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Plan van aanpak leegstand
in Centrum: Meer horeca!
Aalsmeer - Het plan van aanpak
om de leegstand in het Centrum tegen te gaan, is begin mei gepresenteerd aan het college en alle ondernemers in het dorp. Lyrics’ Consultancy uit Gorinchem is de opdracht
gegeven een rapportage te maken en te onderzoeken welke instrumenten ingezet zouden kunnen
worden om de leegstand van winkelruimten tegen te gaan en aan te
pakken. De Zijdstraat heeft te kampen met toenemende leegstand, in
met name het tweede deel. Toename van verkopen via internet en de
economische recessie noemt Lyrics’
Consultanty de belangrijkste oorzaken. Het is een landelijke trend en
heeft een negatieve uitstraling op
de hoofdwinkelstraat. Het potentiële
visitekaartje biedt, gelet op de toeristisch recreatieve ambities die binnen de gemeente leven, zeker perspectief. Echter het winkelfront hapert, branches ontbreken of zijn
zwak vertegenwoordigd. Opvallend
vindt Lyrics’ Consultancy ook het
matige aanbod verblijfshoreca. Het
blijft volgens het bureau een prima streven om de leegstand in te
vullen met retail of horeca. En horeca met terrassen op het Molenplein bij ‘De Leeuw’ zou een goede
(ontmoetings)-plek kunnen worden.
Volgens Lyrics’ bieden de supermarkten aan het Praamplein wei-

nig support aan het overige winkelaanbod. De bank biedt een weinig
uitnodigende entree voor het tweede deel van de Zijdstraat (richting
Dorpsstraat). De komst van de Lidl,
op het scharnierpunt tussen het
Raadhuisplein en de Zijdstraat, zal
het accent alleen nog maar verder
verleggen. En de inrichting in het
openbaar gebied is gedateerd. “Het
winkelaanbod in het centrum heeft
een wat oubollige uitstraling. Het
is wenselijk hier iets aan te doen”,
zo schrijft Lyrics. Ook het Praamplein heeft opwaardering nodig in
de vorm van het creëren van een
eenduidige (slinger)route langs de
parkeerplaatsen. Aan de bewegwijzering naar Aalsmeer zou eveneens
iets gedaan moeten worden. Sinds
de omlegging van de N201 is deze
onduidelijk en niet efficiënt. Het bureau stelt voor om op korte termijn
afspraken met pandeigenaren te
maken over speciale arrangementen die het startende ondernemers
mogelijk maken om naar volwaardig
ondernemerschap door te groeien.
In deze stelt Lyrics’ daarom ook voor
een persoon aan te stellen met de
taak om contact met pandeigenaren
te onderhouden en ondernemers te
benaderen of zij zich in het centrum
willen vestigen en dit traject ook begeleiden. Verder: Laat consumenten
meedenken en praten over kwali-

teit en aanpak, betrek inwoners bij
het eigen centrumgebied, kom tot
een bredere coalitie met ook deelname van de bloemenindustrie, makelaars en onder andere verenigingen die het bestuur en de uitvoeringsorganisatie adviseren. “De basis nu (gemeente, ondernemersorganisatie Meer Aalsmeer en pandeigenaren) is te smal om zelfstandig en langjarig de kar te trekken.
Daarvoor is de uitdaging bovendien
te groot”, zo stelt Lyrics’ Consultancy. De gemeente heeft in deze de
eerste stap gezet. Aan alle eigenaren van bedrijfspanden in het Centrum is gevraagd wat zij van het plan
van aanpak vinden en of ze aanvullende ideeën hebben. Reageren kon
tot eind mei. En daarna zou verder
gepraat gaan worden over de leegstand en de te nemen maatregelen.
Vooralsnog is in de maand juni geen
tijd gevonden of genomen door de
gemeente om met de ondernemers
om de tafel te gaan. Deze zomervakantie komt er waarschijnlijk ook
niets van.
De zomervakantie betekent zomerreces voor politiek Aalsmeer. In september nieuwe ronden, nieuwe kansen en wie weet staat deze of volgende maand een horecaondernemer uit Aalsmeer of daarbuiten op,
die graag zijn vleugels uit wil slaan
in de Zijdstraat...

‘Juridische procedures heilloze
weg naar Middenwegontsluiting’
Aalsmeer - Onlangs diende PACT
vragen in tijdens het vragenkwartier op de Raadsvergadering van 2
juli. Het betrof de kwestie ‘Middenweg’. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de vragen beantwoord. Onder meer wilde
PACT uitleg over de (on-)mogelijkheden van de aanleg van een tijdelijke Middenweg om Aalsmeer-Oost
te ontsluiten op de N201. Dit is in de
huidige situatie onuitvoerbaar aldus
B&W in hun antwoord. De definitieve Middenweg als ontsluiting is in
het vigerende bestemmingsplan wel
uitvoerbaar. “Hiervoor is echter een
aantal verwervingen dan wel onteigeningen noodzakelijk”, reageert
het College. Even verder haalt PACT
de voortdurende juridische strijd
aan die wordt gevoerd door Middenwegbewoner Hooyman versus
de gemeente. “Tot nu toe heeft de
gemeente alle rechtszaken rondom
de ontsluiting van Aalsmeer-Oost
verloren. Wordt het niet tijd”, aldus
PACT, “voor een andere koers met
betrekking tot een snelle ontsluiting. Deelt u onze mening”, gaat de
fractie verder, “dat de huidige aanpak, gekenmerkt door het via de
rechter halen van (on-)gelijk, een
heilloze weg is?” “Het college kiest

niet voor juridische procedures, deze worden door derden geïnitieerd”,
reageert het College. PACT vindt het
tot slot wenselijk dat het tijd wordt
goed in gesprek te gaan met Hooyman om te kijken of er tot een vergelijk kan worden gekomen, zodat
een snelle ontsluiting te realiseren
is. Daarop zegt het College al geruime tijd in gesprek te zijn samen met
Green Park Aalsmeer en adviseurs
met alle partijen rondom de Middenweg. “Over de inhoud van die
gesprekken doet het college geen
uitspraken.”
Wie wel een uitspraak doet, is de
heer Hooyman zelf in een reactie
op deze memo met vragen en antwoorden.
“B&W meldt dat niet het college
kiest voor juridische procedures
maar dat deze door derden worden
geïnitieerd. Hier wil ik graag even
verder op ingaan. Het college stuurt
er volgens mij wel op aan en daarbij heb ik een goed voorbeeld dat
onlangs passeerde. Een paar weken geleden ben ik benaderd door
de toekomstige eigenaar van het te
ontwikkelen tankstation in Greenpark. Deze had vernomen dat ik bezwaar had ingediend en was daar
niet gelukkig mee. Ik heb hem de

reden verteld en zijn reactie was
of ik interesse had om gezamenlijk met Green Park en de wethouder een informeel gesprek te hebben met zijn doel om een eventuele
opening te vinden voor deze langslepende zaak. Ik heb daar positief
op geantwoord waarop hij mij een
dag later berichtte dat hij de desbetreffende personen gesproken had
en dat er binnenkort contact opgenomen wordt voor een afspraak.
Die staat genoteerd voor 17 augustus op het gemeentehuis met de
tankstation-ontwikkelaar, de wethouder, een vertegenwoordiger van
Greenpark en een ambtenaar van
de gemeente. Ik wilde de afspraak
op de Middenweg laten plaatsvinden maar er geen jurist bij hebben.
(De ambtenaar in kwestie treedt
ook op als juridisch adviseur voor
de gemeente.) Als hij erbij zou zijn
is geen sprake meer van een informeel gesprek maar van een formeel
gesprek en ben ik dus genoodzaakt
om weer mijn jurist in te schakelen.
De tankstation-ontwikkelaar begrijpt mijn standpunt. De Gemeente echter weigert enige concessie
en eist het gesprek op het gemeentehuis met de juridische man erbij”,
aldus Hooyman.

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

VAKANTIE

BEZORGERS/STERS
voor Aalsmeer-Oost

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Win bon met tuinen- en dierenwedstrijd

Vrolijke en stoere Miley
winnaar van deze week!

Aalsmeer - De tuinen- en dierenwedstrijd van de Meerbode valt
weer in de smaak. Al diverse foto’s
met verhaaltjes hebben de mailbox van de redactie bereikt. Wat zijn
er toch prachtige tuinen in de gemeente en hoe trots zijn inwoners
op hun huisdieren. Overigens worden met name dierenfoto’s ingestuurd. En dat terwijl er toch juweeltjes van tuinen zijn in Aalsmeer. Kom
op, stuur in. Laat anderen zien hoe
mooi de tuin is en waarom hier zoveel uurtjes in doorgebracht wordt.
Over de foto’s van huisdieren maar
één ding: Schattig. Blijf vooral insturen! Natuurlijk krijgen de foto’s allemaal een plaatsje in de krant. Er kan
er echter maar één op de voorpagina. En deze week is dat het prachtige en openhartige verhaal van Esmée Schouten uit Kudelstaart:
“Ik wil jullie voorstellen aan Miley,
ze is nu 5 jaar. Miley heb ik geruild
voor 2 pakjes sigaretten. Ze zat bij
een stel, waarbij ze bijna 24/7 zat
opgesloten in een vieze bench. Ze
bevuilde zichzelf, had een worm
in haar buik, en verkeerde in een
niet zo beste conditie. Ze werd geschopt, van de trap gegooid, er werd
tegen haar geschreeuwd, en het
kleine hoopje was pas 5 maanden.
Ze was bang van alles, de wind, de
blaadjes, mensen, etc. Toen ze een
week bij ons was, heeft ze een paar
zware operaties gehad aan haar linkerachter knie, het was behoorlijk
stuk (geschopt?), dus dat resulteerde in 2 maanden bench-rust. Weer
dat hummeltje 24/7 opsluiten, dat
deed me veel zeer, dus vaak ging
ik met haar op de arm stukken lopen. Inmiddels is Miley een vrolijke stoere meid, we zijn onafscheidelijk en ze gaat overal mee naar
toe, ze was mijn steun en toeverlaat
toen ik 3 jaar in een zware depres-

sie zat. Ze voelde mijn paniek aanvallen aankomen, zij was de enige
waar ik weer rustig van werd. Ik ben
elke dag bang om haar te verliezen,
elke dag ben ik dankbaar dat ze er
is, ik geloof dat wij om een reden
op elkaars pad zijn beland. Ik kan
nog honderduit over Miley vertellen,
maar denk dat ik het hier bij laat”, aldus Esmée Schouten uit de Edisonstraat in Kudelstaart. PS: Voor alle lezers ook een knuffel van Miley.
Doe ook mee!
Esmée Schouten dingt mee naar
één van de vier prijzen, die de Meerbode beschikbaar mag stellen van
tuincentrum Het Oosten, vier waardebonnen totaal. De twee winnaars
mogen gaan shoppen in het tuincentrum aan de Aalsmeerderweg
voor 150 euro en de nummers twee
(van tuin en dier) mogen de kar vol
laden voor 50 euro. Alle inzendingen dingen nog mee naar een plekje op de voorpagina en dus mogelijk een waardebon. Meedoen kan
nog tot en met eind augustus. Ook
trots op de tuin of het huisdier? Laat
het zien. Stuur een foto met een
verhaaltje naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
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.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren 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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

venvertolking en vertaling in Engels.
Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen.

Zondag 26 juli

Ned. Geref. Kerk
Het
Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds. J. Trommel en
18.30u. met ds. M. Hogenbirk, gez.
dienst met CGK.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag tienerdienst om 10u. met
dhr. Rob Kool. Tevens crèche en
peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag geen dienst. Vakantie.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met ds.
J.G. Brienen en 18.30u. met ds. M.
Hogenbirk in Lichtbaken. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Wies
Blomjous. Collecte voor Jeannette
Noëlhuis. Opvang 0-4 jaar via 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 dhr. R.J.
Prent uit Amstelveen.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
W.H.B. ten Voorde uit Almere. Organist: J. v/d Zwaard.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. dienst met ds.
G.J. van Asselt uit Nijverdal. Organist
D. Vermeulen.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met do-

Uitslag OVAK-Soos
Aalsmeer - Dit zijn de uitslagen
van de OVAK-soos van 15 juli in
het Parochiehuis, Gerberastraat in
Aalsmeer:
Klaverjassen:
1. Dirk v. Dam
2. Piet Straathof
3. Sjaan v.d. Drift
4. Rinus Buskermolen

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof eucharistieviering met L. Seeboldt. Zondag
9.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L. Seeboldt. Om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag: Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met mw. Sikkel uit Badhoevedorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

De volgende middag is 29 juli aanvang 14.00 uur

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer zet
ondermeer vrijwilligers in bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij wonen zelfstandig of in een
woonvoorziening. Naast de omgang met hun mantelzorgers, is het
voor de meesten heel fijn om een
keer per week of per twee weken op
pad te gaan met een vrijwilliger. Leonie Verhoeff, Coördinator Vrijwilligers bij Mantelzorg & Meer, licht toe:
“De vrijwilligers die we inzetten bij
deze hulpvragen staan stevig in hun
schoenen en vinden het een uitdaging om contact op te bouwen met
iemand met een verstandelijke beperking. Zij schrikken niet snel van
een afwijkende reactie of bijzonder gedrag. Zij maken er samen een
leuke tijd van. Het aantal aanvragen
stijgt echter snel en we willen deze
mensen graag helpen aan een matje. Zo hebben we een hulpvraag voor
een meneer die in een woonvoorziening woont en werkt als hovenier. Hij
is erg op zichzelf, reageert soms wat
bozig en heeft weinig vrienden. Wel
een echte liefhebber van Ajax, Frans
Bauer en Jan Smit. Hij wil graag met
iemand fietsen, bowlen, muziek luisteren en leuke dingen doen. Er is
vast iemand, die dit leest en die heel

Aalsmeer - De Hersenstichting collecteert in de eerste week van februari 2016 voor de twintigste keer.
Om dit jubileumjaar tot een groot
succes te maken, worden enthousiaste vrijwilligers gezocht.
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken
met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de
ziekte van Parkinson en ADHD. Er
komen per jaar 160.000 mensen met
een hersenziekte bij. Bijna een half
miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Hersenstichting zet alles op alles om
hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om
dit te bereiken wordt onderzoek gedaan, wordt voorlichting gegeven,
worden vernieuwende projecten
uitgewerkt en wordt gewerkt aan

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.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl

goede patiëntenzorg. Voor dit werk
is veel geld nodig. De jaarlijkse collecte levert hier een mooie bijdrage aan. Graag wil de Hersenstichting het collecteteam vergroten. Hoe
meer collectebussen langs de deur,
hoe meer geld voor onderzoek en
projecten. Helpt u/jij mee? Een organisator is de spin in het web, regelt de afspraken met de collectant en zorgt voor de financiële afwikkeling. Deeltaken zijn ook mogelijk. Van de collectant wordt gevraagd om 1 keer per jaar in de collecteweek een paar uurtjes te collecteren. Alle hulp is welkom.
Aanmelden kan tijdens kantooruren
per telefoon bij het kantoor in Den
Haag 070- 3604816 , via een berichtje naar info@hersenstichting.nl
of via de website www.hersenstichting.nl.

Steun werk dierenbescherming

Asieldieren: Geef om mij!
Aalsmeer - Mensen die de zomeractie #Geefommij van de Dierenbescherming voor asieldieren willen
steunen, kunnen dat sinds kort ook
doen met een directe gift aan een

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27.
September tot en met april.
Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 20u. September tot en met mei.

goed bij deze meneer past! Een andere hulpvraag betreft een 28 jarige
jongeman. Hij is meervoudig gehandicapt en zwakbegaafd. Zijn zussen
en broer springen vaak bij en helpen
hun moeder in de zorg voor hem. Dit
gezin is erg geholpen met een vrijwilliger die met hem in zijn elektrische rolstoel naar buiten gaat, bijvoorbeeld naar het winkelcentrum.
Het liefst in het weekend. Of samen
voetbal kijken, dat vindt hij ook leuk.
Hij heeft een spraakcomputer, want
praten kan hij niet. Een vrijwilliger
met veel geduld is hier helemaal op
zijn of haar plaats”, legt Leonie enthousiast uit. Zij koppelt dagelijks
vrijwilligers aan hulpvragers. “Ik ga
altijd eerst op huisbezoek en kijk wat
de hulpvraag is. Daarna zoek ik een
geschikte vrijwilliger en ga mee op
kennismakingsbezoek met de vrijwilliger. Als er een klik is, maken ze
samen afspraken over vervolgbezoeken. Ik ben op de achtergrond aanwezig voor vragen van beide partijen.” Tot slot doet Leonie graag een
oproep: “Interesse in een van deze of
andere hulpvragen? Bel of mail mij,
ik vertel graag meer!” Zij is te bereiken via 020-3335353 of info@mantelzorgenmeer.nl.

Hulp nodig voor collecte
van de Hersenstichting

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. viering met m.m.v. dames- en herenkoor.

facebook.com/

5442 pnt.
5422 pnt.
5129 pnt.
5047p nt.

Mantelzorg: Match op maat

asiel in de buurt. Op dierenbescherming.nl/geefommij kunnen, via een
simpel landkaartje, de provincie en
het asiel naar keuze worden aangeklikt. De Dierenbescherming heeft
deze zomer haar handen vol om
13.500 dieren tijdelijk onderdak te
bieden. Zij is hierbij afhankelijk van
giften. Jaarlijks vangt de Dierenbescherming ruim 40.000 dieren op.
Honden en katten, maar steeds vaker ook konijnen en knaagdieren. In
de zomermaanden moet zij/moeten
de medewerker en vrijwilligers alle zeilen bijzetten om de duizenden
extra dieren die zwervend worden
aangetroffen, al dan niet gedumpt

Honden zoeken vrijwilliger
Aalsmeer - De gehoorzame huishondenschool van de Dierenbescherming in Aalsmeer wil het
team uitbreiden en is op zoek naar
een enthousiaste hondentrainer. De
hondenschool van de Dierenbescherming in Aalsmeer is al jaren
een begrip in de regio. Veel hondeneigenaren trainen daar met plezier met hun ‘uiteindelijke gehoorzame huishond’. De hondenschool
wil graag aan alle aanvragen tegemoet komen en zoekt daarom enthousiaste vrijwillige honden trainers ( vanaf 21 jaar). De lessen vinden plaats op zaterdag tussen 10.00
en 13.00 uur. Natuurlijk worden er
buiten deze tijden om, ook activiteiten georganiseerd zoals theorielessen en demo’s. De hondenschool

Gratis bijspijkeren 60-plussers

Opfrissen verkeerskennis
in het gemeentehuis
Aalsmeer - Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog
eens worden bijgespijkerd over de
nieuwste verkeersregels? En daarbij
nog tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Grijp nu uw
kans! Neem deel aan de opfriscursus welke bestaat uit twee dagdelen
van twee uur per dagdeel. U wordt
onder leiding van een deskundige
voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren
veranderd zijn. U kunt daarbij denken aan turborotondes, spitsstroken
en nieuwe belijningen. Uiteraard is
er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. De gratis
bijeenkomsten hebben een informatief karakter, het dus geen examen.
Ook bestaat er de mogelijkheid om
een gratis praktijkrit in te plannen.
De doelgroep voor deze cursus is
60 plussers en wordt gehouden op
woensdag 9 september (deel 1) en
woensdag 7 oktober (deel 2) van
09.30 tot 11.30 in de Raadzaal in het
gemeentehuis. U kunt zich inschrijven bij Veilig Verkeer Nederland, via
vanwege de vakantieperiode, tijdelijk onderdak te bieden. De kosten
voor voeding en medische verzorging, maar ook het inenten of castreren lopen in de zomer hoog op.
Soms hebben dieren zelfs speciale therapie of training nodig om de
kans op een nieuw baasje te vergroten. De Dierenbescherming krijgt
alleen een vergoeding van de gemeente voor de eerste twee weken die een zwerfdier in de opvang
doorbrengt. De verblijfsduur is echter veel langer. Financiële steun is
daarom keihard nodig om dit werk
te kunnen blijven doen.
De actie #Geefommij loopt nog de
hele maand juli en augustus en uit
de mensen die een gift doen wordt
één geluksvogel geloot die met
huisdier op de foto mag, genomen
door topfotograaf Robin Utrecht,
winnaar van de Zilveren Camera.

Feestje, strand, barbecue

Na een dagje op het strand is het
leuk om nog ergens een drankje te
drinken of een hapje te gaan eten.
Als het dan gezellig wordt, wordt het
steeds lastiger om af te spreken wie
er de BOB is. Daarom is het handig om de BOB-afspraak te maken

voor je op pad gaat. Op elk feestje hoor je wel: “Ach, ééntje kan toch
geen kwaad.” Hoeveel mag je drinken om nog te mogen rijden? Beginnende automobilisten mogen
van de wet minder alcohol in hun
bloed hebben dan ervaren automobilisten. Het overschrijden van de limiet is immers zo gebeurd.
De enige regel die je altijd toe kunt
passen is: 100% BOB 0% op. Je
komt zo nooit voor verrassingen te
staan en als je een controle tegenkomt, wordt blazen misschien wel
een feestelijke afsluiting van een zomerse dag.
Limiet ook op de fiets
In de zomer ga je al snel lekker op
de fiets naar een feestje of festival.
Maar ook op de fiets geldt: drink
niet te veel. Je bent een bestuurder en neemt deel aan het verkeer.

steunpuntwest@vvn.nl onder vermelding van Opfriscursus Aalsmeer.
Wilt u de volgende gegevens in de
e-mail vermelden: Geslacht, voorletters, achternaam, adres, postcode,
woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. U ontvangt van Veilig Verkeer Nederland een bevestiging van inschrijven. U kunt ook een
brief met de bovengenoemde gegevens sturen aan: Veilig Verkeer Nederland Steunpunt West
Postbus 66, 3800AB Amersfoort. Let
op: Er zijn nog maar enkele plaatsen
beschikbaar, dus geef u nu snel op!!
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BOB drinkt geen alcohol!
Aalsmeer - Het is weer tijd voor zomerse feestjes, een dagje strand of
een gezellige barbecue bij vrienden
en/of familie. Veel mensen vinden
het lekker om dan een glaasje alcohol te drinken. Maar niet voor de
BOB. De BOB drinkt helemaal geen
alcohol en brengt de rest veilig naar
huis. In de zomer trekken veel mensen erop uit om van het mooie weer
te genieten. Bij het uitgaan is het
al de gewoonste zaak van de wereld om af te spreken wie de Bob is.
Dit zou ook bij zomerse feestjes zo
moeten zijn.

zoekt een vrijwilliger die al ervaring
heeft met het trainen van honden (
het liefst al een opleiding heeft gevolgd bij bijvoorbeeld O&O/dogvison/ Martin Gaus of de Dierenbescherming zelf). De trainer moet
goede communicatieve vaardigheden bezitten en enthousiast aan
het werk willen gaan met een leuke groep mensen met hun honden.
De hondenschool is een gezellige school om te trainen en er worden allerlei soorten lessen gegeven.
Van gewone oefeningen tot café of
dierenarts training. De omgang met
de hond komt in de theorielessen
ook uitvoerig aan bod. Wie interesse heeft kan contact opnemen met
de hondenschool via hondenschool.
aalsmeer@quicknet.nl

oplAgE: 17.500
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
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.

De alcohol-limiet geldt voor alle bestuurders. De politie kan ook aan
een fietser een rijverbod uitdelen.
Als je een gevaar op de weg bent,
ander verkeer hindert of een ongeval veroorzaakt kun je ook een boete krijgen.

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!

www.mEErboDE.nl
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20 Locaties in 3e week september

AGENDA

Kunstroute Aalsmeer:
Uniek en inspirerend
Aalsmeer - Het evenement laat nog
even op zich wachten, maar is wel
alvast een vermelding in de agenda waard, de Kunstroute Aalsmeer.
Een uniek en inspirerend evenement
dat jaarlijks plaatsvindt in het derde
weekeinde van september. Meer dan
100 (binnen- en soms buitenlandse)
kunstenaars, dichters en musici tonen in één weekend op ruim 20 locaties hun ‘kunsten’ aan meer dan
2000 bezoekers. Op veelal unieke
locaties, met name op de Uiterweg,
kunnen bezoekers laagdrempelig genieten van schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafieken, beelden, fotografie, keramiek, sieraden,
poëzie, jazz, klassieke- en wereldmuziek. Kortom: Een bundeling van
krachten, die garant staat voor een

enerverend en verrassend weekend vol kunst en cultuur! Op zaterdag 19 en zondag 20 september beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur. De
kunsthal van jachthaven Otto aan de
Uiterweg is opnieuw locatie nummer
1. Ook zullen op de Uiterweg onder
andere Judith Keessen (foto‘s), Karin Borgman (De Kunstploeg) en Anneke Harting (keramiek) hun ateliers
open stellen voor publiek. De organisatie is in handen van de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer. Er wordt
momenteel achter de schermen hard
gewerkt om het programma volledig
te maken. De basis is gelegd, zeker
is dat bezoekers gegarandeerd verrast zullen worden, is het niet door
de kunst of de muziek, dan wel door
de speciale locatie.

Yvon van Haaften leest Guust Flater van Andre Franquin

Favoriete boek op favoriete plek

Nieuwe foto’s van Monic

Aalsmeer - Elk kwartaal fotografeert Monic Persoon voor het Boekhuis vijf Aalsmeerders met hun favoriete boek op hun favoriete plek.
Haar nieuwste serie is vanaf heden
in de winkel te zien, met op de foto:
Joost de Vries, Jop Kluis, Yvon van
Haaften, Truus Oudendijk en Sander
Jongkind. De teller staat inmiddels
op 85 portretten. Bij 100 gaat het
Boekhuis iets bijzonder doen!
Kunst van Afke Borgman
Kunstenares Ake Borgman is al
sinds 1990 bezig met het schilderen
van hoofdzakelijk bloemen, mensen,
landschappen, stillevens en dieren in haar atelier in Aalsmeer. Felle
kleuren en penseelstreken kenmerken haar werk: vrolijk, direct en blij
van aard.

Kudelstaartse Koninkjes en Piet Vissers

Veiling op Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
25 juli wordt er weer een veiling georganiseerd in de Historische Tuin.
Er worden diverse bloemen en planten van eigen tuin geveild. Daarbij wordt er ook een maaltje Kudelstaartse Koninkjes geveild, een
vroege aardappel, en de allereerste
Piet Vissers. Deze producten worden aan de man gebracht door de
veilingmeester Coos Buis en Dicky Eveleens. De Historische Tuin
zijn ook planten te koop, evenals
groente, waaronder bonen, bietjes
en aardappelen. Natuurlijk kan een
bezoek aan de Tuin gecombineerd
worden met een rondvaart of genie-

ten van een heerlijk kopje koffie in
het Tuinhuis. Daarnaast is een bezoek aan de tentoonstelling over het
waterschap in het historisch centrum van Oud Aalsmeer ook een
aanrader. De Historische Tuin is
zaterdag en zondag geopend van
13.30 tot 16.30 uur en doordeweeks,
van dinsdag tot en met vrijdag, tussen 10.00 en 16.30 uur. De veiling
zaterdag begint om 15.00 uur. De
entree is 4 euro voor volwassen en
kinderen tot en met 12 jaar en museumjaarkaarten hebben gratis toegang. Ingang aan het Praamplein.
Voor actuele informatie zie de website www.historischetuinaalsmeer.nl

25 Juli Tropical Night op 2 locaties

Zomerse muziek, hapjes en
drankjes in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Tropisch is de weersvoorspelling voor zaterdag aanstaande dan wel niet, maar de Tropical Night in Aalsmeer Centrum zal
zéker aangenaam worden in een
ongetwijfeld warme sfeer met tropische muziek, hapjes en drankjes.
Tropical Night wordt dit jaar door
Café Joppe en Café de Praam georganiseerd, is samenwerking met
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer.
De weersvoorspelling geeft voor zaterdagavond ‘droog’ aan en dat is
al heel wat in ons land, waar het de
ene dag verstikkend heet en de andere dag gerust herfstachtig kan
zijn. Zaterdagavond wordt hoe dan
ook zomers! Mocht het toch zo zijn
dat het weer roet in het eten gooit,
dan worden de activiteiten zoveel
mogelijk naar binnen verplaatst.
Rond 21.00 uur hoor je de eerste
muziek.
Bij ‘de Praam’ op het buitenpodium
zal de muziek onder andere worden
verzorgd door ‘Nista’. Bij Joppe, die
deze avond ‘Joppecal Night’ heeft
genoemd presenteren vijf dj’s zich.
Dat zijn Bel-C, MNO,Dirty German
& Chillz. Plus een heuse surprise
act! Dansen is uiteraard toegestaan.
Bij de twee buitenpodia worden ook
bars ingericht waar behalve lekkere
drankjes ook tropische hapjes verkrijgbaar zijn. De muziek tijdens Tro-

pical Night stopt buiten om 1.00 uur
maar daarna gaat het feest binnen
bij beide cafés door.
Aangeraden wordt om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen, in verband met de beperkte
beschikbare parkeergelegenheid en
alcoholcontroles. Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee
het dorp in te nemen. De politie zal
hier tegen optreden.
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeercentrum.nl.

Bezichtiging kleurwand
Op 20 en 21 juni is tijdens het
Aalsmeer Flower Festival onder leiding van Annefie van Itterzon de
grootste bloemenkleurplaat van Nederland gemaakt. Aan dit Boekhuisproject is massaal door jong en oud
meegedaan en het resultaat is geweldig! De kleurwand wordt binnenkort geëxposeerd in het te huur
staande pand naast het Boekhuis.
Komt dat zien!
Jop Kluis leest Olivier en Adriaan van
Leonard Huizinga

De combinatie van schilderen en arrangeren van bloemstukken is een
bron van inspiratie voor haar. Sinds
kort zijn in het Boekhuis twee reproducties van aquarellen van Afke Borgman te koop. Het gaat om
afbeeldingen van de oud-katholieke kerk in Aalsmeer-Oost en van de
watertoren. Ook de fraaie piëzografie die tekenaar Joost Veerkamp van
de watertoren maakte, is nog steeds
verkrijgbaar.

Muziek
Vrijdag 24 juli:
* Crazy friday in Feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 25 juli:
* Tropical Night in Weteringstraat
(Joppe) en Zijdstraat (de Praam),
Centrum van 21 tot 01u.
* Danceavond met dj in feesterij de
Bok, Dreef vanaf 22u.
Zondag 26 juli:
* Liveband in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
Films
Tot en met 31 juli:
* Films Inside Out 3D, Spy en Selma nieuw. Ook Minions 2D en 3D,
Spangas in actie, Big Hero 6, Bibi
& Tina, De Vijf en de Piratenschat,
Meester Kees op de Planken, Wiplala en Michiel de Ruyter (12jr).
Voor volwassenen: Jurassic World,
The Imitation Game, Deux jours, une
nuit, Sergio Herman, fucking perfect
en Magic Mike XXL.
Exposities
Zaterdag 25 juli:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog en (nieuw) Haarlemmermeerse verzetshelden in Crash Museum
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 11 tot 16u.
25 en 26 juli:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag

KOOPJE:

Bioscoop elke dag open

Veel films in Crown Cinema
gebeurde drama ‘Selma’ wordt terug
geblikt op één van de historische
hoogtepunten uit de Amerikaanse
geschiedenis: de Voting Rights Act,
waarmee het stemrecht voor elke
Amerikaan, ongeacht huidskleur of
afkomst, werd vastgelegd. De strijd
van Martin Luther King, Jr. voor gelijkheid van stemrecht eindigt op 6
augustus 1965, wanneer president
Lyndon B. Johnson de nieuwe wet
ondertekent. Vrijdag 24 en maandag
27 juli vanaf 20.00 uur te zien. Dit
filmdrama duurt 128 minuten. Kijk
voor meer informatie op de website www.crowncinema.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700,
via info@crowncinema.nl en zijn te
koop in de gezellige biosbar met
ook popcorn, snoep en drankjes in
Studio’s Aalsmeer.

Naast begraafplaats, ook wandelpark

Rondleiding over Zorgvlied
Amstelveen - Op woensdag 29 juli geven Marcel Bergen en Irma Clement (auteurs Wandelen over Zorgvlied) een twee uur durende rondleiding over begraafplaats Zorgvlied. Zorgvlied geeft een fascinerend overzicht van meer dan 140
jaar begraven. De dertien rijksmonumenten en een groot aantal
(praal)graven laten zien hoe er in
de negentiende eeuw over de dood
werd gedacht. De twee uur durende rondleiding geeft een goed beeld
van Zorgvlied als historische en moderne begraafplaats. Begraafplaats
Zorgvlied werd in 1870 in gebruik
genomen. De eerste 1,5 hectare
werd door tuinarchitect Zocher aangelegd in Engelse landschapsstijl.
Daarmee kreeg Zorgvlied de uitstraling van een buitenplaats uit de
negentiende eeuw. Ook tegenwoordig waant de bezoeker zich op een
buitenplaats, want naast begraafplaats is Zorgvlied ook een rust-

gevend wandelpark met meer dan
2400 (monumentale) bomen.
De rondleiding woensdag begint om
19.00 uur en duurt tot circa 21.00
uur. Deelname kost 10 euro per persoon inclusief koffie of thee. Reserveren bij Zorgvlied is gewenst en dit
kan via 020-5404927 of zorgvlied@
amstelveen.nl
Overige rondleidingen: Zaterdag
8 augustus van 14.00 tot 16.00 uur
(langs graven acteurs); woensdag
26 augustus van 19.00 tot 21.00 uur
(algemeen); woensdag 16 september van 19.00 tot 21.00 uur (algemeen); zaterdag 26 september van
14.00 tot 16.00 uur (langs graven
auteurs); zaterdag 24 oktober van
14.00 tot 16.00 uur (herfst); zaterdag
7 november van 14.00 tot 16.00 uur
(de geheimen van Zorgvlied); zaterdag 21 november van 14.00 tot 16.00
uur (herfst langs historische graven)
en zaterdag 12 december van 14.00
tot 16.00 uur (winter).
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van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
vanaf 12u.
Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en
Bergit in gemeentehuis. Ook foto’s
winnaars Aalsmeer Photo.
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 16 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs 4
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: Donderdag tot en met zondag van 14 tot 17u.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Diversen
Donderdag 23 juli:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u. Iedere donderdagmiddag.
Zaterdag 25 juli:
* Dorpswandeling met architect
Joop Kok. Start 11u. Bij VVV in
Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Veiling op Historische Tuin, ingang
Praamplein om 15u.
Zondag 26 juli:
* Watertoren aan Westeinderplassen, Kudelstaartseweg open 13 tot
17u. Ook open 2, 9 en 16 augustus.
Woensdag 29 juli:
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP

AANBIEDING:

Blokfluit 'Nuvo'

Klassieke gitaar

€ 9,95

'Martinez' € 69,-

Diverse modellen

Uitgebreid assortiment

(diverse kleuren)

Aalsmeer - Het is vakantie en
Crown Cinema biedt deze periode
de mogelijkheid om elke dag naar
de film te gaan in de bioscoop aan
de Van Cleeffkade. In de grote zaal
kan genoten worden van ‘Minions
2D’ en ‘Minions 3D’, ‘Spangas in actie’, ‘Magic Mike XXL’ en ‘Jurassic
World’ (3d). En plaats nemen in het
pluche kan voor de nieuwe films ‘Inside Out 3D’ en ‘Spy’. In de kleine
zaal van de bios toont Crown Cinema een scala aan (familie)films voor
alle leeftijden. Neem plaats en beleef de avonturen van ‘Big Hero 6’,
‘Bibi & Tina’, ‘De Vijf en de Piratenschat’, ‘Mees Kees op de Planken’,
‘Wiplala’, ‘The Imitation Game’, ‘Deux
jours, one nuit’, ‘Sergio Herman, fuc
king perfect’, ‘Michiel de Ruyter’ (12
jaar) en nieuw: ‘Selma’. In het waar-
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NIEUW:

(voor kinderen, 3/4)
TIP:

'Medeli' keyboards muziek (les)boeken
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Koop nu kaarten, animo is groot!

Feestweek met Xander,
Nielson en Hazes jr.
Aalsmeer - Het wordt weer een
feestweek om nu al naar uit te kijken en om alvast kaarten te kopen,
want de animo is groot. Vooral
voor de donderdag, de avond met
een Aalsmeers tintje, is populair.
Maar ook voor de vrijdag, de After Summer Party, is de kaartverkoop al volop in gang en voor de
zaterdag met onder andere Mental
Theo is het aantal bezoekers eveneens fors groeiende.
De feestweek Aalsmeer is van 6
tot en met 12 september en begint zondag met een viering in de
tent op het Praamplein door de gezamenlijke kerken. Op maandag
worden deelnemers aan en liefhebbers van de pramenrace uitgenodigd voor de sportavond met uiteraard weer een hilarisch spel ter
bemachtiging van een laag startnummer.
De dinsdag staat in het teken van
het nostalgisch filmfestival met zowel in de middag als in de avond
een voorstelling. Woensdag staat
de (gratis)kindermiddag weer op
het programma en ‘s avonds presenteert de organisatie een Nederpopavond met optredens van
de Streatbeats en Erik Mesie en
Toontje Later. De tent is open vanaf 20.30 uur en de toegang bedraagt 7,50 euro in de voorverkoop en 10 euro aan de ‘deur’. Op
donderdag gaat de stichting Dag

van je Leven een feestje vieren in
de tent en ‘s avonds kan genoten worden van een ‘Avond met
een tintje Aalsmeer’ met Xander
Buisonjé, de drie meiden van OG3NE, Jan Leliveld, Ruben Thurnim
en ‘eigen’ dj Kees Markman.
Op vrijdagmiddag zijn ouderen
(gratis) welkom in de tent en hen
wordt een gezellige middag aangeboden met op het podium Willeke D’Estell en Erwin Fillee. En in
de avond is het feest tijdens de After Summer Party met in de schijnwerpers Nielson met band, André
Hazes jr., The Originals Band en dj
Dolphin. De tent gaat zowel donderdag als vrijdag open om 20.30
uur en de toegang bedraagt 17,50
euro in de voorverkoop en 22,50
euro (indien nog voorradig) aan
de ‘deur’.
De zaterdag tot slot staat in het teken van de pramenrace en wordt
‘s avonds groots afgesloten met:
Aalsmeer loves the 90’s met optredens van dj Jeroen Nieuwenhuize, de Party Animals, Happy Hardkoor met Carolien, Borgers en Ocker Gevaerts, Mental
Theo en Alice DJ. De aanvang is
20.30 uur en de toegang is 15 euro
in de voorverkoop en 20 euro aan
de ‘deur’. Kijk voor meer informatie en de aanschaf van kaarten op
www.feestweek.nl.
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Zomerworkshop ‘schrijven’ door
Hetty Kleinloog in bibliotheek
Amstelveen – In de Zomervakantie organiseert de bibliotheek de
schrijfworkshop ‘Van ingeving tot
inspiratie’. Scenarioschrijver, toneelschrijver, tekstdichter, dramadocent en regisseur Hetty Kleinloog leert deelnemers in deze zomerworkshop het toeval te herkennen en misschien zelfs wel een
handje te helpen.
Voor niets gaat de zon op. En vanuit
het niets ontstaat de inspiratie om
te schrijven. Een idee kan je toevallen. Toeval dus? Of is het toch iets
dat je kunt sturen? Dat vertelt Hetty Kleinloog in haar workshop.

shop wordt gegeven in Bibliotheek
Stadsplein op zondag 26 juli van
14.30 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie en het bestellen van kaartjes kunnen belangstellenden terecht in één van
de Amstelland bibliotheken (ook in
de bieb in de Marktstraat) of kijk
op de website van de bibliotheek:
www.debibliotheekamstelland.nl.

Een geolied gevalletje bureaucratie

Zelf zegt zij over haar workshops:
“De ervaring leert, dat mijn workshops omvliegen en dat de deelnemers na afloop een hoofd vol informatie, een hart vol inspiratie en een
ervaring rijker zijn.” Hetty Kleinloog
werkt(e) als dialoogschrijver, storyliner en eindredacteur mee aan diverse tv-series als ONM, SpangaS,
en Tita Tovenaar. De Zomerwork-

ingezonden
Met z’n allen in de tent
Eindelijk rust in de tent. Voor even zijn
de deuren gesloten van de raadszaal.
Het politieke debat is voor even verstomt. Diverse heikele onderwerpen
liggen nog op de plank te wachten,
om straks weer te worden getoetst
met politieke kleur en politieke besluitvorming. Maar nu even wegwezen allemaal. Alle fracties zijn, gezamenlijk, op vakantie. Natuurlijk niet
allemaal bij elkaar in de tent, alhoewel
dat misschien best een goede manier
zou zijn om elkaar beter te leren kennen en er mogelijk een vriendelijkere opstelling naar elkaar zou zijn, na
de vakantie. De burger wordt er ondertussen best wat zenuwachtig van
met al die onnodige herrie rondom
het Raadhuisplein. Sommige schrijven
zich suf en weer anderen denken zich
suf, hoe en beter moet gaan met de
politiek in Aalsmeer. Soms wijd ik er
zelf ook een stukje aan en hoop zo ieder scherp te houden. Liefst reageer
ik persoonlijk naar de fracties toe.

ingezonden

In de meeste gevallen wordt er netjes op terug geschreven en dus blijkt
de politiek af en toe dus wel open
te staan voor zijn burger. Zo ook de
laatste e-mail van R. v. Rijn. Ik kreeg
daar een goed gevoel van. Het beste antwoord wat ik ooit heb gekregen,
stond vandaag dus op mijn computer:
Als VVD, en niet als oppositie, proberen we bruggen te slaan en vanuit
ons gedachtengoed wat goed is voor
Aalsmeer. Aalsmeer nog mooier, zorgelozer, ondernemender, lokaler te
maken. Dat proberen we met alle partijen in de raad te doen. Kijk en met
dit gevoel, kunnen alle fracties wat mij
betreft best bij elkaar in de tent op vakantie naar Bakkum en dan kunnen
alle komende onderzoeken vroegtijdig
afgeblazen worden. Wordt het straks
toch nog leuk in de politiek, met als
grote winnaar de burger.
Gerard Zelen
zelen@ggschilders.nl

Jaarlijks meer toeschouwers op de Loswal

Er dreef al een paar weken een
soort olie op de sloten hier aan de
Uiterweg. Daarom hebben we via
de site van onze gemeente een
melding gedaan van die vervuiling. Zwemmen doen we niet meer.
De dag er op geen reactie dus nog
maar een keer een mailtje gestuurd.
De respons die we daarop kregen
was werkelijk verbluffend. Ik wil
u de letterlijke tekst niet onthouden: ‘Dank u wel voor uw e-mail.
U vraagt om informatie over olie in
sloot. Wij geven u graag een antwoord. Als u nog vragen of suggesties heeft neem gerust contact met
ons op. Wij zijn u graag van dienst.’
Nou ja, wat is dit voor onzin denk je
dan. Dit was de tekst van onze mail:
Goedendag gemeente, Nu na zeker een week of twee is het denk
ik tijd om bij u te melden dat er elke dag slierten olie bij ons door de
sloten drijven. Zeker over drie sloten breed. We hebben in de buurt al
rondgevraagd maar niemand weet
waar het vandaan komt. Er drijft wel
zoveel olie dat het, zeker met warme
dagen, echt naar olie stinkt.’
Niet mis te verstaan toch? Een dag
later alweer een reactie. Nu één
waarin staat dat ik melding moet
doen bij Waternet of het Hoogheemraadschap dat die verantwoordelijk
zijn voor de sloten. Maarre..….. ik
had toch al een melding gedaan?
Een half uurtje later krijg ik daar bovenop nog een mail van onze gemeente dat mijn klacht snel in behandeling wordt genomen en dat
mijn melding geregistreerd staat
onder nummer: Z-2015/033282. Ik
was de draad nu volledig kwijt en
dacht ik heb mijn plicht gedaan. De
volgende dag om half negen gaat
de telefoon. Een man aan de lijn die
vertelt dat de sloten aan de Uiterwaardenstraat niet voor hem zijn.
Nou ken ik wel een Uiterwaarden-

straat, maar die ligt niet in Aalsmeer.
De man aan de telefoon zegt dat de
grens bij de Legmeerdijk ligt en dat
ik bij Rijnland moet zijn. Oh oké, dus
iemand heeft toch iets doorgegeven
alleen aan de verkeerde. Ach ja, het
blijft toch overheid.
Dus diezelfde ochtend uit een gek
soort plichtsbesef toch maar gebeld met Rijnland. Ook hier weer
gemeld dat er al weken olie op de
sloten drijft. Hoe bestaat toch dat
zo’n ambtenaar een melding van
een burger niet gewoon even doorgeeft aan het juiste loket. Het zou
een hoop heen en weer geschuif
voorkomen. Die ambtenaar weet
per slot van rekening veel beter de
weg. Nou, ik was benieuwd. Tot mijn
verrassing dezelfde dag een vertegenwoordiger van Rijnland aan de
deur. Helemaal goed denk je dan.
De man van Rijnland constateerde dat het inderdaad om olie gaat,
maar ook dat er weinig aan te doen
valt. Als er over een paar weken nog
olie drijft mag ik nog een keer bellen. De natuur lost het wel op, zo
vertelde de Rijnlandman. Of, of de
oorzaak moest worden gevonden.
Voor nu zou hij het ‘wegleggen’ bij
de afdeling Kwaliteit. Wie die oorzaak vinden gaat doen is tot op heden onduidelijk. Wel weet ik nu dat
ik voortaan Rijnland moet bellen bij
een gevalletje waterschade. En dat
heb ik gedaan want ook nu ruim
vier weken later, drijft er nog steeds
olie in de sloot. Rijnland gaat het
water nu onderzoeken. Er zijn twee
theorieën; of er is toiletwater uit een
vliegtuig geloosd of de luizen in de
bomen produceren overmatig veel
honingdauw dat op de sloot blijft
drijven. We zijn benieuwd.
Jan Daalman
jdaalman@xs4all.nl

Kudelstaart leeft mee met
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Kudelstaart en
Aalsmeer zijn al heel lang met elkaar verbonden. Het ‘kleine’ Kudelstaart is inmiddels uitgegroeid
tot een flinke gemeenschap. Bijna 9.000 van de in totaal 30.000 inwoners van de gemeente Aalsmeer
wonen in Kudelstaart. Het is dan
ook geen wonder dat steeds meer
Kudelstaarters op de Loswal aan de
Herenweg de verlichte boten en het
vuurwerk op de eerste zaterdagavond van september bekijken.
Natuurlijk kan iedereen ook het
feest bij de Watertoren bezoeken
en daar genieten van het evenement, maar het groeiend aantal bezoekers is voor de organisatie aanleiding geweest om te kijken of er
ook ter plekke bij de Loswal iets geregeld kan worden voor de bezoekers. Als eerste stap zal er dit jaar
een stalletje zijn waar het team van
Café Sportzicht frisdrank, bier en
wijn zal verkopen. Remona Mulder
werkt bij Café Sportzicht: “Op 5 september ben ik zeker van de partij. Ik
woon zelf in Kudelstaart en vind het
hartstikke leuk om bij de Loswal te
staan. En wie weet, als het aanslaat
wordt het misschien wel het begin
van iets moois daar.”
Mike (Multi) van der Laarse van het
organisatiecomité: “Vuur en Licht
op het Water is voor iedereen en we
vinden het fantastisch dat het ook in
Kudelstaart leeft. We kregen foto’s
toegestuurd van mensen die ieder

jaar op de Loswal ons evenement
meebeleven en dat zag er goed uit.
Dat is toch geweldig. Op de Loswal
sta je wel wat verder weg, maar je
hebt er een prachtig vrij uitzicht op
de verlichte boten en het vuurwerk.”
Ap Eigenhuis vult aan: “We zullen
zien hoe het dit jaar gaat en misschien zijn er dan volgend jaar nog
wel een paar Kudelstaarters die ook
een stalletje willen neerzetten. Ze
kunnen zich bij ons melden. En in
Mijnsheerlijckheid wonen sinds vorig jaar meer dan 100 senioren en
we denken dat het voor hen ook fijn
zou zijn om een gezellige avond aan
het water te beleven op 5 september. Het is maar een kort stukje naar
de Loswal. Als er belangstelling is,
kunnen we mogelijk wat klapstoeltjes regelen.”
De Westeinder Plassen zijn een
prachtig decor voor Vuur en Licht
op het Water. Overal langs de oevers
van de Plassen is de stoet van verlichte boten en het vuurwerk goed
te zien. De laatste jaren volgt al een
steeds groter publiek de verlichte boten langs de Ringvaart in een
feestelijke sfeer.
Op de meer dan 500 verlichte boten varen naar schatting zo’n 4.000
mensen mee met de stoet naar het
midden van de Grote Poel, om vandaar op het water het vuurwerk mee
te maken. In totaal schat de organisatie het aantal toeschouwers op
het water en langs de oevers op
meer dan 20.000.

Op de Loswal v.l.n.r. Lucy, Tineke en Remona van Sportzicht met Mike (Multi) van der Laarse.

Foto: De praam ligt al of nog klaar. Betreden van deze boot is overigens op eigen risico, zo staat vermeld op een bordje...

30 ste Pramenrace: Nog
48 dagen en 1 nachtje
Aalsmeer - Over 48 dagen en daarna
nog 1 dagje slapen, is het weer feest in
Aalsmeer met een hoofdletter. De dertigste editie van de Pramenrace vindt
op zaterdag 12 september plaats en
dit jubileum verdient natuurlijk iets extra’s. Thema van de tocht der tochten
is ‘Commercials’ (dus geen reclame) en
hiermee kunnen hele leuke en grappige items gecreëerd worden. Alvast aan
het nadenken of even Apeldoorn bellen? En komt Loekie soms ook feest
op het water vieren? Overigens bereikt
niet alleen de Pramenrace een rond getal. Ook de Praambode heeft een jubileum te vieren. Het is namelijk de 25ste
keer dat deze speciale krant gaat verschijnen. De Nieuwe Meerbode wil aan

Zomerexposities
Amstelland
Amstelveen - Tot en met het
begin van de herfst hangen er
weer twee mooie exposities in
de gangen van Ziekenhuis Amstelland. De schilderijen van Rogier Klop en Eduard de Vries.

‘Multi media ochtend in het inloopcentrum Kudelstaart’
Iedere woensdagochtend om 10.00 uur is er een multi media
ochtend in het inloopcentrum in Kudelstaart. U kunt deze
ochtend vragen stellen over uw laptop, tablet of mobiele
telefoon. Wij kunnen u erbij helpen om deze vragen te beantwoorden, en u kunt ook informatie uitwisselen met de andere
bezoekers. Heeft u vragen, of bent u gewoon nieuwsgierig, kom
een keer binnen lopen in het Inloopcentrum, Nobelhof 1, Kudelstaart. Tevens kunt u terecht voor de Multimedia ochtend in de
Kanaalstraat 12, Aalsmeer op vrijdagochtend om 10.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel. 06-83 44
13 13 óf 06-22 46 85 74

deze jubileumkrant een extra feestelijk
tintje geven. Daarom deze oproep.
Praambode nummer 25
Stuur voor editie 25 van de Praambode een foto van je team, zet daarbij
de naam en het thema dat uitgebeeld
werd, met hoeveel personen (mannen
en/of vrouwen) is deelgenomen en de
hoeveelste keer het is dat jullie team
aan de start verschijnt. De redactie
gaat verzamelen en hoopt hiermee op
donderdag 10 september een feestelijke jubileumbode te mogen presenteren voor de jarige Pramenrace. Bijdragen kunnen gestuurd worden naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Tips zijn
overigens ook welkom!

Beide kunstenaars hebben een
geheel eigen stijl; Klop is een
echte tekenaar en richt zich op
dit moment vooral op de digitale kunst.
De Vries is bekend van zijn landschappen in gouache en acryl.
De expositie in Ziekenhuis Amstelland heet ‘La Provence’ en
bevat een serie landschappen in
gouache en acryl op papier. De
exposities zijn zeven dagen per
week te zien in Gang B van het
Ziekenhuis en in de gangen bij
de fysiotherapie.

‘Zangmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer’
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmiddagen georganiseerd, waar bij u kunt meezingen, ongeacht of u nu wel of niet zo
heel goed bij stem bent. Het is een gezellige melodieuze samenkomst die onder leiding staat van onze activiteiten begeleidster
Ingrid van Zijverden met muzikale begeleiding van Ally Maarse.
De eerstvolgende zangmiddag is op dinsdag 28 juli om 14.30
uur in de grote zaal van het zorgcentrum.

iranda’
s
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Momenten

Vakantie

Aalsmeer - Tien kilo aardappels ingeslagen, gehaktballen in laten blikken, eierdozen verstevigd voor onder
de stoelen, vleeswaren vacuüm verpakt en drie traytjes bier ingeslagen.
Zo, we kunnen! Maar nee, dit is niet
mijn manier van inpakken voor de
zomervakantie.
Ik heb wellicht ooit een pak vlokken meegepakt uit de voorraadkast
en het peper en zoutvaatje (want van
die ‘handige’ kruidenpotjes gaat de
boel altijd door elkaar), maar verder zie ik daar wel waar het schip
strandt. In Italië máken ze Nutella, dus die voordeelpot hoeft zeker
niet mee, in Frankrijk zijn de lekkerste wijntjes te proeven en in Spanje wachten de tapas op mij en mijn
gezin. Dát land is namelijk dit keer
de bestemming van onze reis. We
slapen de eerste twee dagen in een
chateau in la douce France, vervolgens heb ik een knusse boerderij geboekt aan de voet van de Pyreneeen in Noord Spanje en dán zitten
we nog prinsheerlijk een week met
vriendjes in een villa mét zwembad.
Pure luxe joh en geen ingeblikte bal
gehakt kan op tegen het lekkerste
vlees dat we daar op de barbecue
gaan gooien. Van huis uit ben ik een
campingbezoekster, want vroeger
ging ik altijd kamperen met mijn ouders, broer en zus. Mijn moeder had
eenentwintig verschillende zakjes
Knorr soep mee voor iedere dag als
voorafje (dat ze serveerde in vrolijk
gekleurde plastic soepkommen) en
om de beurt mochten wij de smaak
van het toetje kiezen. Werd het karamel, framboos of vanille? Jawel,
de Saroma aanmaakpakjes gingen
ook mee. Maar voor het hoofdgerecht moesten we afwachten wat er
in het gastland op het menu stond.

En alles was prima te eten. Ik heb in
Italië voor het eerst Mortedella gegeten (nu te koop op iedere versafdeling van supermarkten in Nederland), in Spanje proefde ik de allerlekkerste zelfgemaakte allioli toen
het hier nog niet bekend was en ik
at de meest uiteenlopende kazen als
dessert in Frankrijk. Ik vind dat je van
jongs af aan alles moet leren eten en
drinken in het buitenland. Toen mijn
zoon dan ook vroeg: ‘Mam, mag ik
een six pack Red Bull meenemen op
vakantie?’ had ik meteen zoiets van;
daar gáát mijn opvoeding. En ik twijfel nog steeds. Alles is daar toch te
koop?
En misschien wel lekkerder. Ánders
wellicht, maar toch.. Ik moet ook niet
doorslaan en ik hoor mensen denken; Red Bull? Dat is toch dat ongelofelijk slechte goedje dat ze willen
verbieden voor kinderen? Juist, dat!
(daar gáát mijn opvoeding zei ik al).
Maar hé, het is vakantie en dan nemen wij ook veel vaker versnaperingen die we hier doordeweeks bewust
laten staan. Wat is vakantie toch een
heerlijk vooruitzicht. De voorpret is al
flink aanwezig, maar we moeten nog
even zwoegen.
Oh, en hubbie gaat ook nog een
weekendje los op de Zwarte Cross.
Misschien moet ie daar die drie traytjes bier maar mee naartoe slepen.
Ik wacht wel op dat Franse Chardonnay’tje of die Spaanse Verdejo, inclusief bijpassende tapas. Geduld is een
schone zaak. Over geduld gesproken: Volgend jaar om deze tijd zijn wij
waarschijnlijk naarstig op zoek naar
een oppas voor onze nieuwe gezinsaanwinst die we na de zomervakantie in de armen mogen sluiten. Een
ondeugend katertje zit nu nog veilig
bij mamapoes en er wordt heel goed
voor hem gezorgd, maar als we terug zijn dan zijn we klaar voor Gizmo,
ons huisdier. Een volgende column
zal dan ook zeker gaan over kattenkwaad. En in dit geval een keer niet
van mij of mijn zoon.. Ik wens iedereen een mooie zomer toe!
Miranda Gommans

Voor jeugd tussen 6 en 12 jaar

Pret met proefjes in bieb
Amstelland - Creativiteit, samenwerken, kritisch denken en probleemoplossend vermogen; een paar
voorbeelden van 21st century skills
waarover je de laatste tijd veel hoort
in het onderwijs. Mad Science stimuleert deze vaardigheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd, met
uitdagende wetenschap en techniekeducatie. Deze zomervakantie kunnen kinderen in de Bibliotheek Amstelland aan het Stadsplein in Amstelveen meedoen met de EUREKA!
Vakantiedagen. Zo kunnen kinderen
ook tijdens de zomer volop creatief
en kritisch denken, problemen oplossen, en natuurlijk vooral veel plezier maken met allerlei spannende en
uitdagende proefjes en experimenten. Tijdens de Vakantiedagen kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar
op ontdekkingstocht in de wondere wereld van wetenschap en techniek. Als echte uitvinders bouwen

de kinderen een katapult zoals Leonardo Da Vinci die ooit ontwierp. Ze
gaan aan de slag met de basisprincipes van de aerodynamica, versturen
flessenpost vanaf een onbewoond
eiland, ontwerpen een eigen boot en
onderzoeken eenvoudige machines
om uiteindelijk zelf een heuse Kettingreactie te bouwen. Elke dag staat
er een ander thema centraal en valt
er wat nieuws te beleven. De Vakantiedagen staan bol van educatieve,
spannende en knettergekke experimenten. Lekker veel zelf doen, ervaren en ontdekken staan voorop.
De Eureka Vakantiedagen vallen in
week 33 van 10 tot en met 13 augustus. Inschrijvingen dienen voor 27 juli binnen te zijn. Je kunt inschrijven
voor één, twee, drie of vier dagen
via www.nederland.madscience.org.
Meer informatie is ook te vinden op
de website van de bibliotheek www.
debibliotheekamstelland.nl
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officiële Mededelingen
WeT algeMene BePalingen oMgevingsrecHT
geMeenTe aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 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. 0297387575. 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.wijkraden-aalsmeer.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 gemeente-info’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 / 0297387584. 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)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 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: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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.
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.
verkeersBesluiTen
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

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.
- Dorpsstraat 24A (Z-2015/039847), het plaatsen van een
dakkapel op de linker- en rechterzijgevel (ontvangen 15
juli 2015);
- Geraniumstraat 45 (Z-2015/040055), het gedeeltelijk
slopen van de woning en het plaatsen van een container
voor de woning van 21 aug. t/m 7 sept. (ontvangen 18
juli 2015)
- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/039871), het kappen van
een esdoorn en Fraxinus Excelsior op het voorerf (ontvangen 16 juli 2015);
- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/039867), het aanleggen van
een in- en uitrit en het plaatsen van een brug (ontvangen 16 juli 2015)
- Molenpad 2 (Z-2015/039722), het aanpassen en vastleggen van de brandcompartimentering (ontvangen 15 juli
2015);
- Oosteinderweg 263 (Z-2015/039866), het oprichten van
een bedrijfsruimte (ontvangen 16 juli 2015);
- Schoolstraat 13 (Z-2015/039848), het gedeeltelijk vervangen van de bestaande berging (ontvangen 15 juli
2015);
- Sportlaan 25 (Z-2015/040082), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (ontvangen 20 juli 2015);
- Uiterweg 78 (Z-2015/040042), het aanleggen van een
mini-haven (ontvangen 18 juli 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Azaleastraat 2 (Z-2015/039856), het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ontvangen 17 juli 2015).
rectificatie
- Primulastraat 30 (Z-2015/039159), plaatsen dakkapel
aan de voorzijde (ontvangen 14 juli 2015);
kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Wim Kan Dreef 2 (kantine) en 2B (blokhut) (Z2015/029848), het brandveilig gebruik t.b.v.kantine en
blokhut t.b.v KDV (verzonden 14 juli 2015).
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 23 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het
gemeentehuis.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 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:
- Aalsmeerderweg 182 (Z-2015/037128), het kappen van
een Kastanjeboom in voortuin (verzonden 15 juli 2015);
- Madame Curiestraat 9 (Z-2015/030074), het plaatsen van
een erfafscheiding (verzonden 15 juli 2015);
- Schweitzerstraat 118 (Z-2015/029775), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 16 juli 2015);
- Turfstekerstraat 55 (Z-2015/027731), het dichtzetten
van bestaande luifel en het aanbouwen van bedrijfsruimte op de bestaande laadkuil (verzonden 16 juli 2015;
- Wim Kan Dreef 2 A (Z-2015/036320), Het tijdelijk opslaan van goederen en het tijdelijk aanleggen van een
uitrit (verzonden 14 juli 2015);
- Zwarteweg 116 (Z-2015/030272), het wijzigen van een
indeling op de begane grond (verzonden 14 juli 2015);
omgevingsvergunning van rechtswege*
- Willem-Alexanderstraat 82 (Z-2015/025296), het plaatsen fietsenberging in de voortuin (verzonden 13 juli
2015).
Weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/011769), het plaatsen van
een logo en reclamebanners (verzonden 15 juli 2015).

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 (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Zijdstraat (Z-2015/039314) Boekenmarkt op 3 oktober
2015 (ontvangen 14 juli 2015).
- Dreef 3 (Z-2015/039660) Circus Freiwald van 20 tot 23
augustus 2015 (ontvangen 9 juli 2015).
- Ad Verschuerenplein (Z-2015/039286) Jaarlijkse BBQ
voor bewoners op 28 augustus 2015 (ontvangen 15 juli
2015)
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders 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:
- Legmeerdijk naar de Kudelstaartseweg (Z-2015/022422),
Pre Ride Sierteelt op 5 september 2015 (verleend 16 juli
2015).
collecTes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
exPloiTaTievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning 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:
- Oosteinderweg 208 (Z-2015/013792), snackbar Xin Yi
Family, verzonden 15 juli 2015.
Terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning 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:
- Oosteinderweg 208 (Z-2015/013792), snackbar Xin Yi
Family, verzonden 15 juli 2015.

drank- en Horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en)
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 208 (Z-2015/013792), snackbar Xin Yi
Family, verzonden 15 juli 2015.
ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Poldermeesterplein (Z-2015/032523), verkoop gegrilde
kipspecialiteiten van september 2015 t/m december 2015.
Ter inZage:
t/m 30-07-15: Wijziging bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thailandlaan (met bijbehorende stukken)
t/m 30-07-15: ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Schinkelpolder - tegenover
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden (met bijbehorende stukken)
t/m 05-08-15: aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en escortbedrijven
t/m 05-08-15: verordening tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer
(prostitutiebeleid)
t/m 05-08-15: nadere regels voor seksinrichtingen en escortbedrijven
t/m 13-08-15: bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-08-15: De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de verklaring van geen bedenkingen en de
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met bestemmingsplan Hornmeer,
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)
t/m 20-08-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Herenweg, tegenover 29
t/m 20-08-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het
bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Uiterweg 188
t/m 21-08-15: Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en
bijbehorende stukken) en herziening van het
bestemmingsplan “N201-zone”
t/m 27-08-15: Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. “Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’ (met
de bijbehorende stukken)
t/m 03-09-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine)
en 2B (blokhut) m.b.t. het brandveilig gebruik t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.

Procedure
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
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 na de dag van verzending
van het besluit) 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
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor Meer inforMaTie: WWW.aalsMeer.nl

Haarmode Asya; Échte Turkse
kapperszaak in Ophelialaan
Aalsmeer - Mensen die ooit bij een
traditionele Turkse kapper zijn geweest, weten wat ze kunnen verwachten; van baard scheren met
een scheermes tot het verwijderen
van oor- en neushaartjes hoort daar
namelijk altijd tot de standaard behandeling. Haarmode Asya in de
Ophelialaan is er zo één. Een kapperszaak voor zowel heren als dames tegen zeer schappelijke prijzen.
Wassen, knippen en drogen kan al
vanaf 19 euro vijftig en voor heren
zelfs vanaf veertien euro. Tevens behoort het verwijderen van gezichts-

ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Thailandlaan thv 6 (Z-2015/038310), het tijdelijk aanbrengen van een omleiding in de Hornbocht.
Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. 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:
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/027288), Kamergewijze verhuur van kamers (verzonden 14 juli 2015).
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Burgemeester Kasteleinweg 3 (Z-2015/025664), het melden van lozing in de bodem of riolering buiten inrichtingen ( verzonden 14 juli 2015);
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2015/035147), het veranderen
van een inrichting (verzonden 14 juli 2015);
- Zandoogjestraat 13 (Z-2015/038636), het demonteren
van een berging (verzonden 14 juli 2015);
- Zwarteweg 11 (Z-2015/035982), het gedeeltelijk slopen
van de woning t.b.v. aanbouw (verzonden 16 juli 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

haar met een touwtje tot de mogelijkheden. Uw verslaggeefster mocht
deze traditionele techniek ervaren
en, het moet gezegd, met keurige
wenkbrauwen als resultaat. Drijvende kracht achter haarmode Asya is
Zafer Kurt.
Hij boogt al op ruim twintig jaar ervaring, want is al op zijn veertiende
begonnen in zijn geboorteland Turkije. Sinds vijftien jaar woont hij in
Nederland en heeft hij gewerkt bij
een kapper in de hoofdstad, tevens
zijn woonplaats. Zijn vrouw werkt

bij de gemeente Amstelveen en zodoende is hij deze kant op gekomen
om zijn eigen kapperszaak te beginnen.
Waarom de naam Asya?
“Dat is de naam van mijn dochter,
mijn prinsesje.” Aldus de vriendelijke eigenaar. Samen met medewerkster Emi, reeds drieënhalf jaar zijn
collega in Amsterdam, heeft hij zin
in het nieuwe avontuur in Aalsmeer.
“We zijn al ruim een week open en
merken dat Aalsmeerders vriendelijke mensen zijn. Het is een leuke
buurt met een open mentaliteit.”
Alles Turks
De vloer is vernieuwd en het pand
is flink opgefrist. Alle meubels en

professionele stoelen zijn besteld in
Turkije. Er zijn drie dames- en twee
herenstoelen beschikbaar. De kinder-kappersstoel wordt nog na geleverd. Kinderen kunnen al geknipt
worden vanaf tien euro.
U kunt bij haarmode Asya binnenlopen of een afspraak maken. In de
aparte salon achter de winkel houdt
Emi zich vooral bezig met harsen
van het totale lichaam, dus van rug,
tot bikinilijn. Make-up en schoonheidsbehandelingen behoren in de
toekomst ook tot de mogelijkheden. Op Facebook kunt u Haarmode
Asya volgen. Telefoonnummer 0297548444. Ophelialaan 101-A.
Door Miranda Gommans
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Zomeroffensief: Geef
insluipers geen kans!

Groenten uit eigen moestuin
Kudelstaart - Samen met de kinderen onderhouden ze bij Snoopy al
een aantal maanden een moestuin.
In het voorjaar is samen met de kinderen de groenten in de grond gestopt. Iedere dag is gekeken of er
al wat boven de grond kwam. Kinderen, die het leuk vinden, mogen
meehelpen om de groenten water
te geven en het onkruid te verwij-

deren. Nu zijn na een aantal weken
eindelijk heerlijke sla, radijs, peterselie, aardbeien, wortels en andijvie
boven de grond gekomen.
De leidsters hebben samen met de
oudste kinderen een lekkere frisse
salade gemaakt. De radijs vonden
de kinderen niet zo lekker, maar de
aardbeien gelukkig wel!

Boxin’ the Vox in The Shack

Irish folk op de zondagmiddag
Oude Meer - Zondagmiddag 26 juli, Boxin’ the Vox is gonna folking up
The Shack! Irish tunes & songs, en
bij mooi weer uiteraard op gezellige terras! Boxin’ the Vox bestaat
uit David Plasmeijer (vocals, guitar, bass, mandoline) en Anne-Lotte Paymans (vocals, guitar), en hun
muziek is geïnspireerd op de muziek
van Folk muzikanten als Luka Bloom
& Christy Moore en jaren 60/70 muzikanten als Melanie Safka. Ook zo’n
zin in ’n akoestisch Irish Folk feestje

on a Sunday Shack Afternoon? Zorg
dan dat je hierbij bent.
Woodshack
Het weekend van 15 en 16 augustus: Woodshack-Weekend, met
op zaterdag 15 augustus: Mirage,
een fenomenale Tribute to Fleetwood Mac en zondag 16 augustus: Woodshack-Woodstock-Jam op
het terras, met o.a. Chaja v.d. Heide,
Cindy Peress, Hans Millenaar, Remco Millenaar e.a. Muzikanten die
ook (mee) willen spelen met muziek
uit het Woodstock tijdperk, zijn natuurlijk van harte welkom! Aanmelden mag, via info@the-shack.info
maar je kunt ook gewoon spontaan
aankomen waaien!
The Shack is geopend op zondag
26 juli vanaf 15.00 en aanvang van
Boxin’the Vox is om 16.00 uur. Entree gratis!
Voor alle info en openingsdagen/tijden ga je naar www.the-shack.info
Adres: The Shack, Schipholdijk
253b, 1438 AC Oude Meer.

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Darek en Gerard & Lies
winnaars jonge duivenvlucht
Aalsmeer - Zaterdag stonden twee
vluchten op het programma, de
Nationale vlucht vanuit het Franse Chateauroux met een gemiddelde afstand van 640 Km, en de
tweede jonge duivenvlucht vanuit
het Belgische St. Job in ’t Goor met
een gemiddelde afstand van 106
Km. De duiven in Chateauroux werden zaterdag om 07.50 uur gelost,
en het onze Poolse sportvriend Darek Jachowski uit Mijdrecht die om
15.36.39 uur zijn 934 klokte.
De gemiddelde
snelheid
van
1368,074 meter per minuut was
goed voor de eerste plaats in de vereniging en een 2e in het rayon. Het
werd nog mooier voor Darek, want
later bleek dat hij de … plaats op
het Nationale Teletekst stond van de
afdeling (SBS pag. 862).
De jonge duivenvlucht werd door
Gerard & Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart gewonnen, hun 763 wist
de afstand van 104 km te overbruggen met een gemiddelde snelheid
van 1479,851 meter per minuut. Zei
werden hiermee 1e in de vereniging
en 1e in het rayon. Heel mooie resultaten voor de liefhebbers van de
Telegraaf. De uitslagen zijn als volgt:

Chateauroux 122 duiven
en 10 deelnemers.
1. Darek Jachowski
2. P. v.d. Meijden
3. Comb. van Ackooy
4. W. Wijfje
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
6. J.H. van Duren
7. L. v.d. Sluis
8. Gerard & Lies v.d. Bergen
9. Tim Rewijk
10. J.A. van Dijk
St. Job in ’t Goor 527 duiven
en 18 deelnemers.
1. Gerard & Lies v.d. Bergen
2. D. Baars
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 4.
L. v.d. Sluis
5. M. de Block
6. J.H. van Duren
7. C. van Vliet
8. A.J. van Belzen
9. Comb. van Ackooy
10. Tim Rewijk
11. J. Vijfhuizen
12. P. v.d. Meijden
13. W. Wijfje
14. Th. v.d. Wie
15. A. v.d. Wie
16. E. Wiersma
17. J.A. van Dijk
18. S. Vonk

Aalsmeer - Zomertijd, komkommertijd? Niet voor politie op straat.
Om het aantal insluipingen en inbraken tijdens de zomermaanden te beperken wordt gewoon doorgewerkt.
Ook de politie let goed op en doet
extra surveillances. Inbrekers hebben geen vakantie en zijn juist deze periode actief. Bewoners kunnen
zelf ook veel doen om inbraken te
voorkomen. Sluit ramen en deuren
goed af als u uw woning verlaat, al
is het maar even. Vergeet ook de ramen en deuren op de 1e etage niet;
Berg sleutels van raam- en deursloten goed op en niet vlak in de buurt
van beweegbare ramen en deuren;
Berg klimmateriaal, zoals ladders en
tuinmeubilair altijd op of maak ze
deugdelijk vast; Laat regelmatig de
post uit uw brievenbus halen tijdens
uw afwezigheid; Laat uw tuin en

planten tijdens uw langdurige afwezigheid verzorgen. Een onverzorgde
tuin, hoog gras enz. geven aan dat
de bewoners langdurig afwezig zijn;
Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Merk en registreer uw
waardevolle goederen.
Voorzie deze goederen van een
uniek merkteken: uw postcode en
huisnummer; Laat geen touwtje uit
de brievenbus hangen en leg geen
sleutel op een voor de hand liggende plaats, bijvoorbeeld onder een
bloempot; Laat geen bericht op de
deur achter waarop vermeld staat
dat u weg bent of dat de sleutel bij
de buren ligt. Inbrekers kijken niet
alleen door het raam of bewoners
thuis zijn. Nieuwe media zijn een belangrijke informatiebron om te checken of u met vakantie bent. Meld

Meer geld provincie voor
zelf bouwen van woning
Aalsmeer - Het provinciaal fonds
waaruit subsidies voor collectieve zelfbouw worden gefinancierd is
verhoogd. Er is momenteel 432.000
euro beschikbaar voor renteloze leningen aan zelfbouwcollectieven,
die daarmee de kosten voor planontwikkeling (programma van eisen, ontwerp, bestek) kunnen voorfinancieren.
Gedeputeerde Joke Geldhof: ”De
extra financiële ruimte is ontstaan
doordat twee collectieve zelfbouwverenigingen onlangs hun eerder
afgesloten renteloze leningen hebben afgelost. Deze zelfbouwprojecten zijn inmiddels succesvol in aanbouw genomen of al gerealiseerd.

Door het teruggestorte geld opnieuw in te zetten, blijft de provincie collectieve zelfbouw stimuleren.
De subsidieregeling voorziet echt in
een behoefte: nieuwe collectieven
hebben al belangstelling getoond
voor een renteloze lening.”
Met collectieve zelfbouw is het mogelijk om samen met anderen te
bouwen aan je eigen droomhuis.
Dit kan een woning zijn die nog gebouwd moet worden, maar het is
ook mogelijk om een bestaand pand
te renoveren. De provincie biedt financiële ondersteuning, omdat collectieve zelfbouw in de initiatief- en
planontwikkelingsfase kosten met
zich meebrengt waarvoor vaak geen
hypotheekmogelijkheid is. Hiermee

Bacchus trakteert weer op
gevarieerd cabaret-aanbod
Aalsmeer - KCA presenteert een
bijzonder gevarieerde serie van zeven cabaretvoorstellingen op de zaterdagavond vanaf 21.00 uur. De
voorstellingen vinden plaats in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Bacchus is niet groot en
daardoor kunnen er maximaal 55
mensen per keer een soort ‘privé’
voorstelling bijwonen. Op tijd voor
de deur staan is de beste garantie om binnen te komen, open vanaf 20.15 uur, of een abonnement
voor de cabaret-serie aanschaffen.
Dit kan via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl (vóór 1 september).
Op zaterdag 19 september brengt
Jasper van Kuijk de voorstelling ‘Onder de Streep’. De absurde werkelijkheid vlijmscherp verwoord. Naast
tirades, die uit zijn tenen lijken te
komen, heeft hij een lichte toon, die
alles beter verteerbaar maakt! Op

zaterdag 24 oktober is het Bacchus
podium voor Berry Lussenburg met
‘De Drenkeling’. Afgeluisterd en niet
gehoord. Bekeken, maar niet gezien.
Vrij, maar toch gevangen. Lukt het
hem redding te vinden of slaat hij
overboord in de stroomversnelling
van de tijd?
Op zaterdag 21 november trakteert Pepijn Schoneveld op ‘Morgen klaart ‘t op’. Het ‘jongetje’ uit
z’n vorige show is een ‘meneer’ geworden, die is gemaakt om op een
berenvelletje voor zijn grot te zitten. Hoe overleeft hij in de jungle
van auto’s, telefoons en boze mensen? Gelukkig klaart het morgen op!
Echt! Op zaterdag 9 januari kan genoten worden van Omar Ahaddaf
met ‘Grenzeloos’. Omar won in 2012
het Leids Cabaret Festival. Na een
‘bezinningsperiode’ van twee jaar

dus niet op Twitter of Facebook dat u
met vakantie gaat. Daarnaast is het
beter om geen bericht in te spreken
van een vakantieperiode op uw voicemail.
Uw buren willen misschien wel een
oogje in het zeil houden en ervoor
zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Dit door de post
weg te halen, de auto af en toe eens
op de oprit te zetten, ‘s avonds de
gordijnen te sluiten en ’s ochtends
weer te openen. Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been. Via http://www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne kunt u een
burenkaart downloaden. Als u in
Aalsmeer woont, kunt u gebruik maken van de vakantieservice, zodat de
politie op de hoogte is van uw afwezigheid of vakantie. U kunt de politie
per e-mail laten weten dat uw woning een paar dagen of weken niet
bewoond is. De service loopt het gehele jaar door en is niet alleen bedoeld voor de zomervakantie! Tijdens uw vakantie houdt de politie
een extra oogje in het zeil.
stimuleert zij mensen om met elkaar
woningen te bouwen die aan hun
specifieke woonwensen voldoen
en die in een andere vorm van opdrachtgeverschap buiten bereik waren gebleven.
Het idee achter collectief zelfbouwen is om met een groep particulieren bouwgrond te verwerven en samen opdracht te geven tot het bouwen van je eigen woning. De groep
is hierbij verenigd in een stichting of
(coöperatieve) vereniging. De woningen zijn bedoeld voor eigen gebruik. Meer informatie over de subsidieregeling en over zelfbouwen in
Noord-Holland is te vinden op www.
noord-holland.nl/zelfbouw.
Misschien ook een idee voor de gemeente Aalsmeer om eens te toetsen of voor zelfbouwen animo is. Er
is vast wel ergens een stuk grond
beschikbaar. Misschien een idee
voor de hoek Stommeerweg met de
Hortensialaan...
gaat hij solo met een voorstelling
over vrijdenkers en durvers, met rake grappen en trefzekere observaties. Zo kan zijn publiek kennismaken met zijn frisse blik op het leven.
Op zaterdag 13 februari gaan de
spots aan voor Soundos met ‘Geboren met ervaring’. “We willen mensen met ervaring”, is een zin die
Soundos al haar hele leven hoort.
Voor Soundos géén probleem, want
ze is geboren met ervaring. Die
kreeg ze mee van haar ouders en
voorouders: ‘Verhalenvertellers’ en
wat kan zij dat óók goed! Op zaterdag 19 maart komt Martijn Hillenius
met ‘Nu’ naar Bacchus. In zijn tweede cabaretprogramma richt Martijn zijn pijlen op deze tijd, met toch
óók aandacht voor alles wat tijdloos
is, want nu gebeurt het. En de laatste cabaretvoorstelling van dit seizoen wordt gegeven door De Partizanen op zaterdag 9 april. De Partizanen Merijn Scholten en Thomas
Gast komen met een try-out van
hun nieuwe programma. Kenners
noemen het cabaret, de Partizanen
noemen het een beweging.

Kind en kunst, toekomstdromen

Tom wil architect worden!
Aalsmeer - Tom is zeven jaar, woont
in Aalsmeer en wil architect worden.
Elke dag tekent hij gebouwen, wolkenkrabbers of een huis voor zijn
hamster.
Op de Werkschuit krijgt hij de beste tekenmaterialen, de juf gelooft

in off-line creativiteit. De tekening
van Tom op de foto is een apart verhaal. Hier is de vorm van het huis
een theepot, met zeven kamers.
De tuit is een telescoop om mee
naar de maan en sterren te kijken.
Foto: Annefie van Itterzon

FIQAS Aalsmeer treft
Israël in Challenge Cup
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer treft
Israëlische ploeg in Challenge Cup
De mannen van FIQAS Aalsmeer
gaan voor het eerst sinds vijf jaar
weer deelnemen aan een Europacup toernooi. Omdat de ploeg in het
afgelopen seizoen als derde is geeindigd in de Nederlandse competitie mogen de Aalsmeerders deelnemen aan het toernooi om de
Challenge Cup. De loting daarvoor
was afgelopen dinsdag en FIQAS
Aalsmeer moet het opnemen tegen Ramat Hashron Vitania HC uit

Israël. Ze stromen in ronde drie in
en de speeldata zijn 21/22 en 28/29
november. Een ronde eerder komt
al een andere Nederlandse ploeg
in actie: Hurry Up. Zij lootten een
Luxemburgse tegenstander. In de
geschiedenis van Europees handbal
hebben de Aalsmeerders nog niet
eerder tegen een ploeg uit Israël
gespeeld. Wel nam een team uit dat
land – Maccabi Tel Aviv – in 2008
deel aan het door FIQAS Aalsmeer
georganiseerde LogiFlora toernooi.
Voor Ramat Hashron is het overi-

gens pas de tweede keer dat ze aan
een EHF toernooi meedoen.
Vorig seizoen was de ploeg ook actief in de Challenge Cup en wist
toen de kwartfinale te bereiken,
waarin het uiteindelijk werd uitgeschakeld door het Noorse Stord
Handball. De laatste keer dat FIQAS
Aalsmeer aan een Europees toernooi – Cup Winners Cup - meedeed
was in het seizoen 2010/2011. Om
de deelname te bekostigen zullen in
het najaar unieke en ludieke acties
op touw worden gezet. De club, de
spelers én trainer/coach René Romein zijn van mening dat internationaal handbal spelen (buiten de BeNe League om) een enorme boost is
voor het team.

Heren FIQAS starten
seizoensvoorbereiding

een prijs die FIQAS Aalsmeer vorig
seizoen wist te winnen. De mannen
zijn daar dus titelverdediger! Tussendoor wordt op 15 augustus nog
geoefend bij Quintus.

Aalsmeer - De herenselectie van
FIQAS Aalsmeer start volgende
week met de voorbereiding op het
nieuwe handbalseizoen: op dinsdag
28 juli begint de groep met een eerste bostraining. In de week daarna
komen daar kracht- en zaaltrainin-

De BeNe League competitie - en
dus de eerste échte krachtmeting
van het seizoen - gaat op zaterdag
12 september van start, wanneer FIQAS Aalsmeer begint met een zware uitwedstrijd bij regerend landskampioen OCI/Lions.

gen bij en op 13 augustus vertrekt
de groep naar Duitsland voor een
trainingsstage. In het weekend van
22/23 augustus volgt een toernooi
bij Houten en een week later in Volendam. Daar wordt deelgenomen
aan het toernooi om de Paling Cup,

Getuigen van
mishandeling
gezocht!
Aalsmeer - Vorige week stond in
deze krant een bericht over een 24
jarige jongeman uit Hoorn die gewond aangetroffen is in de Zijdstraat rond kwart voor twee in de
nacht van vrijdag 10 op zaterdag
11 juli. Gedacht werd dat de man
was gevallen en niet mishandeld,
omdat hij behoorlijk veel alcohol
gedronken bleek te hebben. De
24 jarige uit Hoorn had inderdaad
veel te diep in het glaasje gekeken, zo laat hij weten, maar zijn
verwondingen zijn niet gekomen
door een valpartij. Dit hebben de
dokters in het ziekenhuis, waar hij
ter behandeling heen gebracht is,
geconstateerd. De man uit Hoorn
heeft een zware neusbreuk, een
scheur in zijn wenkbrauw en onder andere last van zijn kaak. Er is
wel duidelijk sprake van mishandeling. Bovendien is de mobiele telefoon van de 24 jarige gestolen. Zelf kan de man uit Hoorn
zich niets van het incident herinneren. “Het is een zwart gat.” Maar
mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844. De
man heeft inmiddels aangifte gedaan in zijn woonplaats.

Ramkraak bij
pinautomaat
Uithoorn - Maandagnacht is er
om 03:45 uur een ramkraak gepleegd bij de pinautomaat van de
AH in het winkelcentrum aan het
Zijdelwaardplein. Er is een, vermoedelijk gestolen, zwarte BMW
aangetroffen met sleepkabel. De
daders zijn er vandoor gegaan in
een vluchtauto richting Utrecht.
De achtervolging met snelheden
van tweehonderd kilometer per
uur mocht niet baten. Op de grond
zijn geldcassettes aangetroffen
en bankbiljetten waarbij het inktpatroon (een beveiliging) is afgegaan. Er is dus niets van waarde
weg.

Tip van politie
Aalsmeer - Houd boxen en schuren op slot! Het is schering en inslag; een dure stoel, kratjes bier,
grasmaaier. Er wordt veel gestolen. Houd ook tijdens vakanties
ramen en deuren goed gesloten!

Gestolen
bromfiets
Kudelstaart - Op 16 juli is rond
twee uur ’s middags een bromfiets ontvreemd aan De Nijl in Amstelveen. Lopend onderzoek wijst
in de richting van een verdachte (geboren 1994) te Kudelstaart.
Hij is aangehouden voor diefstal
dan wel heling van het voertuig.
Er zat tevens een gestolen plaatje
op de bromfiets. Een andere verdachte in deze zaak is een man
uit 1998, tevens uit Kudelstaart
en een man uit Hoofddorp (1991).
De eerste verdachte wilde eerst
niet meewerken, maar is op andere gedachten s gebracht door
een jeugdwerker van de gemeente Aalsmeer. Hij heeft zich uiteindelijk voor verhoor gemeld bij de
politie.

Met mes
bedreigd
Aalsmeer - Op 19 juli is om 03:30
uur een meneer uit 1982 aangehouden op de Oosteinderweg, hoge nummering. De eerste melding
bij de politie was dat de man andere bewoners geslagen zou hebben in het pand waarin hij verblijft. Deze zaak werd in onderling
overleg in de minne geschikt. Bij
de tweede melding werd er gezegd dat de man in dronken toestand in de naastgelegen woning
gedreigd had met een mes. De
man is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in
Amsterdam. Daar werd hij in de
loop van de nacht onwel en is hij
naar het Slotervaart Ziekenhuis
vervoerd. Hij zal op een later tijdstip gehoord worden.
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Al tientallen aanmeldingen
voor ‘Selfie-project Kunstploeg’

Zomerse klanken en boeiende
interviews op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Of je nu thuis in een tuinstoel ligt of op een strandbedje in een
tropisch oord; Radio Aalsmeer voorziet je ook tijdens de vakantieperiode van de lekkerste muziek en de interessantste interviews. De lokale radiozender is namelijk live te beluisteren via de ether (105.9 FM) en de kabel (99.0 FM), maar ook via www.radioaalsmeer.nl.
Chansons en figuranten
Op donderdag 23 juli brengt ‘Halte Zwarteweg’ (18.00 – 19.00 uur) je
hoofd op hol met heerlijke zomerse klanken. Vrijdag 24 juli hoor je in
‘Let’sGo2theDisco’ (18.00 – 19.00 uur)
een interview met de eerste Kinderburgemeester van Aalsmeer (herhaling). Diezelfde avond neemt ‘Vrijdagavondcafé’ (21.00 – 23.00 uur) je mee
langs de zonnigste muziek. ‘DakVanJeHouse-Mix’ (23.00 – 00) uur sluit de
avond af met de beste housebeats.
Op zaterdagochtend 25 juli begint
je ochtend goed met de muziek van
‘Sem op Zaterdag’ (11.00 – 12.00 uur).
Het thema van deze week is ‘het Franse chanson’. Daarna volgt de zomerspecial van ‘Aalsmeer Politiek’ (12.00
– 13.00 uur). Tijdens het zomerreces
gaat dit programma níet over politiek: de muzikale mens achter politici staat centraal. In deze tweede editie is Jop Kluis (wethouder, Aalsmeerse Belangen) te gast. Hij mag zijn favoriete muziek, uiteraard met toelichting, laten horen. Zondag 26 juli presenteren Kim Maarse en Eric Spaargaren het ‘Weekend Magazine’ (14.00
– 17.00 uur). Team Timmerman schuift

bij hen aan om te vertellen over’ Music @ the Poel’.
Daarnaast geeft iemand van het
Crown Theater tekst en uitleg bij leuk
nieuws: zij zoeken namelijk figuranten voor de voorstelling ‘Baantjer’. En
ook maandag 27 juli kun je luisteren
naar interessante interviews. Bij ‘Uur
van Puur’ (18.00 – 19.00 uur) schuift
er een nog nader bekend te maken
gast aan. In ‘Door de Mangel’ wordt
Katelijne van Otterloo (herhaling) het
hemd van het lijf gevraagd.
Rubriek gezocht
Heb je zelf ook iets interessants te
vertellen? Dat komt mooi uit! Het
team van ‘Vrijdagavondcafé’ is namelijk op zoek naar iemand die maandelijks een rubriek wil presenteren in
hun programma. Het thema van de
rubriek mag je zelf aandragen. Ideeen kunnen worden verstuurd via de
Facebookpagina (facebook.com/vrijdagavondcafe) of het Twitteraccount
(@Vrij_avondcafe) van ‘Vrijdagavondcafé’.
Terugluisteren en social media
Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. Elke avond en in het weekend overdag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s.
In de nacht en doordeweeks overdag kunt u genieten van fijne muziek.
Uitzendingen zijn terug te beluisteren
via www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio
Aalsmeer ook via Twitter (@RadioAalsmeer) en Facebook (www.facebook.com/radioaalsmeer).

‘Man met Koffer’ in
Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 15 juli
was er een bijzonder optreden van
Laurens de Groot, oftewel ‘Man met
Koffer’. Laurens vertelde naar aanleiding van spullen van de zolder
van zijn oma verhalen die de bewoners zeer aansprak.
Ondanks dat hij zijn programma wat
moest aanpassen, omdat het anders
wat te lang werd, kreeg hij reacties
op bijvoorbeeld de oude leest die hij
had meegenomen.

Nieuw in Rijsenhout

‘Had ik vroeger ook’, een
winkel vol herkenning

Nuttige spullen zoals stoelen, kop
en schotels of een boek. Maar tevens hebbedingetjes zoals een retro krantenbak of een koekblik diat
nog best een ronde mee kan. Het
is geen kringloopwinkel, maar een
Vintage boetiek. Bankstellen, koelkasten en kleding wordt er niet
verkocht, daar is geen ruimte voor.
Wat overblijft is een gezellige mix
van oudere en nieuwere voorwerpen. Niet alles komt uit de jaren 70,
want ook iemand van 25 gebruikt
weleens de uitspraak: dat had ik

Aalsmeer - Vanaf vorige week zaterdag staat het terrein van Tennisvereniging Kudelstaart geheel in het teken van het open toernooi dat daar
plaatsvindt tot en met aanstaande
zondag. Ieder jaar is daarvoor een
thema bedacht en dit jaar is dat Oud
Hollandsch. En dat is te zien ook;
Prachtige bloemencreaties naast de
velden en op het terras, een levensgrote koe, een tractor, melkbussen,
kazen, een versierde fiets, rood-witblauwe vlaggetjes en zelfs een portret van onze koning en koningin ontbreekt niet. In de kantine staan oude televisies, radio’s en overige apparatuur die vroeger werden gebruikt
en alle tennisvelden hebben speciaal voor dit evenement een Oud Hollandsche naam. Wat te denken van
‘Koekhappen’, ‘Koninginnedag’, ‘Sconedorp’ (hier hangt de was te wapperen aan de waslijn), ‘Sinterklaas’ en
‘Elfstedentocht’.
Vrijwilligers
De aankleding is geheel vrijwillig gedaan door alle leden van de tennisvereniging. Yvonne Prevoo, zelf lid
en medespeelster van het toernooi,
heeft ervoor gezorgd dat er een stukje in de krant komt. “Het is zo bijzonder wat hier gebeurt. Ik wilde gewoon
graag dat er enige ruchtbaarheid aan
gegeven werd. De toernooi commissie alsmede de extra open-toernooiopbouw-commissie is er maar druk

mee geweest en die zijn wij allen
zeer dankbaar. Iedereen is trouwens
welkom om te komen kijken! Het is
echt ontzettend gezellig hier.” Iedere avond wordt er lekker eten bereid.
Zo kunnen deelnemers en toeschouwers vanavond (donderdag) genieten
van ‘Oma’s stamppotjes’, vrijdag zal
er overheerlijke saté worden geserveerd en Volendamse Kibbeling, zaterdag staat er een Oud Hollandsch
pannenkoekenfeest op het programma en zondag moet alles op.
Er zijn munten verkrijgbaar. Ieder jaar
wordt er gekozen voor een goed doel
waar de donaties en de opbrengsten van inschrijvingen naartoe gaan.
Dit jaar is dat Support4Specials. Deze
stichting heeft als doel kinderen met
een beperking de mogelijkheid te
bieden om dolfijntherapie te volgen
op Curaçao. Vrijdag zullen de kwartfinales gespeeld worden en organiseert de recreatiecommissie aansluitend een Hollandse feestavond met
een spetterend optreden van Michel
Onclin. Van het weekend worden de
finales gespeeld van dit tweeëntwintigste open dubbel toernooi. Een ieder is welkom om dit sportieve spektakel te komen aanschouwen op het
Tennispark aan de Bilderdammerweg 123 in Kudelstaart. www.tvkudelstaart.nl
Door Miranda Gommans

Gespreksgroep Mantelzorgers

Geanimeerd stond hij op het podium uit het blote hoofd zijn verhaal te
vertellen. De rode draad van ‘oma’s
zolder’ werd hier en daar met een
uitstapje naar een sprookjeswereld
toch wel opgepikt. Weer eens wat
anders dan alleen muziek of film!
De kunst van het verhalen vertellen
is aan ‘Man met Koffer’ wel besteed!

Aalsmeer - Vanaf 25 juli 2015
heeft Rijsenhout er een winkel bij.
De naam verraadt eigenlijk al een
beetje wat er verkocht gaat worden. “Had ik vroeger ook” gaat de
winkel heten. Een winkeltje met
nieuwe en gebruikte spulletjes,
waaronder verzamelitems. Het is
een winkeltje waar je blij van moet
worden, het vrolijke gevoel van
de jaren 70 vermengd met allerlei
spullen die leuk, mooi of gewoon
gezellig zijn.

Oud Hollandsch Open
Toernooi bij TV Kudelstaart

vroeger ook. Zeker als je de vitrine
ziet met Pokemon spullen, menigeen die nu in de 20 is had ze vroeger ook. Maar wat dacht je van die
kleine limonadeglaasjes met daarop een afbeelding van een kers, sinaasappel of druif. Veel 40ers kregen daaruit te drinken vroeger
thuis, terwijl je je nu afvraagt: Kregen we echt zo weinig te drinken?
En hoe ouder je wordt hoe vaker je
bij bepaalde spullen denkt, Hé dat
hadden we vroeger ook.
Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig eens langs om te snuffelen
aan het verleden.
De winkel is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van
12.00-17.00 en zaterdag van 10.0017.00.
En mocht iemand spullen hebben
die nog heel en verkoopbaar zijn in
het winkeltje, dan kun je ze altijd
tijdens openingstijden afgeven.
Graag tot ziens op Boeierstraat 6 in
Rijsenhout waar het parkeren nog
gratis en zonder blauwe schijf is.

Aalsmeer - Heeft u vragen over
mantelzorg? Wilt u andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen? Met elkaar praten over waar u
tegenaan loopt en elkaar tips geven
die de ander kunnen helpen? Naast
gezelligheid geeft u dit ook herkenning, erkenning en steun. Daarom
biedt Mantelzorg & Meer mantelzorgers de mogelijkheid om met elkaar
in gesprek te gaan. Woensdag 19 augustus is er weer een bijeenkomst. U
komt elke zes weken bij elkaar van

Getuigen van
mishandeling
gezocht!
Aalsmeer - Vorige week stond in
deze krant een bericht over een
24-jarige jongeman uit Hoorn die
gewond aangetroffen is in de Zijdstraat rond kwart voor twee in
de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 juli. Gedacht werd dat de
man was gevallen en niet mishandeld, omdat hij behoorlijk veel alcohol gedronken bleek te hebben.
De 24-jarige uit Hoorn had inderdaad veel te diep in het glaasje gekeken, zo laat hij weten, maar zijn

10.30 tot 12.30 uur in Horizon, Kruislaan 54 in Hoofddorp. Onze mantelzorgconsulent begeleidt de gespreksgroep. Iedereen die langdurig
en intensief zorgt voor een partner,
ouder of kind heet zij graag van harte
welkom. De overige data zijn 30 september, 11 november en 16 december. Voor informatie en aanmelden
kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer, 020 333 53 53, via email info@mantelzorgenmeer.nl of
bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

verwondingen zijn niet gekomen
door een valpartij. Dit hebben de
dokters in het ziekenhuis, waar hij
ter behandeling heen gebracht is,
geconstateerd. De man uit Hoorn
heeft een zware neusbreuk, een
scheur in zijn wenkbrauw en onder andere last van zijn kaak. Er is
wel duidelijk sprake van mishandeling. Bovendien is de mobiele
telefoon van de 24-jarige gestolen. Zelf kan de man uit Hoorn zich
niets van het incident herinneren.
“Het is een zwart gat.” Maar mogelijk zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844. De man
heeft inmiddels aangifte gedaan in
zijn woonplaats.

Dora bezoekt Hoogvliet
Aalsmeer - Op woensdag 29 juli bezoekt Dora, bekend van Nickelodeon, de Hoogvliet supermarkt aan
de Aalsmeerderweg. Fans van Dora kunnen met haar op de foto! Dora staat voor de kinderen klaar van
15.40 tot 16.10 uur en van 16.30 tot
17.00 uur. Het bezoek van Dora is gekoppeld aan de spaaractie van Hoogvliet, die in juni gestart is. Op de verpakkingen van gesneden groenten
en panklare aardappels van Hoogvliet zitten stickers van Dora en haar
vriendjes. De Dorastickers zitten tot
en met dinsdag 4 augustus op de
verpakkingen, onder het etiket. Deze stickers worden verzameld in het
speciale Dora FunFood Boek dat tijdelijk gratis verkrijgbaar was in de
Hoogvliet-winkels. Hoogvliet stimuleert met de spaaractie jonge kinderen op een leuke, speelse en leerzame manier gezond te eten.
Knutselen
Kinderen zijn op woensdag 29 juli al
vanaf 14.00 uur welkom in de winkel. Zij kunnen onder begeleiding
van Hoogvliet-medewerkers een me-

moryspel van Dora en haar vriendjes
knutselen. Ook kunnen dubbele stickers geruild worden, om zo het Dora
FunFood Boek vol te krijgen.

Aalsmeer - De zomer begint al
aardig op stoom te komen en zo is
het ook met het nieuwste project
van De Kunstploeg, het Selfie-project. Er zijn al tientallen aanmeldingen binnen. Voor De Kunstploeg
aanleiding om aanstaand weekend
op zondagmiddag officieel te starten met dit pareltje van een project. Het atelier van beeldend kunstenaar Karin Borgman is dan open
tussen twee en vier uur voor deelnemers om een schildersdoek, verf
en instructies op te halen voor het
project. De opdracht die elke deelnemer meekrijgt is om een zwart/
wit geschilderd zelfportret te maken van 30 bij 40 centimeter en
om een briefkaart in te leveren met
daarop een pasfoto en een zin die
afgemaakt moet worden. De zin
begint met ‘Ik ben’. Elke deelnemer
krijgt een simpel maar doeltreffend
navigatiesysteem mee om tot een
raak zelfportret te komen. Gewoon
een heel heldere en eenvoudige instructie op A4-papier.
Schilderij, foto en tekst worden in
het 3e weekend van september bij
elkaar gebracht in de oude boomgaard aan de Uiterweg 185. Deze drie samengevoegd is het finale kunstwerk. De Kunstploeg hoopt
ook nu een verrassend communitykunstwerk te maken.

maakt niet uit. Zolang het maar het
eigen hoofd is, mag het zelfportret
in alle stijlen gemaakt worden.
De Kunstploeg levert de materialen zodat de kwaliteit steeds dezelfde is. Dat betekent voor elke
deelnemer een doekje van 30 bij
40 cm, twee tubes verf, een paar
kwasten, een brief met een duidelijke instructie hoe een zelfportret gemaakt wordt. Deelname aan
het Selfie-project is voor vrije schilders 10 euro. Dat is inclusief materiaal. Voor scholen en organisaties
waar De Kunstploeg al langer mee
samenwerkt geldt een speciaal tarief. Het project wordt ondersteund
door de gemeente Aalsmeer en
door het KCA. Aanmelden kan vanaf nu via e-mail DeKunstploeg@
XS4all.nl of via Facebookpagina:
https://www.facebook.com/
dekunstploeg?ref=aymt_homepage_panel

Met 200 deelnemers zou dat een
flinke selfie opleveren van een samenleving. En het kan niet fout
gaan. Elke deelnemer maakt per
definitie een uniek en bijzonder
portret van zichzelf. Van fotografisch en realistisch tot en met een
masker en impressionistisch, het

Schrijf je eigen gedicht
Aalsmeer - Ook dit jaar nodigt de
werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA dichters uit Aalsmeer
en omgeving uit een gelegenheidsgedicht te maken dat de eerste drie
weekends van september in de buitenlucht te lezen zal zijn.
Het gemeentelijk Groenmonument,
het Boomkwekerskerkhof aan de
Stommeerweg, de stille oase bij
het centrum, nodigt uit tot het lezen van dichtersgedachten tijdens
een rustige wandeling. Dit jaar is
het thema LUCHTIG. Een denkertje
met vele mogelijkheden zoals het
toetje, luchthartig, onbezorgd, koel,
vluchtig, vrolijk of oppervlakkig. Het
thema is het onderwerp voor het

gedicht maar hoeft niet als titel te
fungeren. Eigenlijk is het spannender als de titel afwijkt en het thema blijkt uit de woorden, zinnen,
gedachten.
Vanwege het formaat mag het gedicht niet langer dan 14 regels, 47
letters incl. spaties per regel, zijn.
Het gedicht graag aanleveren in
lettertype Garamond 24, afstand
1 zodat het makkelijk leesbaar is
voor het publiek. Leef je uit in sonnet, rijm of vrij gedicht.
De uiterste inleverdatum is: 26 juli 2015. Per email aan: haremakerjcp@hetnet.nl of per post aan:
Marijke Haremaker, Uranusstraat
13, 1431 XH Aalsmeer.

Tiende Burendag: Al 361
buurten doen mee!
Aalsmeer - Op zaterdag 26 september organiseren Douwe Egberts
en het Oranje Fonds de tiende editie
van Burendag. Inmiddels hebben bijna 2.500 buurten zich al aangemeld,
waarvan 361 uit Noord-Holland. Burendag is een feest waarop buren gezellig samen komen onder het genot van een goede kop koffie en iets
goeds doen vóór, in of mét de buurt.
Dit jaar gaf Koning Willem-Alexander het startsein voor de tiende editie van Burendag. Inschrijven voor
Burendag en een bijdrage van maximaal 450 euro voor de activiteit aanvragen kan via www.burendag.nl. Ronald van der Giessen, directeur van
het Oranje Fonds, licht toe: “Wij weten
inmiddels dat Burendag het startpunt
is voor veel mooie dingen, ook de rest
van het jaar. Daarom hopen we dat zo
veel mogelijk buurten meedoen met
deze jubileumeditie en zich aanmelden via www.burendag.nl. Ter ondersteuning van de activiteiten heeft het
Oranje Fonds dit jaar 1,5 miljoen beschikbaar.” Floor Hesselmans, marketing manager van Douwe Egberts:
“Tien jaar geleden signaleerde D.E
dat er meer behoefte was aan het
contact met je buren. Daarop zijn we
ingespeeld met Burendag. Destijds
deden er 300.000 mensen mee, nu is
de dag uitgegroeid tot een landelijk

fenomeen, dat afgelopen jaar ruim 1
miljoen deelnemers telde. Het is werkelijk verbazingwekkend wat er kan
gebeuren tijdens het drinken van een
kopje koffie. En dat zien we zeker ook
op Burendag terug! Wij zijn blij dat wij
met onze koffie hier een ‘warme’ bijdrage aan kunnen leveren.”
Leuker, socialer en veiliger
In 2006 organiseerde Douwe Egberts
de eerste editie van Burendag waaraan 300.000 mensen deelnamen en
het Oranje Fonds sloot als medeorganisator aan in 2008. Sinds 2006 werden al zo’n 20.000 burendagactiviteiten georganiseerd. Het afgelopen jaar
deden ruim 1 miljoen mensen mee.
De gedachte is dat buurten leuker,
socialer en veiliger worden als buren
elkaar ontmoeten. Het Oranje Fonds
zorgt voor meer betrokkenheid in ons
Koninkrijk en fijn samen leven begint
in je eigen buurt. Buren kunnen daarom via de site een aanvraag bij het
Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal €450,voor hun Burendagactiviteiten. Douwe Egberts nodigt buren uit om, onder het genot van een heerlijke kop
koffie, contact te leggen met hun buren en initiatieven te bedenken en uit
te voeren die hun buurt nog leuker
maken.

ingezonden
Zo kan het dus ook, klasse toch ?
Zondagavond om kwart over elf gaat
de voordeur bel. Hond tekeer, buitenlicht aan en de deur open. Staan
daar twee jongens, zeventien, achttien jaar, met de scooter helm in de
hand. Een van hen had een beestje doodgereden dat zomaar de straat
overstak, en nu lag het midden op de
weg. Of ik een schep had om het van
de straat af te halen zodat er geen
ander verkeer over heen kon rijden.
Ik naar de schuur en terug met de
schep die ik aan de jongens gaf. Keu-

rig het kadavertje op de schep en van
de straat gehaald. De jongens hadden zelf gelukkig niets, waren niet
gevallen. Na beiden een veilige thuiskomst te hebben gewenst vond ik het
toch wel bijzonder dat de jongens de
moeite namen om zomaar bij iemand
aan te bellen, omdat er nog licht
brandde, om het dode beestje van de
weg te halen. Zo kan het dus ook.
Klasse, vind ik.
M.L. Hoes, Aalsmeer
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Tour de France elfde etappe

Woensdag 15 juli, 11e etappe

Hulde aan de zuiderburen!
Aalsmeer - De rustdag heeft
een aantal van de klassementsrenners geen goed gedaan.
Na acht dagen vlakke etappes
moest o.a. de matador Contador in de eerste Pyreneeën rit
het zijn meerdere erkennen in
Froome. De wens om dit jaar
naast de Giro ook de Tour te winnen ging hierbij in rook op. Voor
hem werd het een dag van wonden likken. Een mooie gelegenheid voor ploeggenoot Majka,
die nu voor eigen kansen mocht
rijden en dat ook op een schit-

terende manier deed. De vroegere beruchte geitenpaadjes zijn
inmiddels wel van een laag asfalt voorzien maar voor een kudde koeien is het geen beletsel om
in een sloom tempo de weg over
te steken juist op het moment
dat één van de renners met 80
km. per uur achter de kopgroep
aanraast. ‘Ik keek werkelijk in de
ogen van de koeien.’ Gesink kon
na afloop van de voor hem goed
gelopen dag de pers vrolijk te
woord staan. ‘Ik dacht bij mijzelf:
kom doe eens gek.’ Het leverde

Pau – Cauterets 188 km
Aalsmeer - ‘Ik voelde me goed en
dacht; ik doe eens gek’ De woorden die Gesink aan een verslaggever van een dagblad uit Nederland ventileerde. Met zijn vierde
plaats in de rit van gisteren wist
hij de ploegleider tot tranen toe te
beroeren. Chapeau voor Gesink.

hem een achtste plaats op in het
top tien klassement.
Janna van Zon

Tour de France twaalfde etappe

dronken moet er worden om hongerklop te voorkomen. Wie deze duivel tegenkomt staat geparkeerd. Als een slak probeert een
renner van de Cofidisploeg een
col te overwinnen. Het gaat trager
dan traag, je wordt er beroerd van
wanneer je die lijdensweg ziet. En
hij moet nog zo lang. Op de afdaling wordt door de goede dalers
zo hard gereden dat je de remmen

van de achterop komende motoren hoort piepen. Het is de tweede
week van de Tour, vermoeidheid,
pollenallergie, lelijke valpartijen
en de hitte van vandaag eisen hun
tol. Er wordt in de remmen geknepen, het rugnummer ingeleverd
en de helm gaat af. De Tour is voor
deze renners helaas ten einde.
Janna van Zon

Tour de France dertiende etappe

Kelderman ging te hard voor drie
van hen, zij moesten afhaken. 200

kilometer reed Kelderman met
de allerbeste van deze dag beste
mee. De voorsprong van een paar
minuten slonk naarmate de finish
naderde tot 30-20-10 seconden…
maar het kon nog steeds. Als kijker
gunde je de jonge veelbelovende renner zo de dagzege. Kelderman zette alles op alles
voor de eindoverwinning. Het was
bloed spannend. Op nog geen
250 meter voor de finish werd hij

Dick

Lannemezan – Plateau de Beille 195 km
Aalsmeer - Bij Plateau de Beille
denkt iedereen natuurlijk aan Michael Boogerd, die daar jaren geleden, met een brede lach van oor
tot oor, als winnaar over de streep
ging. Ik kan me de rit nog goed
herinneren, maar het jaar ben ik
volkomen vergeten. Een prachtige
overwinning van Rodriquez en de
gele trui nog steeds.........

Een opmerkelijk incident gisteren in de etappe, een aanrijding
van Dempster met een koe. Waarschijnlijk dezelfde koe waar in de
afdaling een andere renner net
langs wist te glippen. Een ander
opmerkelijke gebeurtenis is de retour van de 7 voudig winnaar van
de Tour, Lance Armstrong. Zich niet
mengend als coureur in de strijd

om het geel, maar als deelnemer in
een toertocht tegen leukemie.
De Franse reactie zijn gemengd,
van boe geroep tot uitgebreid applaus. Zelf vind ik het een dapper statement dat door Armstrong
wordt gemaakt.
Dick

Vrijdag 17 juli, 13e etappe

250 Meter te kort
Aalsmeer - Wilco Kelderman
voelde zich goed, na de val aan
het begin van de Tour kon hij het
kopmanschap naast Gesink wel
vergeten, het was dertien dagen
zien te overleven. Zijn wederopstanding vertaalde zich direct in
het meezitten met een kopgroep
van zes renners.

In de rit van vandaag was het
weer Mollema die op een mooie
7e plaats wist te finishen. In de

wakkere krant van Nederland lees
ik dat Mollema verlost is van zijn
onzekerheid. We gaan het allemaal zien de komende dagen. De
Pool Majka weet de etappe op
zijn naam te schrijven en draagt
de overwinning op aan zijn, door
teelbalkanker getergde en afgestapte Iwan Basso. Grote klasse!
Ook deze dag rijdt Froome zonder
al te grote problemen wederom in
het geel. Ik vrees dat dit wel tot in
Parijs zal gaan duren.

Donderdag 16 juli, 12e etappe

Hard werken, hongerklop
Aalsmeer - Op één van de zwaarste dagen van de Tour moet er tijdens de Koninginnerit vier pittige cols overwonnen worden. Het
is 34 graden bij de start. Niet iedere renner is in staat die hitte
goed te verteren. De hoeveelheid
vocht dat naar binnen moet worden gewerkt is gigantisch evenals
het aantal calorieën. Al komt het
je neusgaten uit, gegeten en ge-

Dick
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ingehaald door de winnaar van
de dag: de Belg Greg van Avermaet. 200 kilometer rijden bij een
temperatuur van 39 graden en
dan zo nipt verliezen. ‘ Ik zat er
zo dichtbij.’ Het huilen stond hem
nader dan het lachen. Het hoort
bij de topsport: het verdriet van
het verlies leren verteren. Maar
zuur was het wel.
Janna van Zon

Muret – Rodez 198,5 km
Aalsmeer - Gelukkig heeft van
Avermaet de etappe gewonnen en
kan Eddy Plancaert met een gerust
hart gaan slapen. In een sprint met
gerenommeerde sprinters als Sagan en Degenkolb hijgend in zijn
nek is het een prestatie van formaat.

Helaas is het weer een gedoe over
vermeend gebruik van stimule-

rende middelen bij de Sky ploeg.
Want hoe is het toch mogelijk dat
die Froome zo makkelijk al die bergen oprijd.
De geruchten over het gebruik van
het wondermiddel DeltaG laaien op en de Franse toeschouwers
keren zich tegen de gele truidrager. Zo erg zelfs dat er een constante politiebewaking bij de tou-

ringcar van de Skyploeg wordt ingezet. Jammer dat Kelderman het
net niet tot aan de meet kon volhouden, dat Mollema op de Alpen
gaat gokken en dat ten Dam blijft
dromen, dat Gesink vandaag 25 bidons tot zich heeft genomen. Het
blijft een vreemde sport dat wielrennen, maar wel leuk.
Dick

Tour de France veertiende etappe

Overwerk voor de waterdragers
Aalsmeer - Veertig bidons vocht
dronken de renners gisteren tijdens de etappe bij een temperatuur van 39 graden, ijsklonten in
de nek om het kookpunt in het lichaam te voorkomen.
Koen de Korte fungeerde voor
zijn ploeg als waterdrager en leverde overwerk. Lege bidons rollen in groten getale over de weg,
het zijn mooie souvenirs voor de

mensen aan de kant. Ook vandaag lijkt de hitte een grote vijand
voor de renners waardoor velen
last krijgen van maag en darmproblemen. Voor Koen de Kort
was vandaag een andere rol weggelegd. Lang kon hij meekomen
met de voorste groep maar op
de steilste klim van de dag, een
pokkending volgens Gesink, verloor hij terrein ten opzichte van de
betere klimmers. Doordat de Brit

Cummings de Franse renners te
snel af was, werd het feest voor
de ploeg uit Zuid Afrika.
Een ploeg die op het sociale vlak
veel doet voor de kinderen uit
de achterstandwijken. Zij geven
de jeugd fietsen zodat deze niet
meer uren lang onderweg zijn
naar school. Mooi gebaar!
Janna van Zon

Tour de France vijftiende etappe

Meer respect voor de renners
Aalsmeer - De Tour bestaat uit
verhalen en van het ene verhaal
smul je nog meer dan het ander.
Dramatische, heroïsche en ook
sterk overdreven verhalen maar
het maakt dat de wereld van de
wielrennerij er alleen maar mooier op wordt. Zo is er Michel Cornelissen, oud wielrenner een
man met het hart op de juiste
plaats en ras Amsterdammer.
Het is al weer even geleden dat
hij tijdens een sportprogramma op tv vertelde dat hij zonder
werk zat, hij wilde zo graag weer
aan de gang omdat het wielrennen zo verschrikkelijk miste. En

dan is daar een totaal onbekende ploeg MTN Qhubeka uit Zuid
Afrika. Op het sociale vlak wordt
er veel gedaan voor de bevolking.
Dat lijkt Cornelissen wel wat, hij
pakt zijn biezen en vertrekt. Dit
jaar doet de door hem samengestelde ploeg voor het eerst mee
aan de Tour. Een renner rijdt een
paar dagen in de bolletjestrui en
een ander wint een etappe.
De blijdschap is ongekend groot
‘Er zitten wel een paar kleine
deukjes in het dak en in de deur.’
lacht een uitzinnige Cornelissen,
wanneer hij wordt geïnterviewd

na de zege. ‘Jullie gaan nog veel
meer van ons zien.’ Er zal niemand zijn die dit deze man en
zijn team niet gunt.
Gelukkig staat er vandaag tussen het publiek een moeder met
haar kroost die een enthousiaste
zoon steeds weer naar achteren
duwt. En zo moet het ook. Want
tjonge wat heb je toch een gekke mensen die zonder enig respect voor de renners zich naar
voren dringen en hen hinderen.
Ik houd mijn hart vast hoe dit zal
gaan op de Alpe d’ Huez.
Janna van Zon

Zaterdag 18 juli, 14e etappe

Rodez – Mende 178,5 km
Aalsmeer - ‘Qua lengte valt het
vandaag wel mee’ hoorde ik een
renner zeggen in een interview
voorafgaand aan de start van deze etappe.

Zelf vond ik het ook nog wel meevallen, want zeg nou zelf, 178,5 km
doe je als prof met twee vingers in
de neus. Kijkend naar de hoogte
verschillen van deze dag wordt het
toch ineens een ander verhaal en

lijkt het toch wel een zware dag te
worden voor de renners, zeker ook
gezien de verwachtte temperatuur.
Door het gedoe van de twee Franse renners Pinot en Bardet, weet de
in Zuid Afrikaanse dienst rijdende Brit Steve Cummings deze rit te
winnen.
Een dubbel feest, want het is de
verjaardag van Nelson Mandela.
Ploegleider Michel Cornelisse viert
de ritzege alsof zijn ploeg de het

ploegenklassement en Cummings
de gele trui heeft gewonnen. Groot
feest en iedereen in Zuid Afrika blij.
Een zwarte bladzijde in de Tour geschiedschrijving; Froome wordt
door een toeschouwer nat gegooid
met een beker urine, geen kattepis,
maar waarschijnlijk een gefrustreerde Franse toeschouwer, een
azijn zeikerd dus!
Dick

Zondag 19 juli, 15e etappe

Mende – Valence 183 km
Aalsmeer - Het is de zondag dat
wij, een aantal Aalsmeerse fietsers, de koppen bij elkaar steken
om de fietsroute vast te stellen die
we gaan rijden van Aalsmeer naar
Bains-les-Bains en weer terug.
Maar daarover meer in het rustdag verslag.

De rit levert een boeiend schouwspel op, een kleine groep vluchters, een grote groep achteraanrijders en een peloton dat de jacht
op de vluchters inzet en weer in-

lijft. Uiteindelijk een massasprint
waarbij het me opvalt dat zelfs ik
de billen bij elkaar knijp bij het
zien van zoveel sprintgeweld. Het
is wederom Greipel die zijn tube
eerder over de streep weet te duwen en net voor Degenkolb, Kristoff en Sagan deze etappe weet et
winnen.
Zijn derde deze tour. Weer is het
Sagan niet gelukt om, nog steeds
met de groene trui om zijn schouders, een ritzege te behalen. Ik ben

wel zeer benieuwd hoe de onderhandelingen over zijn nieuwe contract met eigenaar Tinkoff af gaan
lopen.
Ik lees ook dat Rasmussen in het
tourcircus is gesignaleerd. Nog
even, dan kunnen we een alternatieve Tour de France gaan rijden
met renners en ex-renners, maar
misschien is dat vragen om ellende met die Franse toeschouwers.
Dick

Maandag 20 juli, 16e etappe

Tour de France zestiende etappe

Wonderboy Sagan kleurt de Tour

Bourg-de-Péage – Gap 201 km

Aalsmeer - 53.6 Kilometer per
uur wordt er de eerste twee uur
vanaf de start gereden. En wie zit
er weer in de kopgroep?

Aalsmeer - Het is bijna niet te geloven, maar ondanks de suprematie van de Sky ploeg en de gele trui
stevig om de frêle schouders van
Chris Froome, blijft iedere etappe
bol staan van de spanning.

De smaakmaker van deze Tour:
Peter Sagan! Hij zal alles op alles
zetten zijn groene trui nog veiliger te stellen door de tussensprint
voor zijn rekening te nemen. Hem
wordt geen duimbreed in de weg
gelegd. Sagan te zien dalen is een
lust voor het oog maar doet wel
een aanslag op het zenuwgestel.

Opnieuw is het snikheet, er wordt
gesmeekt om ijs en de inhoud van
de bidons wordt niet alleen gedronken maar dient ook als douche. Een tegenvaller is er vandaag
voor Laurens ten Dam, of hij zich
nog zo verheugt op de Alpen valt
te betwijfelen want Laurens heeft
bronchitis.
Eindelijk heeft commentator Ducrot dat al gespeculeer voor de
kijker heel vervelend is. Die heeft
behoefte aan mooie verhalen en

anekdotes. Neen…dan de Belgen: ‘ Zijn ogen staan dwars van
de misere.’ Het is weer een topdag met weliswaar een valpartij
waarvan de schrik je om het hart
slaat maar renners schijnen negen levens te hebben. Het slachtoffer Thomas verdwijnt over de
railing maar weet toch, met dank
aan Wout Poels, op een redelijke tijd binnen te komen en zo zijn
zesde plaats te behouden.
Janna van Zon

Ook vandaag weer spanning door
een ontsnapping van een kleine
groep renners met natuurlijk Peter
Sagan. Hij heeft vandaag de rode
rugnummers voor de meest aanvallende renner, van mij mag hij
deze tot aan het einde van de tour

dragen. Wat een uitzonderlijke renner en wat een non-conformistische coureur. Genoten heb ik van
zijn beklimming, zijn spel met de
andere renners, zijn afdaling waarin hij 30 seconden dichtrijdt alleen
door zijn stuurmanskunst en dan
als klappen op de vuurpijl, de interviews met de media.
Vooral het interview in het BRT programma Vive le Tour was ontwapenend. Door Jan De Smet werd
hij vergeleken met de jonge Bob

Dylan. Misschien dat ik daarom
een zwak heb ontwikkeld voor deze
renner en gun ik hem alleen daarom al een etappe zege, het liefste
in Parijs, als grootste klap op zijn
vuurpijl.
Morgen een rustdag, heb ik ook
wel nodig na al deze commotie.
Oja, de etappe winnaar Ruben Plaza Molina is het ook gegund, maar
de 2e plaats van Sagan heeft voor
mij de meeste glans.
Dick
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Oceanus scoort prijzen
bij Bosbaan wedstrijd
Aalsmeer - Een open water wedstrijd met een hoog Nostalgisch
gehalte bij de Bosbaan, voor de
48e keer werd er een open water
wedstrijd georganiseerd. De dag
begon met de vier kilometer vrije
slag, de omstandigheden waren
best zwaar, want er stond een pittige wind op de baan, de zwemmers
hadden hem heen tegen en terug
mee. Windkracht zes zorgde voor
genoeg golven op de baan. Arjan
Bellaart, Margreet vd Pol en Laura Staal kwamen namens Oceanus
aan de start. De watertemperatuur
was een graad of 22 dus prima
om in te vlammen. Alle drie volbrachten ze hun race. Amber Bellaart kwam vandaag op 1 afstand
in actie, de kilometer schoolslag
en ze had het zwaar met de tegenwind, het was echt zoeken naar
de juiste techniek ze wist hem te
volbrengen maar was niet tevreden over de eindtijd, ach volgende keer beter. Ook de kilometer
vrije slag masters bracht Arjan dan
wel plek twee maar de tijd was helaas net niet onder de 14 minuten
dan kon ook bijna niet anders, ook
Laura en Margreet kwamen in actie op dezelfde afstand en ook Laura wist plaats twee te veroveren in
14.34,20 Margreet werd keurig zevende .
De laatste van de Oceanus ploeg
van vandaag was Nina Bellaart en
ze had er zin in, er waren drie prijzen te verdelen en ze had haar zinnen gezet op in ieder geval een beker. Nina en Yvette doken zij aan zij
op de finish af voor plaats twee of
drie en het was ontzettend spannend, Yvette kreeg het zwaar en
Nina perste er nog een sprint uit,
het kwam aan op de aantik op het
finish bord en Yvette was net even
sneller. 3e Plaats maar zo trots als
wat heeft Nina haar beker in ontvangst genomen. Dag twee en
voor de 4e keer was de Gaasperplas de place to be. Rond de klok
van tien uur vertrokken de dames
en heren voor de zeven kilometer
vrije slag. Margreet vd Pol was de

enige van Oceanus die het avontuur van de vele kilometers aan
ging. Na 2 uur en 11 minuten wist
ze te finishen. Amber Bellaart dook
een half uur later te water voor
haar 500 meter schoolslag en zo
zwaar als het gisteren ging op de
kilometer zo gemakkelijk ging het
deze ronde. Nauwelijks wind op de
baan racete ze naar een 9.32,87 ,
en toen toen brak de hemel open.
Buienradar werd bekeken en een
dikke band van blauw met een pikkel rood kwam over de Gaasperplas heen. De wedstrijdleiding besloot de wedstrijd een half uur stil
te leggen en dat was een hele goede beslissing want na anderhalfuur klaarde het op en begon de
zon zijn best te doen. Een half uur
later dan gepland doken de heren
en dames masters te water, Arjan
Bellaart wist met 21.13,23 zijn baan
record aan te scherpen op de 1500
meter vrije slag en werd overtuigend eerste bij de 40+.
Ook Laura Staal behaalde met
22.41,31 een 1e plaats in dezelfde
categorie. Bij de afstand van Nina Bellaart de 500 vrije slag was
de achterstand al ingelopen met
een kwartier, Nina wist een keurige 3e plaats te bemachtigen bij de
500 meter vrije slag. Amber Bellaart debuteerde op de 1500 meter
vrije slag en wist hem te volbrengen in 25.27,76. Met twee uurtjes
rust dook Nina opnieuw het Minioren geweld in voor de 500 meter schoolslag en gelijk met de jongens werd er flink tempo gezwommen, wederom een 3e plaats voor
Nina bij de meisjes en wat was
ze blij twee afstanden twee prijzen. Voor Arjan en Laura stond er
nog een 2000 meter vrije slag op
het programma , dat werd een grote ronde waarbij alle deelnemers
de complete plas over zwommen,
je wordt gedwongen om goed te
blijven kijken zodat je niet al teveel extra meters zwemt. Weer een
mooi open water weekend voor de
Oceanus ploeg , op naar volgende
week.

Bart Sommeling (17) naar
Amerikaanse zwemcompetitie
Aalsmeer - Bart Sommeling (17
jaar) gaat volgend zwemseizoen
zijn geluk beproeven in de Amerikaanse zwemcompetitie waar hij zal
uitkomen voor het zwemteam van
de Lindenwood University in Belleville, Illinois (vlak naast St. Louis).
Afgelopen voorjaar werd duidelijk
dat Bart in aanmerking zou kunnen komen voor een Sport Scholarship aan deze universiteit waardoor
hij naast een studie economie meer
uren per week kan gaan besteden
aan de zwemsport.
Bart begon met zwemmen toen hij
slechts een paar maanden oud was
bij het baby zwemmen in de Meerkamp in Amstelveen. Na het behalen van zijn A, B en C diploma in de
Waterlelie in Aalsmeer werd Bart er
door Lenie van der Meer van Oceanus tussen uit gepikt met de vraag
of Bart bij Oceanus wilde komen
zwemmen. Nadat hij was begonnen bij de recreatieve afdeling van
Oceanus zwom Bart al snel door
naar de wedstrijd zwemafdeling,
de waterpolo en verleden jaar het
Oceanus Triathlon Team. Bij Oceanus legde Bart het fundament voor
zijn verder zwemcarrière.

Tour de Kwakel

Vreemde ‘Tourpet’ gesignaleerd
De Kwakel - In zijn nachtelijke spookrace tegen het nachtslot van de tourbus had Jacques vd Hulst vergeten
zijn slaapmuts af te zetten. In allerijl
was hij laat in de nacht naar het Tourhome gefietst om de grootste fout van
zijn lange wielercarrière te voorkomen:
je voorspelling vergeten in te leveren!
Nog erger is het als je dat voor een andere renner zou doen. Het is diep in
de nacht als Jacques plots rechtovereind in zijn bed zit, in zijn droom was
Jeroen Konst verschenen die hem zijn
Gouden Lap had toevertrouwd. Marina zag Jacques nog nooit zo snel
uit zijn pyjama schieten, waarna haar
man als een speer naar erve Vlasman
spoot. Jeroen mocht zijn knecht dankbaar zijn, net op tijd leverde zijn voorspelling hem twaalf punten en bijna
de rode trui op. Bas Baars mag deze mazzeltrui nu dragen, op een punt-

je gevolgd door Jeroen. De verschillen zijn toch erg klein dit jaar, de tourvoorspellers rijden om in wielertermen
te spreken: op een zakdoek. Met een
puntje voorsprong voert John Plasmeijer het klassement om de gele trui
aan. Op de voet gevolgd door Cynthia vd Berg en daar weer vlak achter de winnaar van drie jaar geleden
Rob vd Berg. Overigens geen familie van elkaar en ook geen familie van
Jos vd Berg die de klassementsrijders
van mooie truien voorziet. Maar ook
de winnaar van verleden jaar, Vincent
Bartels zit op het vinkentouw evenals
veelvoudig winnaar Eric Zethof. Van de
dames voert Cynthia de lijst aan, Arrianne v Wees en Trudy Lauwers komen echter hard opzetten. De bruidsdagen van Cynthia zijn met een week
verlengd, in het wit voert zij de jeugd
en de deugd aan. De strijd om de

Kooyman Polderloop wordt
weer groot loopspektakel
De Kwakel - De polderloop in de
Kwakel is in de loop der jaren tot
een loopevenement uitgegroeid
waar een groot aantal lopers uit een
grote regio graag voor naar de Kwakel komen. Dit jaar wordt deze loop

al weer voor de 27e keer gehouden
en de verwachting is dat ook dit jaar
weer tussen 800 en 1000 lopers de
weg zullen vinden naar de start van
de polderloop op het feestterrein in
de Kwakel. Alle deelnemers zullen

sity economie studeren en daarnaast zal hij het zwemteam Lynx
van de University gaan versterken.
Het aantal trainingszwemuren zal
worden opgevoerd; ook zullen de
nodige uren in de sportschool worden doorgebracht.
Omdat de Amerikaanse sportwereld geen verenigingsleven kent
zoals in Nederland, nemen de
scholen en universiteiten deel aan
diverse competities. In het weekend wordt er competitie gezwommen in vele steden die soms per
bus maar ook per vliegtuig zullen
worden aangedaan. Half augustus
begint na een introductie voor de
internationale studenten (waaronder veel sporters) zowel de studie
als de zwemtrainingen; maar Bart
zal al een aantal weken eerder naar
de US vertrekken. Bart kijkt erg uit
naar het Amerikaanse zwemavontuur. Bart zijn zwemresultaten zijn
te volgen op: www.lindenwoodlynx.com.
Bart tekent voor het zwemteam van
Lindenwood)

Verleden jaar heeft Bart de overstap gemaakt naar De Dolfijn in
Amsterdam waar hij onder zwemtrainers Rutger Sloof en Hans Elzerman flinke stappen wist te maken in snelheid en techniek. Een
bronzen medaille op het NK Lange
Afstand (5km) en drie vierde plekken op het NK Lange Baan getuigen hiervan. Na het behalen van
het HAVO diploma aan het Alkwin
Kollege stond niets meer in de weg
om op het aanbod voor het Amerikaanse zwemavontuur in te gaan.
Bart gaat aan Lindenwood Univer-

Tim van Leeuwen: “Goed voorbereid”

Coureurs zonneauto klaar
voor race in Australië
Amstelveen - De coureurs die Nuna8, de nieuwe zonnewagen van het
Nuon Solar Team, zullen besturen
hebben zaterdag 11 juli hun eerste
rijvaardigheidstraining gehad. Voor
de coureurs van het team was het
tijd om voor het eerst te maken te
krijgen met gevaarlijke rijsituaties en
hoe je daar veilig op kan reageren.
Na een paar theoretische lessen over
veilig rijden en hoe je snel bepaalt

petten lijkt in een tweestrijd tussen
de renners van De Baliekluivers en
de renners van Het Luie End te ontaarden. Dit gaat overigens in gezellige harmonie, een soort stoelendans
maar dan met petten. Gerrit Hogerwerf is de rode lantaarndrager, maar
hij is gewaarschuwd. Op zijn nachtelijke escapades kan Jacques vd Hulst
wel een nachtkaarsje gebruiken. Overigens genoten de deelnemers donderdag van een heerlijke barbecue op
erve Vlasman, de nodige biefstukken
werden gestapeld voor de naderende Alpen. Vrijdagavond kon daar wel
een bitterballetje bovenop, voldoende
energie werd verzameld om de laatste
zware week door te komen. Het gaat
spannend worden, daarbij waart een
tourspook over de Boterdijk rond.

welke handelingen cruciaal zijn om
te doen, mochten de vier coureurs
in spe hun rijkunsten op de testbaan
RDW in Lelystad laten zien. “Rijden
in een zonnewagen zonder hulpmiddelen als ABS is heel wat anders dan
rijden in normale personenauto’s.
Deze rijvaardigheidstraining van Allianz heeft me goed voorbereid op
deze overstap” vertelt coureur Tim
van Leeuwen afkomstig uit Amstel-

Gele trui:
1 John Plasmeijer
2 Cynthia vd Berg
3 Rob vd Berg
4 Jan Harte
5 Bas Baars
6 Arnoud vd Knaap
7 Vincent Bartels
8 Arrianne v Wees
9 Joost Kooy
10 Eric Zethof
100 Gerrit Hogerwerf

88
87
86
85
84
84
84
84
84
84
54

Rode trui:
1 Bas Baars
2 Cynthia vd Berg
3 Jeroen Konst

21
21
20

Witte trui:
1 Cyntia vd Berg
2 Bas Baars
3 Jeroen Meijer

87
84
84

Ploegen:
1 De Baliekluivers
2 Het Luie End
3 De Nieuwe Gracht
20 Tivoli

269
268
263
226

na het volbrengen van de loop een
blijvende herinnering ontvangen.
Naast het feit dat de lopers naar de
Kwakel komen voor de organisatie en het parcours, is de sfeer ook
een belangrijke factor voor sporters
en toeschouwers. De polderloop is
een vast onderdeel van het polderfeest en dat staat garant voor gezelligheid, enthousiasme en veel toeschouwers.
Het feestcomite dat de polderloop
organiseert en atletiekvereniging
AKU werken op een fantastische
manier samen om de loop elke keer
tot een groot success te maken.
All lopers die in de afgelopen jaren
aan de polderloop hebben meegedaan zijn via een e-mailbericht uitgenodigd om dit jaar weer mee te
doen. Daarnaast zijn folders verspreid en zijn op vele plaatsen in
Uithoorn en de Kwakel grote posters op borden geplaatst.
Programma
Dit jaar vindt de polderloop plaats
op donderdag 30 juli. Inschrijven
kan vanaf 18.00u. en tot 10 minuten voor aanvang van de afstand die
wordt gelopen en vindt plaats in de

Hibra verplaatst naar
3e weekend in september

Kudelstaart - Het jaarlijks terug
kerend Open Toernooi bij Tennisvereniging Kudelstaart is weer van
start gegaan in het weekend van 18
juli en zal plaats vinden t/m zondag
26 juli. Vele mooie partijen zijn er
weer te bewonderen van beginnende spelers tot aan spelers met speelsterkte 3! Zin om een mooie pot tennis live te zien, u bent van harte welkom op ons park in Kudelstaart. Dit
jaar heeft het Open Toernooi als thema ‘Oud Hollandsch’. Dus naast de
mooie partijen tennis, kunt u ook
nog van een leuke en gezellige aankleding genieten.

Gerrit wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Kom
een keer kijken en/of mee kaarten.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met mevrouw
R. Pothuizen via 0297-340776. Het
kaarten op donderdag 16 juli is gewonnen door Gerrit van der Geest
met 5214 punten, gevolgd door
Jaap Spaargaren met 5098 en Riet
Pothuizen met 4850 punten. Bij het
jokeren behaalde Gerard de Wit met
118 punten de hoogste eer. Bets
Teunen werd tweede met 217 punten en op drie is Trudie Knol geëindigd met 319 punten.
tent van het feestcomite. Het programma is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren en dat
betekent dat we om 19.00u. starten
met de 1 kilometer voor de kinderen
tot en met 12 jaar. Naast een mooie
medaille krijgen alle kinderen na afloop allemaal een ijsje.
Om 19.15u. start de 4 kilometer, voor
alle leeftijden, en het hoofdnummer
is zoals altijd de 10 kilometer die om
20.00u. start. Op de 1 kilometer zijn
er 3 bekers te verdienen voor meisjes en jongens tot en met 9 jaar en
voor meisjes en jongens van 10 tot
en met 12 jaar. Op de 4 kilometer
zijn er 3 bekers voor dames en heren en kunnen bij de 10 kilometer
de eerste 10 dames en heren waardebonnen verdienen die zij kunnen
benutten bij een van de sponsors,
de Hardloopwinkel. Wij zijn blij dat
Kooyman sierbestrating en tuinhout
ook dit jaar weer hoofdsponsor is
van de loop. Informatie over de loop
kan worden ingewonnen bij Jos Lakerveld, 0297 565358 of via www.
polderfeest.nl/polderloop en www.
aku-uithoorn.com Voorinschrijven
kan ook, uitleg daarover vindt u op
de website van AKU.

Pr voor Inger
van Dok

Aalsmeer - Het klassieke motorspektakel HiBRA (Historische Bloemen Race Aalsmeer) gaat dit jaar
voor de 14e keer van start.
In verband met spreiding van de
evenementen in Aalsmeer is de HiBRA nu in plaats van het 2e weekend in september verplaatst naar
het 3e weekend in september, Zaterdag 19 en Zondag 20 september.
In verband met de zondagsopening
van de Gamma is het circuit gewijzigd en loopt nu door achterlangs
de Lakenblekerstraat, de Turfstekerstraat blijft een doorgaande weg. In
de nieuwe opzet is er nu een aansluitende binnenruimte ontstaan
van het circuit, met een extra groot
rennerskwartier en een doorloop
naar start/finish. Zaterdagavond
om 19.30 uur is de spectaculaire Le-Mans start van de 3 uren van
Aalsmeer met klassieke endurance
racemotoren.
Er zijn nu ongeveer 30 teams inge-

schreven voor de start, waarvan 10
teams uit Aalsmeer en omgeving.
Het beloofd weer een prachtig spektakel te worden met rijderwissels en
de invallende duisternis.
Vorig jaar waren Aart van Erkel uit
de Kwakel en Arjan Gordijn uit
Aalsmeerderbrug op een Honda
VFR de winnaars van de 3 uren van
Aalsmeer.
De zondag zijn alle voormalige
raceklassen aan de start inclusief
de spectaculaire 750 cc en zijspan
klasse.

veen. De dag zat vol met het oefenen van voertuigbeheersing, het ontwijken van obstakels en het veilig inschatten van remafstanden. Met een
oud coureur als instructeur vormt dit
een goede voorbereiding op de race
in Australië die 18 oktober van start
zal gaan. Dit was slechts de eerste
cursus van de drie georganiseerd
door Allianz. De volgende keer mogen de coureurs hun opgedane kennis laten zien op de openbare weg.
Het Nuon Solar Team doet voor de
achtste keer mee aan de Bridgestone World Solar Challenge en won tot
nu toe vijf keer, waaronder de laatste editie van de race in 2013. Het
parcours van ruim 3.000 kilometer
loopt dwars door Australië van Darwin naar Adelaide.

Familie-estafette Oosterbad

Er komt zondag ook een aparte
klasse van echt oude racemotoren
vanaf 1920 tot 1950 aan de start.
Deze demoraces worden in 3 heats
per klasse verreden over de dag,
van 10.00 uur zijn er de trainingen
en daarna de demoraces.
De Demoraces in Aalsmeer maken
deel uit van een landelijke competitie voor het Nederlands kampioen-

TVK Open
van start

Streek - Afgelopen vrijdagavond 17 juli heeft C-junior Inger van Dok van AV Aalsmeer
deel genomen aan een 1500
meter wedstrijd in Heiloo. Ze
heeft wederom haar PR op deze afstand verbeterd. Tevens
behaalde de jonge C-junior een
mooie 2e plek in de wedstrijd
gemengd junioren-senioren.
Foto: Erik Witpeerd.

schap. Aalsmeerder Henk van den
Beukel staat in de tussenstand van
seizoen 2015 op een 1e plaats en
Cees Eikelenboom uit Aalsmeerderbrug op een 3e plaats in de 50
cc/125 cc klasse. Wido de Vries en
Hans Boelsma beide uit Bovenkerk
staan 3e in de tussenstand van de
500 en 750 cc klassen. Trea van de

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
ging de strijd los om de snelste familie van Aalsmeer. Met een lage
opkomst – waarschijnlijk doordat er
heel veel mensen op vakantie zijn –
werd er met een geïmproviseerde
teamindeling van start gegaan.

gen getoond worden, dus de crawl
en ook de moeilijke vlinderslag. Het
gemiddelde van de tijden leverde
deze winnaressen op. Allen gingen
naar huis met een welverdiende beker en medaille, en een mooie bos
bloemen.

De winst ging naar Esther en
Nanouk van Weerdenburg, tweede werden Suzet van Weerdenburg
en Denise Brommer, en de derde
plaats ging naar Amber en Mirjam
Alderden. De eerste estafette bestond uit 4x25 meter schoolslag op
borst en rug, en tijdens de tweede estafette moesten alle zwemsla-

Rondje IJsbaan
Op 1 augustus wordt het bekende Rondje IJsbaan gezwommen in
open water. Dit is geen wedstrijd
maar een prestatietocht buiten het
water van het Oosterbad. Waar je
‘s winters bij de koek-en-zopie van
IJsclub Aalsmeer-Ooost je warme
chocomel drinkt, zwem je nu heer-

Inger van Dok

Burg uit Aalsmeer is als bakkenist
met haar zijspan piloot 3e in de tussenstand van het zijspankampioenschap.
De eerste race na de zomervakantie is in Soerendonk op 16 augustus en de week daarop gaat het geheel naar Duitsland voor een demorace in Itterbeck.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

lijk voorbij. Iedereen met een diploma kan meedoen op 1 augustus en
de start is om 13.00 uur. Voor al het
actuele nieuws zie www.hetoosterbad.nl
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Iedere zondagmiddag!
Aalsmeer - Op alle zondagen tijdens deze zomervakantie zal de watertoren geopend zijn! Dit betekent dat
iedereen op zondagen van
13.00 tot 17.00 uur de watertoren kan bezoeken en bezichtigen en uiteraard naar
boven kan gaan via de grote
en later kleine trappen.
Vanaf boven op de ‘trans’ is
het uitzicht over Aalsmeer
en verre omgeving schitterend. Uiteraard liggen de
Westeinderplassen te blinken in de – hopelijk aanwezige - zon, terwijl het gebied
van Schiphol en Amsterdam
ook prima te zien is. Bij heel
helder weer is het zelfs mogelijk om de Utrechtse Domtoren te zien en de zender
Lopik te onderscheiden. De
watertoren is 51 meter hoog
en het is verbazingwekkend
dat vanaf deze hoogte al van
zulke vergezichten genoten
kan worden.
Steeds meer Aalsmeerders
en mensen uit de (verre) regio komen regelmatig terug
naar de watertoren om weer
naar boven te gaan en het
uitzicht te ‘proeven’. Meestentijds is dit tijdens de openingstijden, maar er is ook
de mogelijkheid om met
een groep op een afgesproken tijd een bezoek te brengen en de klim naar boven te
maken. Uit het gehele land
is hiervoor al belangstelling
geweest en vooral voor de
mensen die de watertoren in
zijn geheel niet kennen, één
grote verrassing.
Wie met een groep wil komen, kan contact opnemen
met het secretariaat van de
Stichting Beheer Watertoren
Aalsmeer: s.b.w.a@caiway.
net of bel 06-53928054 voor
een afspraak.
Maar sowieso dus alle zondagmiddagen in deze vakantie open: 26 juli en 2, 9
en 16 augustus.
De kosten van de klim naar
boven bedragen voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Watertoren
extra open deze
Zomervakantie

• Nieuwe Meerbode
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