINGS
PRIJS

2 VOOR 30,-

JEANS BERMUDA
DAMES/HEREN
OPENINGS
PRIJS

34,95/49,95

10,-

20,-

ONLY

ONLY/JDY

JURKJES

T-SHIRTS
OPENINGS
PRIJS

OPENINGS
PRIJS

21,99

10,START
SALE!

9,99

7,50

3 VOOR 20,-

OP EEN GROOT GEDEELTE
VAN DE ZOMERCOLLECTIE!

BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 73, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

n leven, onze liefste, mooiste, sterkste en gekste mama, mijn oma Bibi

355
eerderbrug

Bibi

Mooi, kleurrijk, liefdevol, maar veel te kort bij ons.
De liefde van mijn leven, onze liefste, mooiste, sterkste
22 juni 2018
en gekste mama, mijn oma Bibi

Wolken kwamen voor de zon,
de vogels staakten hun gezang,
de hemel huilde koude tranen.

Kus, Vanessa, Romy en Dewi

22 juni 2018

Ton

Mooi mens
Bedankt voor de mooie momenten en fijne gesprekken.

Bibi
14 juli 1971

Bibi Lieverd,

Ton
Robin,
Zep, Kik, Bloem
Robin, Zep, Kik, Bloem

Iris, Erik, Isa
Iris, Erik, Isa

is niet meer, wij zijn intens verdrietig
Rob, Robin, Zep, Kik & Bloem

ô
Aalsmeerderdijk 355
1436 BH Aalsmeerderbrug
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

uis, alwaar geen bezoek.

Ik 27
ben
et Bibi vindt plaats op woensdag
junizo
omrijk
13.30 uur in Het Dijkhuis,
77 te Oude Meer, waarna
wij om
15.00
uurliefde
Bibi daar
Omringd
door
zoveel
van: uitgeleiden zullen

“...Tijd voor een wijn date!...”

Lieve Bieb
Wat missen wij je.
Onze vriendinnengroep zal nooit meer compleet zijn.
We zijn trots; zo lief, mooi, dapper en stoer
tot het eind.
Lieve Ton, kinderen en familie; heel veel sterkte,
wij zijn er voor jullie.

* de liefde van mijn leven:
Ton

Hidde Antonie Nieuwkoop
* 12 november 1934

† 21 juni 2018

Lenie Nieuwkoop - de Bakker
Marie-José en Patrick
Jeroen en Stephanie
Correspondentieadres:
Berkenlaan 33
1431 JD Aalsmeer

l daarna in besloten kring plaatsvinden.

* de mooiste kinderen van de wereld:
Robin, Zep, Kik, Bloem
* de meest liefdevolle ouders en zus:
papa en mama, Nanda

Nieuwsgierig in Wetenschap, in dienst van de zorg,
reislustig en altijd samen met jouw
Leentje met Berkenlaan 33 als je thuis.
Maar je lichaam raakte op en
je geest vermoeid van alle zorgen.
Je hebt nu rust en in de wetenschap dat de Heer
met je is nemen we afscheid van

Arja, Bianca, Cara, Esther, Kunie, Miranda, Mirjam

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Aalsmeer.

* de allerliefste:
Neeltje, Iris, Eric, Isa
* de allergekste:
Kaatje en Kruimel

Lieve Bibi

Dank jullie wel liefdes,
blijf geloven in de liefde en pas goed op elkaar.
Ik hou van jullie voor altijd en eeuwig.

Wij gaan je kleurrijke persoonlijkheid missen.

Liefs,
Bibi, mama, oma Bibi

Wij wensen Ton, kinderen en familie heel veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Dank je wel
voor al je liefde

Voor altijd in ons

Hans en Bianca, Kunie, Peter en Cara, Frank en
Mirjam, Erik en Esther, Gijs en Miranda, Carlo en Arja
en alle kinderen

Verdrietig, maar dankbaar dat hem een langer lijden
bespaard is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van mijn dierbare man, onze vader, mijn dierbare
schoonvader en onze opa

Petrus Antonius Schutter
Piet

Noorden
4 november 1934

Amstelveen
21 juni 2018

Wat was je zorgzaam voor ons.
Agatha Schutter - Klijn

Dag lieve Bibi

Hein en Ann
Thomas, Luuk

Voor altijd mijn lievelingsheks

Bibi
Kuss
Ton, Robin, Zep
Iris, Kik, Bloem
Moedig de strijd aangegaan
En toch verloren .......

Luf joe
Kussssssss Marie

Dag lieve mooie Bib
Sterkte Ton, Robin, Kik, Zep, Bloem en
verdere familie en vrienden.
Kus Johan en Monique

Met grote droefheid geven wij u kennis van het toch
nog onverwachte overlijden van mijn lieve vader en
onze opa

Pieter Villerius
Piet
weduwnaar van Jikke Villerius - Reindersma

Achter iedere traan van verdriet
Glinstert een mooie herinnering
Verdrietig, maar dankbaar voor de mooie herinneringen
nemen wij afscheid van

Bibi Dijkstra

Bibi Dijkstra

Kunie
Sees
Kunie & Guusje

Bilderdammerweg 61
1433 HE Kudelstaart
De uitvaartplechtigheid in de kerk van Sint Jan Geboorte
te Kudelstaart en de crematie in Crematorium Bouwens
te Uithoorn hebben vandaag, donderdag 28 juni, plaatsgevonden.

STIL....
Zijn wij door het overlijden van mijn allerbeste
vriendin

Forever friends

Pieter

Wij wensen Ton, de kinderen en verdere familie heel
veel sterkte toe.
Dick en Astrid
Jordi en Naomi
Kirsten
Rina ter Horst

Goudswaard,
12 september 1932

Aalsmeer,
20 juni 2018

Atje en Arjen
Iris
Stijn
Correspondentieadres:
Atje Tange - Villerius
Roozenburglaan 103
4337 JC Middelburg
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Dirkje Jongkind - Gelein
Dit

Wat zo diep in je hart zit, kan je door de dood niet verliezen.
Ihana vaimoni, äitimme ja tyttäreni

Katja Kecia

How fragile we are…
Tot ons grote verdriet hebben wij moeten laten gaan
onze lieve moeder, liefste oma en mijn lief ‘Anneke’

Anny

Grandell -Buis

Johanna Alida Visser
23 juni 1947

* Helsinki
2 augustus 1970

16 juni 2018

Leo

† Aalsmeer,
25 juni 2018

Michiel en Ineke
Isabel
Benjamin

weduwe van Kobus Jongkind

in de leeftijd van 85 jaar.
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorgen
welke zij gehad heeft van thuiszorg Amstelring,
Zonnehuis te Amstelveen en
van haar buurtjes Van de Ven en Combee.
Dick en Elly
Mark
Renske en Jeffrey
Henk en Carina
Daisy en Tjeerd
Raymond en Gaby
Hans en Sylvia
Maarten
Lisa
Karin en Michel
Damian
Kevin
Aalsmeer, 22 juni 2018
Correspondentieadres:
Karin Overmars - Jongkind
Oosteinderweg 581a
1432 BM Aalsmeer

Rakastamme sinua ikuisesti.
Richard Buis
Zoë
Jay
Äiti Grandell
Katja is thuis, alwaar geen bezoek.
De crematie vindt plaats in besloten kring.
Correspondentieadres: Aalsmeerderweg 377a · 1432 EB Aalsmeer.

de strijd is gestreden je ogen vallen dicht
voor ons blijft in herinnering je altijd vrolijke gezicht

Katja

Grandell -Buis
rust zacht
Pim en Nicole, Edwin en Ingrid
Huub en Brenda, Marcel en Nanda

Glimlach,
ik heb een mooi leven gehad.
Heel verdrietig, maar gekoesterd door fijne herinneringen, laten wij weten dat is overleden onze moeder,
schoonmoeder, oma en omie

Dit Jongkind - Gelein
Geert en Roel Zantingh
en kinderen

Correspondentieadres
Leo Bouterse
Scarlattilaantje 15
1431 XV Aalsmeer
De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 22 juni.

De begrafenis heeft op donderdag 28 juni plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Aalsmeer.

Na een paar laatste moeilijke maanden is rustig ingeslapen onze lieve zus, schoonzus en tante

Leontien en Jan-Jaap
Emilie
Suzette

Mat van Andel - Maarsen
Aalsmeer
25 augustus 1930

Amstelveen
24 juni 2018

Onder grote belangstelling hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en oma Rens

Rensje de Rijk - van Pelt
Dankbaar voor uw aanwezigheid, steun en troostende
woorden, voelen wij ons gesterkt bij dit verlies.
Agatha en Jean
Bert en Jolanda
Marga
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Aalsmeer, juni 2018

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze fantastische
moeder en trotse oma

echtgenote van Henk van Andel †
Rob en Tineke †
Astrid en Jarno
Koen, Maartje
Robertjan

Corrie en Jan Wijnberg
en kinderen

Fred en Annet
Femke en Willem
Lotte, Milou, Fieke, Guusje
Anne en Matt
Caz
Brechtje en Philippe
Luc

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze
schoonzuster en tante

Dit Jongkind - Gelein

René en Yvette
Tjitske en Jordy
Froukje en Jeroen

Laatste groet,
Familie Jongkind

Rick en Yvonne

Ans Speelmans-Spaargaren
Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor
ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte
dank te betuigen.
Kees Speelmans
Marcel en Lisette
Keano
Emi Lisa
Noah
Rijsenhout, juni 2018

Smeenklaan 98
Amstelveen
Correspondentieadres:

Rust zacht, lieve Ditje
“We hebben het gezellig gehad”
We zullen je missen.
Bob, Evelien, Marjolein

Rob van Andel
p/a Uitvaartcentrum Bouwens
Startbaan 7
1185 XP Amstelveen
Mat is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en
condoleren donderdag 28 juni van 17.00 - 19.00 uur.
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatsvinden maandag 2 juli om 15.00 uur in Crematorium
Bouwens, Noorddammerweg 40, De Kwakel, gemeente
Uithoorn.
Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
Het Rechthuis aan den Amstel, Schans 32, Uithoorn.

Bloemsierkunst

Peter en Marian
Stokman VOF

Voor al uw: bloemwerk, bruidsboeketten
(wij prepareren ook) en rouwaarrangementen,
persoonlijk advies, service en kwaliteit.
Hornweg 87 • 1432 GE Aalsmeer • 0297-32 78 38
www.stokmanbloemen.nl

28 juni 2018

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

BEKENDMAKINGEN

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van
een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan
ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Kotarak

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Voorletters

Geboortedatum

Datum
beschikking

T.

20-05-1984

18-06-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische
Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet
het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit
mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VERGADERING DONDERDAG 5 JULI 2018
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 5 juli 2018, in
de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00
uur. U kunt de vergadering live volgen via de website van de gemeente aalsmeer via de link: https://aalsmeer.raadsinformatie.nl
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

20.05

R-2

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

R-4

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 24 mei 2018
en 31 mei 2018
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding
Benoemen 1e plaatsvervangend
voorzitter van de raad
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Regeling Schadeschap Schiphol
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Rechtstreekse deelname aan de
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentebelastingen Amstelland
Benoeming portefeuillehouders
en hun plaatsvervangers in
Gemeenschappelijke Regelingen
Algemene Subsidieverordening
Aalsmeer 2018
Onteigening Bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)
Kaders participatie inrichtingsplan
Waterfront
Vaststellen fractiebudgetten 2017
Vaststellen Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning 2018
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Vaststellen bestemmingsplan
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen Kudelstaartseweg 67-73’
Aanleg Molenvlietweg
Herinrichting VVA terrein
Uitvoeringsprogramma (UPA) werken
buitenruimte Aalsmeer 2018-2019
Beschikbaar stellen middelen voor
participatie jongeren uit gezinnen met
een laag inkomen
Vaststelling bestemmingsplan
Green Park Aalsmeer - deelgebied 6
Vaststelling bestemmingsplan Royal
FloraHolland Centrum, Oost en
Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV)
Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV)
Greenport Aalsmeer
Vaststellen bestemmingsplan
‘1e Herziening Stommeer - Zuiderkerk’
Vragenkwartier
SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Nabij Jac. P. Thijsselaan 8, 1431 JH (Z18-002965), het
plaatsen van straatmeubilair met gedeeltelijke overkapping en het aanleggen van een in- en uitrit t.b.v. groenvoorziening en terreintoegangvoorheen
- Legmeerdijk 289 en 291, Sectie B nr. 8282 te Aalsmeer,
(Z18-003125), het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het maken van logeisvoorziening in deelgebied 10
van het bedrijventerrein GreenPark
- Herenweg 80A, 1433 HB (Z18-002907), het verstevigen
van golfbrekers en het vervangen van bestaande steigers
- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-003185), het verbreden van een in- en uitrit
- Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT (Z18-003189), brandveilig gebruik t.b.v. Stichting De Mikado
- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-003242), het revalitiseren van een kassencomplex, waaronder vergroten van
bouwhoogte en realiseren van laaddoks
- Mijnsherenweg 45 E 24, 1433 AP (Z18-003339), het realiseren van 48 prefab bedrijfsboxen
- Kanaalstraat 51, 1431 BV (Z18-003344), het herstellen van
het dakterras aan de achterzijde van de woning
- Zijdstraat 64, 1431 EE (Z18-003345), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. een lunchroom/koffie/theehuis
met voor en achter een terras
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd met zes weken.
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z18-002302), het plaatsen van vier
vlaggenmasten.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie:
- Ringvaartzijde 53, 1431 CM (Z18-002347), het plaatsen van
een dakkapel op de woning. Verzonden: 21-06-2018
- Citroenvlinderstraat 109, 1432 MD (Z18-002529), het plaatsen van een bouwafvalcontainer voor de woning t/m 27 juli
2018. Verzonden: 19-06-2018
- Machineweg 203, 1432 ES (Z-2018/011393), het bouwen
van een aanbouw en het wijzigen van de gevels. Verzonden:
25-06-2018
- Dr. J. Wasscherstraat 42, 1432 PS (Z18-000970), het plaatsen
van een dakkapel op de voorzijde van de woning. Verzonden: 25-06-2018

dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerkade 37, 38, 41, 61 en 76, 1431 EK (Z18-001814),
het aanpassen/ophogen van de bestaande watermeterputten. Het project is vergunningsvrij.
- Graaf Willemlaan tegenover nr. 10, 1433 HN (Z18-001852),
het maken van een bouwplaatsinrichting.
- Dahliastraat 5, 1431 BP (Z18-001624), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorgevel
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 90 1431VM (Z18-002044) Bandjesavond
N201 op 30 juni 2018, verzonden 20 juni 2018
- Kudelstaartseweg 239 1433GH (Z18-002099) Beachvolleybaltoernooi Kudelstaart op 23 juni 2018, verzonden 20
juni 2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 20-07-18

het bestemmingsplan ‘Herziening Hornmeer - VVA terrein’ inclusief de bijlagen (Z2017/019074)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Rectificatie

Wegens een productiefout is de pagina met familieberichten vorige week niet opgenomen in de krant.
Daarom staan de berichten die vorige week geplaatst hadden moeten worden er nu (gewijzigd) in.

Treur niet om mij,
maar blijf lachen en hef nog
een keer het glas op mij …

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor zijn optimisme en wilskracht tijdens de oneerlijke strijd tegen
zijn ziekte, hebben wij thuis afscheid genomen van mijn
geweldige man, onze alleskunnende vader, mijn broertje,
zwager en oompie

Na een gelukkig en bewogen leven, altijd vol plannen en
actief voor anderen is overleden mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Peter Droog
26 november 1966

Harry Noordman
Dalfsen
11 februari 1951

18 juni 2018
Bianca Droog - van Elten
Alex, Timo

Aalsmeer
18 juni 2018

Anja en Gerard
Chantal en Clas

Joke Noordman - Visser
Barry en Susan
Charlie
Nick

Kuifmees 18
1423 NS Uithoorn

Ron en Jessica
Tara
Riva

e uitvaart van eter heeft op 2 juni in Crematorium
Bouwens plaatsgevonden.

Oosteinderweg 174
1432 AR Aalsmeer

Wij zijn verslagen en bedroefd om het overlijden van
onze collega

Peter Droog

Wij zijn verslagen en bedroefd om het overlijden van onze collega

Je was een mooie vent!
Peter Droog
We zullen jou en je gezelligheid missen.

Hij was pas 51 jaar.

Hij was pas 51 jaar.

Wij wensen de hele familie heel veel sterkte toe.

Peter heeft met grote inzet en betrokkenheid als Techhumorvolle en begripvolle collega met een brede

interesse,
die
binnen
zijn werk
staatvan
was
Wij wensen zijn vrouw,
kinderen en
familie
veel sterkte
bij hetindragen
dit mensen
grote verlies.

Direct hulp aan huis bij
Computerproblemen
Onderhoud, herstel of installatie op locatie.
Geen voorrijkosten.Geen abonnementskosten.
No cure no pay.
Uitleg over het bedienen van uw smartphone,
tablet, PC/MAC, Apple en Windows.

te binden.

www.dtsonline.nl
Telefonisch bereikbaar van
ma t/m vrij: 9.00 – 18.00 uur

Namens directie en collega’s van Royal FloraHolland

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte
bij het dragen van dit grote verlies.
Namens directie en collega’s
van Royal FloraHolland

Na een lang liefdevol leven is, na een moeilijke periode op de gezegende leeftijd van 94 jaar, van ons
heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma

Willemijntje Theodora
van Seben - Kniep
Will
Aalsmeer

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
023 - 563 35 44
info@dunweg.nl

Peter heeft met grotenisch
inzet enSpecialist
betrokkenheid
Technisch
31 jaar
bij ons op locatie Aalsmeer
31 als
jaar
bij onsSpecialist
op locatie
Aalsmeer
Tel: 06-19902445
gewerkt. Hij was een fijn mens en een opgewekte, humorvolle en begripvolle collega met een brede
gewerkt. Hij was een fijn mens en een opgewekte,
Email: info@dtsonline.nl
interesse, die binnen zijn werk in staat was mensen te binden.

Kai & Mirjam
Svend & Romy
Lars & Sharon
Joost & Britt
Xander & Janine
Pascal & Carolien
Frank & Brenda
Stephan & Monique
Hans & Jolanda
Teun & Liesbeth

3 januari 1924

Nelson Martins Gutierrez
Uitvaartverzorger

www.dunweg.nl

Op maandag 25 juni heeft het afscheid van Harry
plaatsgevonden in Crematorium Bouwens te Uithoorn.

Lieve Harry,

Met respect voor u en uw dierbare
organiseren wij een uitvaart waar u met
een goed gevoel op terug kunt kijken.

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van

An Alderden - van den Akker
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij u
langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
Cor Alderden

19 juni 2018

weduwe van Lambertus van Seben

Aalsmeer, juni 2018

Soepele Swing,
vette Blues,
opzwepende Latin,
loeistrakke Funk en
dampende Rock
uit de regio

* Gevraagd:
Voor Sams Kledingactie t.b.v.
St. Mensen in Nood: draagbare
schone kleding, schoenen, dekens,
linnengoed, etc. Het hele jaar inleveren bij Ria Amsing, Karekietstraat
11, Aalsmeer. Tel. 0297- 341032
* Aangeboden
Uniek en origineel: een goed lijkend
portret, geschilderd op doek in
acrylverf. Mail naar: keessendevries@
gmail.com of bel: 06-31939057.

TOEGANG: UW

GIFT

5 jaar

Jazz
Weekend
op de haven

Yvonne van Seben
Chantal en Tom
Bobbie
Teddie
Barry en Rina
Mitchel

Watersportvereniging Nieuwe Meer
Stommeerweg 2 - Aalsmeer

Vrijdagavond 29 juni 21 uur

Pete Bog’s Bigband

Bert en Linda van Seben
Jeroen
Correspondentieadres:
Bert van Seben
Ophelialaan 21
1431 HA Aalsmeer

* Gevraagd:
Grote of kleine partijen oude school-,
stapel-, kantine- , kantoor- en kerkstoelen. We komen de spullen zelf bij
u ophalen dus twijfel niet en waag
er een belletje aan. Wij betalen u
contant. Tel: 06-10893672
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek
en curiosa. Eigen import rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201a Aalsmeer. Tel. 0297-320058

o.l.v. Leon van Mil

06 - 576 275 40
UW UITVAART IN VERTROUWDE HANDEN

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zaterdagavond 30 juni 21 uur

Fellows Bigband
o.l.v. Loet van der Lee

Zondagmiddag 1 juli 16 uur

Onze dank gaat uit naar Dokter Sjoerd Gullikers van
huisartsenpraktijk Groot en Bon en naar alle medewerkers van ‘t Kloosterhof voor de liefdevolle verzorging.

Kosmosis Bigband
o.l.v. Joost Dieho

Georganiseerd in samenwerking met

Jacco van der Laarse

Jaap van der Maarl

www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

08

28 juni 2018

Hein Meijer, Jaïr Stunt en Jan den Boer

Aalsmeer - Vrijdagavond 29 juni sluit cultureel café Bacchus
het seizoen af met Hein Meijer
& Jaïr Stunt: Blues meets gipsy.
Jaïr Stunt (1988) ontdekte op
18-jarige leeftijd de gitaar via de
muziek van legendarisch jazz gitarist Django Reinhardt. Als autodidact liet hij zich sterk beïnvloeden door onder andere het Rosenberg Trio, Wes Montgomey en
Joe Pass en dat leidde ertoe dat
hij al snel als gitarist werd opgenomen in de Haagse band Matou.
In de daaropvolgende jaren heeft
hij een reputatie opgebouwd als
intuïtieve en veelzijdige gitarist
die ondanks zijn voorkeur voor
jazz altijd oren heeft gehad naar
nieuwe invloeden. Dit leidde tot
samenwerkingen in uiteenlopende richtingen: van Swing en Blues
tot Franse Chanson en Zigeunerjazz. Het afgelopen jaar heeft Jair op meerdere Nederlandse festivals gespeeld waaronder Oerol
en Django Amsterdam.

taat van Jan’s flexibele instelling
en know-how van muziek in zijn
algemeenheid vertaald zich in de
vele bands en muzikanten waarmee hij heeft samengewerkt. Met
‘Little Boogie Boy’ Hein Meijer en
Jan den Boer hebben naast de reguliere optredens ook vele buitenlandse bluesartiesten muzikale ondersteuning verleend tijdens tournees door Europa. Al
met al heeft Jan met Jaïr en Hein
veel avonturen beleefd en zoals kruisbestuivingen in jazz en
bluesmuziek behoort tot de traditie van improvisatiemuziek, zo
logisch is het dat Jan, Jaïr en Hein
samen hun muzikale hart luchten. Dit is wat deze drie muzikanten met veel plezier gaan doen in
Bacchus! Reken op een mix van
jazz, gypsy en blues op eigen wijze vertolkt. Het culturele café in
de Gerberastraat gaat open om
21.00 uur. Entree: Uw/jouw gift

Passie voor muziek
Jaïr en de Aalsmeerse blueszanger en gitarist Hein Meijer delen
niet alleen de passie voor hun
muziek, maar ook wordt bij beide
muzikanten de bas(is) verzorgd
door de Haagse bassist Jan den
Boer. Zowel bij Matou en de Little Boogie Boy Bluesband is Jan al
jaren een vaste waarde. Het resu-

Zondagmiddag akoestisch met Upstream

Amerikaans supertalent in
The Shack zaterdagavond

▲

Bacchus sluit seizoen af
met: Blues meets gipsy
Vrijdag, zaterdag en zondag op Nieuwe Meer

Vijf jaar Jazzweekend met
optredens drie bigbands!
Aalsmeer - Vijf jaar Jazzweekend
op jachthaven de Nieuwe Meer:
dat moet gevierd worden! Er treden dit weekend maar liefst drie
spetterende bigbands op, afkomstig uit de regio. Dat betekent drie
dagen met soepele swing, vette blues, opzwepende latin, loeistrakke funk en dampende rock.

heeft het orkest een unieke dirigent. Loet staat immers aan het
hoofd van de professionele Holland Bigband en werkt als trompettist met orkesten als Jazz Orchestra of the Concertgebouw,
Cubop City Bigband en het Glenn
Miller Orchestra.

Zondag 1 juli om 16.00 uur:
De ‘grande finale’ met de Kosmosis Bigband uit Amsterdam. De
muzikale inspiratie van Kosmosis is waarlijk kosmisch en breed
te noemen. Opgericht door Joost
Dieho in september 2003 onder de naam Soulrebels Big Band
heeft Kosmosis zich ontwikkeld
tot een ambitieuze groep enthousiaste muzikanten met een
interessant repertoire. Het muzikale spectrum van de Kosmosis Bigband kent vele dimensies.
De band speelt mooie subtiel
swingende Braziliaanse stukken,
zoals een snelle Frevo of Samba, maar ook een vettige Funk
groove van Herbie Hancock, een
fraaie Jazz Ballad van Pat MetheZaterdag 30 juni om 21.00 uur: ny of een stevig stukje Latin van
Fellows Bigband; een echte Am- Paquito D’Rivera. Dit alles wordt
stelveense bigband, die ‘all time op krachtige en subtiele wijze onclassics’ speelt, onder leiding dersteund door een uitgebreide
van jazztrompettist Loet van der en uitstekende ritmesectie.
Lee. Naast traditionele bigband- Het weekend belooft opnieuw
nummers van grootheden zoals een muzikaal feest te worden,
Count Basie en Duke Ellington is mede georganiseerd door KCA
er plaats voor Latin, Pop en Funk. en cultureel café Bacchus. Op de
De Fellows Bigband is in 1981 op- Nieuwe Meer, Stommeerweg 2,
gericht (als Bounce Bigband) en 1431 EW Aalsmeer. Toegang: uw/
bestaat uit twintig leden, sterk jouw gift. Inlichtingen: Henny
variërend in leeftijd. In de beken- Essenberg, tel. 0297-327698 en
de jazzmusicus Loet van der Lee Pierre Tuning, tel. 0297-360355.
Vrijdag 29 juni om 21.00 uur:
Pete Bog’s Bigband met achttien
musici uit de regio Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en De Ronde Venen. De band, onder leiding van
Leon van Mil, speelt zowel het
vertrouwde bigbandrepertoire
van de 20ste eeuw met stukken
van Sammy Nestico, Cole Porter,
Duke Ellington, Count Basie en
anderen, als prachtige stukken
uit het Latin- en Poprepertoire, in
een bigband-jasje. De band heeft
de laatste jaren zijn repertoire
sterk uitgebreid. Op strategische
plekken in de band zitten heerlijke solisten die de zaak nog verder
kunnen opzwepen.

Toch buitenfestival in Aalsmeer

Outdoor Bandjesavond bij
N201 deze zaterdag!
Oude Meer - Voor aanstaande
zaterdag én zondag heeft The
Shack weer twee geweldige liveacts op het programma staan!
Zaterdagavond 30 juni zit de 18
jarige supertalentvolle Ben Levin achter de piano met om hem
heen een fantastisch swingende band! Een uniek optreden
van hoog niveau van deze jonge Amerikaanse pianist en zanger. Ben Levin speelde recent nog
met legendarische gitarist Bob
Margolin en drummer Philip Paul.
In The Shack speelt Ben Levin met
zijn vader, de bluesgitarist Aron
Levin, en worden zij ritmisch begeleid door drummer Maarten
Kruijswijk en bassist Hans Ruigrok. De 18-jarige Ben Levin uit
Ohio is één van de weinige ‘vierde generatie’ boogie woogie en
pianoblues muzikanten in de VS.
Onlangs won hij de eerste prijs tijdens de Dayton Blues Challenge
en bereikte hij de tweede plaats
in de solo/duo-categorie van de
Cincinnati Blues Challenge. In
2017 speelde hij op het grootste boogie woogie en pianoblues
festival ter wereld, in Frankrijk,
waar 5.000 blues en boogie fans
uit de hele wereld samenkomen.
En zaterdag mag The Shack deze
schitterende muzikant verwelkomen op haar podium. Een aanrader voor de liefhebber van swinging blues en boogiewoogie.
Eerste terras optreden
Zondag 1 juli het eerste terras optreden van dit seizoen. Het muzikale startschot op deze, hopelijk zonnige zondagmiddag

wordt gegeven door Chaja van
der Heide en André van Solinge, die samen het duo Upstream
vormen. Chaja kennen de meesten van de Fleetwood Mac tribute
band Mirage. Met haar geweldig
mooie stem en dito begeleiding
van gitarist/songwriter André
op de akoestische gitaar, spelen
ze prachtige bluesy en country
songs. Toegankelijke songs met
een intens verhaal, variërend tussen country, blues en met duidelijke invloeden uit de jaren zeventig. De onderlinge chemie, timbre van de harmonieuze samenzang en het gebruik van meerdere instrumenten geven bij vlagen
de indruk alsof er een voltallige
band staat te spelen. Kortom; een
bruisende kick-off van het duo
Upstream!
Guns ‘n Roses
Vrijdag 6 juli sluit The Shack dit
undercoversessie seizoen af met
een spectaculair eerbetoon aan
Guns ‘n Roses. De line-up is al
even vet als de muziek van deze
Amerikaanse Rockband met Andrew Elt, David Aferiat, Guido Vrouwe, Jeroen Polderman en Jasper
Verbruggen. Het wordt een ultimate Guns ‘n Roses Tribute. Een
aanrader!
The Shack is op zaterdag 30 juni
geopend om 20.00 uur, Ben Levin & Band start rond 21.00 uur,
entree 10 euro. Zondagmiddag
1 juli open vanaf 15.00 uur, Upstream begint rond 16.00 uur, entree is gratis! Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Aalsmeer - Geen bandjesavond
helaas dit jaar, maar gelukkig is er
toch een mooi buitenevenement
met livemuziek aanstaande zaterdag 30 juni op het grasveld achter club en muziekcentrum N201!
Er wordt een mooi podium in het
grasveld achter het pand aan de
Zwarteweg neergezet, een grote bar, een foodtruck (met lekkere dingen voor een net prijsje),
statafels, oude bankstellen en zitzakken, zodat de bezoekers zowel
staand als zittend de hele namiddag en avond lekker kunnen genieten van maar liefst elf bands,
koud drankje erbij, lekker eten
en er wordt prachtig weer verwacht, kortom: het gaat heel gezellig worden!

Pop, rock en meer
De volgende bands staan te trappelen om er een mooi feest van
te maken: Paradise, De Toffe Ted
Experience, Chocolademelk, ZuckerFree, The Black T’s , Zwemjas,
The G Bee’s, Mr. Ray Bass, The Cover Crew, Never the Same en de
Blue Band. Een groot deel van
deze bands komen voort uit De
Bandbrouwerij en de organisatie is blij om te zien dat er vergeleken met een aantal jaar te-

rug weer heel veel nieuwe, jonge
bands zijn ontstaan waar het regionale muziekcircuit nog jaren
lang plezier van zal hebben. Meer
gevestigde bands spelen natuurlijk ook op de Outdoor Bandjesavond: bands als Never the Same,
The Cover Crew en multitalent Riendy Holder uit Kudelstaart met
zijn Mr. RayBass hebben hun sporen allang verdient en zullen zaterdag het publiek trakteren op
een breed scala aan bekende hits.
Qua muziek hoeft niemand zich
te vervelen: Pop, reggae, funk,
rock, Nederlandstalig, oude en
nieuwe hits; alles komt voorbij.
Het programma begint eind van
de middag om 16.30 uur met de
eerste band. Om 00.00 uur gaat
buiten de muziek uit en gaat het
feest binnen verder. Hier zal dj
Norman tot in de kleine uurtjes
vette en foute hits draaien uit de
90’s en zero’s, van danceclassics
tot feestcafé en alternatieve hits,
alles komt voorbij.
Jong en oud welkom
Elke muziekliefhebber kan dus
zijn/haar hart ophalen zaterdag
bij N201, jong en oud is welkom.
Er kunnen niet zoveel mensen op
het terrein als de Bandjesavond
in het dorp, kom dus op tijd want
als het te druk wordt dan laat de
organisatie geen bezoekers meer
toe. Kom zoveel mogelijk lopend
of op de fiets te, want bezoekers
kunnen niet parkeren op het terrein van N201. Wel op het industrieterrein aan de overkant (Witteweg), dit staat aangegeven.
De toegang is gratis.
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Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Expositie open tot en
met 29 juli elke donderdag tot
en met zondag 14 tot 17u.
Schilderijen van Afke Borgman in Gezondheidscentrum,
Drie Kolommenplein.
Foto’s Aalsmeer Photo in gemeentehuis.

29 JUNI

Energie Ontbijt Sienergie in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf
8.30u.
Midzomernacht zwemmen in
het Oosterbad, Jac. Takkade 1
van 19 tot 00u.
Speelavond BV Hornmeer
vanaf 20u. in buurthuis, Dreef
1. Laatste van dit seizoen.
Taizegebed in Karmelkapel,
Zwarteweg 36 vanaf 20.30u.
Little Boogie Boy Hein Meijer
in cultureel café Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21u.
Afsluiting seizoen.
Start Jazzweekend op jachthaven Nieuwe Meer, Stommeerweg 2 met Pete Bog’s
Bigband vanaf 21u.

30 JUNI

Crash Museum open van
11 tot 16u. Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk, Aalsmeerderbrug.
Historische wandeling door
Centrum. Start 11u. bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Familie-estafette in het Oosterbad vanaf 13u.
Expositie Sander Bosman
en graffiti crew in KunstKas,
Aalsmeerderweg 325. Van 13
tot 17u.
Veiling op de Historische Tuin,
ingang Praamplein om 15u.
Muzikale afsluiting Ik Toon
maand in gemeentehuis met
muziek en prijsuitreiking
awards Amazing Amateurs
vanaf 16u.
Bandjesavond outdoor bij
N201, Zwarteweg van 16.30u
tot 00u. Afterparty met dj 0002u.
Jazzweekend op jachthaven
Nieuwe Meer, Stommeerweg
met Fellows Bigband v/a 21u.
Ben Levin & Band in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer
vanaf 21u.

1 JULI

Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Sander Bosman en graffiti
crew in KunstKas, Aalsmeerderweg 325. Van 12 tot 17u

Jazzweekend op jachthaven
Nieuwe Meer, Stommeerweg
2 met Kosmosis Bigband vanaf 16u.
Upstream live op terras van
The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer vanaf 16u.
Baan7 jongerendienst vanaf
19u. bij Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug.

2 JULI

Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.
Klaverjassen in ’t Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16.30u.
Start Avond4Vierdaagse in het
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1.
Ook plankhangen, bommetje
maken en boegsprietlopen.

3 JULI

Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Info-punt Kudelstaart in Place2bied, Graaf Willemlaan 1
open 12.30 tot 14.30u.
Fietstocht PCOB senioren richting Mijdrecht. Start 13.30u. bij
Parochiehuis, Gerberastraat.
Bridgen in ’t Hofplein, Clematisstraat 16 van 13.30 tot 16u.

4 JULI

Koffie drinken in de Spil, Kudelstaart vanaf 10u.
Handwerken in het Lichtbaken, Rijsenhout vanaf 10u.
Koffie- en spelochtend voor
ouderen in Parklaan 26a van
10 tot 12u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer aan Beethovenlaan vanaf 10u.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1.
Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

5 JULI

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Fietstocht Pedaalridders van
OVAK. Start om 13.30u. vanaf
parkeerterrein Dreef.
Wandelen in het bos van 19.30
tot 20.30u. Verzamelen: Bosrandweg, hoek Rietwijkeroordweg.
Start Westeinder Water Week
met bouw een bootje voor
groepen 7 van basisscholen.
Tot en met 8 juli ook Aquapalooza, Rib Rally, Optimist on
Tour, Eredivisie Zeilen, Regenboog Zeilen, Kielboot introductie en Aero Zeilen.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
A A N BI EDI N G :

Party Plugs ‘Alpine’
(oorbescherming) €14,95
K OOP J E:

Microfoon ‘Gatt Audio’
DM50 €19,95

N I EU W:

Viool ‘Leonardo’ 3/4
€155,TI P :

Grote marktkraam vol
percussie-instrumenten

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

Danique L Piet

Het is niet
te zien

Ria

VAN HARTE

GEFELICITEERD!
Wij zijn

is al bijna

SUPERTROTS

7x10

op jou!

Aalsmeer • Amstelveen • Mijdrecht

Namens Papa, Mama, Elaine, Maarten en Julian
met het behalen van je HBO diploma Bouwkunde!

Van harte gefeliciteerd!

Kom

Liefs Ton
Anko, Chantal, Maddy en Uma
Erwin, Marieke, Marit en Joris

FRANKIE 50!

Campremy
desemstok +
huisgemaakte
knoﬂookdip

Julian M Piet

Van harte gefeliciteerd

Zomer fruit
vlaaitje

Met het behalen van je vwo diploma, wij zijn ontzettend trots
op jou! Nu vakantie en daarna op naar een nieuwe studie!
Namens Papa, Mama, Elaine, Maarten en Danique!

TE KOOP:

Liefﬁe, gefeliciteerd met je 50ste!
Love you! Je meissie

Hoe ouder
de Duif
hoe ruiger de fuif!

prachtige epoxy

PRAAM/BOK
incl. penta motor
lengte 8.70 m.
breed 2.40 m.
prijs € 3500,-

Ophelialaan 97 Aalsmeer 0297-327453
www.vishandelveerman.nl
Like us

De
Horn
Beethovenlaan 54
0297-360002

(NAAST DE HOOGVLIET)

Tel. 06-10893672
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. wasmachines, gasfornuis, vaatwassers, droger, kachels,
fietsen, radiators, accu’s en div.
metalen. Tel. 020-6455546
Te koop:
Een snorfiets merk sparta funny
bouwjaar 1970 moet opgeknapt
worden €75,-. Tel. 06-24395253
Gevraagd:
Koffertjes -mapjes met 45 toeren
plaatjes pop beat rock muziek jaren
50-60 neemt ze graag van u over.
Tel. 06-12946730
Te koop:
Eenpers. tentje en slaapzak z.g.a.n.
€10,-. Tel. 0297-322803

LAAT NÚ UW
TENT OF BOOTZEIL
REPAREREN

INLOOPSPREEKUUR
Elke 1ste woensdag van de maand

Over wat er komt kijken bij een uitvaart:

•
•

vrijblijvend
van 9.00 - 10.00 uur

De koffie staat klaar!

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
023 - 563 35 44
info@dunweg.nl

Dunweg.nl/inloopspreekuur

WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

Verloren:
Op 2-6-2018 een zilveren hartvormige hanger verloren. Aan de ene
kant staat Ferry, andere kant een
datum. Tel. 06-16718804

Drogisterij

€6,95

Vn

Bel: 340828

Lieve Frank, gefeliciteerd met je 50ste!

HET WORDT WEER BBQ WEER
DIVERSE SOORTEN
SPIEZEN
O.A DORADE, ZEEBAARS
EN GAMBA’S
:
MAAR OOK TEAK,
ONIJNS
T
,
T
O
O
M
M
ZAL
FOREL EN
,
W
U
A
J
L
E
KAB
ERS
ZALMBURG

Zomers smullen van
het beste uit de natuur

Reeker
Wonen

Anko & Chantal, Carola, Victor & Nicole, Mike & Edith, Sander & Ingrid

€3,50

Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl
* Gevraagd:
Oud ijzer en metalen. Verwijderen
van ketels, boten, fietsen en motoren.
Ontruimen van opstallen.
Tel. 0297-329180
Te koop:
Grote parasol 3 mtr. Met opberghoes.
Verplaatsbare voet met wieltjes en
zware voettegels en opdraaimechn.
€90,-. Tel. 0297-527709
Te koop:
Rieten reiswieg €10,-.
Tel. 0297-323774

Wij kopen
graag uw
tourcaravan.
Alle merken
en bouwjaren.

Tel: 06-53202040

✪ ZEVEN DAGEN PER WEEK VANAF 15:00 GEOPEND.
✪ REGELMATIG LIVE MUZIEK OP ZATERDAGAVOND.
✪ PUBQUIZ OP DINSDAGAVOND OP EVEN WEKEN.
✪ ZEER RUIM ASSORTIMENT BIEREN OP FLES EN TAP EN
GEDISTILLEERD, 20 SOORTEN WHISKY EN 7 GIN.

LIKE ONS OP FACEBOOK OF KIJK OP WWW.JOPPE.NL
WETERINGSTRAAT 8 • AALSMEER • 322949

Iedere uitvaart krijgt bij
ons de grootst mogelijke
persoonlijke zorg

door Zeilmakerij

Balder

Leimuiden
Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

Christelijke boekwinkel,
De Ichtusshop
voor al uw christelijke
lectuur en muziek.
Elke dinsdag, vrijdag en
zaterdag open van
10.00 – 16.00 uur
Gebouw Irene,
Kanaalstraat 12 te Aalsmeer
Tel.nr. 0297-363353
www.ichtusshop.nl

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het
verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd
worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare.
Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden.
Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare
momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren
team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te
ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom
een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in
alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum
Finnema
Directe hulp na overlijden:
0297 325 865
(dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartcentrum Finnema
Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis
www.uitvaartcentrumﬁnnema.nl
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Te zien tot en met dit weekend

Amazing Amateurs in de
etalage (vervolg)
Aalsmeer - Tijdens de Ik Toon
Maand - een landelijke initiatief
ter bevordering van de amateur
kunst - hebben KCA en het Cultuurpunt een expositie georganiseerd waarvoor 42 amateur kunstenaars zijn geselecteerd. Hun
werk is nog het komend weekend te zien in 26 etalages van verschillende ondernemers in het
Tijdens de Kunstroute 2017 was de KunstKas van Tobias en Trudy Rothe centrum van Aalsmeer. Een imvoor het eerst open voor publiek. Dit weekend kan nader kennis gemaakt pressie.
worden met graffiti werken.
Beeldhouwers
Deze week extra aandacht voor
de beeldhouwers. In de etalage van Van Uffelen (hoek Zijdstraat Van Cleeffkade) exposeert
de Beeldhouwgroep Aalsmeer.
De leden zijn Mary van den Helder, Angela Tijhuis, Ans van Tol,
Bernard van Maris, Bert WoudAalsmeer - Zaterdag 30 juni en den hun gebied (turf ) met hun stra, Eveline Plamer, Irma Maarszondag 1 juli opent de KunstKas namen en straatnummers en de- se, Marianne Kreeke, Marian Thovan Tobias en Trudy Rothe haar ze markeringen groeiden snel mas, Silla Tchen, Sonja Weening
deuren voor het publiek. In dat uit tot sierlijke lettervormen. Dit en Wim van Leeuwen. Naast de
weekend exposeren Sander Bos- werd overgenomen door creatie- abstracte werken ook een aanman (HerzOne) en zijn crew MVP ve jeugd die niet in bendes zaten tal realistische beelden. Het zijn
[Most Valuable Players] hun graf- en daaruit ontstond de ‘writing’ of stuk voor stuk beelden die je wilt
fiti werk op een controversië- graffiticultuur.
vasthouden. Want dat is zo heerle manier. Niet op een publieke
lijk van beelden, die zijn er voor
muur ergens in een stad, maar op Naamsbekendheid
gemaakt om te kunnen aanraken.
canvas en papier in een voormali- Begin jaren zeventig ontdekten Bijna aan het eind van de Zijdge rozenkas. Vandaar dat zij voor de graffitischrijvers dat de metro- straat in de etalage van het Boekdeze expositie hebben gekozen treinen van New York een ideaal huis is het werk van Carolien Hovoor de titel ‘Off The Wall’ met als medium waren om hun namen rich te bewonderen. Ook hier
ondertitel ‘graffiti sketches & can- door de stad te laten reizen en weer totaal verschillende vormen
vases’.
daarmee hun naamsbekendheid van abstract tot figuratie. Vijftien
Veel mensen zien het tekenen op (fame) snel konden laten groeien. jaar beeldhouwt Carolien nu. Het
muren en het spuiten van graffi- Binnen afzienbare tijd stonden al- is haar passie waarbij zij al werti als een ontwikkeling die ont- le metrostellen vol met graffiti, kend de wereld om haar heen
staan is in de jaren tachtig als ge- iets wat ook de aandacht van de vergeet. Het is een veel gehoorvolg van de toen moderne hip- media trok.
de opmerking van alle creatieve
hopcultuur. In werkelijkheid kent Door deze media aandacht sloeg amateurs. “Dan ben ik zo heerlijk
dit fenomeen echter een rijke his- de graffiti trend begin jaren tach- aan het schilderen, dat ik de tijd
torische traditie. Van de prehisto- tig over naar Europa waar naast vergeet.” Het is werkelijk een fanrische mens tot de Kruisvaarders menig gebouw en treinstel ook tastische bezigheid - hobby - die
en de soldaten uit de Tweede We- één kant van de Berlijnse muur ook nog zoveel blijvende en inreldoorlog, allemaal beschreven werd voorzien van allerlei teke- spirerende schoonheid kan opzij in het verleden muren met hun ningen en teksten. Sindsdien is leveren.
boodschappen.
Graffiti een wereldwijd fenomeen
geworden waarvan vele aspecten Door de steen geleid
Ingekraste tekening
terug te vinden zijn in de huidige Carolien heeft met veel verschilHet woord graffiti, niet te verwar- reclame en kunstwereld.
lende soorten steen geëxperiren met het Engelse ‘gravity’ of- Wilt u de graffitiwerken eens van menteerd. “Iedere steen vraagt
wel ‘zwaartekracht’, is afkomstig dichtbij bekijken en meer te weuit het Latijnse ‘graffio’, dat ‘in- ten komen over deze bijzondere
gekrast’ betekent. Het Italiaanse kunstvorm? Dan ben u van harte
‘graffiti’ betekent ‘ingekraste te- welkom op zaterdag 30 juni van
kening’. De moderne vorm van 13.00 tot 17.00 uur en zondag 1
graffiti ontstond gedurende de juli van 12.00 tot 17.00 uur in de
jaren zestig in Philladelphia en KunstKas aan de AalsmeerderNew York. Jeugbendes markeer- weg 325.
Aalsmeer - Presentatoren Erik
Kreike en Sem van Hest ontvangen donderdagavond burgemeester Nobel in hun radioprogramma. Het college is inmiddels
enkele weken onderweg en gevraagd zal worden naar de nieuwe samenwerking in het college.
De ontwikkelingen op politiek
vlak nemen ze door, evenals het
Aalsmeer - De Ik Toon maand fi en workshops kleding pimpen programma dat het college heeft
van de amateurkunst is alweer van Manpowerr.
vastgesteld. Na de burgemeesbijna ten einde. De afgelopen weter is ook wethouder Robert van
ken werd er in Aalsmeer veel ge- Gouden penseel
Rijn te gast in de studio. Ook met
organiseerd op het gebied van Een van de grote projecten tij- Van Rijn wordt de lokale politiek
kunst en cultuur, zoals een expo- dens IkToon was de expositie doorgenomen. Suggesties voor
sitie, workshops en een uitgaans- Amazing Amateurs in de etalage. onderwerpen en vragen zijn welavond. Om de maand af te sluiten Het is u wellicht niet ontgaan dat kom via info@radioaalsmeer.nl.
vindt aanstaande zaterdagmid- diverse etalages in het centrum
dag 30 juni een feestelijke afslui- de afgelopen maand rijkelijk ge- Zomerevenementen
ting plaats in het gemeentehuis. vuld waren met kunst: in maar Wat staat er na Flower Festival,
Tijdens deze middag worden ook liefst 26 etalages waren onder an- Aalsmeer Roest Niet en de Gerade winnaars van de publieks- dere schilderijen, foto’s, sieraden niumarkt deze zomer nog meer
en vakjuryprijs van de Amazing en beelden te bewonderen. Voor op de agenda? Sander Jongkind
Amateurs in de etalage expositie dit project bundelden Cultuur- komt in het programma ‘Echt Esbekend gemaakt.
punt Aalsmeer en Stichting Kunst ther’ donderdagavond vertellen
en Cultuur Aalsmeer de krach- over de Bandjesavond. Harmon
Muziek, musical en tekenen
ten. Via een online stemformulier de Lange zit in het bestuur van
De afgelopen weken was in werd men in de gelegenheid ge- de Westeinder Waterweek vanAalsmeer van alles te beleven op steld een stem uit te brengen op uit Zeilschool Aalsmeer en Piehet gebied van amateurkunst. Zo zijn of haar favoriete kunstenaar. ter Groenveld organiseert straks
waren daar de Buitenspeeldag en De winnaar ontvangt de Gouden weer de mooiste concerten vanuit
het Kinderplein waarbij de jeugd Penseel. Ook de vakjury beoor- De Oude Veiling. Een leuke vraag
kennis kon maken met verschil- deelt de kunstwerken en heeft voor één van deze mannen? Mail
lend naschools aanbod van Cul- drie prijzen te vergeven. Wie er Esther via esther@radioaalsmeer.
tuurpunt Aalsmeer, zoals muziek, met de prijzen vandoor gaan
musical en circus.
wordt aanstaande zaterdag, 30 Afscheid kinderburgemeester
Daarnaast vonden er iedere juni, bekend gemaakt in het ge- Komende vrijdag komt Derek voor
woensdag beeldende workshops meentehuis van Aalsmeer. Van- de laatste keer als kinderburgevan echte kunstenaars plaats in af 16.00 uur is publiek van harte meester langs bij Let’s Go. Tijd om
het Pop Up Atelier, waaronder welkom. Smartlappenkoor Denk terug te blikken op zijn jaar als Kingraffiti, zeefdrukken en stripteke- aan de Buren en Muziekvereni- derburgemeester! Verder is Red
nen. Ook Do-it, de uitgaansavond ging Flora zullen de uitslag mu- de Bij de nieuwe hit van Kinderen
georganiseerd voor en door jon- zikaal opluisteren. Na afloop van voor Kinderen. Hawo en Sophie
geren, was een groot succes af- het programma worden bezoe- zetten zich ook in om de bijen te
gelopen zaterdag. De N201 stond kers in de gelegenheid gesteld na redden. Ze stuurden een mail om
flink op zijn kop met onder ande- te borrelen met een hapje en een daarover te vertellen en dat komen ze vrijdag doen. Kim, Laurens
re een optreden van rapper Rif- drankje.

Zaterdag en zondag expositie

Sander Bosman met zijn
ra ti rew i u st as

om een andere, eigen benadering.” Het is de vorm van de steen
die haar leidt naar het eindresultaat. “De vorm wordt uit mijn handen geboren.” Haar pronkstuk is
wel de statige uil die op een stapel boeken rust. “Toen het beeld
af was realiseerde ik mij pas dat
het verwant is aan een beeld gemaakt door de bekende beeldhouwer Johan Altorf.” Deze kunstenaar leefde van 1876 tot 1955.
Zijn strenge en gestileerde beelden zijn onder andere te zien in
het Rijksmuseum. Altorf werkte
ook samen met de architect Hendrik Berlage.
In gemeentehuis
In de burgerzaal van het gemeentehuis worden regelmatig tentoonstellingen gehouden die een
maatschappelijke karakter dragen. Een deel van de kunstwerken die nu nog in de etalages te
bewonderen zijn, krijgen gedurende de zomermaanden een
plek op tentoonstellingsschotten. Tijdens werkdagen is de tentoonstelling vrij toegankelijk.
Janna van Zon
‘De wijze uil’ gemaakt van mergelsteen door Carolien Horich in 2017.
Het beeld is 45 centimeter hoog en
25 centimeter breed.

Mooie hommage aan Coq Scheltens

ee ew deri
r
veelzijdige kunstenaar
Aalsmeer - Zaterdag 23 juni
liep het Oude Raadhuis vol met
vrienden van Coq Scheltens. Helaas zelf niet meer in levende lijve aanwezig, maar door haar
werk zweefde zij boven de hoofden van allen die haar goed hebben gekend. Maar ook voor degenen die slechts zijdelings van
haar hadden gehoord, was de
tentoonstelling een verrassing.
“Tjé wat heeft die vrouw veel gemaakt.” En dat klopt. Coq sleet
haar leven niet in ledigheid. Zij
was ongelooflijk actief, kwam altijd op voor de medemens die het
wat minder goed in het leven had
getroffen.
Met veel precisie en zorgvuldigheid werkte zij aan haar tekeningen, vaak zocht zij haar onderwerpen dicht bij huis. Tijdens de
opening werden ook heel veel
vastgelegde plekjes herkend. En
voor wie iets niet wist was er altijd
wel één van de aanwezigen die
het antwoord kon geven. “Neen
joh, dat huisje staat er niet meer.”

Zonnige kant van het leven
Uit haar werk is tevens duidelijk
op te maken dat zij koos voor de
zonnige kant van het leven. Door
deze houding wist zij ook haar
ziekte lang weerstand te bieden
en zelfs toen het noodlot toesloeg en zij gedwongen was zich
voort te bewegen in de rolstoel
verloor zij niet haar humor en
werklust. Bleef zij in haar aangepaste huis in de Chrysantenstraat
gewoon tentoonstellingen organiseren. Niet zozeer van eigen
werk, maar veel meer van kunen Jonas tellen net zoals iedereen stenaars die wel een steuntje in
af naar de grote zomervakantie. de rug en wat publiciteit konden
Nog 4 uitzendingen te gaan! Tij- gebruiken. Coq was bij uitstek
dens de zomervakantie hoor je de iemand die vooral beginnende
6 leukste, mooiste of grappigste
uitzendingen van het afgelopen
seizoen. Welke dat zijn dat bepaal
jij! Welke uitzending wil jij nog een
keer terug horen? Laat het weten
en wie weet hoor je jouw favoriete uitzending wel terug tijdens de
Let’s Go Zomerstop! Mail naar letsgo@radioaalsmeer.nl.

Burgemeester Nobel in
Radio Aalsmeer Politiek

Afsluiting Ik Toon maand in gemeentehuis

Muzikale prijsuitreiking
Amazing Amateurs

Wijkagent
Vrijdag ontvangt Ron Leegwater in zijn Vrijdagavondcafé wijkagent Erik van den Brun voor het
maandelijkse boeiende gesprek.
Je hoort het meest actuele politienieuws en preventieve adviezen en uiteraard neemt Erik weer
een vinyl langspeelplaat mee om
een nummer van te laten horen. Heb je vragen aan wijkagent
Erik of wil je iets delen? Laat het
dan weten tijdens de uitzending
via een email naar studio@radioaalsmeer.nl. In het tweede uur
ontvangt Ron zijn radiocollega
Meindert van der Zwaard voor
zijn maandelijkse Muzikale Mengelmoes. En natuurlijk zijn er ook
deze week uitgaanstips, de gezellige meezinger, de Twitterhit,
de Soulshow-classic en het radiospelletje Soundmemory. Luister
mee vrijdag van 21 tot 23 uur.

nu. En er is een kleine muzikale
terugblik op de Aalsmeerse Veteranendag van 2 juni jl.

Cafébaas en Oud Aalsmeer
Maandag komt Remco Maarse naar de studio voor zijn persoonlijke top 10. De nieuwe uitbater van het café aan de Dreef,
De Gouwetéén, zal onder andere uit de doeken doen hoe hij aan
de naam van zijn café gekomen
is. Ook benieuwd naar de reden
achter zijn tien, met zorg uitgekozen, nummers? Luister dan van
Blik op Veteranen
20.00 tot 21.00 uur op maandag 2
Zaterdag schenkt Sem van Hest juli. Presentatie is in handen van
onder meer aandacht aan de Ve- Miranda Gommans en Talitha van
teranen Top 50, dit in het kader Itterzon verzorgt de techniek.’
van de landelijke veteranendag. Op maandag 25 juni ontvinElk jaar verschijnt er een lande- gen presentatoren Mylène en Ellijke top 50 met gekozen muziek bert Huijts de 217e gast in ‘Door
door de veteranen. Sem put uit de Mangel’. In de wekelijkse talkde top van de jaren negentig tot show vertelde Jan Willem de Wijn

kunstenaars een podium bood en
ook ‘zolderruil’ exposities hield.
Het was nooit leeg en stil om haar
heen. Maar vergis je niet, Coq kon
ook heel kritisch zijn en stak dat
nooit onder stoelen of banken.
Bedacht ludieke acties die velen
nog in het geheugen gegrift zullen staan. De niet van humor gespeende teksten die zij verwerkt
heeft in de tekeningen van onder andere de watertoren zijn
een typisch voorbeeld van datgene waar Coq voor stond. “Nog
steeds actueel, het zou ook zomaar gisteren gemaakt kunnen
zijn”, was een opmerking. Haar
voorliefde voor poezen is eveneens in haar werk terug te vinden. Kleurige katten staren de kijker met brutale blikken aan. Leuk
zijn ook de boekjes op de tafel in
de tuinkamer. “Nooit geweten dat
zij ook zoveel boekjes heeft geïllustreerd.” Het is en blijft mooi om
mensen ook na je dood nog zo te
kunnen verrassen.
Opbrengst naar goed doel
Het werk van Coq Scheltens is
te koop en geheel in haar stijl,
zijn de prijzen laag en gaat een
groot deel van de opbrengst naar
een goed doel. Zaterdag stroomden er al heel wat bankbiljetten
binnen. De tentoonstelling, een
hommage aan Coq Scheltens, is
nog tot zondag 29 juli te bekijken in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat in het Centrum. De
toegang is vrij en de openingstijden zijn van donderdag tot en
met zondag van 14.00 tot 17.00
uur. Deze vrolijke tentoonstelling zal ook zeker kinderen aanspreken!
Janna van Zon
Foto’s: www.kicksfotos.nl

ronduit over zijn interesse over de
Aalsmeerse historie. Ook Jan Willem heeft weer een nieuwe gast
voor komende maandag gevonden. Op de eerste maandag in
juli komt om 19.00 uur Annigje
Leighton-van Leeuwen als 218e
gast naar de studio. “Annigje was
penningmeester van de stichting Oud Aalsmeer, maar zij doet
meer. Je doet ook nooit een vergeefs beroep op haar. Zij zegt altijd ja, maar zegt zij nou nooit
eens nee?”, wil dr. Jan Willem de
Wijn weten. Als luisteraar een
vraag? Mail deze dan naar info@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens
de uitzending naar de studio. Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving en is
te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en
via www.radioaalsmeer.nl.

U ONTVANGT
DE ZAK
IN DE
BRIEVENBUS

Bewezen de
goedkoopste!

* Vraag naar de voorwaarden

Op alles wat in de zak past
van woensdag 27 t/m zaterdag 30 juni 2018
Op de parfumerieafdeling van

MOOI van der Zwaard*

Per combinatie kan de prijs verschillen. *Je krijgt 50% korting op de totaalprijs

GEEN ZAK ONTVANGEN?
Knip deze advertentie
uit en neem hem mee
naar de winkel dan ligt
de actiezak voor u klaar!

ZĲDSTRAAT 16-18 • AALSMEER
TEL. (0297) 324207

Te koop:
Buitenboordmotor Evinrude DeLuxe
2 cilinder 2 takt €100,-.
Tel. 06-49020353

STUNT

1+1
GRATIS*

Appelsientje of
Dubbeldrank
2 pakken van 1 liter
Van 2.38 - 3.38
Voor 1.19 - 1.69

PER STUK

* Beide acties lopen t/m zaterdag 30 JUNI 2018
Te koop:
Wijnkoeler van het merk Liebherr.
Kleur wit, 120 cm h. x 60 br. €60,-.
Tel. 06-19462373

SUPER

60%

Gevonden:
Zonnebril gevonden in zwart etui, op
het fietspad in Kudelstaart.
Tel. 0297-321969

N
KORTI

19.

99

G

Liv&Giv Chefline
pannenset**

bij Van der Schilden Lingerie

3-delig Ø 20cm,
24cm en 28cm.
Hoogwaardige
keramische antiaanbaklaag geschikt
voor alle warmtebronnen
en vaatwasserbestendig
Van 49.99
Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 juni t/m dinsdag 3 juli 2018

WE E KE N DD EAL
VR

ZA

ZO

29, 30 juni & 1 juli

NU
RAADHUISPLEIN 10
AALSMEER
TEL(0297) 32 72 53
IINFO@SCHILDEN-LINGERIE.NL

25
%
KORTING

HOOFTSTRAAT 146
ALPHEN A/D RIJN
TEL(0172) 47 30 14
WWW.SCHILDEN-LINGERIE.NL

Ola waterijs

GRATIS
Dripsip t.w.v. € 2.99

**

Dit product is in al onze winkels verkrijgbaar,
behalve in Aalsmeer Beethovenlaan,
Amersfoort Operaplein, Boskoop Goudse rijweg,
Gouda Plataanstraat, Hazerswoude,
Hilversum Adm de Ruijterlaan, Hoofddorp,
Leiderdorp of Rijnsburg

Zet- en drukfouten voorbehouden

Festini peer, aardbei,
Hollandse raket of
Hollandse klassiekers
Pak met 8 - 12 stuks
Van 2.45 - 2.92
Voor 1.83 - 2.19
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Wie verdient dit keer de
Cultuurprijs Aalsmeer?
Aalsmeer - De stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer biedt vrijwilligers van KCA de unieke kans
om kandidaten voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2018 voor te dragen. Het cultuurbeleid van de
gemeente is erop gericht zoveel
mogelijk inwoners uit Aalsmeer
en Kudelstaart deel te laten nemen aan culturele activiteiten.
Daarbij gaat de gemeentelijke
aandacht vooral uit naar de jeugd
en de vele vrijwilligers die het culturele verenigingsleven mogelijk
maken. Eén van de stimulansen
is het uitreiken van de tweejaarlijkse Cultuurprijs. Deze prijs gaat
naar een persoon of instelling die
zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor kunst en cultuur in
Aalsmeer. Eerdere winnaars van
de Cultuurprijs Aalsmeer waren

Ton Offerman, muziekvereniging
Flora en Theodore van Houten.
De stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer (KCA) verzorgt in opdracht van de gemeente de voordracht voor de Cultuurprijs 2018.
Een jury bestaande uit de voorzitters van de verschillende werkgroepen van KCA zal de inzendingen beoordelen en een winnaar
voordragen aan de gemeente.
De Cultuurprijs 2018 zal bij de
opening van de Kunstroute van
KCA op 15 september worden
uitgereikt.
Een persoon, groep, stichting of
vereniging voordragen? De nominatie moet uiterlijk op zondag 8 juli ontvangenzijn door
KCA. Kijk voor het nominatieformulier op de website van KCA:
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

BOVENLANDEN

Rondje
Oosteinderpoel
Aalsmeer - Bijna tegen het Amsterdamse bos ligt onder de rook
van Schiphol een verborgen stukje Aalsmeer, de Oosteinderpoel.
Veel seringenakkers zijn er nog in
bedrijf. Een genot om hier te varen.
Geel, wit en blauw
Direct na de Pontweg, vanaf
Aalsmeer, sla ik rechtsaf het gebied in. Het water lijkt hier wel
geel, wit en blauw gekleurd, begin juni: gigantische oppervlakten witte waterlelies, gele plomp
en laag over het water scherende libelles. Vanaf de oever geurt
de wilde kamperfoelie je tegemoet. Wat mij opvalt is de populatie ganzen. Veel Canadese ganzen leven hier, in tegenstelling
tot de Kolgans die zich vooral op
de Westeinderplassen bevinden.
Op een oude kwekerij-schoorsteen heeft een aalscholver zijn
thuis gevonden. Iedere keer als ik
langs dit bijzondere monument
vaar zit hij trots op het hoogste punt van dit gebied die andere grote ‘vogels’ te verwelkomen. Juist die grote ‘vogels’ maken mijn Oosteinderpoel rondje bijzonder. Iedere paar minuten
komen ze over. Vaak denk ik dat
ik moet bukken in mijn sloep, om
niet een kopje kleiner gemaakt te
worden. Wat imposant! Je kunt
gewoon zwaaien naar de piloten
en ik denk dat je nergens in de
omgeving deze ‘vogels’ lager kan
zien vliegen.

Wandelen langs kunstwerken (28)

De Mijmerbank aan het
water van Anneke Harting
Aalsmeer – De gemeente is rijk
aan bijzondere kunstwerken, die
de afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De
wandeling langs deze kunstwerken gaat voort. De wandeling
begon in het Centrum ging over
het Stokkeland en via het Seringenpark in Zuid naar de Hornmeer. Via de heksenkring langs
de Westeinder vervolgens naar
Kudelstaart gegaan en daarna de
nieuwe wijk Oosteinde bezocht.
Hier de Steltlopers, het Rozenplein en de bronzen beelden in
de Vlinderwijk bewonderd.
Nu weer terug richting het Centrum in Aalsmeer. Nog één tusAalsmeer - De bezoekers, de achtergelaten tulpen, liefdesver- senstop is gemaakt op het voorambtenaren, de wethouders en driet of gaat het om iets totaal malige terrein van busmaatburgemeester vonden het met de anders?
schappij Maarse & Kroon aan de
lege wanden de afgelopen maanStommeerweg. Deze wijk wordt
den maar een kale bedoening in Waternymph
opgesierd door een tweetal beelhet gemeentehuis. Sinds kort is er De waternymph van Gert Kar- den. Allebei met een bijzonder
weer een begin gemaakt met het sting toont een prachtige serene verhaal: ‘De Giraf’ van Miep Maarmaken van een tentoonstelling. schoonheid. Wat een verstilling! se (familie van) en ‘De Vleugels’
Op de blauwe borden – bedoeld Wie vindt dat niet leuk; de plui- ter herinnering aan de busmaatvoor maatschappelijk getinte ex- zen van de paardenbloem weg- schappij.
posities – zijn gedurende de zo- blazen? Wendy de Wolf legde het
mermaanden foto’s en schilderij- moment vast. De triomfantelijke
en te bewonderen.
blik in de ogen van het jongetje
De gemeente heeft veel waarde- maken de foto sterk. Fem Ripharing voor amateur kunstenaars en gen koos ook voor de pluizen van
ziet het als een stimulans voor de de paardenbloem, maar weer op
makers wanneer hun creaties te een totaal andere wijze. Haar fozien zijn in de burgerzaal van het to blinkt uit in scherpte en diepte.
gemeentehuis. Daar is het dagelijks een komen en gaan van be- Japanse tuin
zoekers voor de diverse burgerza- Cynthia Frankvoort was in de Jaken, zoals onder andere het ver- panse tuin van het Amsterdamlengen of aanvragen van een rij- se Bos op het hoogtepunt van de
bewijs, een paspoort, trouwaktes bloei. Zij fotografeerde één groen aangeven van geboorte.
te roze wolk Japanse Kers. De foto krijgt meer spanning door op
Bloemen houden van mensen
de juiste plaats een mooi rank fiDe vakjury van Aalsmeer Photo guur te plaatsen dat reikt naar de
selecteerde tien foto’s. De foto’s bloesem. Ook in de Japanse tuin
zijn gemaakt voor het Aalsmeer liep Esther Sparnaaij en zag daar
Flower Festival en hebben het Lotte met haar moeder. Lotte is
thema: Bloemen houden van meervoudig gehandicapt maar
mensen. Fotograaf Patrick Spaan- de blijdschap die zij uitstraalt bij
der (foto de Boer) maakte de het zien van zoveel natuurschoon
mooie vergrotingen.
spreekt boekdelen. Werkelijk
Liesbeth van Enthoven fotogra- beeldschoon is de foto van Yvon
feerde een kleurrijk bloemig de- van Haaften, door zwart/wit/
tail van een praalwagen. Een van grijs/te combineren met kleur
de bodes had direct een blije op- komt haar fotografisch gevoel
merking: “Het lijkt wel een TV voor beeld, compositie, speels- Aalsmeer - In de zomer wordt
beeld, wat een prachtige kleu- heid en diepte mooi tot zijn recht. in Aalsmeer-Centrum elke laatste zaterdag van de maand een
ren!” Joost de Vries was in het
historische dorpswandeling gevoorjaar met vier kompanen op Ik Toon kunst
de bromfiets kleurig verdwaald. Vanaf dinsdag 3 juli worden de houden. Zaterdag 30 juni kunHet resultaat is een mooie foto foto’s in het gemeentehuis aan- nen belangstellenden om 11.00
waar licht en donker een geraffi- gevuld met een aantal geselec- uur weer aansluiten. De historineerd spel spelen. Geluk voor Ju- teerde schilderijen van de Ik Toon sche dorpswandelingen vinden
liëtte Dietvorst, zij vond een se- Maand, nu nog te bewonderen in dit jaar voor het zesde seizoen
ringenhartje. Misschien wel net etalages van winkels in het Cen- plaats. Het initiatief vindt zijn
zo bijzonder als het vinden van trum. Deze werken worden later oorsprong in de VVV Aalsmeer.
een klavertje vier. De rustplaats in de Nieuwe Meerbode bespro- De deelnemers voeren langs bekende Aalsmeerse monumenten,
van Klaas Groot roept vragen op, ken.
maar ook langs minder bekende
een verlaten bankje met twee Janna van Zon
punten die historisch gezien interessant zijn. Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een
nieuw licht op de lokale geschiedenis.

Thema ‘Bloemen houden van mensen’

Winnaars Aalsmeer Photo
in het gemeentehuis

De Mijmerbank
Als laatste de lange wandeling
langs kunstwerken in de gemeente nog eens rustig doornemen en waar kan dit beter dan
op de mijmerbank in de Kanaalstraat. Nummer 28: Aan de rand
van het dorp, op de grens van
wind en water, staat dit fraaie
kunstwerk van Anneke Harting.
Deze Aalsmeerse kunstenares
vervaardigt vazen en sculpturen
in allerlei groottes en vormen. De
mijmerbank, met zitmogelijkheden aan beide kanten, is gedecoreerd met Oosterse en Westerse
kaligrafie. Het waard om te gaan
bekijken en om plaats op te nemen en te genieten van dit mooie
plekje aan het water.
Kunstwerk gemist?
Heeft u/jij kunstwerken gemist
en zou u/jij deze ook graag in
de schijnwerpers willen zetten?
Stuur dan een mail met de naam
en de locatie van het kunstwerk
naar redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Zaterdag start zesde seizoen

Aalsmeer- Oost van dit mooie gebied, onder andere in het zwembad. Het Oosterbad is nog een
van de weinige openwaterbaden
van Nederland. Het zwembad
heeft nog precies dezelfde uitstraling als in 1928 bij de oprichting. Een grote groep vrijwilligers
houdt het perfect in stand. Direct
achter het zwembad is de ijsclub
Aalsmeer-Oost gevestigd, sinds
1929. Of de club nog leden heeft
weet ik niet, maar het aanduiding
bord staat nog fier te pronken (zie
foto).
Uil
Aan de Molenpoel staat ‘de Zwarte Ruiter’. Hoe mooi staat de goed
gerestaureerde molen te waken
over dit prachtige gebied. Nergens zie ik zwerfafval op mijn
rondvaartje, alles hier is even
schoon. Ik denk dat in zo’n gebied niemand ook maar iets over
boord durft te gooien.
Op een seringenakker verderop,
die met een elzenhaag omringd
is, is uit een dode els een schitterende uil gebeeldhouwd. Ik weet
niet of er rondom de Oosteinderpoel ook uilen wonen, maar een
creatieve geest heeft deze vogel
hier sowieso een thuis gegeven.

Waterwolftunnel
Het gebied weer uitgaand vaar ik
over het aquaduct ‘De Waterwolftunnel’. Deze tunnel loopt dwars
door de moeraszone van de BoGenieten
Al jaren genieten mensen uit venlanden. Een mooi onderwerp
voor een volgende ‘Bob in de Bovenlanden’ is geboren. Reacties
graag naar. Bob@bovenlanden.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Historische wandeling
door centrum Aalsmeer
Rondvaart vaart iedere zaterdag
op twee momenten in de middag
(ook vanaf het Praamplein) en
het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is vanaf 14.00 uur geopend.
Na de wandeling hebben deelnemers alle gelegenheid in het dorp
te blijven, bijvoorbeeld om te lunchen, te winkelen of één van genoemde activiteiten te bezoeken.

Veel activiteiten
Op de laatste zaterdag van de
maand zijn er veel andere activiteiten, onder andere een bloemen-en plantenveiling op de
Historische Tuin. De Westeinder

Reserveren
De wandeling start om 11.00 uur
en duurt ongeveer vijf kwartier.
Startpunt is de Historische Tuin,
Praamplein (bij de ophaalbrug).
Deelname kost € 3,50 en een
plaats reserveren kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl
of door te bellen naar de Historische Tuin: 0297-322562
De andere dorpswandelingen in
2018 vinden plaats op 28 juli, 25
augustus en 29 september en reserveren is vanaf heden mogelijk. De dorpswandeling is op aanvraag ook voor groepen te boeken.

gratis de Tuin, evenals kinderen
tot 12 jaar. Vanaf het Praamplein
is de houten ophaalbrug al in de
verte te zien, het is de ingang van

de. Historische Tuin Aalsmeer, die
iedere dinsdag tot en met zondag geopend is van 10.00 tot
16.30 uur.

Allerlei bloemen en planten te koop

Zaterdag weer veiling
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 30 juni wordt weer een bloemen- en plantenveiling gehouden op de Historische Tuin. Het is
tot slot weer de laatste zaterdag
van de maand. Veilingmeester
Coos Buis start stipt om 15.00 uur
met zijn welkomstpraatje. Neem
tijdig plaats op de koperstribune in de kleinste bloemenveiling
van Aalsmeer en geniet van in-

teressante anekdotes die de veilingmeester uit de doeken doet.
Hoe behendig bent u/jij? Test
uw/jouw accuratesse en druk op
tijd voor een koopje. Voor de liefhebber is er koffie met Westplasjes verkrijgbaar in de gezellige
ontvangstruimte van het museum. Het entreekaartje geeft toegang tot de veiling. Donateurs en
museumkaarthouders bezoeken

- Denise n?
e
v
e
l
e
in j

ns
a
l
a
Hoe z
b
eid
dh
n
org je voor de juiste
zo
ge vo

Fashion

edin

Leuke

g

bewegen
ning
n
a
p
onts

Lifestylemarkt
voor iedereen!
met gratis workshops

zoals : Yoga, Mindfulness, Schilderworkshop,
Aquavitaal en Omgaan met stress!

Deelnemers informatiemarkt o.a. :

tie
inspirabele

TCO Therapeutisch/trainings Centrum Oosteinder • YogaMoveUp
Aalsmeervoorelkaar • YogAletta • Stichting Fedeli Ontmoetingsactiviteiten
Positief Samen Maatjes • ESA Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer
Fysiotherapie PACA / Kudelstaart • Elite Bodies Personal Training
Reflex Care Massage en Mensendieck • Fitness Aalsmeer
Huisartsen Aalsmeer / Kudelstaart • Brijder Verslavingszorg
Praktijk Transformatie Gezonde Voeding- en Leefstijl
Boerma Instituut Bloemschikken • Deli Line Gewichtsbegeleiding
Participe Amstelland Maakt meedoen mogelijk!
Toneelvereniging Kudelstaart • De Ruimtewinner coaching & training
Rayamedicine Paardencoaching • Natural Western Riding Paardrijles
Voor meer informatie over de workshops ga naar www.participe-amstelland.nu

ven

workshops
is
kenn

7juli

Zaterdag
10.00 tot 15.00 uur
Bij Sportcentrum/Zwembad De Waterlelie - Dreef 7- Aalsmeer

50% korting!*
op bijna de gehele collectie!!
*Vraag naar de voorwaarden

Ophelialaan 114 Aalsmeer
www.denisefashion.nl
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Auto botst tegen hek na
eenzijdig ongeval

Demonstraties, spelletjes en informatie

Zaterdag open dag bij
Brandweer Aalsmeer
Aalsmeer - Naar aanleiding van
eerdere succesvolle open dagen organiseren de vrijwilligers
van de Brandweer Aalsmeer ook
dit jaar weer een open dag. Aanstaande zaterdag 30 juni zijn belangstellenden van harte welkom
van 10.00 tot 16.00 uur bij de kazerne aan de Zwarteweg 77. Burgemeester Jeroen Nobel zal om
10.00 uur de dag openen. Het
doel van de open dag is om de
inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart nader kennis te laten
maken met het veelzijdige werk
van de brandweer. Gedurende
de dag zullen er diverse demonstraties zijn waarbij tevens uitleg
wordt gegeven.

Brandveilig Leven
Ook is er speciale aandacht voor
Brandveilig Leven. In een miniwoning wordt er uitleg gegeven
over brandveiligheid in huis en of
daar dan ook ‘werkende’ rookmelders aanwezig zijn. Bij deze stand
kan men tevens intekenen voor
een gratis huisbezoek. De woning
wordt dan geschouwd en de aanwezige rookmelder gecheckt op
een juiste werking. Mocht u geen
rookmelder hebben dan wordt
deze gratis en direct in overleg
met de bewoner geplaatst.

Nieuwe collega’s gezocht
Verder is het Korps Aalsmeer nog
op zoek naar nieuwe collega’s. Dit
kunnen zowel mannen als vrouKnippen en spuiten
wen zijn. Mocht u tijdens of na
Voor bezoekers bestaat er ook de het bezoek aan deze open dag inmogelijkheid om onder begelei- teresse hebben over het brandding van een brandweerman met weerwerk, spreek dan één van
redgereedschap wat te knippen. de collega’s aan of kom op een
Angsthazen mogen in het bakkie maandagavond rond 20.00 uur
van de autoladder mee omhoog naar de vaste oefenavond voor
naar 30 meter om zo even van de nadere informatie.
omgeving te genieten en iedereen op zijn en/of haar bolletje te Kom lopend of op de fiets
kijken. Voor de kinderen staan er En dan nog even een korte huisspuitspelletjes op het program- houdelijke mededeling. In verma en als ze het willen, mogen band met beperkte parkeer-ruimze ook nog een ritje in een brand- te nabij de kazerne worden de
weerauto meemaken. Hierbij mo- bezoekers aan de open dag vriengen de ouders en andere liefheb- delijk verzocht om zo veel mogebers, zoals opa’s en oma’s, uiter- lijk te voet of per fiets te komen.
aard ook meerijden.
Mocht u toch met de auto komen
dan wordt u vriendelijk verzocht
Varen in de brandweerboot
uw auto op het parkeerterrein
Voor liefhebbers van het water achter het Tango-tankstation aan
bestaat er ook nog de mogelijk- de Dreef te parkeren.
heid om een stukje mee te varen in de brandweerboot. De De brandweermannen en -vroumeevarenden, jong en oud, wor- wen van kazerne Aalsmeer wenden daarbij wel verplicht om een sen de bezoekers een fijne en inzwemvest te dragen. De afvaarlo- teressante dag en hopen dat na
catie is aan de Stommeerweg te- de open dag vele nieuwe vrijwilgenover huisnummer 131.
liger willen instromen.
De brandweer van Aalsmeer is zaterdag rond half zes opgeroepen voor
een brandje op een van de eilandjes in de Westeinderplassen. Met de
brandweerboot werd ter plaatse gegaan. Reken maar dat er hoge snelheden worden bereikt. Tijdens de open dag mogen bezoekers dit zelf ervaren en meevaren met de brandweer. Een zwemvest dragen is verplicht!
Foto: VTF - Laurens Niezen

Aalsmeer - Op het terrein van
de Bloemenveiling aan de Legmeerdijk heeft vanmiddag, vrijdag 22 juni, rond kwart over drie
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.
Een bestuurder van een personenauto verloor door nog onbekende oorzaak de macht over
Een groepje inwoners was afgelopen zaterdag aanwezig op het Museumplein voor de protestactie tegen de uitbreiding van het aantal vluchten op
Schiphol. ‘Pretvlucht uit de lucht’ was op de borden te lezen.

Extra overlast in Aalsmeer
door onderhoud Kaagbaan
Aalsmeer - Het is menig inwoner
vast al opgevallen en ergernissen
zijn waarschijnlijk ook alweer uitgesproken: Wat een herrie maakt
Schiphol vandaag. Het is behoorlijk druk in het luchtruim boven
Aalsmeer en Kudelstaart en reden hiervoor is dat de Kaagbaan
tijdelijk buiten gebruik is vanwege klein onderhoud.
Er wordt rubber van de baan verwijderd, waar nodig nieuw asfalt
gelegd en beton en baanlampen
gerepareerd. De werkzaamheden
duren tot en met maandag 2 juli.
Door deze buitengebruiksteling
wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan verdeeld over de Buitenveldertbaan, de Zwanenburgbaan
en de Aalsmeerbaan.
Extra belasting dus voor de inwo-

Aalsmeer - De Wilgenlaan bestaat 85 jaar en dit best bijzondere jubileum gaat op 25 augustus
met een groots buurtfeest gevierd
worden. De feestcommissie is al
druk doende met de organisatie
of, zoals Bernard zegt: “We kletsen
veel.” Samen met zijn echtgenote
Wieneke en de echtparen Jeroen
en Erika, Linda en Daan en Astrid
en Arie zit hij in het organisatiecomité en naar zijn zeggen kunnen
de bewoners een hele, gezellige
dag verwachten met eten, muziek

en spelletjes. En net als in 2013,
toen het 80-jarig bestaan van de
Wilgenlaan is gevierd, wordt aan
de bewoners gevraagd een gezamenlijke activiteit uit te voeren
om de saamhorigheid in de buurt
te benadrukken. Aan de bewoners
was vijf jaar geleden gevraagd een
lampenkap te ontwerpen voor om
de lantaarnpalen. Hier hadden allen gehoor aan gegeven en deze creativiteit leverde een kleurige en feestelijke straat op. Wat het
nu gaat worden, wil Bernard nog

ners van Aalsmeer, waarvan een
kleine groep overigens afgelopen
zaterdag op het Museumplein
heeft laten weten de overlast genoeg te vinden.
Onderhoud Aalsmeerbaan
In september wordt hier een
weekje gehoor aan gegeven.
Van 10 tot en met 16 september
wordt namelijk onderhoud gepleegd aan de Aalsmeerbaan.
Naar feestmaand september kijkt
menig inwoner met plezier naar
uit, nu vast helemaal. Even wat
meer rust!
Voor informatie of vragen kan
contact opgenomen worden met
BAS (Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol) via 020-6015555 of via
www.bezoekbas.nl.

BMW klassieke autorit
start bij Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op zondag
8 juli is het Crash luchtoorlog- en
verzetsmuseum’40-’45 gastgever
voor de BMW Klassieke Autoclub.
Deze dag staat in het teken van 30
jaar BMW Klassieke Autoclub. De
BMW Klassieke Autoclub clubrit
met het thema: Jubileumrit door
Waterrijk Holland 2018 ‘Van de
oorlog op en rond Schiphol’ naar
‘De 12 van Oldenheim’ start bij het
Crash museum in fort Aalsmeer
aan de Aalsmeerderdijk 460.
Bezichtiging
De auto’s verzamelen vanaf 9.30
uur voor het museum. De deelnemers aan de clubrit hebben
dan de gelegenheid om het museum te bezoeken. Om 11.00 uur
vertrekken de deelnemers in hun

Buurtfeest voor 85 jaar
Wilgenlaan!

het stuur. Volgens een omstander botste de wagen daarbij tegen een hek.
Diverse hulpdiensten kwamen
ter plaatse. De bestuurder is ter
plekke door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde
niet mee naar het ziekenhuis.
Foto: VTF – Laurens Niezen

niet verklappen, maar zeker is wel
dat de bewoners van de Wilgenlaan de handen weer uit de (creatieve) mouwen moeten gaan steken voordat zij het jubileumfeest
kunnen gaan vieren. De Wilgenlaan is echt Aalsmeers buurtje. Er
staan prachtige, veelal nog nostalgische, huizen en het groen ziet
er goed onderhouden uit. Letterlijk geen vuiltje in de straat. Het
openbare gras wordt gezamenlijk
gemaaid, aan de bomen wordt als
nodig onderhoud gepleegd door
een groep bewoners en om de
twee jaar gaat jong en oud aan de
slag om de wilgen in de straat te
knotten onder leiding van Ap Eigenhuis, de burgemeester van de
Wilgenlaan.
Gezellige buurt
Tinie is één van de oudste bewoners. In 1974 kwam zij met haar
man en drie kinderen in de Wilgenlaan wonen. De woonboot
aan de Oosteinderweg werd verruild voor dit huis waar haar
man Dick met succes op geboden had. In eerste instantie vond
Tinie het huis maar donker, ze
was veel ramen en een wijds uitzicht gewend, maar inmiddels wil
zij niet meer weg uit ‘haar’ buurtje. “Ik moet er niet aan denken
om te moeten verhuizen”, zegt ze
uit de grond van haar hart. Of er
in 45 jaar tijd veel veranderd is in
de Wilgenlaan? “Vroeger speelden de kinderen op straat en deel-

BMW’s om aan de rit te beginnen.
De opgestelde auto’s zijn voor het
publiek te bekijken en de eigenaren vertellen graag meer over
hun trotse bezit. Zodra de auto’s zijn vertrokken is het museum open voor het publiek, vanaf
11.00 uur tot 16.00 uur, zoals iedere zaterdag. De vrijwilligers begeleiden bezoekers graag op hun
ontdekkingstocht door het museum. Voor meer informatie over
de BMW Klassieke Autoclub en de
clubrit kan de website www.bmwklassiek.nl geraadpleegd worden. Kijk voor meer informatie
over het museum en het werk van
het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 op de website www.crash40-45.nl, Instagram
of op Facebook.
den we met de buurt groenten en
fruit. Nu is iedereen meer op zichzelf”, vertelt Tinie. Direct daarop
zegt ze het nog steeds een heel
gezellige buurt te vinden, waar elkaar helpen als nodig nog heel gewoon is en men elkaar allemaal
groet. “Het is echt nog een buurtje waar je elkaar helpt en samen
dingen onderneemt”, beaamt Bernard. “Laatst kwam ik thuis en had
de buurman onze heg gesnoeid.
Mooi, denk ik dan. Doe ik het volgende keer weer.”
Eigen kletskanaal
De Wilgenlaan heeft twee eigen buurtapps. Eén ter preventie bij onraad en dergelijke en, zoals Bernard het noemt, een kletskanaal. “We praten over dagelijkse
dingetjes, over de kat, over bloemen en zo”, vertelt hij. “Maar Tinie
doet daar allemaal niet aan mee.
Ze is wat meer op zichzelf, maar
dat maakt niet uit. We gaan gewoon langs en houden haar op
de hoogte van alle nieuwtjes. Nog
gezellig ook.” Natuurlijk gaat ook
Tinie feest vieren op 25 augustus.
“Ik kom wel langs, wat eten en wat
drinken, maar niet te lang.” Bernard kijkt hier niet van op. “Zo is
ze, als Tinie even komt is het prima. Het jubileumfeest van de Wilgenlaan gaan we met z’n allen vieren, maar iedereen mag zelf bepalen waar men wel of niet aan deel
gaat nemen.”
Door Jacqueline Kristelijn

LEZERSPOST
Kunstgras: Stank en hitte
bij warm, zonnig weer
Aalsmeer - Ik liep laatst in de
restanten van het Hornmeerpark en de wind kwam vanaf
de kunstgrasvelden. Het leek
wel of ik in een industriegebied liep, een chemische lucht
die veel weg had van een bandenopslagplaats. Laat met het
huidige warme weer de kunstgrasvelden nu net weer in het
nieuws staan met de kop: “Zomerse dag? Sportveld al gauw
60 graden.” Wageningen UR
(University & Research) waarschuwt voor hittestress bij
sporters op kunstgrasvelden.
Dit geldt vooral voor kinderen.
Bij zonnig warm weer warmt
het kunstgras niet zelden op
tot 60 graden waarbij schadelijke stoffen vrijkomen uit het
rubbergranulaat.
Daarnaast
nog eens een misselijkmakende stank. Nou daar kan ik intussen van meepraten.
Waar is de tijd dat een heerlijke lucht van gemaaid gras je

tegemoet kwam? Waar vogels
naar wormen zochten en het
gras heerlijk koel bleef? Kortom waar een sportveld nog
onderdeel van de natuur was
en het gras CO2 opnam en
zuurstof produceerde? Gras
en bomen houden tijdens zomerse warmte de luchttemperatuur een aantal graden lager.
Even mijn meteorologische
achtergrond laten spreken; het
is niet zo dat de zon de lucht
opwarmt maar de aarde en alle
voorwerpen die daar op staan.
Dat noemen we instraling en
vervolgens geven de aarde
en de voorwerpen daarna de
warmte af aan de lucht. Daarom is het in steden warmer en
nu werken de kunstgrasvelden
ook nog eens mee aan lokale
opwarming.
Peter de Vries
Kudelstaart
vriesdep@gmail.com

104 Euro boete voor een dagje
vrijwilligerswerk
Aalsmeer - Dinsdag is de dag
die ik sinds lange tijd doorbreng in de bibliotheek van
Aalsmeer. ’s Morgens kunnen
mensen met taalproblemen
geholpen worden door voor
hen een taalcoach te zoeken.
En dan ’s middags draait het
Taalcafé. Daar is ruimte voor
mensen die onze taal minder beheersen om te oefenen
in communicatie. Dat zijn geweldig leuke bijeenkomsten
en buitengewoon succesvol.
Voor de bieb is een parkeerruimte waar mensen die de
bieb bezoeken hun auto kunnen neerzetten. Er is daar bijna altijd ruimte genoeg. Het
is wel een blauwe zone, dus
moet ik er aan denken om de
parkeerschijf in mijn auto te
leggen. Dat geldt ook voor de
middag. En dat was afgelopen
dinsdag even een probleem.
Ik moest ook tussen de middag even wat mensen ondersteuning bieden en dat doe ik
graag, want het leven kan lastig zijn als je de taal niet goed
beheerst! Na het Taalcafé zie ik
in mijn ooghoek plots een man
van de handhaving lopen. Ik
sprint naar buiten (voorzover
ik nog sprinten kan) en wil de
man even uitleggen dat ik vrijwilligerswerk doe in de bieb
en even niet naar huis kon tussen de middag. De man maakte me duidelijk, dat hij eerst

even wat werk moest verrichten. Staande achter mijn auto
vreesde ik het ergste! Zijn collega stond ook bij een auto en
merkte op dat er in ieder geval een blauwe schijf lag,wel
over de tijd, maar vooruit…!
Met een sierlijk gebaar drukte de man achter mijn auto op
de returnknop, en daar kwam
de rekening uit. Ik vroeg wat
dat ging kosten. De man antwoordde dat hij dat liever niet
zei, ik moest het maar zelf lezen. En daar stond het: 95 euro en 9 euro administratiekosten! Dat was dus 104 euro voor
een dagje vrijwilligerswerk. En
dat voor een ruimte die duidelijk bestemd is voor bezoekers
van de bibliotheek!
Een ruimte waar nagenoeg
nooit anderen staan… Daarbij
komt nog, dat de man met mij
en enkele mensen van de verbouw van de Oude Veiling in
discussie ging. Hij leek ervan te
genieten! Zijn collega stond er
intussen stilletjes bij. Was duidelijk niet blij met de situatie!
Ik heb formeel natuurlijk geen
poot om op te staan, maar ik
noem dit onrecht!
Overigens vind ik de boete
buitensporig hoog en intussen
heb ik begrepen, dat daar zelfs
kamervragen over gesteld zijn.
Jan van Veen
jan.vanveen@kpnplanet.nl

Speciaalzaak

Schans 1 • Uithoorn • 0297-564106
maandag
gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag
9.30-16.00 uur
Voldoende gratis parkeerplaatsen

CORSETTERIE • LINGERIE • TRICOTAGE • BADKLEDING

Te koop:
Fietsendrager €95,-. Zinken gieter
€15,-. Melkbus €35,-. Buste €25,-.
Dresboy €15,-. Oude schalen set
€45,-. Nachtkastje €15,-. Schoolbureau €25,-. Groene koffer €20,-. Wave
board €25,-. Skates 42/43 €25,-. Oude
solexhelm €30,-. Fietshelm €15,-.
Tel. 06-51155631
Te koop:
Plafond en weinig gebruikte 220 v
ventilator ,met div. snelheden. €15,- .
Tel. 0297-283819
Te koop:
Fietsdrager hawk trekhaak auto 2/3
fietsen. Compleet met access, weinig
gebruikt €25,-. Tel 0297-323119.
Te koop:
Nieuwe tarp zonnescherm 5 punts
met verstelbare stokken, active
leisure €25,-. Tel. 06-17630244
Te koop:
2 houten schragen inklapbaar werkhoogte 90 cm €35,-. Tel. 0297-283036
Gratis afhalen:
Restjes wol. Tel. 0297-521200
Te koop:
Donkerbruine tuinhoutbeitsen, acryl
3.5l €15,-. Deco 2.5l €10,-. Cetabever
schuttingb 2.5l €10,-. In 1 koop €25,-.
Tel. 0297-344214
Te koop:
Leren driekwart herenjas. Kleur
zwart. Weinig gedragen €25,-.
Tel. 06-12645043
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Te koop:
Kinderbootje groen Pioner 235 incl.
roeispanen i.g.st. en motorbevestiging €350,-. Veel speelplezier.
Tel. 06-54986323
Aangeboden:
Lief wit klein konijntje voor een kindje
die er heel goed voor gaat zorgen.
Tel. 06-45598088 (graag‘s avonds)
Te koop:
Leren 2 en 3 zitsbank en een bijpassende relax fauteuil. Bordeaux-rood.
€25,- p.st. Tel. 06-57036658
Gevraagd:
Wij zijn op zoek naar verhuisdozen,
wie o wie heeft er wat voor ons?
Tel. 0297-327295
Te koop:
4 boeken openbaar kunstbezit jaargang 1970, 1971, 1972 en 1973 €25,bellen na 17.00 u. Tel. 0297-264510
Te koop:
Aluminium ladder 2 x10 treden 262
mtr per deel €75,-. Tel. 0297-329004
Gratis afhalen:
24 Buxesboompjes. Tel. 020-6533825
Te koop:
Bosch vries/koel kast 193l €65,-.
Tel. 0297-268068
Gevraagd:
Autobahn vignet Zwitserland.
Tel. 06-36307032
Gevraagd:
Koppeltje sierduiven.
Tel. 06-24720106

OPHEFFINGSUITVERKOOP

40%
KORTING OP ALLES!
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN ONZE WINKEL.

ALLES MOET WEG!
GroenRijk Zwanenburg • IJweg 177 • 020-4974662 • groenrijkzwanenburg.nl
Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.
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Vrijdag 29 juni om 8.30 uur

Energie Ontbijt Sienergie
in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Stichting Sienergie
nodigt belangstellenden uit voor
een Energie Ontbijt op vrijdag 29
juni om 8.30 uur in het Dorpshuis
aan de Kudelstaartseweg 239.
Het Energie Ontbijt is er voor iedereen die energiezuinig en op termijn zonder aardgas wil wonen en
zonne-energie wil opwekken, op
het eigen dak of met anderen samen, bijvoorbeeld op een groot
dak in de buurt.

zonnepanelen aangeschaft, en willen hun ervaringen graag delen
met anderen. Velen zitten met vragen over woningisolatie, elektrisch
verwarmen, subsidies, financiering
van maatregelen en vooral: bij wie
kun je met al die vragen terecht?
De specialisten van Sienergie delen hun kennis en ervaring deze
morgen met en helpen inwoners
graag op weg met een ‘Meerjarenduurzaamheidsplan’.

Woningen uit jaren zestig
Het ontbijtbuffet staat om 8.30
uur klaar. Rond 9 uur start vervolgens het programma. De bezoekers mogen rustig dooreten. Centraal staan bestaande (koop)woningen uit de jaren zestig tot tachtig met hun specifieke uitdagingen. Er is geen vast programma, de
heren en dames van Sienergie passen zich aan de vragen en behoeften van de deelnemers aan. Sommige woningeigenaren zijn al begonnen met isoleren of hebben

Buurtprojecten
Het Energie Ontbijt is een perfecte manier om buurtbewoners bij
elkaar te brengen. Samen de woningen energiezuinig maken is natuurlijk veel slimmer dan ieder voor
zich het wiel uitvinden. Sienergie
heeft veel ervaring met buurtprojecten, deskundig, onafhankelijk
en zonder commercieel doel. Komt
u ook? Aanmelden is noodzakelijk
en dit kan via www.sienergie.nl/
energieontbijt of telefonisch bij Ulla Eurich via 06- 52667700.

Oud-Zaailing Sabine Joore:

“Zaai leerde mij wat het
beste bij mij past”
Aalsmeer - Sabine Joore is een
‘oud-Zaailing’ van de eerste lichting. De Nieuwe Meerbode wil
van haar weten hoe het nu na
twee jaar ondernemerschap met
haar gaat.

ne is dat ik nu kan werken op een
manier die bij mij past, waar ik
blij van word. De basis daarvan
ligt bij Zaai. Ik heb een ontwikkeling kunnen doormaken waardoor ik beter weet wat ik zelf wil
en kan en waar ik zelf het verTweesprong
schil kan maken. Het regelmati“Toen het ZAAI coach traject na ge overleg met de andere Zaai inzes maanden voor mij stopte, heb tervisie ondernemers is heel fijn.
ik in eerste instantie mijn vaste Kunnen praten met collega onbaan in de reiswereld aangehou- dernemers die herkennen wat er
den. Het was op dat moment kie- op je pad komt. Je soms kunnen
zen voor zekerheid. Het ging om adviseren. Dat vertrouwen is beeen inkomen van een vaste baan langrijk en zal ook zeker in de toeof de uitdaging aangaan van een komst doorwerken. Ik ben blij dat
eigen onderneming. Ik stond ik heb geluisterd naar die advievoor een tweesprong - wat moest zen, ik ben er een stuk gelukkiger
ik doen? Het werd mij allemaal van geworden. Ik kan het iedereen beetje veel. Het was Anja de een aanraden om in beweging
Die - de coach van ZAAI - die mij te komen en Zaai kan daarbij een
liet inzien dat ik niet persé hoefde belangrijke motor zijn.”
te kiezen. Dat het een onderzoek
waard was om naar andere mo- Neem voor meer informatie congelijkheden te kijken. En dat ben tact op met Zaaiproject organiik gaan doen. Ik nam de stap om sator Kirsten Verhoef telefonisch
na vele jaren mijn baan in de reis- via 0297- 366182 of via de e-mail:
wereld op te zeggen en een an- kirsten@syltsupport.nl
dere baan te vinden bij Greenn - Janna van Zon
een bedrijf in Aalsmeer dat (internationale) beursdeelnames voor Sabine Joore: “Eigen onderneming
klanten in de sierteelt organi- loopt nu goed.”
seert. Een leuke baan (gevonden Foto: Judith Keessen
via LinkedIn) waar ik wat minder
uren draai, qua werkzaamheden
meer overeenkomsten heeft en
daardoor goed te combineren is
met mijn eigen onderneming SO!
Social Media waar ik mij richt op
Aalsmeerse ondernemers.”
Een stuk gelukkiger
Sabine vervolgt: “Ook mijn eigen onderneming loopt nu goed.
Ik heb allemaal klanten waarbij
een wederzijds contact is ontstaan dat plezierig klopt. Het fij-

Project Zero Waste op Wellantcollege

Mbo Studenten presenteren
resultaten aan ondernemers
Aalsmeer - Begin juni zijn studenten van Wellantcollege Mbo
Aalsmeer gezamenlijk aan de
slag gegaan met vraagstukken
van ondernemers. Dit was een
onderdeel van project Zero Waste waarbij circulaire economie
centraal stond. Aan het einde van
het project hebben de studenten
hun resultaten gepresenteerd
aan de opdrachtgevers. Op de
eerste dag hebben de opdrachtgevers (Jumbo Zwaagdijk, Akerboom Freesia’s en Adviesbureau
Berenschot) de opdrachten gepitcht bij studenten. De studenten die aan de slag gingen voor
Akerboom en voor Jumbo gin-

gen naar de betreffende bedrijven toe. Ter plaatse kregen zij de
instructies voor hun opdracht en
een rondleiding om het bedrijf te
leren kennen. Naast enkele workshops en gastlessen zijn de studenten met elkaar aan de slag
gegaan met oplossingen voor
de bedrijfsvraagstukken. Aan het
einde van het project werden deze oplossingen aan de opdrachtgevers gepresenteerd. Het project Zero Waste is een initiatief
binnen de PPS GO2, een publiekprivate samenwerking waarin de
verbinding wordt gemaakt tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Activiteiten overzicht

Bloemen voor vader van
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Ter gelegenheid van
afgelopen Moederdag heeft de
Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers een twintigtal spaarders van Bloemenzegels
verrast met een prachtig boeket
van Monfleurique. Uit de reacties
van de winnaars bleek dat dit gebaar zeer op prijs werd gesteld.
Dit heeft het bestuur doen besluiten om ook vader eens een bloemetje te bezorgen. Afgelopen
week werd weer bij twintig spaarders een prachtig boeket bezorgd. Ook nu was men blij verrast. Bloemenzegels sparen en inleveren loont dus zeker de moeite: Vraag om bloemenzegels, u
heeft er recht op.
De twintig spaarders die zijn getrakteerd op een mooi boeket
van de Bloemenzegel winkeliers
zijn: T van Wees in IJsvogelstraat
15, E.R. Masters in de De Muzen
6, familie Kooy aan de Uiterweg
320, A. Schrama aan de Stommeerweg 89, K.W.J. Witte-V.d.
Veen aan Baanvak 10, J. de Voogd
in de Hortensialaan 37, E.J. Commandeur aan de Hortensialaan

79, mevrouw Kraan-Van Geest in
de Kamperfoeliestr 34, L. Kraak
aan Zwarteweg 111, W. Mollers
aan de Violenweg 8, P.J. Wegman
in de Primulastraat 49, M. BaarsEveleens in de Geraniumstraat 12,
Marij de Jong-Vrolijk in de Ophelialaan 167, R. Stoeler in de Wilgenlaan 5, Bianca Buskermolen uit de
Sportlaan 47, A. Maarse in de Kastanjelaan 13, Stella Calvetti uit Elzenlaantje 14, familie Sybrandij in
de Atalantalaan 27, familie Welling aan de Aalsmeerderweg 305
en de familie Lammerts aan de
Touwslagerlaan 25.

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 4 juli, een heer- Workshop boekenlegger
in wijkpunt Voor Elkaer
lijk 3 gangendiner met o.a.
Op dinsdag 3 juli van 14.30een heldere tomatensoep +
stokbrood met kruidenboter, 16.30 uur is er een leuke
workshop. We gaan een
varkenshaasreepjes in champignon-roomsaus, bloemkool boekenlegger maken van jute.
De kosten voor deze workmet kaas, gegratineerde
shop zijn €2,-. Dit is inclusief
aardappelen, andijviesalade
materialen, consumpties zijn
en vanillemousse met
voor eigen rekening. We berabarber met slagroom naar
keus voor € 14,- Voor reserve- ginnen om 14.30 uur. U bent
van harte welkom en neem
ringen tel. 0297-820979.
gerust iemand mee.
Graag van te voren reserveren.
Vrijdag 6 juli kunt u gaan
genieten van een waldorf
cocktail + toast met zeeboter, gegrilde kippenpoot,
appelmoes, Vlaamse frieten,
mayonaise, sla met ei, tomaat
+ komkommer en ijs met
bosvruchten met slagroom
naar keus voor maar €10,Voor reserveringen tel. 0297820979.

Totaal Vitaal
Wilt u lijf en brein vitaal
houden? Kom dan bewegen
op donderdagochtend in
Aalsmeer of Kudelstaart. We
ontvangen u met een kopje
koffie of thee. We beginnen
om de spieren warm en soepel
te maken. Vervolgens doen we
een spelactiviteit bijv. met
ballen, ringen, scoops,
Multi Media in ‘Voor Elkaer’ tennisrackets, etc. Tussendoor
Bij Inloopcentrum Kudelstaart zal er een beroep gedaan
multi media kunt u met al uw worden op de hersenen, d.m.v.
vragen en/of geheugenspellevragen/ problemen over uw
tjes. U bent welkom om 10.00
mobiel, laptop of tablet
uur Aalsmeer: Gebouw Irene,
bij ons terecht. U bent van
Kanaalstraat 12 en Kudelstaart
harte welkom op woensdag
wijkpunt Voor Elkaer,
11 juli van 9.30-11.45 uur.
Nobelhof 1.
We hopen tot ziens!

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Inbrekers (juist) actief
tijdens vakantieperiode
Aalsmeer - In de vakantieperiode wanneer bewoners voor
langere tijd van huis zijn, worden inbrekers juist actief. Ook
wordt geen vakantie gevierd
bij tropische temperaturen. In
de voor de koelte open gezette ramen en deuren zien inbrekers juist kansen. De politie vraagt daarom aan inwoners deze periode extra op elkaar en op hun buurt te letten.
Heb aandacht voor openstaande ramen en deuren wanneer
uw buren van huis zijn. Wees
alert op vreemde personen op
het achterpad. Wees scherp op
figuren die met een vaag verhaal over uw erf of het erf van
uw buren lopen of misschien
wel in uw keuken staan omdat uw achterdeur ‘toch open

stond’. Bel bij verdachte situaties altijd direct 112.
Vakantie service
Voor de bewoners van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, inclusief Kudelstaart
en De Kwakel, heeft de politie
Aalsmeer Uithoorn natuurlijk
weer de vakantie-adressen service. Bij de politie bureaus kunnen inwoners een bericht achterlaten met de informatie in
welke periode zij met vakantie
gaan en een waarschuwingsadres doorgeven voor het geval zich een calamiteit gedurende uw afwezigheid voordoet. Deze informatie kan ook
gemaild worden aan: Intake.
service.aalsmeeruithoorn@politie.nl

Body Skin Balance in top 3
‘Huidexpert van het jaar’
Rijsenhout - Op vrijdag 15 juni
heeft cosmeticamerk Cenzaa haar
‘Cenzaa Huidexpert Award’ uitgereikt. Patricia Schijff van Body Skin
Balance uit Rijsenhout behoort
daarbij tot de top 3 in de categorie ‘Huidexpert van het Jaar’. Body
Skin Balance heeft zich de afgelopen maanden op meerdere vlakken ontwikkeld en werd daarvoor
geroemd door de jury. Met name
de ongekende professionaliteit,
vakkennis, ondernemerschap en
geweldige groei waren redenen
om Body Skin Balance te verkie- den werd georganiseerd, geprezen tot één van de beste Cenzaa senteerd door TV-personality Fasalons van 2018.
bienne de Vries. “Het is prachtig
om te zien hoe alle deelnemers
Voorbereidingen
aan de Cenzaa Huidexpert Award
In de zomer van 2017 zijn de zich geweldig hebben ontwikvoorbereidingen van start ge- keld, en de winnaars en finalisten
gaan. Gedurende het jaar volg- in het bijzonder. We zijn trots op
den verschillende opdrachten. Op de mooie samenwerking met Bo9 maart werden tijdens een groot dy Skin Balance; een echte vakevenement de genomineerden vrouw als het gaat om het verbebekend gemaakt. Voor de ge- teren van de huid en het bereiken
nomineerden begon daarna de van optimaal resultaat voor elke
spannende eindfase. Vragenlijs- huidwens en huidprobleem”, alten werden ingevuld, een speci- dus Petra Sanderman, founder
ale Masterclass voor genomineer- van Cenzaa.

Korting op alle producten in de winkel

Tuincentrum Groenrijk
start uitverkoop
Zwanenburg - De verbouwing
naar een prachtige showroom
komt al dichterbij, maar eerst
kunnen bezoekers aan Tuincentrum Groenrijk in Zwanenburg
nog profiteren van heel veel voordeel. De opheffingsuitverkoop
is van start gegaan. Echt op alles
wat in de winkel te zien is, wordt
40% korting gegeven.
Elke dag worden op de grootste
bloemen- en plantenveiling ter
wereld in Aalsmeer verse planten
ingekocht op de klok, zodat de
winkel vol blijft staan met voordelige planten om uw tuin, balkon of huiskamer goedkoop op
te fleuren. De planten worden
meerdere keren in de week aangevuld, dus er is nog volop keuze.

tuinmeubelen hebben 3 jaar garantie.”
Het schitterende weer komt
eraan, dus de uitgewezen tijd
om te gaan barbecueën. Ook de
Weber barbecues en barbecue
accessoires zijn bij Groenrijk te
koop met 40% korting. Eveneens
de moeite waard om voor langs
te komen.

Tuinmeubelen en barbecues
Wie op zoek is naar mooie tuinmeubelen van hoge kwaliteit en
voor een voordelige prijs moet
zeker langskomen. “Zo goedkoop
als bij ons vindt u ze nergens”, aldus Groenrijk. “We hebben nog
genoeg voorraad, dus voor iedereen zit er iets moois tussen. De

Tuinen aanleggen
De hoveniers van Groenrijk gaan
ook tijdens de verbouwing gewoon door met prachtige tuinen ontwerpen en aanleggen
dus wilt u liever niet zelf aan de
slag, maak dan een afspraak met
één van deze specialisten en creeer samen een droomtuin inclusief mooie veranda, zonwering of
kapschuur!
Tuincentrum Groenrijk is gevestigd aan de IJweg 177 te
Zwanenburg en is zeven dagen per week geopend, op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Er
is ruime parkeergelegenheid.
Meer informatie is te vinden op
www.groenrijkzwanenburg.nl.

Feestbehandeling
Patricia van Body Skin Balance is
uiteraard bijzonder blij met haar
Award. “Het is feest”, zegt ze vrolijk. “Ook voor mijn (toekomstige) klanten.” Patricia heeft daarom een speciale Fabulous Gold
Treatment samengesteld. Er-

vaar een intensieve behandeling
waarin ontspanning en huidverbetering samenkomen en zorgen
voor een verjongend effect. Reserveren voor of meer informatie
over deze eersteklas behandeling
is te vinden op www.bodyskinbalance.nl.

ADVERTORIAL

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 12 juli een heldere lezing in Dorpshuis Kudelstaart 't Podium

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
KUDELSTAART - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners
overlijdt. Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld
is. Maar niets is minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk
van Erfrechtplan. Volgens hem kan het opstellen van een
testament mensen veel familieleed én geld besparen.
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk.
“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven.
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende
ouder.
Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”
Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die
hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich
uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een
concept-testament in begrijpelijke taal.

Record aantal deelnemers van 276 kinderen

Nek aan nek race
De zondag was alweer de laatste dag. In het park van de Hornmeer, wat overigens steeds
mooier wordt, werden een 11-tal
Ondertussen was het bedtijd ge- spel. Vanaf een hoogte van 9 me- spelen opgebouwd. Vlot trekken,
worden voor de jongste groepen, ter gleed je in een grote bak met Lolbroekenrace, Kaasdraagspel,
maar de oudere groepen moes- sop en water. Een geweldig leuk een zeepbaan, en nog een aantal
ten nog een spel spelen. Zij moes- spel. Verder was er onder ande- leuke spelen. Het was een prachten onderzoeken waar, door wie re nog blind volleybal, de mega- tig gezicht om iedereen te zien
en hoe doctor Black was verdwe- balls, zeepzeil glijden en spijker- strijden voor de punten. Het was
een nek aan nek race.
nen. Een griezeluedo tocht had broekhangen.
de organisatie ervan gemaakt.
Einduitslag
Disco en optredens
Spelletjes
Alles werd vol enthousiasme ge- Na de lunch was het helaas alHet was een onrustig nachtje en speeld. Aan het einde van de weer tijd om op te gaan ruimen.
de nachtwacht had een drukke middag had elke groep alle spe- Dit ging in een razendsnel temtaak. Na het ontbijt was het zater- len gehad en kon de keukenstaf
dagochtend tijd voor het douane een lekkere maaltijd serveren. ’s
spel. Er moesten stokjes gesmok- Avonds stond de disco avond op
keld worden. Een ren spel waarbij het programma. De weekaatjeje met de juiste tactiek een hoop staf had de leiders gevraagd een
punten kan scoren. De opbouw- optreden te verzorgen. Hier was
ploeg had op een ander veld 11 door een paar groepen gehoor
prachtige spellen, onder ande- aan gegeven. De leiders welre 6 nieuwe luchtkussens, opge- ke hadden meegedaan hadden
zet. Met behulp van de brand- punten gescoord voor het team.
weer waren de luchtkussens ge- ’s Nachts was het op het kampvuld met water. De schuimspi- terrein eerder rustig dan de voorder was wel het meest favoriete gaande nacht.

Griezelweekaatje: Geweldig leuk!

Aalsmeer - De slogan ‘Weekaatje, het leukste Pinksterweekend’
ging dit jaar niet op. De KNVB
had een volledig competitieprogramma tijdens Pinksteren, dus
moest de organisatie het leukste
weekend in juni plannen. Afgelopen vrijdag 22 juni was het zover.
Maar liefst 276 kinderen; een record aantal, waren verkleed naar
de opening gekomen in het griezel thema. De spoken, vleermuizen, weerwolven en nog 19 andere groepen werden voorgesteld
aan ouders en belangstellenden.
Na het afscheid ging iedereen
zich omkleden en werd er een
griezelspeurtocht gelopen in de
Hornmeer. Onderweg werden diverse spelletjes gespeeld en kwamen zij cijfers tegen. Aan het eind
van de speurtocht moesten deze cijfers opgeteld worden om de
code van de schatkist te kraken.

Commissie positief over herinrichting
VVA-terrein en project Zuiderkerk
Aalsmeer - Een pittige agenda Inrichtingsplan Waterfront
had de commissie Ruimte en Eco- Het Waterfrontproject is bedoeld
nomie afgelopen dinsdag 19 juni. ter versterking van de recreatie
aan de oevers van de WesteinderAllereerst is gesproken over het plassen tussen het Surfeiland en
bestemmingsplan Kudelstaart- de 1e J.C. Mensinglaan. De comseweg 67-73. Aanleiding voor dit missie steunt het voorstel met
plan is een initiatief voor vervan- de kaders voor de manier waargende nieuwbouw van één wo- op inwoners en bedrijven betrokning tot één boerderijwoning en ken gaan worden bij de inrichde bouw van vier nieuwe wonin- ting van het gebied. Daarnaast
gen (bijgebouwen) op dit per- sprak men de zorg uit over de
ceel. In de commissiebespreking haalbaarheid van de voorwaarlag het accent op het verzoek de voor de SLS subsidie van 3,4
van de omwonende en ontwik- miljoen euro. Wil de gemeenkelaar om de hooibergwoning te deze subsidie uitgekeerd krijanders te situeren in het bestem- gen dan moet het project in 2020
mingsplan. De portefeuillehou- gestart zijn. De herinrichting van
der heeft toegezegd op zoek te de burgemeester Kasteleinweg
gaan naar een passende oplos- is ook gepland deze periode en
sing voor alle betrokkenen.
als hiermee wordt aangevangen

Logistieke Verbinding betrof
vooral de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV). De commissieleden stelden vragen over het
aantal verwachte verkeersbewegingen, de geluid beperkende
dienen de Stommeerweg en Ku- maatregelen en de wijze waardelstaartseweg open te blijven op omwonenden betrokken worvoor verkeer.
den bij de aanleg van deze nieuwe weg voor vrachtverkeer tusAfvalzuiveringsinstallatie
sen het terrein van de bloemenOver het bestemmingsplan veiling en de Middenweg.
Green Park Aalsmeer-deelgebied
6 stelden de commissieleden een Zuiderkerk en VVA-terrein
beperkt aantal vragen. Het eni- De meerderheid van de commisge gespreksonderwerp voor de sie is positief over de ruimtelijke
commissie bleek de bevoegd- kaders voor de herontwikkeling
heid voor het college om op het van de Zuiderkerk tot 55 (zorg)
terrein van de voormalige afval- appartementen, waarvan 28 sowaterzuiveringsinstallatie
ook ciale huurwoningen. De PvdA
herontwikkeling tot een bedrijfs- deed een beroep op de andere
kavel mogelijk te maken.
fracties om niet het recente uitgangspunt van de raad van ten
Aanleg OLV
minste 30 sociale huurwoningen
De bespreking van het bestem- los te laten. Daar bleken niet veel
mingsplan Royal Flora Holland medestanders voor. Ook positief
Centrum, Oost en Ongestoord waren de commissie eden over

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant
naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen.
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen
ook. ”
Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”
De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens
je niemand toe.”
Donderdag 11 juli om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.
Locatie:
Datum:
Aanvang:

Dorpshuis Kudelstaart 't Podium
Kudelstaartseweg 239,
1433 GH Kudelstaart
donderdag 11 juli 2018
19:30 uur

Inschrijven kan via:

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

po en om 15 uur kon de Weekaatjestaf de einduitslag bekend
maken aan de kinderen en ouders. De winnaars waren ‘De Trollen’ bij de jongste groepen en bij
de oudste groepen was ‘Cruella de Vil’ de beste. Na de uitslag
waren er gelukkig een paar ouders die bleven helpen met het
afbreken van de tenten en overige werkzaamheden. Mede door
sponsoring, de goede leiding
van de groepen, de keukenstaf,
de EHBO, de nachtwacht, de opbouwploeg, en de spelbegeleiders is het voor iedereen een fantastisch Weekaatje geworden;

het voorstel voor de inrichting en
financiering van het park en recreatiegebied op het voormalige VVA-terrein. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft een bijdrage toegezegd voor dit project van bij na 2,4 miljoen euro.
Op donderdag 21 juni vergaderde de commissie Maatschappij
en Bestuur. Gesproken is over de
algemene subsidieverordening
2018, het beschikbaar stellen van
middelen voor participatie jongeren uit gezinnen met een laag
inkomen en de regionale samenwerking.

een geweldig leuk weekend in
juni!
A groepen: 1. Trollen 57; 2. Vampieren 52; 3. Gremlins .47; 4.
Zwarte Ridders 46; 5. Slangen 44;
6. Duivels 41; 7. Spinnen 24; 8.
Hulk 22; 9. Spoken 19; 10. Feeksen 18
B groepen: 1. Cruella de Vil 76;
2. Orks 75; 3. Draken 64; 4. Ratten
58; 5. Captain Hook 55; 6. Vleermuizen 54; 7. Mummies 51; 8.
Adams Family 40; 9. Skeletten 36;
10. King Kong 33; 11. Gollum 29;
12. Weerwolven 25

baar gesteld van iets meer dan
2,5 miljoen euro en dit bedrag is
inclusief de aanleg van twee rotondes. De discussie in de commissie ging vooral over de aansluiting van de verbinding op
de reeds bestaande wegen. Ook
vroeg de commissie om de samenhang met de rest van de verkeersverbindingen om dit project in een groter geheel te kunnen plaatsen. De aanleg wordt,
zo werd gezegd, afgestemd met
de realisatie van de Burgemeester Hoffscholteweg, de aanleg
van de Middenweg en de OLV
Greenport Aalsmeer. Alle agenAanleg Molenvlietweg
dapunten zijn geagendeerd voor
Na deze vergadering namen de besluitvorming in de raadsvergaleden van de commissie Ruimte dering van aanstaande donderen Economie opnieuw plaats in dag 5 juli.
de raadszaal. De aanleg van de
Molenvlietweg was één van de Volgen en terugkijken
agendapunten. Voor de aanleg Alle vergaderingen zijn overivan de Molenvlietweg tussen de gens te volgen en terug te kijken
Middenweg en de Aalsmeerder- via de website van de gemeente:
weg wordt een krediet beschik- www.aalsmeer.nl
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Budget gemeente in beheer bij Participe

Bijdrage voor zomerse
buurtinitiatieven
Aalsmeer - Denk je wel eens; het
kan gezelliger in mijn straatje?
Het is zomer, ik zit buiten, wie zijn
die buren daar? Organiseer een
activiteit en je zult zien: het werkt!
Vraag het de mensen uit de Kerkweg, de Wilhelminastraat, de Galileistraat; zij gaven al het goede
voorbeeld. En wat denk je van de

succesvolle Bobbies Buitenspeeldag in Oosteinde? Allemaal omdat bewoners een goed idee hadden.
Straattoernooi of koken
Een buurtinitiatief is een activiteit
die de sociale samenhang versterkt. De voorwaarden zijn sim-

pel: Vóór en dóór bewoners, in samenwerking georganiseerd, met
hulp van lokale ondernemers
en/of organisaties en het levert
nieuwe contacten op. Bijvoorbeeld: een straattoernooi, samen
de tuin in, samen koken, samen
eten, waterballet met muziek in
de straat, buurtfeest, fotoboek
van de straat… Het hoeft niet
veel te kosten, maar als je tekort
komt is er een bijdrage beschikbaar. De gemeente heeft daarvoor een budget in beheer gegeven bij Participe, bij de buurtverbinder. De voorwaarden zijn simpel: Voor en door bewoners, in samenwerking met elkaar en lokale ondernemers, het levert nieuwe contacten op en je maakt een
(foto)-verslag met toestemming
van de buren. Praat er eens over
met je buren, bedenk een plan en
ga aan de slag.
Aanvragen voor 10 juli
Wil je deze zomer iets organiseren en kom je net dat beetje geld tekort? Vraag snel (voor
10 juli) een aanvraagformulier
aan bij Helma Keesom, buurtverbinder Aalsmeer en Kudelstaart
via: h.keesom@participe.nu of
bel voor overleg: 06-14623301
(maandag tot en met donderdag).

Internet onpersoonlijk?
Vroeger stuurde men na
een overlijden een steunbetuiging in de vorm van een
kaartje of brief. Soms stuurde men een bloemetje. In
het huidige digitale tijdperk
plaatsen wij een persoonlijke
pagina van de overledene op
onze website. Op de rouwkaart wordt de URL van deze
pagina afgedrukt. Op de
persoonlijke pagina kunnen
nabestaanden de rouwkaart
lezen en een reactie of herinnering achterlaten. Als ik
dit uitleg aan nabestaanden
hoor ik dikwijls: nee hoor.
Dat willen we niet. Dat is zo
onpersoonlijk!
Toch is niets minder waar.
Het valt ons op dat het achterlaten van een condoleance
of reactie heel laagdrempelig
is. Mensen die normaal gesproken niet naar de uitvaart
zouden komen of een kaart
zouden sturen, nemen nu de

moeite om een persoonlijke
reactie te typen. Oude foto's
worden geplaatst.
Een persoonlijke pagina
op internet onpersoonlijk? Onze ervaring is anders. Heel anders.
Zo was er een dame op hoge
leeftijd overleden. Zij was
jarenlang balletdanseres geweest en gaf haar hele leven
lang les. De reacties waren
zo bijzonder. Veel oud-leerlingen lieten hun herinneringen achter. De familie kreeg
hierdoor een waardevol document met allemaal mooie
verhalen over hun moeder.
Zelfs reacties van mensen
die in Frankrijk op vakantie
waren en een balletdanseres
uit New York. Ook vonden
mensen het mooi om reacties en ervaringen van elkaar
te lezen.

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg uitvaartzorg van 9.00 – 10.00
uur een inloopspreekuur.
Loop gerust bij ons binnen
als u informatie wilt over wat
er komt kijken bij een uitvaart. De koffie staat klaar!
•
•

023 – 563 35 44
Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Na vijftien jaar Aalsmeer nu naar Friesland

Afscheidsdienst ds. Liesbet Geijlvoet:
“Laten wij het betere van onszelf geven”
naar haar woorden. Zij gaf aan
dat het een blije dienst zou worden ondanks het afscheid. “Lieve mensen, wij vieren vandaag
de jaren die wij met elkaar hebben beleefd.” Na het aansteken
van de kaars, het moment van inkeer zong het Kerkkoor onder leiding van Paulien Walch ‘Jauchzet
dem Herrn, alle Welt’ van F. Mendelsohn Bartholdy. Er volgde een
bemoediging en groet. De ontstane saamhorigheid tijdens de
samenzang was van zo een vroAalsmeer - Zondag 24 juni hield lijke blijheid waar de aanwezigen
dominee Liesbet Geijlvoet haar duidelijk troost uitputten. Zoveel
laatste dienst in de Doopsgezin- valt wel van de gezichten af te lede Kerk. Na vijftien jaar vertrekt zen. Gebeden wordt er ook voor
zij met haar gezin naar Leeuwar- de mensen die in gevaarlijke geden waar haar een nieuwe uitda- bieden wonen en waar geen blijging wacht. Velen - ook van bui- heid meer is. Voor mensen die
ten de Aalsmeerse Doopsgezin- zonder geld, zonder ook maar iets
de Gemeente - kwamen luisteren mee te kunnen nemen, dierbaren

gekleurde kaarsen laten branden
en daarbij een aantal bemoedigende woorden uitspreken voor
iemand of een volk. De opbrengst
van de collecte was dit keer voor
‘Run for Freedom’. Voor hulp aan
achter moeten laten, een onze- mensen op de vlucht in Syrië. Na
kere toekomst wacht in landen het zingen van het lied ‘De Liefde
waarvan zij nog nooit hebben ge- gaat ons voor’ zat het werk voor
hoord. Het verhaal van Job wordt dominee Liesbet Geijlhoed er op.
zo verteld dat het ook zomaar in
deze tijd kan afspelen. Telkens Fiets voor dominee
wordt aangehaakt op een he- Natuurlijk waren er ook persoondendaagse herkenbare situatie. lijke cadeau’s en herinneringen.
“Treedt het verhaal van Job toe Hoe de dominee in spijkerbroek
als een legende en je zult wellicht op een herenfiets door Aalsmeer
nooit tot een bevredigend ant- reed. Hoe zij in een toneelstuk
woord komen. Ook Job kon het prachtig de rol vervulde van Koleven niet doorgronden en ook ningin Wilhelmina. “Wat kon je
nu kan de mens het leven niet mooi wuiven.” Ook werd in de lofdoorgronden. Niets is voorspel- tuitingen meerdere malen herbaar. Laten wij vrienden, broers of haald hoe sterk, lief, empathisch,
zusters zijn en het betere van ons- onafhankelijk, eindeloos positief
zelf geven.”
met een aanstekelijk lach, ideeWanneer de vredeskaars wordt enrijk, analytisch zij is en hoe zij
aangestoken is het sereen stil in gemist gaat worden.
de kerk gevolgd door een ander Als herinnering gingen de groemooi moment wanneer de zoon ne, gele, rode, roze en witte wensen dochter van de dominee zes kaartjes die door de kerkgangers
in de wensboom waren gehangen mee naar het nieuwe huis.
De cheque met daarop een bedrag waarvoor een geavanceerde
elektrische fiets gekocht kan worden zal nog wel in Aalsmeer worden ingeruild. Een praktisch cadeau voor een bevlogen vrouw
die het stalen ros best nodig
heeft daar in het Friese land.
Blijheid en trots
Het werd een gedenkwaardige middag voor alle aanwezigen, maar wat vast de meeste indruk heeft gemaakt is de lach en
de trots die haar echtgenoot Kamal uitstraalde. Haar blije kinderen Rojda en Hozan. Zij gaan een
spannende tijd tegemoet, maar
deze zal nooit zo spannend zijn
als datgene hun vader en echtgenoot Kamal heeft meegemaakt.
Janna van Zon
Foto’s: www.kicksfotos.nl

“Wij hebben een zorgplicht”

Taart voor Bas Metzemaekers
voor zijn inzet voor dieren
Aalsmeer - Het drama van de
Oostvaardersplassen houdt Bas
Metzemaekers wakker. “Ik had
het volste vertrouwen in de politiek, maar die zijn er met elkaar
niet uitgekomen.” Al vijftien jaar
volgt de voormalige hoefsmid
uit Aalsmeer het proces: Een natuurgebied dat ooit bedoeld was
als vogelreservaat en waar vanaf 1982 Heckrunderen lopen. Een
jaar later kwamen de Konikspaarden en in 1992 de herten. De kleine kuddes waren bestemd om de
1800 hectare schoon te grazen,
zodat de vogels zich daar kon-

den nestelen. Dat was de opzet.
En het plan slaagde! De controle over de dieren werkte perfect,
door een juiste populatie beheersing hadden alle dieren voldoende voedsel.
Aan deze situatie kwam een einde toen het gebied werd overgenomen door Staatsbosbeheer.
Ecoloog F. Vera begon het experiment: Rewilding. De natuur haar
gang laten gaan, zonder inmenging van de mens. Inmiddels weten wij waartoe dat heeft geleid.
Duizenden dieren zijn de hongerdood gestorven. Bas laat op-

names zien, die er niet om liegen. Het is een intriest gezicht.
“In 2002 waren er al de eerste signalen dat het mis ging”, zegt Metzemaekers die met dierenartsen, ecologen, biologen, boeren,
en mensen met praktijk ervaring
zich inzet om het welzijn van deze dieren te verbeteren. Ondanks
alle demonstraties, hulpacties
spreekbeurten - “En op een nette manier hè” - benadrukt hij, lukt
het niet om gehoord te worden.
“Ik ben zo teleurgesteld. Maar ik
heb A gezegd en ik ga door tot
de Z. Ik heb een agrarische opleiding gehad, houd van de natuur
van flora en fauna. Als kind kreeg
je van je ouders mee dat wanneer
je een dier had, je daar goed voor
moest zorgen. Dieren bewust laten creperen is dierenmishandeling. Dit waanzinnige beleid moet

Tweede straatbarbecue
in de Wilhelminastraat
Aalsmeer - Op zaterdag 23 juli was er voor alle bewoners van
de Wilhelminastraat weer de mogelijkheid om deel te nemen aan
een gezellige straatbarbecue op
het speelveldje achter de straat.
Het doel waarmee de barbecue
voor de tweede keer werd georganiseerd was is natuurlijk gezelligheid en lekker eten, maar ook
om elkaar beter te leren kennen.
In het afgelopen jaar zijn er veel
nieuwe bewoners in de straat komen wonen en het leek de initiatiefnemers een goede gelegenheid voor een nadere kennismaking! Er kwamen leuke gesprekken en contacten opgang, soms
met handen en voeten, maar dat
mocht de pret niet drukken! De
kinderen vermaakten zich in de

speeltuin en op het springkussen
en de ijsjes vielen ook goed in de
smaak. Door middel van sponsering, eigen bijdragen van de bewoners en een subsidie vanuit
het Budget Buurtinitiatieven van
de gemeente werd het mogelijk
dat écht iedereen deel kon nemen aan de barbecue. Het was
prachtig om te zien dat alle bewoners een steentje hebben bijgedragen met de voorbereidingen, het maken van iets lekker
voor bij de barbecue en natuurlijk niet te vergeten het klaarzetten en opruimen van alle spullen.
Het was een zeer geslaagd samenzijn en namens de organisatie willen de initiatiefnemers iedereen bedanken voor hun inzet
en aanwezigheid!

Feest: Samen 120 jaar
Kudelstaart - Inwoners van Kudelstaart houden van feesten, dat
werd afgelopen zaterdag weer
eens duidelijk. Niet alleen was het
feestweek in ‘Kudel’ en werd ‘Kudelstaart Kulinair’ gevierd, maar
ook Robert Uytenbogaardt (voor
velen een bekende Kudelstaarter) en zijn vrouw Beata vierden het heuglijke feit dat ze samen precies 120 jaar waren. Er
stonden een enorme olifant en

een grote palmboom voor de ingang van Oevers en ook binnen
in het gezellige restaurant waren
er voor de gelegenheid palmbomen neergezet. Dit alles omdat
het echtpaar veel affiniteit heeft
met Afrika.
Op verzoek van Robert en Beata
was ook de kleding van alle gasten geheel in stijl rond het thema,
hetgeen hilarische resultaten opleverde.

Robert en Beata als (zwartvoet)pinguïn bij de ingang van Oevers.

stoppen, onze cultuur wordt aangetast. Wij hebben een zorgplicht.” Bas werd door Aalsmeerders voor zijn enorme inzet genomineerd voor een door bakkerij Vooges in het leven geroepen
prijs. Op de foto neemt hij een
heerlijke taart in ontvangst.
Janna van Zon

job IN DE REGIO
Alkwin Kollege Uithoorn
havo-atheneum-gymnasium

Het Alkwin Kollege
zoekt Alleskunners!
Ben je een natuurtalent in omgang met jongeren, heb je een positieve instelling en
steek je graag je handen uit de mouwen, dan ben jij één van onze nieuwe

FACILITAIR MEDEWERKERS
Voor 18 uur/ 3 dagen per week (wisselend rooster)

Je ondersteunt het onderwijs in de breedste zin van het woord. Denk aan:
toe i htho den in st dier imtes,
s rvei eren tijdens pa es en toetswe en,
beheer en s hoonho den van de personee s amer,
administratief onderste nende
sjes en
je nt worden inge et bij de mediathee en of re eptie.
e bent een dienstver ener in hart en nieren en ho dt van afwisse ing.
e weet hoe je met jongeren moet omgaan oo a s je e aan moet spre en
op gedrag. Uiteraard heb je afﬁniteit met het onderwijs. Ervaring is een pré,
maar be angrij er vinden we dat je een positieve inste ing hebt en
bereid bent te eren. e wordt jaar ij s ges hoo d in het ader van de
bedrijfsh pver ening. ij indiensttreding is het nnen over eggen van
een er aring mtrent het edrag nood a e ij .
e nt starten met ingang van september
ns ha ing is in sa ariss haa , onform

.

het nie we s hoo jaar.

Houd je van logistiek? De juiste goederen, op de juiste
tijd, op de juiste plaats, dat is jouw uitdaging!
Wij zoeken een:

MAGAZIJNMEDEWERKER
(fulltime) Aalsmeer

Kijk voor de uitgebreide functiebeschrijving op:
www.broekhof.nl/vacatures
Broekhof is al 44 jaar een succesvol en sterk
groeiend familiebedrijf en levert verpakkingsen decoratiematerialen voor de bloemenen plantenbranche.

e vinden het be angrij dat iedereen de ans rijgt om naar vermogen
te wer en. aarom nodigen wij andidaten met een afstand tot de
arbeidsmar t van harte it om te so i iteren.
en je ge nteresseerd in de e f n tie
ai dan je so i itatiebrief met v
voor j i
naar so i itatie a win.n . eb je nog vragen e dan voor
meer informatie naar homas osing of ans ersteeg, te .
.
Weegbree 55 • Postbus 112 • 1420 AC • Uithoorn • 0297-566903 • info@alkwin.nl • www.alkwin.nl

Te koop:
Grote TVdoos + 3 verhuisdozen vol
babykleding van alles wat + luiertas
+ witte wieg (onbekl.) + parasolletje
+ badstandaard + buggy voor in de
auto. Alles in 1 koop €50,-.
Tel. 0297-323485
Te koop:
Kindertractor + aanhanger €15,-.
Sparta terugtraprem v.a. 7 jr €25,-.
Bobike kinderzitje achter i.pr.st. €40,-.
Tel. 06-46559681

Te koop:
Bruin leren elektr. stoel met rug- en
voetleuning. De afstandb. is tijdens
de verhuizing kapotgegaan. Maar
deze is makkelijk te veranderen. Voor
€60,- mag u hem meenemen.
Tel: 0619462373
Te koop:
Wijnkoeler van het merk Liebherr.
Kleur is wit. 120cm hoog en 60cm
breed. Voor €60,- mag u hem
meenemen. Tel. 0619462373

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Gezocht:
Oude of defecte platenspeler voor
verzamelaar dual technics thorens
bang-olufsen revox enz.
Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes en speldjesalbums. Bv speldjes van amateurvoetbalverenigingen uit de regio.
Tel. 06-83628399
Te koop:
Jam of sap. Hol. aardb, pruim, braam,
bl. bes, aalbes, ananas, mango v.a.
€1,- per pot. Leimuiderdijk 97 Rijsenhout v. Kika. Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Al vallen de mussen van het dak, toch
zoek ik nog steeds medailles etc. van
toertochten op de schaats.
Tel. 0346-241819

Interesse in een
afwisselende functie
op een nieuw kantoor
met leuke collega’s,
reageer dan binnen
14 dagen door het
sturen van een mail
met motivatie en cv.

Telefoon:

1

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar onderstaand adres:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

enthousiaste
ervaren

P.A. van Rooyen maakt onderdeel uit van Topmovers en heeft
een eigen verhuurbedrijf Varodarent. Voor het verhuurbedrijf van
verhuismiddelen zijn we op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF TALENT
die het leuk vindt om ondersteuning te verlenen aan de afdeling.
In deze functie ga je de afdeling ondersteunen met het verwerken
van administratieve gegevens, het invoeren en aanmaken van
klantdossiers/bestanden, verzorgen en registreren van orders door
het printen van orders, het mailen van berichten, verwerken van
de post, archiveren van orders, (vanuit standaard tariefblad) en
assisteren bij diverse eenvoudige administratieve taken.

wij werken alleen volgens afspraak

is op zoek
naar een

Ben jij servicegericht, proactief en communicatief
sterk? Ben jij goed in het onderhouden van
klantrelaties en wil jij schakelen met collega’s?
Grijp dan nu jouw kans bij ons verhuurbedrijf!

Vragen over de functie bel met
Elza Bakker 06-30346226.
Het volledige profiel is te vinden op
www.pavanrooyen.nl
Email: personeelszaken@pavanrooyen.nl

Kun jij zelfstandig werken, heb je een prettige
telefoonstem en heb jij al administratieve ervaring op
MBO niveau?
Geweldig dan zoeken we jou. Heb je weinig ervaring en ben je net
in het bezit van je MBO-3 diploma dan nodigen we je uiteraard ook
graag uit om te solliciteren.
Het betreft een full-time functie voor 40 uur per week en de functie
valt in schaal B van de CAO Beroepsgoederenvervoer.

KAPSTER
Voor inlichtingen kun
je bellen en vragen
naar Sander:
tel. 06-502 35 023
Einsteinstraat 81
1433 KJ Kudelstaart
0297-322057
www.kappersander.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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kinder- en jeugd

Elfjarige Kevin v/d Berg
racet zijn droom achterna

Speciale opdracht tijdens Juniorrace

Limonade en koekjes van
SPIE voor Voedselbank
Aalsmeer - Tijdens de 14e Junior Pramenrace afgelopen zaterdag 16 juni, gevaren in en om
Aalsmeer, stonden voor de deelnemers onderweg allerlei spelletjes klaar en moesten de jongens en meisjes diverse opdrachten uitvoeren. De opdracht bij de
IJzerenbrug was lever een fles limonade en een pak schoolkoekjes in voor de kinderen van de

Voedselbank in Aalsmeer. Aan
deze opdracht is goed gehoor
gegeven. De teams gaven graag
aan ‘Robin Hood’. Maar liefst twee
dozen vol met limonade en koekjes zijn naar de Voedselbank gebracht. De Stichting Pramenrace
in Ere (SPIE) wil zo ook de kinderen van de Voedselbank laten genieten van dit geweldige evenement voor jeugdige inwoners.

Gerard en Jacqueline van der Velden. Zij staan al jaren op de post de IJzerenbrug tijdens de Junior Pramenrace en hadden zich speciaal voor de
kinderen verkleed als Robin Hood.

Voorspeelmiddag vioolleerlingen in N201
Aalsmeer - Op vrijdag 6 juli is er
een voorspeelmiddag van vioolleerlingen in N201. Iedereen is
welkom om te komen luisteren.
Het betreft (grotendeels beginnende) leerlingen in de leeftijd
van 7 tot 13 jaar die les krijgen
in N201 van viooldocente Alma
van der Berg. Er is na afloop gelegenheid tot kennismaking met
de docente. De voorspeelmiddag
begint om 17.00 uur, duurt ongeveer een uur en de toegang is
gratis. Adres: Zwarteweg 90.

Waterskivereniging Aalsmeer

Waterski en wakeboard
kamp voor jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 7 en
zondag 8 iuli organiseert de Waterskivereniging Aalsmeer een
jeugdkamp voor jongens en
meisjes van 7 tot en met 17 jaar.
Zowel beginners als gevorderden
kunnen deelnemen.
Met ervaren instructeurs en begeleiders wordt op zaterdagochtend gestart met een actief programma. De kinderen mogen elk
drie keer skiën of wakeboarden .
Tussendoor is er een lunch en s’
avonds gaat de barbecue aan.

krant

Meester Tim bij Radio Aalsmeer. Foto: Claudia Vermaat

Meester Tim en Juf Nicole
winnen Super verkiezing
Aalsmeer - Meester Tim (25)
van groep 5a van de Jozefschool
in Aalsmeer is afgelopen vrijdagavond 22 juni door Radio
Aalsmeer uitgeroepen tot de
leukste meester. Toen de leerlingen van groep 5a van de jozefschool de oproep hoorde via het
radio programma: Lets Go van
Radio Aalsmeer hebben zij meteen gereageerd en meester Tim
aangemeld. “De leukste meester, dat kan er natuurlijk maar
één zijn, en dat is onze meester”,
schreven ze in een mooie brief.
Uit de vele inzendingen werd Tim
uiteindelijk uitgeroepen tot supermeester van het jaar. Waarom
eigenlijk? “Om tal van redenen”,
laat Daan weten:
“Als je nog zo jong bent en zo’n
enorme positieve invloed hebt
op zoveel verschillende kinderen,
dan ben je een natuurtalent. Hij
is een baken van rust, geeft ieder
kind vertrouwen en is een rots in
de branding. Hij zorgt voor een
goede sfeer en gezelligheid, ieder
kind gaat met plezier naar school.
Kinderen willen zelfs graag blijven zitten, om maar bij meester
Tim te kunnen blijven.” Op 22 juni werd hun held bij de studio van
Radio Aalsmeer feestelijk door
de leerlingen ontvangen. Onder
luidkeels gejuich, met vele toeters en bellen, spandoeken en
confetti kanonnen, ballonen en
bloemen werd meester Tim ontvangen. Hij leek wel een Hollywood ster! Hij kwam aanrijden in
een Porsche, samen met de twee
leerlingen die het initiatief van de
aanmelding, uit naam van de klas

hadden genomen: Jens en Daan.
“Het was een enorm leuke ervaring voor de meester en voor ons.
Wat een top feest voor een top
meester!”, aldus de leerlingen van
de Jozefschool.
Kleuterjuf
Juf Nicole van PCBS de Brug is de
winnaar geworden van de superjuf verkiezing. In mei deed Kim
een oproep waarbij kinderen hun
juf en/of meester konden aanmelden voor de titel Super Juf
en Super Meester. Net zoals vorig jaar waren er weer heel veel
leuke aanmeldingen, opvallend
was dit jaar het aantal nominaties
voor Super Meester. Tussen alle
inzendingen sprongen juf Nicole en meester Tim eruit. Juf Nicole
werd door de brandweer afgezet
bij de Studio’s Aalsmeer en mocht
samen met briefschrijfster Dana
in de studio plaats nemen. Juf Nicole is kleuterjuf en Dana zat bij
haar in de klas en dat was altijd
feest. Want de juf weet de klas altijd om te toveren tot iets bijzonders zoals een ziekenhuis of een
dierentuin. Ook houdt de juf van
verkleedfeestjes, maar heeft ze
ook altijd tijd voor knuffels voor
kinderen die het even extra nodig hebben.
De juf en meester waren beiden
een beetje overdonderd door alle aandacht en mooie woorden
die ze ontvingen van leerlingen,
maar ook van de ouders. Ze gingen allebei met een prachtige
oorkonde naar huis, die zo beloofden beiden, een mooi plekje
krijgt in de eigen klas.

Er wordt overnacht naast het
clubgebouw op het Surfeiland in
twee tenten.
Op zondag krijgen de deelnemers eerst een ontbijt en daarna
kan er nog twee keer geskied of
geboard worden. Het jeugdkamp
wordt afgesloten met een lunch.
Het jeugdkamp is bedoeld om
kinderen een boost te geven
in de techniek van deze mooie
sport. Meedoen? Stuur dan een
mail naar info@wsva.nl, ook voor
meer informatie.

Vrolijke voorspeelavond in N201

Op vakantie met stoere
dwarsfluit-starters
Aalsmeer - Een vrolijke voorspeelavond in N201, uitgevoerd
door leerlingen van Judith Glasbeek, vond plaats op woensdag 20 juni. In totaal gaven achttien fluitisten dit gezellige concert. De leerlingen die nog niet zo
lang dwarsfluit spelen werden in
de spotlights gezet. Volwassenen
en jongeren speelden als fluitorkest samen. Voor de meesten van
hen was het hun eerste optreden
en dat was best spannend! Gelukkig werden ze ondersteund door
vier jonge fluitisten die al wat langer spelen en meer ervaring heb-

ben. Met veel verve werd muziek
uit verschillende landen gespeeld
en een leuke anekdote verteld bij
de souvenirs die leerlingen uit
hun vakantieland hadden meegenomen. Het publiek kon onder
andere genieten van een verhaal
over de Masai uit Kenia, dwarse ezels uit Egypte, veel te beklimmen trappen van de Eiffeltoren, een Koala uit Australië en
een roze hoed gedragen voor de
Toppers. Met dank aan de N201,
waarvan de grote zaal was omgetoverd tot een sfeervolle theaterzaal met vakantieattributen.

Aalsmeer - Hij is pas elf, maar Kevin van den Berg weet precies wat
hij wil in het leven. Aan de knusse
keukentafel in zijn huis in Nieuw
Oosteinde, waar hij met zijn ouders en broertje woont, vertelt hij
vol passie over zijn droom die hij
achterna racet. Professioneel karter worden. En hij timmert al aardig aan de weg. Hoe is dat begonnen Kevin? “Nou ik ben altijd
al gek van auto’s geweest, vooral snelle, en toen ik negen was
gingen we als verrassing naar de
kartbaan in Lelystad. Daar zat ik
voor het eerst in een kart en dat
vond ik heel leuk. Ik wilde dat
wel vaker. Zonder les en al na zeven heats mocht ik meedoen aan
de Formido Talentscouting in Lelystad. En ik was meteen door
naar de kwartfinale, want ik reed
de snelste tijd van Noord Holland. Natuurlijk wilde ik op kartles, maar dan moest ik wel van
tennis en gitaarles af. Naast karten doe ik nu nog aan schaken
en een keer in de week zit ik op
survival training om fit te blijven.”
Ondanks het feit dat hij prachtige tijden had neergezet tijdens
de kwartfinale plaatste Kevin
zich helaas niet voor de halve finale. Een ding wist hij toen wel
heel zeker; hij wilde beter worden
met het uiteindelijke doel een eigen kart te hebben en aan veel
meer wedstrijden deel te nemen
en later als coureur aan de slag te
gaan. Inmiddels heeft hij les bij
de Kartfabrique in Utrecht. Iedere zondag traint hij daar drie uur.
Kevin: “Ook leuk om te vertellen;
twee weken geleden vestigde ik
nog het jaar-baanrecord bij Kartcentrum Lelystad. Daar doe ik
ook nog steeds wedstrijden.” Kevin toont op de foto met trots de
beker die hij daarmee won.

trum Lelystad uitgeleende kart
het schoolplein opscheuren onder luid gejoel van al zijn schoolgenootjes. Een aantal keren per
jaar zijn er racedagen. Aanstaande zondag vindt er weer een
racedag plaats die door iedereen te bezoeken is in Utrecht. Uiteraard is er veel geld nodig voor
de bijzonder hobby van de elfjarige Van den Berg. “Ik heb protectie nodig, steeds een nieuw pak,
omdat dat natuurlijk slijt en uiteindelijk wil ik een eigen kart kopen.” Vandaar dat hij op zoek is
naar sponsors, in welke vorm dan
ook. “Ik wil langs winkels gaan,
of zelfs langs de deuren, want ik
wil dat mijn droom uitkomt.” Reacties over sponsoring kunnen
via
kevinvandenbergkarting@
gmail.com. Op de vraag aan moeder Ruby of ze het niet heel spannend vindt wat haar tienerzoon
allemaal onderneemt, antwoordt
zij: “Ja, het gaat soms best hard,
maar de veiligheid is prima in orde. Hij weet wat hij doet.” Kevin
vult aan: “Laatst mocht ik tijdens
een racedag in een McLaren én in
een Lamborghini rijden, dat gaat
nog veel harder hoor!”
Wil jij deze snelheidsduivel volgen? Ga dan naar Facebookpagina Kevin van den Berg Karting
of volg hem op Instagram go4Kevin. Hierop vind je informatie, foto’s en stoere filmpjes.
Door Miranda Gommans

Op zoek naar sponsors
Kevin zit in groep zeven en moest
laatst een spreekbeurt geven. Uiteraard ging dat over karten en hij
kwam in een heuse door Kartcen-

Ritmische gym SV Omnia 2000

Goud voor Daniella op
Dutch Gymnastics
Aalsmeer - Afgelopen weekend
23 en 24 juni was hét grote finale weekend van de Nederlandse
gymsport in de Ahoy Rotterdam.
Er waren tijdens de Dutch Gymnastics in maar liefst negen disciplines finales, waaronder ritmische gymnastiek. Zaterdag werden van SV Omnia 2000 mini Daniella, benjamin Zoey en pre-junior Sanne in de Ahoy verwacht om
deel te nemen aan de Ahoy cup.
Daniella liet een prachtige oefening zonder materiaal zien en viel
daarmee in de prijzen met de eerste plaats. Een prachtige prestatie. Zoë heeft het heel goed gedaan met haar baloefening en is
negende geworden. Sanne heeft
een mooie zevende plek behaald
met haar touwoefening.
Zondagmiddag 24 juni werden
junior Madelief Riepe en pre-junior Senna Buskermolen van
Omnia verwacht in de Ahoy. Samen met Lyvana Garrelts en Marit van der Stam van RDGA vorm-

den zij een groep. Na het inturnen mochten ze rond half 4 de
vloer op voor hun oefening. Ze
lieten een heel mooie hoepeloefening zien. De meiden hadden
zichtbaar plezier en hebben alles gevangen. Ze hebben na de
laatste wedstrijd weer vooruitgang geboekt en een mooie zevende plaats behaald van de elf
groepen.

job IN DE REGIO
GEVRAAGD:

MEDEWERKER
MET ERVARING IN DE
BOEKENBRANCHE

voor plm. 10 uur per week,
in te vullen op donderdag en vrijdag.
Info: Bruna Zijdstraat 45 Aalsmeer.
Tel. 0297-328285
Mail: Bruna0982@brunawinkel.nl
T.a.v. Gert Post.

GEVRAAGD

Nieuwe Meerbode

ook 5
van ha0+
rte
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

VAKANTIE
BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Gezocht:
Antieke stoommachine.
Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten
vraagt tegen betaling singles/lp’s uit
de jaren 50/60. Tel. 023-5381320
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding) .
Tel. 06-25384205

Gezocht:
Oud omega herenhorloge.
Tel. 06-53346064
Te koop:
Laney zang monitor power 200 watt.
Geschikt voor zang-instrument €40,-.
Tel. 0297-264510 (na 17.00 uur)
Te koop:
Pomp type cdhm 70/07. De pomp
is nieuw en rvs. Als vijverpomp of
fonteinpomp te gebruiken 230 volt.
€90,-. Tel. 06-21551427

Te koop:
Mooi bureauwerkblad van krasvast
hpl kleur kersenhout 145 x 60 x 3 cm
met laptoplade en kabeldoorvoer
€25,-. Tel. 0297-283036
Te koop:
Prachtige eiken kast,boven en onderblad uit een stuk 3.30 x 1.50 x 55 cm.
Verdeeld in 5 deuren. Bieden v.a.
€150,-. Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Voor 2 spartametjes rijdend te maken
zoek ik motor -transmissie- onderdelen en speciaal gereedschap.
Tel. 06-28513490
Te koop:
Antiek grenen hoekkast h. 210 br.
100, diep 100 cm €200,-. Sidetable
donkerteak br135 h. 70 diep 32 cm
€75. Tel. 0297-344303
Te koop:
1-pers. bed met verrijdb. opbergbakken met deksel en hoofdeinde
met opbergmog en lattenbodem
€100,-. Tel. 06-20312987
Gezocht:
Voor goed doel: een bruikbare
kampeertent om als dagverblijf bij
slecht weer te fungeren.
Tel. 06-53839700
Gevraagd:
Muziek parade, teenbeat, popfoto,
joepie muziektijdschriften uit de
periode 1960 t/m 1990.
Tel. 06-26844069
Te koop:
4 x luxaflex uit winnebago brave.
Kleur grijs (breed x lang) 67x44,
91,5x68, 106,5x69, 152x70. Totaal
€5,-. Tel. 0297-368842
Te koop:
Mooi bergmeubel met houtsnijwerk.
Veel bergruimte 200 cm breed, 152
cm hoog met legplanken €45,-.
Tel. 06-21551427
Te koop:
50 ronde balen met natuurhooi en
stro, alles kort gesneden, kurkdroog.
Evt. te bezorgen €20,- per baal.
Tel. 06-21551427

WIL JIJ BIJ
CAFÉ RESTAURANT
IN DE ZOTTE WILG
KOMEN WERKEN???
Wij zijn op zoek naar

FULLTIMERS en PARTTIMERS
voor de bediening

Ook is er plaats voor een

KEUKENMEDEWERKER
met ervaring heeft de voorkeur

Maak gerust een afspraak, vraag naar Peter of Jeroen
Uiterweg 27a • 1431 AA Aalsmeer • 0297-324606
info@zottewilg.nl

Ben jij onze nieuwe collega?
De materieeldienst van Thunnissen is op zoek
naar versterking! Ben jij een aanpakker met een
technische achtergrond (bijv. werktuigbouwkunde
of elektro)? Dan zoeken wij jou!

Meer weten?
Neem contact met op met Jan Verhagen, hoofd
MD, tel. 088 - 98 98 344 of bezoek onze website.

ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S VOOR LOCATIE MIJDRECHT
Ben jij die

(leerling) BEDRIJFSWAGEN MONTEUR / TECHNICUS
of
(leerling) BANDENSPECIALIST
Die zorgt dat onze 200 vrachtwagens blijven rijden? Wil jij werken aan o.a trekkers, opleggers
laadkleppen, koelinstallaties of ben jij degene die invulling gaat geven aan onze nieuwe bedrijfsactiviteit namelijk de banden? Werk je het liefst in een omgeving, waar je jezelf (verder) kunt
ontwikkelen? Dat kan bij ons! Kom jij ons team versterken? Nieuwsgierig? Kijk eens naar onze
bedrijfsfilm: www.werkenbijbreewel.nl

W W W. T H U N N I S S E N . N L

Hoezo te oud? Op zoek naar een leuke
parttime job, kom naar Royal FloraHolland
Bloemenveiling Aalsmeer! SPOED!!
BQ zoekt voor Royal FloraHolland te Aalsmeer:

BLOEMVERDELERS (m/v)

Jij rijdt op de veiling met een verdeel-trekker(tje) de bloemen rond. Het is
een klein elektrisch (staan) wagentje. Geen speciaal rijbewijs nodig, simpel te besturen en nog leuk om te doen ook! Een TOP parttime vaste job!
Goede verdiensten. Geschikt voor dames en heren en leeftijd maakt niets
uit, zolang je maar gezond en fit bent!
Daarnaast moet je: minimaal 1,65 meter lang zijn. Wonen binnen een
straal van max 55 kilometer van Aalsmeer. Beschikking hebben over een
eigen auto. Minimaal 3 ochtenden per week kunnen werken. Een absoluut
ochtendmens zijn, aanvang diensten maandag t/m vrijdag vanaf 6.15 uur.
Gemiddelde werktijd 4 uur per dienst.
Interesse, we horen graag van je! Bel 020-6627071 en vraag naar Muriël
of Rick of mail je reactie naar vacatures@bq-uitzendbureau.nl

WIJ ZIJN BREEWEL
Wij (www.breewel.nl) zijn een familiebedrijf dat al 70 jaar bloemen en planten van Nederland naar
Frankrijk vervoert. Wij rijden met moderne vrachtwagencombinaties van Mercedes, Volvo, DAF en
Scania. In Mijdrecht beschikt Breewel over een eigen compleet uitgeruste werkplaats. Hier voeren
we niet alleen onderhoud en keuringen uit aan ons eigen wagenpark, maar doen dat ook voor
anderen.
WAT NEEM JIJ MEE
•
Je hebt een afgeronde LTS / VMBO of MBO opleiding
•
Je hebt kennis van bedrijfswagens, of je wilt hierin opgeleid worden
•
Of je hebt kennis van bedrijfswagen banden, of je wilt hierin opgeleid worden
•
Je hebt 2 rechterhanden, technisch inzicht en ‘sleutel’ ervaring
•
Je hebt een klantvriendelijke en servicegerichte instelling
•
Je bent gemotiveerd, enthousiast en je werkt nauwkeurig
•
Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk
Wij nodigen zowel starters als ervaren monteurs uit om te solliciteren. Wij staan ook open
voor kandidaten uit een andere sector met affiniteit voor techniek of BBL-ers.
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG
•
Wij bieden de mogelijkheid tot flexibele werktijden, parttime of fulltime
•
Wij zorgen voor herscholing, praktijkopleidingen en trainingen
•
Wij bieden een grote afwisseling in werkzaamheden bij een betrouwbaar familiebedrijf
•
Wij zijn leuke enthousiaste collega’s in een prettige, informele werkomgeving
•
Wij bieden een aantrekkelijk salaris afhankelijk van je kennis en ervaring
•
Wij geven jou na een jaar uitzicht op een vaste aanstelling
SPREEKT DIT JOU AAN?
Aarzel niet en stuur een mailtje met je CV naar Petra Verbruggen, HR adviseur pverbruggen@
breewel.nl. Binnen drie werkdagen laat Petra weten of je uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan-Wouter Pater, werkplaatsmanager
(tel. 076-5960059).
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Midzomernacht zwemmen
Oosterbad op herhaling
Aalsmeer - Het was een gezellige midzomernacht zwemavond
in het Oosterbad afgelopen vrijdag 22 juni, maar voor velen veel
te koud om het water in te duiken. Vandaar dat het Oosterbadteam heeft besloten om het midzomernacht zwemmen deze vrijdag 29 juni nog een keer dunnetjes over te doen. Zo kunnen er
veel meer kinderen zwemmen en
genieten van de opblaaskrokodil,
want die ligt aankomende zonnige week óók nog in het water van
Het Oosterbad. Aan het optreden
van de heren van ‘de Klught’ lag
het overigens niet: dat was wederom geweldig en Sasja Brouwers deed daar nog een schepje boven op. Het midzomernacht
zwemmen is weer van 19.00 tot
00.00 uur.
Familie-estafette zaterdag
Aanstaande zaterdag 30 juni is de
dag dat weer de beslissing gaat
vallen wie de snelste familie uit

Aalsmeer wordt. Dit wordt een
gezellige middag waar zal worden gestreden om die felbegeerde titel. Men kan zich inschrijven
met een team dat bestaat uit drie
familieleden en een ‘buitenstaander’. Aanvang is 13.00 uur.
Zwem4daagse
Het wordt een mooie week qua
weer, dus genoeg reden om verkoeling te zoeken in het Oosterbadwater. Vanaf maandag 2 juli
zal de traditionele Zwem4daagse worden gehouden in Het Oosterbad met alle randactiviteiten
zoals plankhangen, wie maakt
het hoogste bommetje en boegsprietlopen. Deelnemers krijgen
vijf avonden de tijd om alle baantjes te zwemmen om vervolgens
op vrijdagavond een medaille
voor deze prestatie in ontvangst
te nemen. Kijk voor al het actuele
nieuws op de facebookpagina of
de website www.hetoosterbad.nl
Loekie Brommer-Lucassen

Gezellig was het wel vrijdag, maar slechts een enkeling waagde de sprong
in het koude water van het Oosterbad. Foto: www.kicksfotos.nl

Leden duikteam Thamen
behalen 1-sters brevet
Aalsmeer - Bij duikteam Thamen
hebben vier leden de 1-sters opleiding weer met goed succes afgerond. Het 1-sters brevet bestaat uit een theoretisch gedeelte, een zwembad training en vijf
buitenduiken. Zij kregen hun brevet uitgereikt tijdens de jaarlijkse Thamen barbecue, welke elk
jaar aan het begin van het zomerseizoen gegeven wordt. De
barbecue werd dit jaar verzorgd
door de koks van Culiworks en
voor de muziek stond dj Jasper
garant. Zij maakten er een ware
happening van. Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig en het
bleef lang gezellig. In de maanden juli en augustus is er geen
zwembadtraining. Er wordt dan

in het buitenwater gedoken. Wil
je een keer komen kijken, dan
ben je altijd welkom. Op de site
staat naar welke locatie de duikers gaan. Duikteam Thamen is
al ruim 40 jaar een actieve vereniging die naast het wekelijks duiken op dinsdagavond en zondagochtend, ook nog diverse andere
activiteiten organiseert en ondersteunt. Duikteam Thamen geeft
opleidingen voor 1, 2 en 3 ster
duiker en diverse specialties volgens het NOB systeem. Vanaf je
14e jaar kun je bij Thamen leren
duiken. Ook voor een opfriscursus kun je bij duikteam Thamen
terecht. Kijk voor meer informatie
en foto’s op www.thamen-diving.
nl of volg het team via facebook.

De vier geslaagde duikers van Thamen. Van links naar rechts Tessa van
der Zwaard, René Langelaan, Pieter Kolk en Niels Offerman.

Zwemmen

Bart Sommeling Nederlands
kampioen op 400 meter
Aalsmeer - Afgelopen twee
weekenden waren druk bezet
voor de zwemmende plaatsgenoten Finn Vos en Bart Sommeling. Finn zwom in het weekend
van 14 tot 16 juni de Nederlandse Jeugd en Junioren Kampioenschappen (NJJK) in Eindhoven
(lange baan; 50 meter bad). Naast
twee vijfde plaatsen, twee top 10
plaatsen en tweemaal een top
15 positie, waren de hoogtepunten voor Finn de twee gouden estafette medailles (4 x 200 meter
vrije slag en 4 x 100 meter vrije
slag) en een vijfde plaats op de
4 x 100 meter wisselslag met De
Dolfijn estafette ploeg.

meter vrije slag. Vanaf de startduik nam Bart het initiatief en zag
zijn moed beloond met zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren individueel. Bart eindigde
de race onder de magische 4 minuten grens met een persoonlijk
record van 3:59,71 minuten. Op
de zaterdagavond werd ook nog
de finale estafette 4 x 100 meter
vrije slag gezwommen. Hier wist
Bart met zijn ploeggenoten een
zilveren NK medaille te behalen
Mooie rally’s, veel plezier en spannende ﬁnales
in een totaal eindtijd van 3:25,35
minuten. Op de slotdag zwom
Bart in het koningsnummer van
het zwemmen, de 100 meter vrije
slag, in de series een vierde tijd in
een persoonlijk record van 51:41
Kudelstaart - Afgelopen zater- om de overwinning maar binnen Goud en zilver
seconden. In de finale van de 100
dag 23 juni vond het jaarlijkse te halen.
art Sommeling mocht het af- meter werd een vijfde plaats beBeachvolleybal toernooi in Ku- Mooie rally’s, vele duikelingen in gelopen weekend de Open Ne- haald in 51:49 seconden. Later op
delstaart weer plaats, weder- het zand en vooral veel plezier derlandse Kampioenschappen de zondagochtend zwom Bart de
om achter het Dorpshuis. Inmid- was er tijdens de wedstrijden. (ONK) voor senioren zwemmen 100 meter vrije slag in de 4 X 100
dels is dit toernooi een begrip ge- Door het mooie weer liep ook in het nieuwe 50 meter bad in estafette wisselslag in de series;
worden in sportief Kudelstaart en het aantal bezoekers hoog op, en Amersfoort. Op de eerste dag de Dolfijn plaatste zich als derde
dat bleek ook dit jaar weer. Maar was het een zeer gezellige drukte begon Bart uitstekend met een voor de finale om dit uiteindelijk
liefst 34 teams hadden zich inge- op het gehele terrein achter het mooie vierde plaats op de 200 in een gouden plak om te zetten
schreven en dat betekende dat er Dorpshuis.
meter vrije slag in 1:52,41 minu- in de finale. Een uitstekend ONK
een veld uitgebreid moest worten. Dezelfde afstand mocht Bart voor Bart Sommeling met een inden en dat er helaas twee teams Finaleronde
die dag ook zwemmen in de es- dividueel Nederlands Kampioenniet mee konden doen. In overleg Na het spelen van totaal acht tafette 4 x 200 meter vrije slag. schap en een gouden en twee zilmet Arthur Bon werd vastgesteld wedstrijden konden de fina- Als slotzwemmer, met een vlie- veren estafette medailles.
dat uitbreiding mogelijk was, en le wedstrijden opgemaakt wor- gende start tijd van 1:51,36, wist
daarmee konden de Pretpeur- den. Ieder team speelde uitein- Bart nog twee concurrenten in Sprintwedstrijd
ders dus verder met de organisa- delijk in deze finaleronde een te halen om vervolgens met zijn Komend weekend staat voor Finn
tie met dit jaar wel vier beachvol- laatste wedstrijd voor de defini- ploeggenoten van de Amster- en Bart in het Sloterparkbad in
leybal velden.
tieve eindklassering. Op de der- damse zwemvereniging De Dol- Amsterdam de Speedo Fast Meet
de plaats is het team ‘Herstel Veld fijn een zilveren medaille te be- op het programma; een sprintTwaalf vrachtwagens
4’ geëindigd. De beker voor de machtigen. Op zaterdag plaatste wedstrijd op de korte baan waar
Het opzetten van de velden vindt tweede plaats is uiteindelijk uit- Bart zich - met de op twee na snel- veel internationale toppers hun
plaats vanaf de woensdag voor gereikt aan het team ‘Vorig jaar ste tijd - voor de finale op de 400 opwachting maken.
het toernooi. Twaalf vrachtwa- nummer 8’. En de winnaar van het
gens met zand worden dan ge- Kudelstaarts Beachvolleybal Toer- Bart Sommeling (midden) goud op Goud voor Finn Voss op de estafette.
lost op de parkeerplaats achter nooi 2018 is geworden het team de 400 meter vrije slag.
het Dorpshuis en die worden op ‘De Ideale Schoonzonen 4’.
de vrijdag met kraantjes glad ge- Nog even nagenieten van foto’s
maakt en volledig ingericht tot kan via de facebook pagina van
vier beachvolleybal velden. Een de Pretpeurders, waar een album
hele organisatie, maar met een met foto’s opgenomen is. De Pretgroot aantal vrijwilligers en met peurders dankt naast alle sponsode hulp van enkele sponsoren ren en vrijwilligers voor de gebolukt dit ieder jaar zeer goed.
den hulp aan dit evenement, ook
alle sporters voor hun deelnaEnorme strijd
me aan dit mooie en succesvolle
Om 12.00 uur vingen de wed- toernooi.
strijden aan en begonnen de 32 Foto: www.kicksfotos.nl
teams aan het toernooi. De eerste ronde werd gespeeld met
acht poules en ieder team speelde drie wedstrijden in deze voorronde. Uit deze voorrondes werden daarna vier nieuwe poules
samengesteld, die uiteindelijk
leidden tot de eindklassering. De Kudelstaart - Zin in een gezellistrijd was enorm en alle 32 teams ge avond klaverjassen? Iedereen
zetten zich tot het eind aan toe in is van harte welkom bij klaver- Aalsmeer - Tijdens de Westeinder Cup voor kinderen die kennis wiljasclub De Geluksvogels. Het he- Water Week organiseert de Zeil- len maken met het wedstrijdzeile jaar wordt door er gekaart op school Aalsmeer van donderdag len. Dit is een regionale, vriendde woensdagavond in het Dorps- 5 tot en met zondag 8 juli de Op- schappelijke en laagdrempelige
huis van Kudelstaart vanaf 20.00 timist & kielboot on Tour.
Optimistwedstrijdserie van drie
uur. Op 20 juni is het klaverjassen Optimist on Tour is een door heel losse wedstrijddagen, plus een
gewonnen door Bert Kluinhaar Nederland rondtrekkende festi- landelijke finaledag. Op een ontmet 5279 punten, op twee Guda viteit waarbij kinderen en jonge- spannen, gezellige wijze maak je
Aalsmeer - Een goede opkomst Kluinhaar met 5188 punten en ren de kans krijgen om gratis ken- kennis met het wedstrijdzeilen.
van 31 paren kenmerkte de speel- plaats drie was voor Bert van der nis te maken met de watersport. Deelname kan als je in het bezit
avond van Bridgeclub Onder Ons Jagt met 4924 punten. De poe- Kom Optimist- of kielbootzeilen, van het diploma Optimist CWO2
afgelopen woensdag 20 juni. Op- delprijs was deze keer voor Corrie kanovaren of suppen! Volwasse- of vergelijkbare ervaring. De annieuw mochten enkele nieu- Durieux met 4026 punten
nen kunnen ook volop kennisma- dere wedstrijddata zijn: bij WV
we deelnemers welkom geheken met het zeilen in een van de Nieuwe Meer op 15 juli en bij WV
ten worden. In de uitslag viel op
kielboten.
Schiphol op 16 september. Het
dat er maar kleine verschillen waWees zeker van een plek en schrijf inschrijfgeld bedraagt €15,- per
ren in de B-lijn tussen de eerste
je vooraf in, kies voor de Optimist dag, inclusief zeilschoolboot en
drie paren. Uitslag in de A-lijn: 1e
(deelname vanaf 5 jaar) of de kiel- een heerlijke lunch! Deelname en
Joke Hendrikse en Rietje van der
boot (vanaf 8 jaar en volwasse- aanmelden kan via www.qcup.nl
Zwaard met 63.75%, 2e Rita Ritnen) en kies een datum voor ‘opzen en Christa Leuven met 60.42% Kudelstaart - Iedere donderdag- timist on tour’. Inschrijven op de Westeinder Water Week
en 3e Ben van Herk en Ton Leuven middag is er voor 55+ers een ge- dag zelf op het Surfeiland is ook Tijdens de Westeinder Water
met 57.08%. Uitslag in de B-lijn: 1e zellige kaartmiddag in het Dorps- mogelijk, maar of er dan nog Week van 5 tot en met 8 juli worThea Wijnen en Anny van Buyten huis van 13.30 tot 16.30 uur. Ook plaats is?! Voor deelname geldt den diverse activiteiten op en
met 58.13%, 2e Jan en Jelly Breet- tijdens de vakantie wordt er ge- één voorwaarde: je hebt een rond de Westeinderplassen georvelt met 58.07% en 3e Emmy en kaart. Nieuwe leden, zowel kla- zwemdiploma of je bent bezig ganiseerd. Net als vorig jaar staat
Gerard van Beek met 57.55%. Van- verjassers als jokeraars, zijn van voor zwemdiploma A. Meer infor- Aquapalooza weer op het pror
alsmeegramma,
af woensdag 4 juli wordt er in de harte welkom. Kom gerust eens matieeen
aanmelden:
net als de Rib Rally, de
hool Awww.zeilZ ilsc
nieuwe locatie gespeeld. Bridge- kijken en/of meespelen. Voor schoolaalsmeer.nl
Eredivisie Zeilen
Meld jeen het Regenaan
wwNieuw
club Onder Ons komt vanaf he- meer informatie kan telefonisch
boog Zeilen.
w.zeils isophet Aero
chool
aalsmmeer
den bijeen in buurthuis Hornmeer contact opgenomen worden met Q-cup Aalsmeer
Zeilen. Kijk voor
eer.nl informatie
aan de Dreef 1. Aanwezig vanaf mevrouw R. Pothuizen via 0297- Op zondag 8 juli organiseert de op www.westeinderwaterweek.
340776. Op donderdag 21 juni is Zeilschool Aalsmeer ook de Q- nl of op facebook.
19.15 uur voor inschrijving.
het jokeren gewonnen door Gerard de Wit met 200 punten. Riet
Pothuizen is met 475 punten op
Voor méér lokaal
twee geëindigd en Bets Teunen
met 634 punten de
nieuws uit de regio! behaalde
derde plaats. Bij het klaverjassen
was deze week Jan Weij met 5392
punten de allerbeste, gevolgd
door Marry Akse met 5126 punten en Loek Pieterse met 5098
punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Coby van Weerdenburg
met 3592 punten.

‘Ideale Schoonzonen 4’ wint
Beachvolleybaltoernooi

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Optimist en kielboot on Tour
bij Zeilschool Aalsmeer

BC Onder Ons
naar Hornmeer

Winst Gerard bij
ouderensoos

ennis
Maak gratis k
sport bij
met de water

our
Optimist on T
5 t/m 8 juli

Wandeling in
het Bos
Aalsmeer - Donderdag 5 juli van
19.00 tot 20.30 uur kunnen belangstellenden weer meelopen in
het Amsterdamse Bos. Ontspannen genieten van een wandeling
in het bos.
Verzamelen op de parkeerplaats
halverwege de Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg.

De wandeling is voor iedereen
(man/vrouw, jong/oud) die zin
heeft om lekker te lopen en anderen te ontmoeten. Gezellig en gezond. Na de wandeling is er koffie en thee bij de startlocatie. Om
op de hoogte te blijven van de
wandelingen en voor vragen kan
een e-mail gestuurd worden naar
opstapmetoosterkerk@hotmail.
com. “Weet je welkom en wandel
mee”, aldus de initiatiefnemers
Anne Marie van Elswijk en Ina van
Willegen.

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Kudelstaart - Tijdens de feestweek zijn allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een fietstocht door de mooie, landelijke
omgeving van Kudelstaart. De 85
deelnemers hebben genoten van
het mooie weer en de verrassende weggetjes die maximaal 30 kilometer vanaf Kudelstaart te vinden zijn. De organisatie van deze
fietstocht was in handen van de
fietscommissie van de schaatstrainingsgroep VZOD. Deze leden maken zelf veel kilometers
en kennen de omgeving op hun
duimpje.
De deelnemende fietsers konden
starten bij de fietsenwinkel aan
de Kudelstaartseweg, waar de
mensen konden kiezen voor een
afstand van 57 of van 82 kilometer. Met een routebeschrijving,
bestaande uit knooppunten,
werd met een appel en banaan
als proviand voor onderweg om
9.00 uur het officiële startschot
gegeven door Leo Bakker, voorzitter van de STG. Het deelnemersveld bestond uit een kleurrijk geheel. Natuurlijk waren leden van de STG VZOD actief, maar

ietst
ri ti

ook een grote groep van Team
Timmerman gaf acte de préséance. Daarbij ook nog veel kleine
groepen, die met of zonder elektrische ondersteuning de tocht
aan durfden. De fietstocht leidde
via Uithoorn en Ouderkerk naar
Abcoude, waar koffie met appeltaart als een welkome onderbreking kon worden genuttigd.
Onderweg verrassende weggetjes, zoals de Middenweg door
de Bovenkerkerpolder, bestaande uit twee sporen dwars door de
polder. De verschillende afstanden hadden hun eigen route, die
uiteindelijk natuurlijk weer leidde
naar het startpunt: Kudelstaart.
Een goed idee
Het organiserende comité ontving veel lovende woorden vanwege de mooie route. “Dit moeten jullie eigenlijk elk jaar doen”,
was een veel gehoorde reactie.
Een goed idee!
Dan wordt wellicht ook een kortere route uitgezet voor de jonge jeugd en de oudere senioren,
voor wie 57 kilometer toch eigenlijk te ver is.

Wielrennen

we

De trampolinespringsters van SV Omnia: Marlies Kok, Amber Rademaker,
Katelijne van der Avoird en Merel van Wilgenburgh.

SV Omnia 2000
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Aalsmeer - In het weekend van
23 en 24 juni reisden ruim twintig
trampolinespringers van SV Omnia 2000 af naar Ahoy in Rotterdam. Daar werden de Nederlandse Kampioenschappen Trampolinespringen gehouden.
De trip was zeker niet voor niets.
Omnia haalde drie medailles
binnen, allen bij het synchroon
springen.
Amber Rademaker en Marlies
Kok behaalden een mooie derde plaats in de categorie B Senior Dames. Ook voor Sabine Boegman (Omnia) en Madelief Wijkstra
(Triffis) was er een bronzen medaille bij de B Junior Meisjes. Merel van Wilgenburgh en Katelijne van der Avoird werden knap
tweede in de categorie E Pupil
Gemengd. Er waren ook enkele

r

Omnia springers die helaas net
geen podiumplek wisten te bemachtigen. Sarah Wisse en Ilse
Bom werden keurig vierde in de
klasse D Junior/Senior Gemengd
bij het synchroon springen. Ook
individueel werden er mooie
prestaties neergezet: Jay Roelfsema werd vierde bij de C Pupil/
Jeugd Jongens, Finn-Julien Falk
vierde bij de B Jeugd Jongens en
Melvin Dokter vierde bij de A Senior Heren.
Topprestaties
En, een medaille mee naar huis
of niet: het waren natuurlijk topprestaties van álle Omnia springers afgelopen weekend. Ze behoren toch maar allemaal mooi
tot de besten van Nederland in
hun klasse!
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Aalsmeer - Het was heerlijk fietsweer toen de fietsgroep van
PCOB senioren Aalsmeer op 5 juni rond Schiphol fietste. Voor een
pleisterplaats in het nu stille Badhoevedorp moesten ze de Ringvaart over naar het grondgebied
van Amsterdam. Maar daar hebben ze dan ook heerlijk op het
terras gezeten. Langs de startbaan die Aalsmeer van veel vliegtuighinder had moeten verlossen, ging het vervolgens over een
prachtig fietspad naar de rand
van Hoofddorp. Steeds de rand
van Hoofddorp volgend werd uiteindelijk de Vuurlijn bereikt. Vandaar ging het via het Vuurlijn
fietspad weer naar Aalsmeer. Het
was een tocht die de nieuwste
werkgelegenheid liet zien maar

ook het groen en de ruimte van
de Haarlemmermeer. Op dinsdag 3 juli gaan de PCOB senioren weer op pad. Dan gaat het de
andere kant op. Over kleine wegen gaat het naar Mijdrecht en
De Hoef. In De Hoef staan de pannenkoeken klaar. Langs de Krom- Het Nederlandse schermequipe met geheel links Daniël Giacon.
me Mijdrecht fietst de groep verder naar Vrouwenakker. Vandaar
gaat het weer richting Aalsmeer.
De fietsgroep vertrekt, zoals altijd,
om 13.30 uur bij het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Aanmelden
vooraf is niet nodig. Heeft een Aalsmeer - Daniël Giacon is op reldkampioenschappen schervriend of vriendin die eens mee zaterdag 23 juni samen met zijn men die half juli in het Chinewil fietsen? Ze zijn van harte wel- teamgenoten van Scherm Cen- se Wuxi plaatsvinden. De 17-jakom. Voor informatie kan gebeld trum Amsterdam (SCA) Neder- rige heeft zich als enige manneof gemaild worden met Jan Wes- lands Kampioen equipe scher- lijke Nederlandse floretschermer
terhof via 06-22350307 en jan@ men heren floret geworden. Bij gekwalificeerd en heeft er zin in
Equipeschermen wordt door om Nederland te vertegenwoorwesterhof50.nl.
teams van drie schermers om de digen op het belangrijkste evenebeurt tegen elkaar gestreden. Het ment van het jaar.
team dat als eerste 45 punten behaalt heeft gewonnen. Daniël Olympische Spelen
maakte het beslissende punt na Daarna heeft Daniël een tusseneen zeer spannende finale tegen jaar ingelast om zich een jaar
de heren van Holland Schermen lang op het schermen te kunuit Alkmaar. Hiermee behaalde nen focussen. Hij wil in seizoen
Aalsmeerder voor de 15e maal de 2018/2019 kijken of hij met de
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag moesten een gemiddelde afstand nationale titel.
senioren wereldtop mee kan ko23 juni stond de eerste jonge dui- van 645 kilometer overbruggen
men, met als uiteindelijke doel
venvlucht op het programma en met een NW wind tegen. De jon- Wereldkampioenschappen
kwalificatie voor de Olympide derde Dagfondvlucht voor de ge duiven werden om 07.45 uur Daniël, die net zijn HAVO diploma sche Spelen. Wilt u dit schermtaoude duiven. Om 06.45 uur wer- in Roosendaal in vrijheid gesteld, heeft behaald op het Alkwin Kol- lent helpen op weg naar de top?
den de oude duiven in Chateau- eveneens met een NW wind en lege, gaat zich de komende we- Kijk dan op www.danielgiacon.nl
roux in vrijheid gesteld en deze een gemiddelde afstand van 84 ken volledig richten op de We- voor de sponsormogelijkheden.
kilometer. Het werden twee pittige vluchten voor de duiven. Om
08.50 uur wist de 18-233 van Ge- Comb. van Ackooy uit Hoofd9. A.J. van Belzen Kudelstaart
rard en Lies v.d. Bergen het hok dorp, Gerard en Lies v.d. Bergen
10. Tim Rewijk De Kwakel
te bereiken, en met een gemid- uit Kudelstaart werden derde. De 11. W. Wijfje De Kwakel
delde snelheid van 1256,984 me- volledige uitslag van de jonge dui- 12. A. v.d. Wie Aalsmeer
ter per minuut werd dit duifje eer- venvlucht vanuit Roosendaal met
Uitslag vlucht Chateauroux met
ste met een verschil van ruim 11 487 duiven en 12 deelnemers:
82 duiven en 8 deelnemers:
meter per minuut. Tweede werd 1. Gerard & Lies v.d. Bergen
1. W. Wijfje De Kwakel
Kudelstaart
Cees van Vliet uit Kudelstaart,
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp
John van Duren uit Amstelveen 2. C. van Vliet Kudelstaart
3. Gerard & Lies v.d. Bergen
3. J.H. van Duren Amstelveen
werd derde.
4. Darek Jachowski Mijdrecht
4. Comb. van Ackooy Hoofddorp 5. J.A. van Dijk Aalsmeer
Om 15.37.40 wist de 16-463 van
Wim Wijfje uit De Kwakel het hok 5. E. Wiersma Amstelveen
6. P. v.d. Meijden
te bereiken. Deze duif overbrug- 6. L. v.d. Sluis Uithoorn
Aalsmeerderbrug
de de 643 kilometer met een ge- 7. P. v.d. Meijden
7. M. de Block Aalsmeer
Aalsmeerderbrug
middelde afstand van 1206,778
8. Comb. v. Leeuwen &
8. M. de Block Aalsmeer
meter per minuut. Tweede werd
v. Grieken Aalsmeer

Postduivenvereniging de Telegraaf
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Rijsenhout - Owen Geleijn is afgelopen zaterdag als vijftiende
geëindigd in het nationaal kampioenschap voor junioren. De
wielrenner uit Rijsenhout maakte in het Zeeuws-Vlaamse Philippine deel uit van een tot 25 renners uitgedund peloton dat aan
de finish enkele seconden volgde na vijf koplopers. De vluchters
waren al halverwege de race op
avontuur gegaan, maar kwamen
nooit uit het zicht van de achtervolgende groep. Geleijn en enkele clubgenoten van wielervereniging De Amstel slaagden er echter niet in het kloofje te dichten.
In het kampioenschap voor nieuwelingen eindigde Tristan Geleijn als 55ste. De helft van het
aantal deelnemers verliet voortijdig de koers. Onder hen Sven
Buskermolen uit Kudelstaart. Het
lid van UWTC Uithoorn onderging zaterdag de wet van Murphy: bij het inrijden kreeg hij twee
lekke banden en na 14 kilometer koers moest hij, opgehouden
door een valpartij, zijn voeten
aan de grond zetten. Terugkeren
in het voortrazende peloton was
er daarna niet meer bij.

SEG en Delta Cycling. Nog een
nadeel: Eekhoff geniet een reputatie als snelle sprinter na een
afmattende koers; niemand zal
graag met hem in een kopgroep
naar de streep willen rijden. Jordy Buskermolen maakt zondag
zijn debuut in het NK voor profs,
ook in Hoogerheide. De 26-jarige
Kudelstaartse renner van Team
Monkey Town deelt het peloton
onder meer met Robert Gesink,
Niki Terpstra en Dylan Groenewegen. Beelden van de profkoers
zijn live te zien op NOS Sport: van
13.05 tot 13.45 uur op Ned. 1 en
van 15.00 tot 15.45 uur op Ned. 2.
Vlucht
Vorig week zondag behaalde Edwin Commandeur uit
Aalsmeer, na een vroege vlucht
met twee anderen, een derde
plaats bij de Masters 40+ in Ouderkerk aan de Amstel. Roza Blokker, ook uit Aalsmeer, werd er
tiende in de vrouwenkoers.
Nils Eekhoff gespot tijdens zijn training. Foto: www.kicksfotos.nl

Reputatie
Komende zaterdag is het de
beurt aan Nils Eekhoff in het NK
voor beloften, dat in en om Hoogerheide wordt verreden. Een
moeilijke missie voor de renner uit Rijsenhout. Hij moet samen met zijn Sunweb-ploeggenoot Jarno Mobach de strijd aangaan met in de meerderheid zijnde renners van de teams Metec,
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Amstelland - De maand juni staat
in het wielrennen altijd in het teken van de nationale kampioenschappen. De ‘grote NK’s’ (voor de
profs) en het NK tijdrijden staan
komende week in West Brabant
op het programma, maar de jonge en de oude garde van de club
heeft haar NK’s al gehad. Er werden enkele medailles en meerdere top-10 klasseringen behaald.
De Jeugd tot en met 14 jaar reed
in het Brabantse Steenbergen.
Daar wist de 11 jarige Tyler Eyk
voor de vierde opeenvolgende
keer de titel in zijn leeftijdsklasse
te behalen. Met overmacht reed
hij solo naar de titel. Voor WTC
De Amstel was deze categorie bijzonder succesvol, want Michiel
Mouris werd hier tweede. Ook
dat was voor Mouris de tweede
opeenvolgende keer. Naast deze medailles waren er in de grote startvelden ook mooie prestaties van Max Baars (7e bij de 8-jarigen), Julian Vergouw (5e bij de
13 jarigen) en Jelle Boonstra (5e
bij de 14 jarigen). Genoeg talent
bij de club in de jongste klasse.
In Zeeuws Vlaanderen reden de
15 tot 18 jarigen (m/v) in twee
categorieën een zware wedstrijd met een aantal kasseistroken. Bij de Nieuwelingen meisjes (15/16 jaar) reed Maud Rijnbeek naar de ondankbare tweede
plaats. In de sprint van de eerste
groep werd tijdritspecialiste Rijnbeek nipt geklopt. Oriana Soe-
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Aalsmeer - Op donderdag 5 juli trekken de Pedaalridders van
de OVAK er weer op uit. De groep
vertrekt om 13.30 uur van het
parkeerterrein van het zwembad
aan de Dreef en de fietstocht gaat
dit keer richting Amstelveen.
De route kan zowel individueel
als in de groep gefietst worden.
De route kan opgehaald worden
bij de startij. B de rust ontmoet
men elkaar weer. Lidmaatschap
van de OVAK is verplicht! De fietstochten zijn iedere eerste donderdag van de maand.

reweijn en Flore van de Grinten
eindigden in het peloton, net als
Roos Markus en Rosan Koper bij
de Junior Vrouwen die ook in het
peloton finishten. Bij de Junioren
jongens (17/18 jaar) had WTC De
Amstel negen renners in het 150
man grote startveld. Enzo Leijnse
(6e), Owen Geleijn (15e) en Victor
Broex (20e) kwamen goed voorin
over de streep, maar ze zaten net
te ver achter de kopgroep van vijf.
Niall Tilli (23e), Ruben van der Pijl
(32e), Niek Voogt (42e) en Bar Segers (48e) finishten ook na bijna
130 zware kilometers in het peloton. Bij de oudere categorieën
reed Patrick Bos naar een knappe
9e plaats bij de Elite zonder contract, waar Koos Jeroen Kers 19e
werd.
De Masters (40 jaar en ouder) reden in Eindhoven hun NK. De
hoogste ereplaats was er voor
Caspar Hermans. Hermans, vorige week nog tweede in Ouderkerk werd nu 4e en greep net
naast een medaille. Auke Broex
werd 17e, Coen Emmer 19e, Pierre Deen 22e en Romke van de
Weerdt 15e. Komende week nog
meer NK’s met name bij het tijdrijden weer medaillekansen voor
de Amstelrenners.
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Aalsmeer - Komende vrijdag 29
juni is de laatste kaartavond van
dit kaartseizoen bij buurtvereniging Hornmeer. Het bestuur
hoopt op een grote opkomst, zodat er met elkaar een gezellige afsluiting van gemaakt kan worden.
Het kaarten begint om 20.00 uur
in het buurthuis aan de Dreef 1.
Open vanaf 193.0 uur voor koffie,
thee en inschrijving.
Het koppelkaarten op vrijdag 22
juni is gewonnen door Kees Meekel en Corrie Balder met 5866
punten. Op twee Plony de Langen en Paolo met 5401 punten. En op drie Marja van Schip
en Maaike Spaargaren met 5146
punten. De poedelprijs was voor
het koppel Fred Maas en Piet
Gortzak met 3426 punten.

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 28 JUNI T/M ZONDAG 1 JULI 2018
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Tor del Colle Italiaanse wijn

Montepulciano d’Abruzzo Riserva of
Sauvignon Blanc
2 flessen à 75 cl.
12.00
FRUITIG
ROBUUST

DEEN korte varkenshaas
500 gram
7.45

per

ep

rijs

8.00

Tip: Calvé satésaus,
pot 350 ml.
€ 1,50.

liter 5.33

2 voor

Ac

ti

Pitloze witte druiven
bak 500 gram of
watermeloen

5.

00

2 voor

3.

00
DEEN spareribs

rood of blauw
fles 1 liter
0.70

4.

00

500 gram

2 voor

4.

2.

50

kilo 8.00

00

Sourcy water

per stuk

blond of bruin
2 blikken à 50 cl.
3.60

per

2.

00

DEEN midi fruitslof aardbei
of mango-schuim

Leffe Abdijbier

Indisch of piri piri
500 gram
4.95

rijs

per stuk

ep

DEEN calzone hete kip met gember

Actieprijs per kilo 10.00

500 gram

2 stuks naar keuze

A

i
ct

Tip: Karvan Cévita m
Splash Go
flesje 48 ml.
€ 1,50.

Sol Mexicaans bier 33 cl. of
Apple Bandit Cider 30 cl.*
2 x 6-pack
9.10 - 15.00

4.55 - 7.50

2=1

0.

50

halen

betalen

*De prijzen kunnen verschillen. De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.

DEEN Aalsmeer is op zondag geopend van 12.00 tot 18.00 uur
DEEN Aalsmeer: Molenpad 19

