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‘Vermissing’
Sofia opgelost
Aalsmeer - Vrijdagmorgen 26
juli rond 11.30 uur is de 7-jarige Sofia in goede gezondheid
teruggevonden. Het meisje uit
Aalsmeer was sinds woensdag vermist. Sofia bevond zich
met haar biologische moeder
in een woning aan de Vijverhoef in Amsterdam-Zuid. Zij
is onder toezicht geplaatst en
woont bij een pleeggezin. De
moeder van Sofia onttrok haar
vorige week woensdag aan
het bevoegd gezag en is daarom aangehouden. Donderdagochtend 25 juli hield de politie een grote zoekactie rondom de Bachlaan in Aalsmeer.
Het fietsje van de toen vermiste
Sofia werd daar gevonden door
een voorbijganger. Een burgernetactie leverde verschillende
tips op. Getuigen verklaarden
aan de politie dat het meisje
op haar gemak meefietste met
een vrouw. Vanwege de houding van het meisje en andere onderzoeksinformatie is niet
uitgegaan van een levensbedreigende situatie. Dat is ook
de reden dat er geen Amber
Alert is uitgegeven.
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Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Licht- en kracht installaties

De gemeente heeft snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.

Actie Ben Metzemaekers: kruispunt 24 uur blokkeren

Gevaarlijke kruising N196
houdt gemoederen bezig
Aalsmeer - Het zeer ernstige ongeval dat maandag 22 juli plaatsvond op de kruising Ophelialaan en
de N196 blijft - terecht - de gemoederden bezighouden. Niet alleen inwoners praten en discussiëren over
deze gevaarlijke kruising, ook wethouder Verburg heeft zich in het gesprek gemengd. In een reactie op
de onveilige en eigenlijk onhoudbare situatie laat hij weten: “Wij nemen
als gemeente de zorgen van de bewoners uiterst serieus en leven mee
met de slachtoffers en hun familie. Alles wat we kunnen doen, pakken we direct op. Zo hebben we de
bomen en struiken rond het kruispunt, die in beheer zijn bij de provincie, nog verder gesnoeid zodat
de kruising Ophelialaan/N196 beter zichtbaar is. Ook gaan we borden plaatsen met de duiding ‘gevaarlijke kruising’. Verder wordt onderzocht of een flitsplaats geplaatst
kan worden. Over andere structurele oplossingen, zoals het aanpassen van verkeerslichttijden, zijn we
in overleg met de provincie. Dit pro-

ces gaat moeizaam maar wij zetten
alles op alles om structurele maatregelen te bereiken.”
Ook vanuit de bevolking komt geluid en wil men daden, actie. Inwoner Bas Metzemaekers heeft het
plan opgevat het bewuste kruispunt 24 uur te blokkeren om op
die manier de aandacht op de onveiligheid te vestigen. In een schrijven zegt hij: “Ik ben van mening dat
de maat meer dan vol is, en er actie moet worden ondernomen om te
voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Aangezien betreffende wethouders, en provincie, al jaren de tijd hebben gehad om aan
deze dodelijke situatie wat te doen,
maar geen verantwoordelijkheid
willen nemen, vind ik dit onbehoorlijk bestuur. Daarop moeten wij als
burgers actie ondernemen om deze belachelijke situatie een halt toe
te roepen.” Metzemaekers heeft helaas zelf op een zeer harde manier
ondervonden hoe gevaarlijk de kruising is. In 2009 liep zijn zoon daar

bij een ongeluk hersenletsel op. De
chauffeur die hem aanreed ging
door rood. Hoewel zijn zoon er weer
bovenop kwam, heeft de nasleep
van het ongeval zijn sporen achtergelaten. Metzemaekers: “Wij hebben van gemeente of provincie nooit
iets gehoord.” Het is nu tijd, vindt hij,
om actie te ondernemen. “Hoeveel
ongelukken moeten we nog accepteren met afschuwelijke gevolgen
voor alle betrokkenen?”

T: 0297 - 328387
Beveiligingsinstallaties
www.hansstokkel.nl Brandmeldinstallaties

Wittebol Wijn genomineerd als Slijter van het jaar 2013!

Like ons op
en maak kans op
een overheerlijke fles Champagne!
Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | T 0297 - 32 58 37 | F 0297 - 32 80 53
info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl | www.facebook.com/SlijterijWijnhandelWittebolWijn

Die actie vertaalt zich in het blokkeren van het kruispunt OpelialaanN196, 24 uur lang. “Ik denk dat dit
de enige manier is om aandacht
te krijgen voor dit levens gevaarlijke probleem”, aldus Metzemaekers,
die medestanders oproept zich aan
te melden via bas_metzemaekers@
hotmail.com of 06-40953622 0297328794. Hij benadrukt dat hij de actie wel veilig en zonder geweld wil
ondernemen. De gemeente is op de
hoogte van de voorgestelde ‘blokkade actie’ en gaat volgende week
om tafel met Ben Metzemaekers.
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Gemeente: “Vernielingen
en overlast onacceptabel”

10% korTING

Op ElEkTrISChE AppArATEN

Annemieke’s
Kramerie

Kudelstaart - Afgelopen week
hebben jongeren straatmeubilair bij
winkelcentrum Kudelstaart vernield.
Zo werd een grote container opgeblazen met een vuurwerkbom bij
de Graankorrel. Ook een bushokje bij de Einsteinstraat/Mijnsherenweg en een reclamezuil aan de Galvanistraat werden vernield. Verder is
er op andere manieren overlast geweest. Wethouder Ad Verburg: “Ik
heb afgelopen week ’s avonds en ’s

Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

Tuinwedstrijd loopt nog tot en met augustus

Zomerse groeten uit de
tuin van Loes en Jaap
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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Aalsmeer - De tuin van Loes en
Jaap van Leeuwen in de Rietgorsstraat 8 is zo mooi dat het tweetal
eigenlijk niet op vakantie hoeft, zo
schrijven zij bij hun gestuurde foto.
Ze vertellen “We genieten zowel
vanuit huis als vanaf ons terras van
het uitzicht op onze tuin, van de
kleuren, de vogels en de rust.” De
twee vertoeven veel buiten zodra
het weer het toelaat. Samen koffie
drinken, eten en tot ‘s avonds laat
op het terras. Al in de lente wordt
gefocust op de tuin: “Na de wintertijd komen de eerste kleuren van
bloeiende narcisjes, sneeuwklokjes
en blauwe druifjes, daarna de bloeiende seringen in lila en wit en dan
verandert de kleur langzaam naar
roze door bloeiende pioenrozen.”
Wat nu te zien is in de tuin van Loes
en Jaap is vrouwenmantel, hortensia’s, winterharde fuchsia’s, stokrozen en de anemonen die op het
punt staan om nog meer kleur te

geven. “Na de zomer gaat de kleur
steeds meer naar oud-roze en donkerrood van de sedums. De winterharde fuchsia’s bloeien tot het gaat
vriezen, en dat geldt ook voor de geraniums die tot ver in de herfst bloemen geven.”

Ook in de winter is er kleur, zo leggen Loes en Jaap uit: “‘s Winters
zorgen de buxussen voor groen
en zijn er gekleurde accenten van
sneeuwbes en kardinaalshoed. Dit
alles onder toezicht van onze haan,
vlinder en ‘Trees’ die de tuin kunstzinnig maken.” Tot slot zijn ook vogels zeer welkom in het paradijsje aan de Rietgorsstraat (overigens
een toepasselijke naam). “Onze tuin
en het vogelhuisje zijn plekken voor
heel veel vogels, zoals mussen, merels, eksters en kool- en pimpelmeesjes. Helaas hebben de meesjes
ons nestkastje wel bekeken maar
nog niet geschikt bevonden om er

te nestelen, maar wie weet. Soms
horen en zien we ‘s avonds ook een
egeltje of springt er ineens een kikker vanonder de struiken vandaan.
Kortom, niet alleen wij maar ook
de dieren genieten van dit voor ons
unieke plekje!” Loes en Jaap sluiten af met een zonnige en zomerse groet uit, hoe kan het ook anders,
hun tuin.
Meedoen?
Heeft u ook zo’n prachtige tuin,
kleurig balkon of smaakvol aangekleed terras? Stuur uw foto naar
de Meerbode: redactieaalsmeer@
meerbode.nl met een korte toelichting over uw ‘paradijsje’. Iedere
week wordt een keuze uit het aanbod tuinen gemaakt voor de voorpagina en die maken kans op een
van de mooie prijzen die Tuincentrum Het Oosten beschikbaar stelt:
waardebonnen van 50, 100 of 250
euro!

nachts met eigen ogen gezien hoe
groot de overlast is. Deze vernielingen zijn onacceptabel. De noodzaak
om hier samen met de ouders van
de jongeren, gemeente en de politie
wat aan te doen staat als een paal
boven water.”
De gemeente gaat deze week contact opnemen met de ouders van de
jongeren. Ook gaat de gemeente in
gesprek met omwonenden.

Multi Triathlon team
komt in actie bij ongeval
Kudelstaart - Dat de sporters van
het Multi Triathlon team in goede conditie verkeren zal niemand
verbazen. Zij waren gelukkig in de
buurt toen zij dinsdagavond jl. tijdens hun training in de Fortbocht
een auto te water zagen gaan. De

lopers aarzelden geen moment en
hielpen de auto de kant op te trekken. De bestuurder kwam met de
schrik vrij en kon zijn weg verder
vervolgen. Net als de hardlopers.
(Ingestuurd door Hylke Sietzema via
FaceBook)
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Is uw huisdier
zoek?

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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, 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: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 4 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Wim de Knijff.
Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. M. Hogenbirk en om 18.30u.
met ds. K.C. Smouter.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Marrgreet Eberwijn-Verveld
uit Rotterdam. Collecte voor Mamaproject in Honduras. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. D.
ten Voorde uit Nunspeet. Organist:
W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst ds. C.G.
Graafland. Organist J. Piet.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Spreker Rob van Rossum. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
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: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
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
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Telling op 2, 3 en 4 augustus

Vlinder mee en tel alle
vlinders in de tuin
Aalsmeer - Dagpauwoog, kleine vos, koolwitje en met wat geluk
ook nog een kolibrievlinder! Op 2, 3
en 4 augustus organiseert de Vlinderstichting voor de vijfde maal de
landelijke tuinvlindertelling. In dat
weekend zal overal in Nederland
gespeurd worden naar vlinders in
de tuin. En omdat de tuinvlindertelling haar eerste lustrum viert, zijn er
dit jaar veel nieuwe extra’s! Wist u
dat er gemiddeld 7 soorten vlinders
in een tuin vliegen? Door de vlinders in de tuin te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in de omgeving gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren
snel op het milieu en klimaatverandering. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over
vlinders, zodat ze nog beter beschermd kunnen worden. Ook gegevens uit tuinen horen daarbij. In
2013 viert de tuinvlindertelling haar
eerste lustrum. Daarom werd er een

gloednieuwe vlinderapp ontwikkeld.
Eenvoudig vlinders zoeken op kleur,
naam of familie en direct alle waarnemingen doorgeven. Met de app
wordt meedoen aan de tuinvlindertelling nog leuker! Zoek in de App
Store of Google Play naar Vlindermee en download de app helemaal
gratis. Ook is de website www.vlindermee.nl geheel vernieuwd. Er zijn
veel nieuwe mogelijkheden, zoals
het delen van foto’s en filmpjes en
een fotowedstrijd.

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. M. Hogenbirk en
18.30u. met ds. K.C. Smouter uit Wageningen, gez. in CGK.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De
Reede,
Schouwstraat.
Zondag
10u. dienst met dhr. L. Kramer uit
Aalsmeer.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst om 10u. met ds. J. van
Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. eucharistieviering met L. Seeboldt.

Gevonden:
- Edisonstraat: Jong grijs-wit katerje. Heeft bandje om van dierenbescherming.
- Mozartlaan: Kat met witte buik en bef. Witte sokjes voor en een
witte en zwarte poot achter.
- Zwarteweg: Kat met cypers op de rug, wit op buik en borst.
- Legmeerdijk: cyperse kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve zwart-witte kittens van 8 weken oud.

Koffie in de Spil
Kudelstaart – Ook tijdens de vakantie kunt u koffiedrinken in de
Spil te Kudelstaart. U bent uitgenodigd door de Samen Op Weggemeente op woensdag 7 augustus.
De aanvang van de koffieochtend
is 10.00 uur, de locatie is gevestigd
aan de Spilstraat 5, zijstraat Bilderdammerweg.
De toegang is gratis, de koffie en
thee staan klaar en er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven
voor zieke mensen of een gesprek
van mens tot mens te hebben.

Baasje gezocht
Kudelstaart – In de Edisonstraat te
Kudelstaart loopt een zwerfkat. Het
gaat om een zwartwitte kat met witte poten, neus en buik.
Wie het dier herkent wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming afdeling Noord-Holland Zuid via telefoon 0297-343618.

Grote karper
voor Björn!

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
10u. in zorgcentrum Aelsmeer eucharistie viering met L. Seeboldt.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof dienst
olv parochianen. Zondag 9.30u. in
Karmelkerk eucharistieviering met
L. Seeboldt. Om 14u. Poolse dienst
met Christoff.

Vermist:
- Einsteinstraat: Zwarte poes met witte sokjes en wit bij kopje. Is dik
en ongeveer 4-5 jaar.
- Einsteinstraat: Zwarte poes van 1 jaar. Is heel dun.
- Legmeerdijk: Fel gekleurde Ara. Roepnaam Louis.
- Dorpstraat: Maine-Coon. Bruin-beige en 9 jaar oud.
- Dorpsstraat/Uiterweg: Zwart-witte poes. Witte voetjes en befje.
Zwart neusje. Haar naam is Fleur Sophie.

Geboorte in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Dat jong en oud goed
naast en met elkaar kunnen wonen,
blijkt wel in Het Kloosterhof. In de
plantenbak aan het balkon van een
bewoner nestelt al sinds een paar
jaar een duif. Dit jaar besloot de duif
een interne verhuizing te maken en
nestelde zich een etage hoger in
een andere plantenbak. Daar heeft

Kudelstaart - Op zaterdag 27 juli ving Björn Spaargaren (10 jaar)
uit Kudelstaart deze karper in een
sloot in Kudelstaart met behulpt van
twee maiskorreltjes. Samen met zijn
vader wist Björn de karper na ongeveer 15 minuten op de kant te krijgen. Wat eigenlijk een wonder was
met een relatief dun (18/00 ste) nylon lijntje. Na de foto is de vis uiteraard gezond en wel weer netjes terug gezet.

nen groot, en er waren weer nieuwe gasten bij. Al met al een heel
gezellige avond met prachtig weer.
Het volgende diner vindt plaats op
26 september, noteer die datum alvast in uw agenda. De locatie is nog
niet bekend, maar deze staat in de
Dukdalf van september.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98. Van september tot en met mei.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in
gebouw Seringenhorst, Parklaan.
Van september tot en met mei.
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.

Aluminium bootje met motor
ontvreemd, Thijs (13) ontroostbaar
Aalsmeer - De in de Christinastraat
woonachtige Thijs is ontroostbaar.
Een paar dagen is hij druk bezig geweest om zijn bootje te schilderen
en de motor te repareren. Zondag
28 juli werd proefgevaren met het
aluminium bootje, dat blauw is en
de naam ‘Speedy’ draagt. De motor,
Johnson 25 PK motor (zwart gespoten) hield zich prima en na de proefvaart legde Thijs aan in de sloot aan
de pontweg ter hoogte van Prena-

tal. De volgende ochtend was zijn
bootje verdwenen. De diefstal moet
gebeurd zijn tussen zondagavond
28 juli 20.00 uur en maandagochtend 29 juli 9.00 uur. De bodem en
de voorpunt van het bootje zijn van
hout maar deze waren er nog niet
ingezet. Er lagen twee roeispanen
in. Een ieder die iets weet of gezien
heeft wordt vriendelijk verzocht om
contact op te nemen met de vader
van Thijs op tel. 06-21804414.

sinds 1888
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de duif twee kleintjes gekregen, tot
grote vreugde van de bewoners! Om
die twee kleintjes te zien groeien en
straks uit te zien vliegen, vlak voor
je raam, dat is natuurlijk heel leuk!
Dus hier het bewijs: het is goed toeven (ook al is het warm) in zorgcentrum Het Kloosterhof in de Clematisstraat!

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Uit eten met de ANBO
Aalsmeer - Ook in de zomer organiseert de eetcomissie van de ANBO een diner voor leden. Afgelopen
donderdag 25 juli is er heerlijk genoten van een 3-gangenmenu op
het zonovergoten terras van een
horecagelegenheid in Kudelstaart.
Deze keer was de groep 45 perso-

COLOFON

Open Dag
in de tuin van
Bram de Groote
Regio - Op zondag 4 augustus is
alweer de voorlaatste Open Dag
van de Tuin van Bram de Groote van
dit seizoen. Dit keer treft u naast
de bloemrijke borders en weide de
trompetboom in volle bloei aan. De
tuin van Bram vindt u aan de Boterdijk in De Kwakel. Heel bijzonder is het optreden van Elza Vis. Elza heeft een rijke ervaring als verhalenverteller (www.binnenste-buitenverhalen.nl). Zij zal om half twee,
twee uur en half drie voor belangstellenden op verschillende plaatsen in de tuin korte natuurverhalen
vertellen. U bent zondag a.s. tussen
13 en 16 uur van harte welkom. De
ingang van de tuin is aan de Boterdijk t.o. nr. 61. Fietsen kunt u stallen
bij de werkschuur op de hoek van
de Elzenlaan en de Boterdijk.
Els Vis vertelt verhalen aan de oever
van het Zijdelmeer.

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
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.
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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AGENDA

Allemaal artiesten uit eigen dorp

Thema ‘100% Aalsmeer’
tijdens 19e feestweek
Aalsmeer - Geen Missverkiezing
meer in de feestweek. Na 18 jaar is
het doek gevallen voor de verkiezing
van de mooste dame van Aalsmeer.
“Het werd steeds moeilijker om dames te vinden om met deze wedstrijd mee te doen. Daarom hebben
wij gekozen voor een nieuwe opzet voor de donderdagavond”, aldus
het bestuur van de feestweek. 100%
Aalsmeer word het thema voor de
donderdagavond met artiesten uit
eigen dorp en dat zijn er nog al wat.
Dit jaar onder leiding van mister
Aalsmeer Kees Markman. Hij zal in
het hart van de feesttent zijn kunsten laten horen. Gasten deze avond
zijn Rick van der Kroon, Sasja Brouwers, Jan Leliveld en als klapper:
Gerard Joling. De feestavond op 12
september begint om 21.00 uur en
gaat door tot 01.00 uur. “Het word
100% gezellig”, garandeert het bestuur.
Rick van der Kroon
Rick van der Kroon is op 20 januari
1977 geboren. Naast zijn optredens
werkt Rick als buiteninspecteur
bouw en woningtoezicht in Naarden waarbij hij met heel veel mensen contact heeft. Juist door deze
omgang met mensen (die vaak niet
blij zijn om hem te zien) staat hij nog
altijd met beide benen op de grond.
Gezelligheid staat bij Rick voorop,
dus meezingers zijn aan de orde van
de dag. Maar niet alleen Nederlandse muziek met een hoog meezinggehalte doen het goed, ook een gevoelige ballad laat de inmiddels Kudelstaarter graag horen.
Sasja Brouwers
De in Amsterdam geboren Sasja
Brouwers (9 november 1972), heeft
sinds de middelbare school al vastberaden gestreefd naar een carrière
in de entertainment industrie. Mede dankzij doelgerichte opleidingen
als 3 jaar conservatorium (zang en
lichte muziek), zangles en acteercursussen is Sasja uitgegroeid tot
een allround talent. In januari 2013
tekende Sasja een platencontract
bij Frank van Etten Records en 27
maart kwam haar eerste single bij
dit label uit ‘Welterusten mama’ geschreven door Irma en Frank van

Etten. Binnenkort komt Sasja met
haar nieuwe single ‘Ik ben verliefd’
geproduceerd door Frank van Etten.
Dit keer geen ballad, maar een vrolijke meezinger!
Jan Leliveld
Jan Leliveld groeide op in de bovenwoning van een dorpscafé, als vijfde kind in een gezin van tien kinderen. Het ouderlijk huis en het café
recht tegenover de dorpskerk vormden het decor van Jan’s jeugd. Jan
mocht regelmatig zingen voor de
gasten in het café en dat groeide uit
tot complete optredens met band
in de regio. Jan’s echte doorbraak
kwam toen hij het nummer ‘Marianne’ uitbracht in het najaar van
2010. In 2011 kwam Jan z’n tweede
album ‘Een voor een’ uit, dit album
bestaat uit 14 eigen titels, waaronder zijn hits ‘Marianne’ en ‘Ons eigen café’. Inmiddels treedt Jan wekelijks op in het land en zijn optredens zijn telkens weer een feestelijke belevenis, waarbij covers en eigen repertoire elkaar op een gezellig manier opvolgen.
Gerard Joling
Als kind staat Gerard Joling al graag
in het middelpunt van de belangstelling. Een eigenschap waarmee
hij het ver zal schoppen én zijn
droom laat uitkomen. In 1985 doet
Gerard mee aan één van de bestbekeken televisieprogramma’s van
Nederland, de Soundmixshow. Deze
show brengt een grote ommekeer
teweeg, want na het behalen van de
‘slechts’ derde plaats in de grote finale, met het liedje ‘ Crying’ van Don
McLean, verschijnt van de hand
van Peter de Wijn Gerard’ s eerste
nummer 1 hit: Love Is In Your Eyes.
Van goud naar platina, van platina
naar dubbel platina! Vanaf dat moment weet heel Nederland wie Gerard Joling is. Een glanzende carriere volgt, zowel nationaal als internationaal. Kaarten voor de ‘100%
Aalsmeer’ avond kosten 15,50 euro per stuk voor de snelle beslissers
via de haantje de voorste actie. In de
voorverkoop wordt 17,50 euro per
kaart gevraagd, aan de zaal 20 euro.
Meer informatie een aankoop kaarten: www.feestweek.nl.

Live muziek ‘Rock ’n
Ronnie’ op Shack-terras
Oude Meer - Ook zondag 4 augustus heeft The Shack weer live-muziek op het terras! Een no-nonsense,
en leuk duo voor ’n gezellige muzikale zondagmiddag! Rock ‘N’ Ronnie is een rock & roll duo bestaande uit Marc ‘Rock’ la Chapelle (piano/zang) en Ronald ‘Ronnie’ Welgemoed (zang/gitaar). Twee oude
(muzikale) rotten die in het verleden
reeds veel met elkaar hebben gespeeld in bands als Roots ‘86 en Rebel. Nu hebben ze elkaar gevonden
in hun liefde voor de oude vijftiger
jaren rock & roll. Ze verkennen de

Fotografie: www.kicksfotos.nl

Eén en al tropisch: muziek,
temperaturen én een bui

Aalsmeer - De Tropical Night, afgelopen zaterdagavond in het cen-

trum van Aalsmeer, kan met recht
een groot succes genoemd worden.
Heel veel publiek kwam af op de
drie locaties in het dorp waar muziek te beluisteren was. De temperatuur was perfect, hoewel er buien
waren voorspeld. Gelukkig dachten
de weergoden mee met de organisatie want toen de avond op zijn
einde liep barstte het ‘geweld’ pas
los. Het was een echte tropische bui
die bezoekers of naar huis deden
gaan of nog een afsluitende borrel
deden nemen in Joppe, De Praam
of de Oude Veiling. Zowel de band
‘Rivero’ bij laatstgenoemde gelegenheid als de dj’s bij Joppe en De
Praam zorgden voor veel gezelligheid. Er werd gedanst en bijgepraat
met bekenden onder het genot van
een koel glas.

de Praam-deuren om vervolgens
binnen verder te gaan en af te sluiten met DJ Jeffrey Sun en DJ Dirty German.
Wat staat er dit week
op de planning?
Op vrijdag 2 augustus wordt van
start gegaan om 22.00 uur met de
‘Helemaal Hollandse Avond’. DJ
Henkie zal deze avond voor de muziek zorgen. De leeftijdsgrens voor
deze avond is 18+ dus neem je legitimatie mee om teleurstellingen te
voorkomen! Aanstaande zaterdag
zal DJ Rieg voor het eerst zijn plaats
nemen achter de draaitafel en de
’Praams’s Partynight’ presenteren.
DJ Rieg is voornamelijk in NoordHolland ook bekend bij de kleine
cafés. Vanaf deze week is het terras vanaf donderdag met mooi weer
open vanaf 16.00 uur.

Diversen.
Donderdag 1 augustus:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Fietstocht OVAK naar Hoofddorp. Start 13.30u parkeerterrein
Dreef.
Zaterdag 3 augustus:
* Wedstrijd rondje ijsbaan zwemmen en stand up paddling in
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1.
Vanaf 14u.
5 tot en met 7 augustus:
* Huttenbouw in Rijsenhout, Aalsmeerderweg 753. Maandag en
woensdag 9.00 tot 16u., dinsdag
9 tot 21u. met barbecue.
5 tot en met 9 augustus:
* Kindervakantieweek op terrein
Atletiekvereniging, Sportlaan 43.
Maandag t/m vrijdag 10-16u.
Dinsdag 6 augustus:
* Open huis Open Hofkerk, ingang
Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 7 augustus:
* Koffie-ochtend in de Spil, Bilderdammerweg vanaf 10u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart v/a
20u.
Vergaderingen
Vrijdag 30 augustus:
* Bijeenkomst over toekomst van
de zorg met ontbijt met college
buiten voor gemeentehuis, 7.45
tot 9u. Bij slecht weer binnen.

Aalsmeer - Ook in de zomervakantie staat het programma in N201
niet stil. Op zaterdag 3 augustus
is er gewoon de vertrouwde Njoy
dance party, maar wel met een extra
zomers tintje! Iedereen is in vakantiestemming en dat betekent lekker chillen in het zonnetje met een
drankje, lekker uitgaan en je vooral niet druk maken over het komende schooljaar en dat soort dingen. In
N201 wordt er voor gezorgd dat dit
gevoel ook op zaterdagavond lekker
blijft hangen met extra hete dance
hits uit de speakers. Verwacht veel
reggaeton, moombahton en andere zomerse hits om lekker uit je dak
te gaan. Bovendien is de zaal omgetoverd in een tropisch eiland en er
wordt voor gezorgd dat alle drankjes goed koud zijn!
Njoy is voor iedereen vanaf 14 jaar,
de entree is 2 euro en legitimatie verplicht. Open vanaf 21.00 uur.
Er zijn kortingskaarten in omloop
waarmee je gratis naar binnen kunt,
dus probeer vooral één van de promotors tegen het lijf te lopen. Ook

zijn de kortingskaarten af te halen
op woensdag- en donderdagavond
in N201 bij het poolcafé. Meer info
is te vinden op www.n201.nl.

Feest bij de watertoren op 7 september

Kinderband en Eric Koller
bij Vuur en Licht op water

Meer te weten komen over
‘je dorp’ door wandeling

Aalsmeer – Danscafé de Praam
kijkt terug op een heerlijk weekend!
Het terras was zowel aan de voorals aan de achterzijde van het café geopend wat weer een gezellige
zomerse sfeer met zich meebracht.
Vrijdagavond heeft de welbekende
DJ Marco zich weer van zijn goede kant laten zien met de Duck out
Party! Ondanks het slechte weer dat
was voorspeld heeft het evenement
Tropical Night gewoon doorgang
gevonden en is uitermate druk bezocht! Het was ondanks een broeierige en op sommige momenten een
regenachtige bovenal een zeer gezellige avond! Met op het buitenpodium voor DJ Tjonie! DJ Nista heeft
het terras aan de achterzijde, gelegen aan Praamplein, voor zijn rekening genomen met zijn muziektafel
en lichtshow. Het was weer een daverend succes. Om 1.00 uur sloten

centrum expositie 125 jaar Nieuwe Meerbode.
Tot en met 18 augustus:
* Expositie ‘Amazing Amateurs
2’ in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en
met zondag 14-17u. Op kinderkunstzolder tekeningen leerlingen bassischolen.

Zomerse Njoy-party N201

stelveen die van elke gelegenheid een swingend feest kan maken. Met spetterende discoknallers,
swingende rock ,n roll, romantische
ballads,sweet soul music, en populaire pop lokken de zeven enthousiaste bandeleden het publiek naar
de dansvloer. De bandjesavond tijdens de feestweek begint om 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur, en
de toegang bedraagt 10 euro aan
de tent. Wie echter een kaartje in de
voorverkoop aanschaft betaalt 8,50
euro en wie gebruik maakt van de
haantje de voorste actie zelfs maar
7,50 toegang. Kaarten zijn te reserveren via www.feestweek.nl. Op de
site ook meer informatie over het
complete programma.

Danscafé de Praam gaat
‘Helemaal Hollands’

Exposities
1 t/m 3 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open. Iedere donderdag tot en
met zaterdag van 12 tot 17u.
Werk van Christophe Boutin en
Cy Twombly.
Zaterdag 3 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer
in Aalsmeerderbrug open. Iedere
zaterdag van 11 tot 16u.
3 en 4 augustus:
* Huiskamermuseum met Mokum
Collectie open. Van Cleeffkade
12a. Zaterdag en zondag 12 tot
17u.
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang Praamplein. In Historisch
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Zaal omgetoverd in tropisch eiland

Feestweek bandjesavond met
Goet Foud en Almost Famous
Aalsmeer - Op woensdag 11 september tijdens de feestweek op het
Praamplein presenteert de organisatie, net als andere jaren, een
overdekte bandjesavond. De bands
Goet-Foud en Almost Famous zijn
uitgenodigd om op te komen treden. Feestband Goet-Foud is met
haar enorme, moderne en brede repertoire dé feestband om elke locatie om te toveren in een waar feestpaleis. Onder het motto ‘vandaag op
de radio, morgen on stage’ is GoetFoud een unieke, bruizende formatie die zowel de meest recente nummers uit de top40 speelt, maarrr uiteraard ook de all time classics komen aan bod. Almost Famous is
een all round coverband uit Am-

grenzen van deze muziek en spelen
naast rock & roll ook rockabilly, rockin’ blues en hillbilly boogie. Songs
van Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en Chuck
Berry, maar ook van Buck Owens,
Hank Williams, Muddy Waters en af
en toe een eigen nummer passeren
de revue bij hun uiterst swingende optredens. Aanvang 16.00 uur
en de entree is gratis. Voor alle info
en openingsdagen/tijden ga je naar
www.the-shack.info The Shack is
open vanaf 15.00 uur en vind je aan
de Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Muziek/Film
1 t/m 5 augustus:
* Diverse films voor alle leeftijden
in ochtend, middag en avond in
Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 2 augustus:
* Partynight ‘Helemaal Hollands’
met dj in café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 3 augustus:
* Njoy party ‘Summervibe’ voor iederen vanaf 14jr in N201, Zwarteweg. Open: 21u.
* Thema-party met dj in danscafé
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zondag 4 augustus:
* Live-muziek in The Shack: ‘Rock
‘n Ronnie’ Schipholdijk 253b,
Oude Meer v/a 15.30u.

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Misschien denk je
soms alles wel te weten over de geschiedenis van je woonplaats maar
een dorpswandeling kan daar verandering in brengen.
Afgelopen zaterdag leidde architect
en Aalsmeer-kenner Joop Kok een
groepje belangstellenden rond die
met veel meer kennis over Aalsmeer
Fotografie: www.kicksfotos.nl

centrum huiswaarts keerden. De
‘rondgang’ voerde onder meer langs
het Oude Raadhuis, korenmolen de
Leeuw en de Doopsgezinde kerk.
Meer weten over deze dorpswandelingen? Kijk op www.vvaalsmeer.
nl of bij het VVV-agentschap in het
Boekhuis aan de Zijdstraat 12 te
Aalsmeer.

Aalsmeer - Vorige week maakte
het organisatiecomité van Vuur en
Licht op het Water bekend dat enkele artiesten van het Crown Theater op 7 september zullen optreden
voor het aanwezige publiek rond de
watertoren. Hier zijn veel positieve
reacties op gekomen. Deze optredens zullen plaatsvinden tussen half
tien en half elf ’s avonds op een podium bij de watertoren. Om negen
uur gaan stalletjes voor ijs, snacks,
koffie en drankjes bij de toren open.
Het publiek op de Kudelstaartseweg
kan zodoende op een gezellige manier de tijd overbruggen tot de optredens.
Na het optreden van de artiesten duurt het niet lang meer voordat het spetterende vuurwerk ontstoken wordt. Na het vuurwerk blijven de stalletjes nog tot middernacht geopend. Op het ‘uitpodium’
bij de watertoren zullen enkele artiesten optreden die in het nieuwe
seizoen onderdeel zijn van het programma van het Crown Theater
Aalsmeer. Er wordt nog gesproken
met een bekende zangeres, de andere twee ‘acts’ zijn bekend. De Kinderband is zoals zij zelf zeggen “een
leuke, frisse, stoere act voor kinderen”. Ze spelen zelf geschreven kinderliedjes en moedigen kinderen
aan tijdens de optredens om mee te
zingen en dansen met de vierkoppige band. De band is populair in Nederland en België en hun bekendste nummer is ‘Alle dagen feest’. Eric
Koller is bekend van reclame voor
een Japans automerk op televisie,
maar zijn belangrijkste activiteit zijn
cabaretvoorstellingen zonder woorden. Hij omschrijft zichzelf als “al-

tijd klungelig, slungelig en stuntelig.” Met zijn humorvolle en energieke optredens weet hij de onvolkomenheden van de mens met een
bewonderenswaardige eenvoud tot
een feest der herkenning te maken.
Met de toevoeging van een bekende zangeres ontstaat er op 7 september een mooie mix van zingen
en dansen voor kinderen, gevoelige liedjes en cabaret om te lachen.
Ap Eigenhuis van het organisatiecomité: “De sfeer wordt bijzonder. Met
de optredens en de stalletjes ontstaat er bij de watertoren een feestelijke plek. We noemen het ‘feest bij
de watertoren’. Het duurt van negen
tot twaalf uur ’s avonds en natuurlijk is er om elf uur het spetterende vuurwerk.”
Eric Koller op de poster van zijn vorige programma.
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officiële mededelingen
eVenementenVergunning

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.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.
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.

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- braderie in Aalsmeer Dorp op 7 september 2013 van
10.00–17.00 uur;
Datum verzending vergunning 30 juli 2013
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 329, het kamergewijs verhuren van de
woning;
- Azaleastraat 1, het vergroten van de woning;
- Begoniastraat 69, het kappen van een boom;
- Cyclamenstraat 37, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde en het uitbouwen van de keuken;
- Distelvlinderstraat 9, het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde;
- Jac. P. Thijsselaan 9, het vervangen van een woning en
berging;
- Oosteinderweg 293, het vergroten van de woning;
- Oosteinderweg 515, het vervangen van de woning en het
aanleggen van een zwembad;
- Van Cleeffkade 15, het plaatsen van een luifel;
- Vlinderweg bouwkavel 20 t.h.v. nr 250, het bouwen van
een woning.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 515, het slopen van een woning;
- Meervalstraat 23, het verwijderen van asbest.
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Stommeerweg 97, het plaatsen van een dakopbouw op de
aanbouw aan de achterzijde (datum verzending vergunning: 26 juli);

- Marconistraat 12, het plaatsen van een dakkapel; (datum
verzending vergunning: 26 juli);
- Zijdstraat/Molenpad, het realiseren van een supermarkt
op de begane grond; (datum verzending vergunning: 29
juli);
- Zwanebloemweg 78, het plaatsen van dakkapellen; (datum verzending vergunning: 26 juli);
- Zwanebloemweg 80, het plaatsen van een dakkapel (datum verzending vergunning: 26 juli).
Verleende bouwVergunningen
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
1e fase
- Noordpolderweg 17, het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoor (datum verzending vergunning: 26
juli)
geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Meervalstraat 23, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en
vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage
t/m 01-08 Herenweg 38 (het bouwen van een woning en
botenhuis).

t/m 02-08 Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ met bijbehorende stukken (planverbeelding, regels en een toelichting.
t/m 15-08 Zwarteweg 88, Aalsmeer (plaatsen van reclame
op het pand).
t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning);
Boomgaard 32, het aanleggen van een uitrit
(verzonden 5 juli).
t/m 05-09 Bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’
met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 juli tot en met donderdag 5 september 2013.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Lentenota: handhaving en
bereikbaarheid nader bekeken
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft onlangs de Lentenota 2013
aangeboden aan de gemeenteraad
en de vier politieke fracties hebben
naar aanleiding daarvan hun algemene beschouwing op deze nota
los gelaten. De afgelopen twee weken keken we, aan de hand van deze reacties terug op de programma’s Decentralisatie en Vrije Tijd
en deze week staat het programma
Handhaving en veiligheid en Bereikbaarheid en mobiliteit centraal.
Handhaving
Volgens AB lijkt buurtbemiddeling
een mooi instrument om de leefbaarheid in de buurt te vergroten
en een nieuw fenomeen waar een
beroep op gedaan dient te worden
op de vrijwilliger steekt de kop op.
Of Beter buren de organisatie is om
hier de uitvoering aan uit te besteden de juist keuze is kan AB niet
beoordelen. Afgaan op de inzet van
deze organisatie in de gemeente
Amstelveen en Uithoorn is geen garantie dat dit in Aalsmeer ook een
goed concept is en is dit geld niet
beter te investeren in voorzieningen
op wijkniveau waardoor de sociale

cohesie toeneemt en daardoor de
tolerantie toeneemt doordat met elkaar beter leert kennen en wellicht
begrijpen? Bij handhaving is AB van
mening dat er billijk en wel overdacht met de overtredingen wordt
omgegaan. Toezeggingen uit het
verleden zullen met de nodige aandacht behandeld moeten worden.
Op het punt van vergunning verlening valt nog wel het een en ander te verbeteren. Waar het college
eens heeft ingezet op het vereenvoudigen van de procedures is nog
niet alles bereikt. Een goede aansturing van het ambtelijk apparaat
is hierbij onontbeerlijk.
De CDA fractie roept een bevlogen verhaal over buurtbemiddeling
nog even in herinnering. Vroeger
lag hier een rol voor de wijkagent,
denk aan agent Grijpstra. Alleen de
naam al dwong respect af en blijkbaar heeft de moderne Grijpstra andere raken te vervullen en is buurtbemiddeling een taak voor vrijwilligers geworden en dat kan de CDA
fractie volkomen billijken.
In de beschouwingen van PACT
Aalsmeer wordt niet gerept over
Handhaving en veiligheid maar dat

wil niet zeggen dat er geen oog voor
is,
De VVD vraagt zich af wat het effect is geweest van de uitbreiding
van de investeringen in handhaving. Niet slechts in het handhaven
van regels, maar zowel in opbrengsten in geld als in effecten. Dit laatste
kan ook gemeten worden.
Bereikbaarheid
De verkeersproblemen voor de gemeente Aalsmeer zijn bij de opening van de nieuwe N201 nog niet
opgelost volgens AB. Op dit moment wordt er aan alle kanten door
omliggende gemeenten hard gewerkt aan de verdere vervolmaking
van het N201 project. Wanneer deze aansluitingen gereed zijn is pas
mogelijk om de oude N201, nu N
196, af te waarderen. Wat AB betreft mag dit morgen gebeuren want
de fractie is deze bestaande doorsnijding van Aalsmeer nu wel zat.
Ook zal bij het afwaarderen van de
Burgemeester Kasteleinweg en het
aanleggen van de vrij liggende busbaan, de bouw van het busstation
op de Zwarteweg voortvarend moeten worden opgepakt. Ook zijn er

volgens AB voldoende redenen om
eens een nieuw licht over het AVVP
te laten schijnen.
De CDA fractie heeft in een eerdere termijn aangegeven dat jet werkbezoek van de fractie op de Uiterweg aanleiding is geweest om het
onderwerp rotonde op de kruising
Van Cleeffkade met de Stationsweg
en de Uiterweg nog eens uit de kast
te halen en de fractie heeft hier tekeningen voor laten maken. Na bespreking met de deskundigen op
het gemeentehuis is echter gebleken dat de participatie een andere
oplossing heeft voortgebracht die
ieders instemming heeft. De rotonde was was toch lastig ter realiseren met name het fietsverkeer werd
een lastig verhaal en de CDA fractie wilde geen tweede burgerinitiatief over een fietsvrije straat.
PACT Aalsmeer benoemde ook deze programma’s niet met zoveel
woorden. Hier werd een eigen lijn
gevolgd waarbij deelname aan de
samenleving, duurzame samenleving en democratische samenleving de speerpunten het beleid van
PACT Aalsmeer
De VVD fractie geeft aan dat er nog
een aantal vraagstukken liggen die
Aalsmeer verkeerstechnisch kunnen verbeteren zoals de aanpassing van de Middenweg. De fractie
wacht met belangstelling mogelijke
ontwikkelingen hierover maar ook
wat betreft de ongestoord logistieke verbinding (OLV) af.

Haalbaarheid kunstgrasvelden RKDES in november bekeken
Aalsmeer - De velden van RKDES
in Kudelstaart moeten gerenoveerd
worden. Het CDA heeft het College gevraagd de kosten van renovatie af te zetten tegen de aanleg van
kunstgrasvelden zodat bij de behandeling van de begroting 2014
in november een keus gemaakt kan
worden.
De natuurgras- en wetravelden van
RKDES zijn in 2001/2002 aangelegd, evenals overigens de velden
van VZOD, bij de aanleg van het
sportcomplex aan de Wim Kan Dreef
in Kudelstaart. De te verwachten levensduur van deze velden was 15
jaar zodat in 2016/2017 de velden
gerenoveerd zouden moeten wor-

den. Vanwege de kwaliteit van de
velden lijkt eerdere renovatie noodzakelijk. Momenteel vindt er onderzoek plaats door een daarin gespecialiseerd bureau naar de terreingesteldheid om het matige presteren
van de velden te achterhalen. Aan
de hand van dit onderzoek wordt
een plan opgesteld voor eventuele
grondverbetering, grassoort, beheer
e.d. om de velden weer voor een
periode van 15 jaar bespeelbaar te
hebben voor RKDES.
Voordelen kunstgras
De fractie van het CDA is van mening dat deze ingrijpende maatregelen de kosten zullen gaan benaderen van de aanleg van enkele

kunstgrasvelden, zeker als rekening
gehouden wordt met de lagere onderhoudskosten van kunstgras, levensduur en de intensiteit van het
bespelen van de velden. Daarbij
komt dat bij de aanleg van kunstgrasvelden er ruimte vrij komt die
op een andere wijze ingezet kan
worden.
Wens KNVB
RKDES is samen met VVAalsmeer
nog één van de weinige verenigingen in de regio die op gewone grasvelden speelt. Door afkeuringen van
de velden na hevige regen of bij
vorst ontstaan er problemen in het
wedstrijdschema. De KNVB heeft
al de wens uitgesproken dat alle

verenigingen op kunstgras kunnen
spelen. Aalsmeer krijgt bij de fusie
met RKAV de gewenste kunstgrasvelden in het nieuwe Hornmeercomplex.
Businesscase
Op vragen van het CDA heeft het
College geantwoord dat bij de behandeling van de programmabegroting een businesscase beschikbaar zal zijn waarin de kosten van
renovatie en de kosten van aanleg
van kunstgrasvelden vergeleken
kunnen worden. Op basis van deze
gegevens kan de gemeenteraad in
november beoordelen of de aanleg
van kunstgrasvelden voor RKDES
een haalbare variant is.

Felle brand in schuur
Aalsmeer - Op woensdag 24 juli is een schuur aan de Aalsmeer in
vlammen opgegaan. De brand brak
even over vier uur in de middag uit.
De schuur stond tegen de woning,
maar de brandweer heeft het huis
weten te sparen. De bewoners van
de woning zijn ongedeerd gebleven. Twee woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Rond 17.00 uur had
de brandweer het vuur onder controle. Naar de oorzaak wordt een
onderzoek gedaan.
Foto’s Ronald van Doorn

Amsteldijk weer open!
Amstelveen - Sinds vrijdag 26 juli is de bestaande omleiding op de
Amsteldijk Zuid in de gemeente
Amstelveen opgeheven. Het verkeer
kan dan weer via de oude route van
en naar Nes aan de Amstel rijden.
Om het werk aan de nieuwe N201
goed te kunnen uitvoeren heeft de
provincie Noord-Holland sinds begin september 2012 een omleiding
ingesteld voor het verkeer van Uithoorn naar Nes aan de Amstel en
vice versa. De weg over de Amsteldijk Zuid ligt weer op de oude plek,
zodat het verkeer weer rechtstreeks

van de Amsteldijk Zuid naar Nes
kan rijden en andersom. De Amsteldijk Zuid is nog niet helemaal
klaar, maar alleen verhard met klinkers. Er vinden naast de weg nog
bouwwerkzaamheden plaats en het
bouwverkeer maakt eveneens gebruik van de weg. Ook staan er nog
barriers en bouwhekken langs de
weg.
Als de werkzaamheden later dit jaar
zijn afgerond, wordt de weg geasfalteerd. Tot die tijd mag er maximaal 30 kilometer per uur worden
gereden.
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Kans afzet naar Rusland vergroten

40e Kudelstaartse rommelmarkt in ‘Flora’

Viceburgemeester Moskou
bezoekt FloraHolland

Project moeder-en-kindkliniek
komt goed van de grond

Aalsmeer - Vrijdag 19 juli heeft
de heer Andrei Sharonov een bezoek gebracht aan FloraHolland.
De heer Sharonov is als viceburgemeester een van de meest invloedrijke personen van Rusland. De heer
Sharonov werd ontvangen door bestuursvoorzitter Bernard Oosterom,
adviseur ketenlogistiek Christo van
der Meer en new business developer Russia, Joram Wijnaendts van
Resandt. Samen met afgevaardigden van de WUR, Greenport Holland en de Metropolitan FoodSecurity, werd de heer Sharonov door
onze collega’s en gids Nelianne van
Geest door de veiling in Naaldwijk
rondgeleid.
Doel van het bezoek aan FloraHolland was het opdoen van kennis
en informatie voor het bouwen van
twee nieuwe consolidatie- en distributiehubs in Moskou. Deze hubs
gaan onder andere voor levensmiddelen en bloemen gebruikt worden.
Dhr. Sharonov was onder de indruk

Kudelstaart - Projecten die de afgelopen jaren door de 40-jarige
Kudelstaartse rommelmarkt werden ondersteund zijn een succes geworden. Het project van vorig jaar, een moeder-en-kindkliniek in Noord-Mogadishu, Somalië, komt goed van de grond. Stichting SADO krijgt steun van De Wilde Ganzen en van Bureau Internationale Samenwerking. Hierdoor
heeft de fondsenwerving ook landelijk een stevige steun in de rug gekregen. De actuele stand van zaken
is te lezen op de vernieuwde website, www.stichtingsado.nl. Uw bijdrage kunt u storten op de Regiobankrekening 90.41.01.193 tnv Rommelmarkt Kudelstaart of op giro 40000,
Wilde Ganzen Hilversum (Moeder Kind Somalie activiteitnummer:
2013.226).

van onze logistieke systemen en
kennis van de Russische markt. Na
de rondleiding is er gesproken over
kansen om gezamenlijk de supplyen coolchain richting Rusland te optimaliseren. Daarnaast is er gesproken over import en export belemmeringen, zoals de aanscherping
van de phyto criteria op potplanten
naar Rusland.
De heer Sharonov wil deze belemmeringen samen met FloraHolland
actiever bestrijden. Joram Wijnaendts van Resandt werd uitgenodigd
voor een vervolgafspraak in Moskou. Na het bezoek aan FloraHolland ging de heer Sharonov door
naar The Greenery. Hier werd hij
ontvangen door CEO Philip Smits.
Tot slot volgde een zakelijke lunch
met de heer Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam.
FloraHolland heeft het bezoek als
succesvol ervaren en is blij met de
kans om afzet naar Rusland te optimaliseren en vergroten.

Nu je favoriete hits doorgeven

Radio Aalsmeer zoekt
meest zonnige zomerhits
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zendt
op zondag 25 augustus tussen 14.00
en 19.00 uur de Zomerse 50 uit, de
hitlijst met de meest populaire zomerhits aller tijden. Luisteraars van
Radio Aalsmeer kunnen nu hun favoriete hits doorgeven voor deze hitlijst. Stemmen kan tot en met
11 augustus op www.zomerse50.nl.
Onder de inzenders wordt een vakantie verloot voor maar liefst 16
personen in een luxe vakantiehuis
in Tsjechië.
De Zomerse 50 is de meest zonnige hitlijst van het jaar met de vijftig populairste zomerhits ooit gemaakt. Vorig jaar kwam Gusttavo Lima uit het niets op nummer 1 binnen met Balada. Op nummer 2 en 3
stonden Bryan Adams met Summer
of ’69 en Kid Rock met All Summer
Long. Wat de zomerhit van 2013 is,
wordt bepaald door de stemmers op
www.zomerse50.nl. Er mag gestemd
worden op de hits van dit jaar, zoals
van Avicii, Robin Thicke of van de
Nederlandse dj Bakermat. Maar ook
de zomerhits van andere jaren kunnen punten krijgen. De twee oudste
nummers in de lijst zijn precies 50
jaar oud; Surfin’ USA van de Beach

Boys en Summer Holiday van Cliff
Richard komen allebei uit 1963. Op
Radio Aalsmeer is zondag 25 augustus tussen 14.00 en 19.00 uur de
uitslag te horen van de Zomerse 50
van 2013. Aan het einde van de uitzending wordt de nummer 1 van dit
jaar bekend.
De jaarlijkse Zomerse 50 is uitgegroeid tot een radio-evenement met
150 omroepen in Nederland en België die de hitlijst uitzenden. De lijst
is in 2001 begonnen, dit jaar is de
dertiende editie. “Als je al deze zomerhits op de radio hoort, word je
toch ontzettend blij? Bij veel nummers horen vakantieherinneringen, die uiteraard voor iedereen
anders zijn”, vertelt initiatiefnemer
Martijn de Lange van TV Enschede FM. “Veel mensen beleven nog
steeds vol lol aan de Macarena of
de Lambada. Als je de reacties leest
die we via Twitter krijgen, dan blijken deze nummers nog steeds veel
los te maken. Ik sta er ook versteld
van hoeveel mensen nog die danspasjes kennen die erbij horen.” Kijk
voor meer informatie over de Zomerse 50 op www.zomerse50.nl of
op de website van Radio Aalsmeer,
www.radioaalsmeer.nl

Rabobank:

Aardwarmte in glastuinbouw kan
gasverbruik met 2% terugdringen
Regio - Het gebruik van aardwarmte neemt momenteel een vlucht
onder Nederlandse glastuinbouwers. Terecht, vindt de Rabobank,
want door meer aardwarmte te gebruiken in de kas-teelt kan Nederland een belangrijke stap zetten in
de richting van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 en krijgen
glastuinbouwers een stabielere en
financieel aantrekkelijke energievoorziening. Naar schatting kan geothermische energie het nationale aardgasverbruik met 2% terugdringen. De investeringskosten die
daar tegenover staan, zullen naar
verwachting rond de 1,6 miljard euro bedragen.
“Voor Nederlandse glastuinbouwsector zijn de ontwikkelingen rond
aardwarmte een uitkomst”, zegt
Clara van der Elst, sectorspecialist duurzame energie bij de Rabobank. “De marges in deze sector
staan flink onder druk, en dat komt
vooral doordat de glastuinbouw veel
energie nodig heeft en door de gestegen aardgasprijzen. Het is een
energie-intensieve sector: 10% van
het Nederlandse gasverbruik komt
voor rekening van de glastuinbouwers. Geothermische energie kan
de energiekosten met wel 50% omlaag brengen.” Met name voor het
verbouwen van planten die relatief
veel warmte nodig hebben om te
kunnen groeien, zoals komkommers
en tomaten, is aardwarmte als energiebron het overwegen waard vanaf
een areaal van ongeveer 6 hectare.
Voor andere soorten is het mogelijk
beter om één installatie te gebruiken voor een cluster van kassen.
Overschakelen op geothermische
energie geeft kas-telers de mogelijkheid hun energiekosten te fixeren en daarnaast het risico op prijsschommelingen af te dekken: het
Nederlandse subsidiebeleid biedt
een vergoeding per eenheid geproduceerde energie voor tuinbouwers

ter aanvulling op de gasprijs, zodat de investeringskosten over een
vastgestelde periode worden terugverdiend. Het risico van stijgende gasprijzen is gedekt, en in veel
gevallen het risico op een dalende gasprijs in zekere mate ook. Op
dit moment profiteert de glastuinbouwsector van aanzienlijke kortingen op de energiebelasting en ook
nog van een alternatief CO2-emissieschema. Mocht dat veranderen,
dan worden de voordelen van aardwarmte alleen maar groter.
Aardwarmte biedt nog enkele voordelen ten opzichte van aardgas. De
variabele kosten zijn laag en een installatie gaat 20 tot 25 jaar langer
mee dan een warmtekrachtinstallatie (CHP). Daardoor is het ook makkelijker de financiële aspecten van
de energievoorziening over langere tijd te overzien. Bovendien is deze oplossing duurzamer dan aardgas doordat er veel minder koolstofdioxide bij wordt uitgestoten.
Ten opzichte van andere hernieuwbare energiebronnen zoals windof zonne-energie heeft aardwarmte
ook drie streepjes voor bij kastelers:
de kosten zijn relatief laag, de output fluctueert niet en de voorziening
is sterk geconcentreerd op één plek.
“Geothermische energie is juist voor
glastuinbouw heel geschikt omdat een kas heel veel warmte nodig
heeft op één plek”, legt Clara van
der Elst uit. “Voor duurzame warmte-opwekking zijn er ook niet zoveel alternatieven beschikbaar, zoals bij het opwekken van elektriciteit
wel het geval is. Wij verwachten dat
meer kastelers deze business case
gaan onderzoeken. Waarschijnlijk
zullen er de komende tijd drie tot vijf
projecten per jaar tot ontwikkeling
komen. Om het volledige potentieel
te benutten - het Nederlandse aardgasverbruik met 2% terugdringen moet het aantal projecten per jaar
omhoog naar tien.”

Nominatie Wittebol Wijn
als slijterij van het jaar!
Aalsmeer - Het zijn spannende weken voor Dirk en Linda van Zoolingen en medewerkers van Wittebol
Wijn. De drankenspeciaalzaak in
Aalsmeer, die eerder in 2006 al deze titel won, heeft wederom een nominatie veroverd voor de titel Slijterij van het Jaar. De afgelopen weken
zijn experts in ondernemerschap het
land in getrokken om zelfstandige
slijters te beoordelen op vakkennis,
assortiment, gastvrijheid en service,
kortom: klantgericht ondernemerschap. Uit rond de honderd potentiële kandidaten heeft het panel van
deskundigen tien specialisten geselecteerd die genomineerd zijn voor
de eervolle titel. Onderzoek toont
aan dat een goed glas wijn, bier of
gedistilleerd bijdraagt aan geestelijk
en lichamelijk welzijn, mits natuurlijk verstandig en met mate genoten. De goede slijter weet daar alles
van, en heeft een grote variatie aan
mooie dranken in de winkel waarvan het goed genieten is. De inwoners van Aalsmeer en ruime omgeving weten de weg naar de speciaalzaak Wittebol Wijn goed te vinden als ze iets lekkers te drinken in
huis willen halen, voor een gezellig
samenzijn in de tuin, voor een familiebijeenkomst, voor een etentje met
vrienden, voor een verjaardag of een
examenfeestje, of gewoon voor hun
eigen plezier. Ze treffen in de zaak
niet alleen een onafzienbaar assortiment aan, maar ook een op elkaar ingespeeld team die met raad
en daad helpt bij een verantwoor-

de keuze die geheel voldoet aan de
wensen van de klant.
Prestige
De titel Slijterij van het Jaar heeft
groot prestige in de Nederlandse drankendetailhandel. Hoofddoel van het concours is vooral de
veelzijdige kwaliteit van de slijtersbranche in de schijnwerpers te zetten. Om tot een ‘long list’ van onderscheidende slijters te komen, voert
de organisatie een peiling uit onder
de mensen uit het vak die met grote regelmaat in contact staan met
de ondernemers in de drankendetailhandel. De tien genomineerden
op de ‘short list’ worden bezocht en
kritisch beoordeeld op punten als
verzorgingsgebied, uiterlijk van de
zaak, entree, winkelinrichting, klantbenadering, personeel en assortiment.
Erkenning
De zorgvuldige en strenge selectieprocedure maakt het voor de ondernemer een grote eer de titel te
behalen. Nog belangrijker is dat
de klanten weten dat ze niet voor
niets hun mooie dranken juist in déze zaak kopen: hier staan vakmanschap en klantvriendelijkheid hoog
in het vaandel. Begin september
wordt op de vakbeurs Dranken Pakket Expo in Houten bekendgemaakt
wie zich Slijterij van het Jaar 2013
mag noemen. Alleen al de nominatie is een erkenning voor het succes
van de ondernemer.

Envelop met geld verloren!
Aalsmeer - Op dinsdagochtend
23 juli heeft een bewoner van
Aalsmeer een envelop verloren
met hierin een geldbedrag. Vanaf
de ING-bank aan Van Cleeffkade
heeft hij de envelop laten vallen.
Het verlies werd pas op woens-

dag ontdekt. In de envelop zat
buiten het geld ook een afrekening van de bank.
Mocht er eerlijke vinder zijn, dan
graag contact met het wijkteam
Aalsmeer via 0900-8844.

Niet brandweer,
maar Otto!

Haïti
De orkaan Sandy die in het najaar
van 2012 veel verwoestingen aanrichtte in het oosten van Amerika,
trok ook over Haïti. Ook daar was
veel schade door de hevige wind en
regenval. De 50 huisjes die na de
orkaan van 2011 met steun van de
Kudelstaartse rommelmarkt zijn gebouwd hebben Sandy vrijwel zonder
schade doorstaan.
40e Rommelmarkt
De 40e Kudelstaartse rommelmarkt
is dit jaar op zaterdag 5 oktober in
het gebouw van muziekvereniging
Flora aan de Wim Kanstraat in Kudelstaart-Zuid. Dus op een andere
dag en op een andere plek! De opbrengst is voor de aanleg van drinkwatervoorzieningen in Tanzania.
Spullen kunt u vanaf medio september inbrengen op de bekende
adressen.
Woont u in Kudelstaart, gaat u binnenkort verhuizen en heeft u spullen voor de rommelmarkt, neemt u
dan contact op via telefoon 0297323070.

Netwerken in Studio’s
op @BorrelAalsmeer
Aalsmeer – Op donderdag 8 augustus vindt alweer de 8e editie
plaats van de netwerkbijeenkomst
@BorrelAalsmeer in de Studio’s van
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Ondanks de zomervakantie belooft
het een gezellige borrel te worden.
Vorige maand kwamen maar liefst
80 netwerkers naar het newerkevenement, ondanks dat de zomervakantie al was aangebroken. Gedurende deze periode is gekozen om
alleen te netwerken maar 12 september zal de borrel als vanouds

worden omlijst met entertainment
en kunst. De netwerkbijeenkomst
zal dan ook gedeeltelijk buiten
plaatsvinden voor de studio’s. Thema is dit keer ‘Back2Work’ en DJ
Fred Hendriks van FhproMedia zal
de muziek verzorgen. Er is een barbecue/buffet en burgemeester Jobke Vonk-Vedder zal de bezoekers
welkom heten.
Voor meer informatie: www.borrelaalsmeer.nl Aanmelden is niet verplicht maar wel handig in verband
met de hapjes.

Voor automobilisten én voor fietsers

BOB, ook als je naar een
barbecue of feestje gaat!

Aalsmeer - “Vanmiddag sloeg ik
de krant open en tot mijn verbazing
zag ik vermeld dat de brandweer de
Aalsmeerderbrug koelt. Nu weet ik
toevallig dat de firma Otto mensen
inhuurt om deze klus te klaren. Dat
zijn toevallig vrienden van mij, Tom
van Tol, Bas van Tol en Witte van Tol.
Een tip om alsnog de juiste personen te bedanken”, schrijft Joyce van
der Pol.
Bij deze dus! Bedankt heren.

Amsterda Fashion Week:

Superleuke ervaring voor
Hairstudio Get the look
Aalsmeer – Tijdens de Amsterdam
Fashion Week, van 12 tot en met
16 juli, heeft de Aalsmeerse kapsalon Hairstudio Get the look deelgenomen aan het backstageteam van
l’oreal Professionnel. In de Amsterdam Fashion Week worden de vooren najaars collecties van zowel de al
gevestigde fahiondesigners als upcoming ontwerpers uit heel Nederland getoond. Met circa 30 designers en 20.000 (!) gasten is de Amsterdam Fashion Week het meest
prestigieuze modespektakel in ons
land. De vakkundige haarstylisten
van l’oreal professionnel verzorgen
backstage de spectaculaire kapsels
van de modellen en laten de collecties van de mode-ontwerpers hiermee nog beter tot hun recht komen.
Voor de aan de Ophelialaan gevestigde Hairstudio Get the look was dit

Kenia
De 6 waterbronnen in Kakamega,
West-Kenia, waarvan de renovatie
en bouw in 2011 door de rommelmarkt werden ondersteund, worden intensief gebruikt. Ze functioneren alle naar behoren, zoals op
de foto is te zien. Dankzij steun van
andere organisaties zijn inmiddels
nog meer bronnen gerenoveerd of
nieuw gebouwd. Hiervoor brachten
de (toekomstige) gebruikers steeds

het bouwmateriaal bijeen. Ze groeven de bronnen ook uit zodat de
keermuur en het filter door een ervaren aannemer konden worden
gemaakt.

een superleuke ervaring en een hele eer hiervoor gevraagd te zijn.
Kapsalon van het jaar
Daarnaast is er nog iets anders om
trots op te zijn. Hairstudio Get the
look is namelijk uitgeroepen tot
Kapsalon van het jaar van de gemeente Aalsmeer. “Wij zijn supertrots op ons team en onze klanten
dat wij uitgeroepen zijn tot kapsalon van het jaar. We gaan de uitdaging aan om te strijden tegen andere kapsalons om de beste kapsalon
van de provincie Noord-Holland te
worden”, aldus de vakkundige kapsters. U kunt op Hairstudio Get the
look stemmen van 21 augustus tot
en met 29 september. Als u stemt
steunt u gelijk ‘stichting haarwens’.
Hairstudio Get the look is gevestigd
aan de Ophelialaan 79.

Regio - 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. Dit jaar is de bekende
BOB-campagne gericht op zomers
plezier. De centrale boodschap van
de nieuwe Bob campagne luidt dan
ook: BOB, ook als je naar een feestje, festival, het strand of een gezellige barbecue gaat.
Spreek af wie de Bob is
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. 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.
100% BOB 0% op
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 geldt 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.
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.
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VANAF NU TE ZIEN BIJ HET HISTORISCH CENTRUM AALSMEER IN DE HISTORISCHE TUIN
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Thema-expositie in Historisch Centrum

Terug in de tijd met
de Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - In 125 jaar tijd heeft huis-aan-huiskrant De Nieuwe Meerbode een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen de techniek om een krant te
maken is met de tijd meegegaan maar uiteraard ook de aard en inhoud van de
artikelen die vandaag de dag in de Meerbode zijn te lezen. Leuk om deze ontwikkeling nu te zien in het Historisch Centrum Aalsmeer, gevestigd in boerderij
Dahlia Maarse aan de Uiterweg. Deze interessante expositie is dinsdag tot en
met vrijdag te bekijken van 10.00 tot 16.30 uur en in het weekend tussen 13.30
en 16.30 uur. In het kader van het 125-jarig bestaan van de Nieuwe Meerbode
wordt ook een boek uitgegeven. Wie alvast terug in de tijd wil naar het begin
van de Nieuwe Meerbode, is van harte welkom op de tentoonstelling.

Fotografie: www.kicksfotos.nl
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Open water zwemmen IJsselmeer

Hoge temperatuur speelt
deelnemers parten

Postduiven de ‘Telegraaf’

Comb. Van Leeuwen-Van Grieken
en Wim Wijfje winnaars
Aalsmeer – Afgelopen zaterdag
werden zowel de oude als de jonge duiven in verband met de te verwachten hoge temperaturen en onweer in het Belgische Nivelles/Nijvel om 8.10 uur met een noordoosten wind in vrijheid gesteld. Het zou
met de noordoosten wind en onweerstoringen een pittig vluchtje
worden, maar ze doorstonden deze weersomstandigheden voortreffelijk. Qua snelheid deden de jongen weinig onder voor de ouden,
slechts 4 mpm. Het werd voor de
PV de Telegraaf een mooi weekend want op deze vlucht werd een
dubbele overwinning in de Afdeling Noord-Holland en Rayon F. De
205 van v. Leeuwen & v. Grieken uit
Aalsmeer was met 1224,017 mpm
de snelste van 5319 Oude duiven
die in concours stonden, de 030 van
Wim Wijfje De Kwakel was de snelste van 7684 jonge duiven die in
concours waren. Bij de oude duiven
werd Comb. van Ackooy 2e en Cees
van Vliet 3e, bij de Jonge duiven
werd Piet v.d. Meijden 2e en Comb.
van Ackooy 3e. Ook de jeugdleden
Danny van Leeuwen uit Rijsenhout
(5e) en de jarige Tim Rewijk uit De
Kwakel(11e) deden het weer prima. Het ploegenklassement wordt
ook steeds spannender, Truckwash
loopt gestaag in op R&P bliksem
beveiliging. De uitslagen en tussenstand zijn als volgt:

Nivelles/Nijvel 210
Oude duiven en 13 deelnemers
1. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer; 2. Comb. van Ackooy Hoofddorp; 3. C. van Vliet Kudelstaart; 4. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart; 5. W. Wijfje De Kwakel; 6. J. van Dijk Aalsmeer; 7. J. van
Duren Amstelveen; 8. A. van Belzen Kudelstaart; 9. P. v.d. Meijden
Aalsmeerderbrug; 10. A. v.d. Wie
Aalsmeer; 11. E. Wiersma Amstelveen; 12. W. Grapendaal Aalsmeer;
13. J. Kluinhaar & dochter Aalsmeer.
Nivelles/Nijvel 388
Jonge duiven en 14 deelnemers
1. W. Wijfje De Kwakel; 2. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug; 3. Comb. van
Ackooy Hoofddorp; 4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer; 5. Danny
van leeuwen Rijsenhout; 6. D. Baars
Kudelstaart; 7. J. van Dijk Aalsmeer;
8. J. van Duren Amstelveen; 9. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart;
10. E. Wiersma Amstelveen; 11. Tim
Rewijk De Kwakel; 12. H. Spaargaren
Aalsmeer; 13. J. Kluinhaar & Dochter Aalsmeer; 14. A. van Belzen Kudelstaart.
Tussenstand Ploegenklassement
1. R&P Bliksembeveiliging 10351 pnt;
2. Truckwash Aalsmeer 10247 pnt; 3.
Ambachtsbakker v. Leeuwen 9975
pnt; 4. AA Sloopwerken 9749 pnt; 5.
Cees van Vliet Holding 9397 pnt.

Huub wint op Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige
kaartmiddag in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma maar
er is ook gelegenheid voor rummicub en hartenjagen. Op donderdag
25 juli was het Huub Bouwmeester die er vandoor ging met de klaverjaswinst. Hij kaartte 5340 punten
bijeen. An Uiterwaal werd tweede
met 5261 punten en als derde ein-

digde Marry Akse met 4966 punten.
De vierde plaats was voor Cobie van
der Linden (4905 punten). Bij het jokeren eindigde Gerard de Wit op de
eerste plaats met 189 punten de
tweede plaats was voor Henny de
Wit met 248 punten.
Heeft u ook belangstelling voor deze gezellige middag? U bent welkom vanaf 13.30 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen naar mevrouw R.
Pothuizen, telefoon 0297-340776.

Fiets mee met de OVAK
Aalsmeer - Dinsdag 27 augustus
kunt u meefietsen met de dagtocht
die de OVAK-Pedaalridders organiseert. Deelnemers worden om tien
uur verwacht bij Kaas- en Partycentrum ‘De Weistaar’ in Maarsbergen.
De fietstocht gaat langs het Gelders

Valleikanaal en voert door het bosgebied De Treek. Zo’n 40 km wordt
het gefietst en de dag wordt afgesloten met een diner. Heeft u zich
nog niet aangemeld, dit kan alsnog
met het aanmeldingsformulier in ‘de
Doorvaart’.

Aalsmeer – Veel ‘diehards’ hebben
er voor getraind. Afgelopen zondag, 28 juli, vonden de open water
zwemwedstrijden plaats in het IJsselmeer bij Medemblik. Op het programma de 10 kilometer vrije slag.
De omstandigheden waren toch wel
vrij zwaar te noemen voor de lange
afstand zwemmers want de watertemperatuur was tussen de 23 en
23,5 graden. Gelukkig stond er wel
een lekker windje die elke keer uit
een andere richting kwam dus bij
het opdraaien van het IJsselmeer na
elke ronde was het maar afwachten
uit welke richting de wind kwam. De
andere uitdaging voor alle zwemmers is dan meteen hoe je moet
omgaan met de golven, het houdt je
in elk geval lekker alert.
Elke deelnemer werd door de organisatie netjes voorgesteld en bij
Oceanus ‘gigant’ Margreet van de

Pol werd nog expliciet vermeld dat
zij zwom voor het goede doel: namelijk het VUmc Cancer Center.
Margreet had Laura Staal meegenomen voor de catering en dat was
hard nodig, met het warme water
werden er extra drink- en eetpauzes ingelast. Margreet’s eindtijd was
langzamer dan het jaar ervoor maar
dat was ook wel te verwachten. Na
3 uur 10 minuten en 23 seconde tikte zij aan, in de wetenschap dat ze
maar liefst 4 heren had ingehaald.
Altijd lekker voor het gevoel en het
geeft een zwemmer een enorme
boost als hij of zij zwemmers kan inhalen.
Volgende week reist het ‘circus’ af
naar Hoorn en de dag erna is de
Bosbaan aan de beurt, daar kijken
veel zwemmers naar uit. Jaren afwezig geweest uit het open water
circuit maar gelukkig weer terug op
de zwemkalender.

‘Run’ op vloeibare consumpties

Wild West bij Tennis
Vereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen week is
door tennisvereniging Kudelstaart
de 20e editie van het open dubbeltoernooi georganiseerd. Alle deelne(e)m(st)ers en bezoekers
waanden zich meteen in het Wilde Westen, want het gekozen motto was dit jaar ‘Western’. Op het in
deze sfeer omgebouwde tennispark
waren een huifkar, wigwams, pistolen, cowboyhoeden en -kleding
de stille getuigen uit deze periode,
waarbij opeens weer veel herinneringen naar boven kwamen over de
in die tijd spelende series als Bonanza en Rawhide. Daarnaast zorgden de in allerlei soorten en maten
aanwezige vlaggen en de wederom
aanwezige bloemenpracht voor een
uitermate gezellige entourage. Tijdens dit 9-dagen durende evenement kon men van 20 tot en met 28

juli getuige zijn van uitstekend tennis in de categorieën 3 tot en met 8.
Evenals andere jaren kon ieder dagelijks genieten van heerlijk bereide maaltijden onder leiding van verschillende chef-koks. Aangezien de
weergoden in een opperbest humeur waren, was de run op de vloeibare consumpties erg groot. Op de
weg vol hobbels richting finales
werd in alle categorieën veel strijd
geleverd met als climax een fantastische slot(zon)dag. Voorafgegaan
door het bekende finalistenontbijt werden op deze dag vervolgens
15 finales gespeeld, waarbij aan de
massaal opgekomen toeschouwers
prachtige partijen werden voorgeschoteld. Ook dit jaar kan tennisvereniging Kudelstaart weer terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

Einduitslagen
DD8 16+
HD8 16+
GD8 16+
DD7 30+
HD7 30+
GD7 30+
DD6 16+
HD6 16+
GD6 16+
DD5 30+
HD5 30+
GD5 30+
DD3 16+
HD3 16+
GD3 16+

Winnaar
Jolanda v.d. Maat / Mariska Plasmeijer
John Kruyswijk / Marcel Mieremet
Marcelle Noordanus / Kevin Noordanus
Anita van Dam / Irene Wouters
Raymond Hofstede / Sjoerd Jilderda
Lenie Alonso / Jose Alonso
Anja Bruine de Bruin / Gerda Spring in ‘t Veld
Arthur Tates / Robert Tates
Annelies Dick / Robert Tates
Esther Maas / Wendy v.d. Wal
Johan Annema / Luc Worm
Wendy v.d. Wal / Koen Bakker
Daisy Geschire / Judith Joustra
Niels Bloklander/ Erwin Schmitz
Marielle Sloothaak / Erwin Schmitz

Verliezer
Tabitha Buijs / Fanny Eveleens
Pascalle Pluijmakers / Sebastiaan Pluijmakers
Nicolette Poortvliet / Nick Spaargaren
Ans van Berkel / Jos Noorman
Berry Knecht / Robin Spaargaren
Sandra Fransen / Djim Fransen
Letta Boomhouwer / Marisha Bubberman
Patrick v.d. Vaart / Marco Wayop
Marisha Bubberman / Jeroen de Jong
Marieke Bosio / Marielle Bouwmeester
Kenneth van Randeraat / Stefan Reijmers
Judith Joustra / Roilf Kooij
Anouk Bosman / Nicky van Es
Arno Balk / Sjoerd Balk
Leonie Hardesmeets / Ricardo van Bolderik

Uitslag
6-1 ; 6-2
3-6 ; 6-0 ; 7-5
6-2 ; 6-1
6-3 ; 7-5
6-1 ; 6-4
6-4 ; 5-7 ; 6-1
6-1 ; 5-7 ; 6-4
7-6 (opgave)
6-3 ; 6-2
7-5 ; 6-1
6-3 ; 6-2
6-2 ; 7-5
5-7 ; 6-4 ; 6-4
4-6 ; 7-5 ; 6-4
7-6 ; 6-2

Deel Zijlijnstraat Kudelstaart
vrijgemaakt voor trapveldje
Kudelstaart – Van de nood een
deugd maken. In de Kudelstaartse wijk Proosdij-Noord is op een
braakliggend terrein aan de Zijlijnstraat – waar woningen zijn gepland – een trapveldje gemaakt.
Ben Rentmeester, die de foto stuurde vertelt: “In onze wijk is eindelijk
een speelveldje. Na overleg met de
gemeente is nu een hek geplaatst.
De eerste dag werd meteen al ge-

Fietstocht
ANBO en PCOB
Aalsmeer - Op dinsdag 6 augustus
is er weer een mooie fietstocht uitgezet door de fietscommissie van de
ANBO in samenwerking met PCOB.
U bent van harte welkom. Gestart
wordt om 13.30 uur vanaf het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

speeld op het veldje. Tot het moment dat een projectontwikkelaar
er gaat bouwen, zullen de kinderen
hier dankbaar gebruik van maken!”

Rondje ijsbaan zwemmen of
suppen in Aalsmeer-Oost
Klaverjassen bij
Geluksvogels

Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.
Iedereen, die zin heeft om te komen klaverjassen, is welkom. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Het klaverjassen op 24 juli is
gewonnen door Jan Ramp met 5448
punten, op twee Mia Huijkman met
5336 punten en op drie is Bert van
der Jagt geëindigd met 5292 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Teuny van Klaveren met 3404 punten.

Aalsmeer – In plaats van te schaatsen wordt op zaterdag 3 augustus
vanuit Het Oosterbad verder dan
normaal in open water gezwommen.
Dan wordt namelijk de ‘ijsbaan’ van
de ijsclub in de rondte gezwommen.
Suppen mag ook. Zwemmen in het
zwembad is heel gewoon en het
geeft de zwemmer een fijn en veilig
gevoel. Zaterdag mag er buiten het
zwembad gezwommen worden om
te ervaren dat dát best spannend is.
Vandaar dat er ook op diverse plekken op de route EHBO-posten aanwezig zullen zijn. Ook de dames van
Wake Up Fun zijn aanwezig en geven de mogelijkheid om het rondje

te suppen: Stand Up Paddling. Zo
is het prachtige natuurgebied achter het zwembad op een heel andere manier te bekijken. De start is om
13.30 uur en iedereen gaat met een
aandenken naar huis. De kosten van
deelname bedragen slechts 1 euro
per persoon.
Op zaterdag 24 augustus zal er tijdens het waterpolotoernooi weer
worden gestreden om de Lucassentrofee. Geef je complete team op
aan de kassa van Het Oosterbad, die
elke dag geopend is van 13.00 tot
17.00 uur en op doordeweekse dagen tussen 19.00 en 20.30 uur.
Kijk ook op: www.hetoosterbad.nl

Vlnr Jim Voorn, Wim Verlaan en Joris Voorn.

Tour De Kwakel

Wim Verlaan sprint naar
de felbegeerde titel
Regio – De zoon van Wim, Nick
Verlaan, trok driekwart van de Tour
de sprint aan, Joris Voorn kwam
daar op het laatst overheen, maar
veteraan Wim Verlaan kon nog net
over de jeugdige talenten de winnende jump maken.
Het was zondagavond ‘billenknijpen’ in huize Voorn en Verlaan, Joris ging met voorsprong de laatste
etappe in, maar hij had Cavendish
voorspeld en Wim ging voor Kittel.
De sprint op de Champs Elyssees
werd gewonnen door Kittel, Joris
ging door de grond en Wim hing
aan het plafond. Nick viel jammerlijk buiten al de prijzen, Jim Voorn
pakte brons dankzij goede tijdritten waarmee hij ook de Pietje Verhoef-prijs voor zich opeiste. ‘Verliezer’ Joris Voorn was toch dik tevreden, hij veroverde als eerste renner
in de 58 jarige geschiedenis de witte trui voor de beste jongere. De rode trui bleef ook in De Kwakel. Een
contingent Kudelstaarters is inmiddels in het Tourhome neergestreken, maar zij hadden niet zoveel ‘mazzel’ als Arnoud vd Knaap.
Arnoud pakte daarnaast met Martijn vd Belt, Theo Bartels, Wim Verlaan en Danny Plasmeijer de ploegenprijs mee. Van de dames toonde Ria Verhoef zich de sterkste,
naast de mooie beker ook lekkere
kussen voor Ria. De prijzen werden
vrijdagavond feestelijk uit gereikt in
het Tourhome. Indrukwekkend was
daarbij het moment van stilte die
de renners hielden voor Frank Vlasman. De eerste Frank Vlasman-prijs
voor de 50e renner mocht tourdirecteur Peter Mayenburg overhandigen aan Aad Rekelhof. Naast de
pas op de plaats werd er ook gezongen voor Gerda Voorn die jarig
was, zij werd deze avond ontheven
van de catering. Dat mocht Patrick

in ’t Veld doen, de renners hadden
na drie weken afzien wel wat extra’s
verdiend. Mira Wahlen kwam ook
in het verdiende zonnetje te staan.
Zij worstelde, samen met haar vader, zo een dikke tweeduizend lapjes door en moest daarbij zelfs corrigerend optreden. Met de laatste
druppels geestelijk vocht werd de
avond op gezellige wijze afgesloten.
Van het prijzengeld bleek de volgende ochtend een groot gedeelte gestort te zijn in een emmer voor
het goede doel. Allemaal in de geest
van dit spel, waarin het om de gezelligheid en de eeuwige roem gaat.
Het bestuur wil deze week nog evalueren in het Tourhome, als Jan van
Alen tenminste klaar is met polonaise lopen, nog nooit was iemand zo
blij met zijn dagprijs als Jan. Hopelijk kan Marga Kouw aanwezig zijn
op de afsluitende vergadering, dat
zij maar voorspoedig mag herstellen en zal genieten van de mooie
rozen die ze verdiende. Zo trok onze verslaggever vrijdagavond, niet
met zijn zakken vol, maar wel dik tevreden een laatste streep door erve
Vlasman. Maar weer een jaar dromen van de gele trui.
Gele trui: 1 Wim Verlaan 130 ptn; 2
Joris Voorn 130 ptn; 3 Jim Voorn 129
ptn; 15 Ria Verhoef 122 ptn; 50 Aad
Rekelhof 111 ptn; 100 Gerard Meekel 88 ptn.
Rode trui: 1 Arnoud vd Knaap 33
ptn; 2 Jim Voorn 32 ptn; 3 Fred Klijn
32 ptn.
Witte trui: 1 Joris Voorn 130 ptn;
2 Nick Verlaan 129 ptn; 3 Mario v
Schie 127 ptn.
Ploegen: 1 Herrera 415 ptn; 2 Sastre
398 ptn; 3 GJ Theunisse 395 ptn;
Eindklassement: 1 Eric Verbruggen
12 ptn; 2 Frans Kouwenhoven 11
ptn; 3 Jeroen Meijer 11 ptn.

UWTC-lid Stijn Ruijter
wint Tour de Junior
Regio - Van 22 tot en met 27 juli is de Tour de Junior verreden in
Achterveld. Dit is een internationale
wielerwedstrijd voor jeugdwielrenners van 12-16 jaar. De UWTC was
vertegenwoordigd door vijf jeugdleden. Bij categorie 5-6 deden Stijn
Ruijter en Eric Looij mee. Bij categorie 7 Menno van Capel en bij de
nieuwelingen Jeroen van Goor en
Bart de Veer. Stijn, Eric en Menno
deden voor het eerst mee. Bart en
Jeroen deden beide voor de derde en tevens laatste keer mee omdat ze de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Tijdens deze zesdaagse worden maar liefst 9 wedstrijden
verreden en dat was met de hittegolf behoorlijk zwaar. Veel deelnemers zitten deze week in gastgezinnen in Achterveld, maar Stijn, Menno, Bart en Jeroen hebben een gezellige week op de camping gehad. Stijn is erg goed in tijdrijden
en kwam al snel in de top van het
klassement te staan. Toen de een na
laatste dag de gele trui drager wel 2
keer betrokken was bij een valpartij en kostbare tijd verspeelde kreeg
Stijn de gele trui om de schouders.
De laatste dag reed Stijn continue
vooraan, reageerde attent op ont-

snappingen en hield het tempo
hoog. Toen de wedstrijd eindigde
in een massasprint en Stijn vierde
werd in deze sprint, wist hij dat hij
de winnaar was van de Tour de Junior cat 5-6. Ook Eric Looij deed het
goed, hij werd 9e in het eindklassement en 3e in het jongerenklassement. Menno deed veel ervaring op
en eindigde op de 12e plaats.
Bij de nieuwelingen reed Jeroen
veel wedstrijden aanvallend. De
eerste dag won hij een paar tussensprints en kreeg de groene trui. Deze trui wisselde bijna dagelijks van
eigenaar en tot de laatste dag was
het erg spannend omdat er drie
renners bijna gelijk stonden met de
punten. Uiteindelijk kwam Jeroen
na de laatste wedstrijd één punt tekort voor de groene trui. Met een
10e plaats in het eindklassement
heeft Jeroen zich goed laten zien.
Ook Bart deed weer veel ervaring
op. Bart had de eerste dag, op zijn
verjaardag, pech met zijn fiets. Alle
andere wedstrijden reed hij prima in
het peloton uit. Bart eindigde op de
28e plaats. Een uitgebreid verslag
en veel foto’s staan op de website
van de UWTC: www.uwtc.nl/wielren

Stijn Ruijter rijdt in de gele trui, die hij heeft gewonnen als snelste renners van
cat 5-6 na 6 dagen wedstrijden.

VOORDEEL

BIJ FIAT VAN DER WAL

25%
Korting
FIAT DUCATO
van €28.000,voor 21.000,Ducato is verhoogd en verlengd
zoals op de afbeelding te zien!
PAK UW KANS! en kom langs
voor een vrijblijvende offerte

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl
Renault Twingo 1.2 Authentique

‘09

49.000 km zwart

5.750,-

Renault Modus 1.4 16v

‘06

77.000 km blauw

6.750,-

Honda Stream 2.0i ES Sport 7 pers.

‘04 123.000 km grijs

6.950,-

Seat Ibiza 1.6 Freestyle

‘07

58.100 km grijs

7.750,-

Seat Ibiza 1.6 Freestyle

‘08

97.200 km grijs

7.950,-

Peugeot 207 1.4 3 drs.

‘08

86.200 km blauw

8.250,-

Seat Leon 1.6 Sport Up

‘07

99.700 km grijs

9.450,-

MG MGB 1.8 Roadster

‘79

78.600 km zwart

9.995,-

Seat Leon Stylance

‘07

60.200 km magic zwart 10.500,-

Seat Ibiza SC 1.4 Style + sportvelgen ‘09

37.300 km magic zwart 10.950,-

Seat Altea XL Businessline 1.4 TSi

Prijs is excl. btw.
Auto is geregistreerd in nov 2012

Voor al onze nieuwe en gebruikte auto’s:

www.fiataalsmeer.nl

‘08 132.000 km magic zwart 11.480,-

Seat Ibiza Station 1.2 TDi Style

‘11

84.300 km magic zwart 12.480,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style

‘10

41.200 km track grijs

12.980,-

Seat Ibiza 1.4 Style

‘11

32.000 km zwart

13.995,-

Audi A4 2.0 TDi Avant Pro Line

‘08 141.700 km grijs

14.980,-

Seat Leon 2.0 TFSi FR

‘08

15.995,-

Seat Alhambra 1.4 TSI styl. luxe (nieuw) ‘13

83.200 km candy wit

T o p o c c a s i o n v a n R e n a u lT.

AUTOWIJZER
OCCASIONS
MET A ALSMEERSE
DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT
Aalsmeerse

ealer Associatie

31 km nacht blauw 44.995,-

Zwarteweg 93
Zijdelweg 53
Traviatastraat 2
Sydneystraat 18
Arnoudstraat 4

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

‘Geniet van de lessen’
Op een dag dat ik op de kleinkinderen paste kwam iemand langs
en die zag mijn werk. Jij moet bij
mij in Woubrugge op de schilderskring komen, zei ze. Daar was toen
een wachtlijst maar op een gegeven
moment kon ik er bij en ik geniet
van die lessen. De docent is vooral
heel sterk in ruimtelijk inzicht en ik
leer er veel.” Op de tentoonstelling
in het Oude Raadhuis toont de geboren Rijsenhoutse, die nu al jaren
in Kudelstaart woont, twee van haar
werken. Een akker op de de Westeinderplas en ook de Nieuwkoopse
Plassen zijn er te zien.
“Het werk over de Poel is inmiddels
verkocht. Of ik iets met de Poel heb?

Amazing Amaeurs 2013 is nog te
zien tot en met 18 augustus in het
Oude Raadhuis. Geopend van donderdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur.
Leni Paul

Huttenbouw en spelletjes
voor jeugd in Rijsenhout
Rijsenhout - Ook dit jaar is het mogelijk voor kinderen om hutten te
gaan bouwen in Rijsenhout. Van
5 tot en met 7 augustus wordt de
jeugd een actieve week aangeboden op het terrein aan de Aalsmeerderweg 753. Naast het bouwen aan
de hut kan er geoefend worden met
de spelletjes welke op woensdag
7 augustus onderdeel zijn van de
speurtocht.
Op dinsdag 6 augustus gaat aan
het einde van de dag de barbecue
aan gevolgd door de disco. De prijs
is 20 euro per kind en dit bedrag is
inclusief eten, drinken en materiaal.
Inschrijven is mogelijk tot en met
de eerste dag van de huttenbouw.
Aanmelden kan via jabbeke.devries@quicknet.nl. Uiteraard wordt

het hutten bouwen begeleid door
vrijwilligers. De organisatie is nog
op zoek naar dames en heren, oudere jeugd, die een dag of een dagdeel willen helpen? Aanmelden kan
via genoemd mailadres. Het hutten
bouwen is maandag van 9.00 tot
16.00 uur, dinsdag van 9.00 tot 21.00
uur met misschien ook de mogelijkheid om te blijven slapen en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur. De laatste dag wordt afgesloten met een
prijsuitreiking voor de mooiste en
creatiefste hut.
Het afbreken van de hutten en het
opruimen van het terrein gebeurt op
donderdag 8 augustus door volwassenen (ook vrijwilligers gevraagd)
vanaf 10.00 uur. Kinderen worden
deze dag niet toegestaan.

Amstelvener wint zilver
op het WK Rubik’s Kubus!
Regio – In de nacht van zondag 28
op maandag 29 juli vond de finale plaats van het Wereldkampioenschap Rubik’s Kubus. Dat was in
Las Vegas, waar de 17-jarige Mats
Valk uit Amstelveen (rechts op de
foto) de zilveren medaille won. Mats
loste de Rubik’s Kubus op in een
gemiddelde tijd van 8,65 seconen.
Wereldkampioen werd de Australische favoriet Feliks Zemdegs (midden) met een gemiddelde tijd van
8,18 seconden. Sebastian Weyer

Kinderdagopvang de Stek
gaat week uit logeren
Aalsmeer - Kinderopvang de Stek,
onderdeel van Kinderopvang Solidoe, gaat de komende dagen uit logeren zodat er werkzaamheden aan
het gebouw aan de Meervalstraat
kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Aalsmeer heeft daartoe besloten in samenspraak met Kinderopvang Solidoe.
Tijdens deze werkzaamheden wordt
er asbesthoudend materiaal uit de
verwarmingsruimte verwijderd. Metingen in het gebouw hebben uitge-

wezen dat de luchtkwaliteit prima is
en er geen consequenties voor veiligheid en gezondheid zijn of zijn
geweest.
De kinderen gaan van dinsdag 30
juli tot en met maandag 5 augustus
logeren op twee locaties van Solidoe: Oostkroost in Aalsmeer-Oost
en BSO de Dolfijn in AalsmeerCentrum. Zo kunnen de kinderen
in alle rust worden opgevangen, fijn
buiten spelen en genieten van hun
logeerpartijtje.

Land Zuiderlegmeerpolder
onder water in extreme situaties

Van 5 tot en met 7 augustus

(links) uit Duitsland werd derde met
een gemiddelde tijd van 8,86 seconden. Mats blijft wereldrecordhouder
met een snelste tijd van 5,55 seconden. Maar liefst 581 deelnemers uit
39 landen maakten de reis naar Las
Vegas om speedcubing geschiedenis te schrijven. De deelnemers namen het in 17 verschillende onderdelen tegen elkaar op, met als belangrijkste onderdeel het zo snel
mogelijk oplossen van de klassieke
3x3 Rubik’s Kubus. Mats kreeg bij

1431 VK Aalsmeer
1421 TC Uithoorn
1183 NZ Amstelveen
1175 RN Lijnden
2182 DZ Hillegom

Tel. 0297-383080
Tel. 0297-563044
Tel. 020-4263950
Tel. 020-6594200
Tel. 0252-433043

Start kindervakantieweek
maandag in de Sportlaan

Nel Bruinsma: “Ik heb altijd
van tekenen gehouden”
Ja, ik leg graag de akkers met seringen vast. Door de vele recreatieeilanden verdwijnen die oorspronkelijke seringenakkers langzamerhand.” Vorig jaar won Nel Bruinsma
op de manifestatie Amazing Amateurs de Publieksprijs. “Ja, ik was blij
en verrast. Het is in ieder geval ook
nu weer leuk om mee te doen.”

7.650,7.950,8.495,8.950,13.200,4.950,6.950,7.950,11.900,7.950,22.950,18.950,17.995,17.950,14.950,11.450,15.450,21.950,9.950,-

2010
2011
2011
2008
2012
2006
2007
2007
2011
2006
2011
2011
2011
2009
2010
2011
2010
2008
2011

Tot en met vrijdag 9 augustus

Tentoonstelling Amazing Amateurs

Aalsmeer - Als kind had ze er al
een handje van tijdens de lessen op
school wat op kleine papiertjes te
tekenen. Dat tekenen en schilderen
later haar grote hobby zou zijn had
ze nooit bevroed. Nel BruinsmaSpaargaren (67) is een enthousiaste deelneemster aan de succesvolle
tentoonstelling Amazing Amateurs
die momenteel is te zien in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat. “Ik
schilder nu zo’n tien jaar, maar had
echt nooit de gedachte dat ik nog
eens zou exposeren.

Renault twingo 1.2 16V Authentique
Renault twingo 1.2 16V Collection
Renault twingo 1.2 16 v Collection
Renault twingo 1.6 16V RS Sport
Renault Clio 1.2 16V 5 drs Authentique
Renault Clio 1.2 16V 3 drs Authentique
Renault Clio 1.2 16 v 3 drs expression
Renault Clio 1.4 16v 100 5 drs rip curl
Renault Clio 1.2 TCE 5 drs collection
Renault Grand Scenic 2.0 Techline automaat
Renault gr and scenic 1.5 DCI celsium
Renault gr Scenic TCE 130 Celsium
Renault Scenic 1.6 16V celsium
Renault megane 2.0 16V Cabriolet Techline
Renault megane 1.4 TCE coupe Dynamique
Dacia logan mcv 1.6 MPI laureate 5 pers
Dacia Duster 1.6 16V laureate
Mercedes Benz C200 CDI automaat Elegance
Renault Kangoo 1.5 DCI Express grijs kenteken

Bekijk onze occasions ook
op internet:
www.renault-nieuwendijk.nl

Auto’s worden uitsluitend geleverd
in goede conditie mét APK en beurt!

Witteweg 6
1431 GZ Aalsmeer
0297-325230

De occasion met een jaar garantie.

Streek - In de Zuiderlegmeerpolder
(gemeente Uithoorn) is behoefte
aan extra mogelijkheden om water
op te vangen wanneer het hard regent. Dit voorkomt overlast en schade. Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht bereidt een plan voor om waterberging aan te leggen in het zuiden van de polder. Dit staat op de
website van het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht.
Om overlast en schade door water
in de Zuiderlegmeerpolder te beperken, wil het waterschap waterberging realiseren. Hier kan het water
heen als het hard regent, waardoor
wordt voorkomen dat het waterpeil
te sterk stijgt. Kwetsbaar landgebruik, zoals glastuinbouw, woning-

zijn laatste poging een tijdstraf omdat de kubus niet volledig was uitgelijnd, zonder deze sanctie was hij
wereldkampioen geworden. “Ik ben
ontzettend blij met het resultaat! Feliks heeft verdiend gewonnen. Het
niveau lag heel hoog en de finale
was erg spannend. Jammer van die
tijdstraf, het scheelde maar een millimeter. Feliks is een goede vriend
van me”, aldus Mats.
Naast het winnen van een zilveren
medaille bij de klassieke Rubik’s
Kubus haalde de Amstelvener ook
twee bronzen medailles bij de on-

bouw en akkerbouw wordt hierdoor beschermd tegen wateroverlast. Deze doelstelling heeft geleid
tot het opstellen van een projectplan. Daarin staat beschreven dat
het waterschap enkele graslandpercelen wil afgraven, zodat deze onder water kunnen worden gezet in
extreme situaties. Deze graslandpercelen worden onderbemalen, zodat ze in normale situaties agrarisch
kunnen worden beheerd. Daarnaast
wordt een grote watergang aangelegd, zodat het water uit de polder snel richting waterbergingsgebied kan worden afgevoerd. Dit plan
wordt mede mogelijk gemaakt door
het Europees LandbouwFonds voor
PlattelandsOntwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Aalsmeer - Aanstaande maandag
5 augustus begint de jaarlijkse kindervakantieweek. Tot en met vrijdag 9 augustus. komen rond de 150
kinderen bij elkaar om een geweldige week te beleven! Elk jaar is er
een nieuw thema. Dit jaar is het thema: ‘Beroemd’. Op maandag bouwen de kinderen in groepen een
hut. Deze hut is hun verzamelplaats
voor de rest van de week. Door de
week heen zijn er verschillende activiteiten, zoals zeskamp, knutselen,
sporten en wordt er aan de hut gewerkt. De dagen duren van 10.00
uur ’s morgens tot 16.00 uur in de
middag. Ruim 30 vrijwilligers begeleiden de kinderen de gehele week

bij de activiteiten. De kindervakantieweek is bedoeld voor jongens en
meisjes in de leeftijd van 6 tot en
met 12 jaar, afkomstig uit Aalsmeer
en Kudelstaart. Ook dit jaar vindt
de kindervakantieweek plaats op
het terrein van Atletiek Vereniging Aalsmeer aan de Sportlaan
43a. Voor vragen over de kindervakantieweek of voor meer informatie, kan een mail gestuurd worden
naar kindervakantieweek@debinding.nl of bel met Tessa Westerhof:
06-14929662 of Manon Zwart: 0610520969. De kindervakantieweek
wordt georganiseerd vanuit stichting de Binding, jeugd- en jongerenwerk Aalsmeer en Kudelstaart.

Slapstickmusical, Kinderband en meer

Kindervoorstellingen in
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Buurman en buurman
beginnen voor zichzelf op woensdag 30 oktober in Crown Theater Aalsmeer. Ze geven twee voorstellingen, de eerste om 14.00 uur,
de tweede om 16.00 uur. Reken op
een spetterende slapstickmusical
met liedjes van Ivo de Wijs. Als de
Buurmannen door hun mooie bank
zakken is er niets aan de hand. Met
een hamer, zaag, stukkie touw en
wat lijm is de bank zo gerepareerd.
Hupsakee, lekker makkelijk! En als
ze dan besluiten om van wat oude planken een bijpassende tafel te
maken, zijn ze niet meer te houden.
Voor ze het weten beginnen ze voor
zichzelf en zijn beiden directeur van
hun eigen meubelfabriek. Als dat
maar goed gaat! De liedjes zijn geschreven door taalkunstenaar Ivo de
Wijs. Cabaretier Jelle Kuiper maakte
de teksten en regisseur Bruun Kuijt
regisseerde het tot een echte slapstickmusical.

De muzikanten van de Kinderband
hebben al jarenlange ervaring in
diverse nationale en internationale bands/acts. In 2006 begon het
idee te spelen bij zanger Maurice
voor een echte band voor kinderen.
Hij schreef liedjes en besloot deze
met zijn band op te nemen. Sinds
die tijd is alles in een stroomversnelling gegaan: een prachtig landelijk verschenen boek met cd (Alle
dagen feest) is het resultaat geworden. Een optreden van de Kinderband is voor de kinderen vaak een
eerste kennismaking met (live) popmuziek en alles wat ermee samenhangt. Zo wordt er gezongen, gedanst en kunnen kinderen ervaren
hoe het is om mee te spelen in een
band. Het stimuleert ouders om hun
kinderen vaker van livemuziek te laten genieten. Het geeft hen ook een
sterke impuls om zelf weer (meer)
naar concerten te gaan!

derdelen 4x4 kubus en 2x2 kubus.
Nederland werd naast Mats Valk
vertegenwoordigd door de 46-jarige Almeerder Ron van Bruchem,
hij won de titel van snelste kubusdraaier ter wereld boven de
30 jaar. De 50-jarige Amstelveense Hanneke Rijks behaalde de 506e
plaats overall.

Mr. Finney
Theater Terra, bekend van Kikker,
Koning van Katoren en Koekeloere brengt Mr Finney uit de bekende
boeken van Laurentien van Oranje
en Sieb Posthuma naar Crown Theater Aalsmeer op woensdag 27 november vanaf 14.30 uur! ‘Waar gaat
de wind eigenlijk naartoe?’ vraagt
Mr Finney. Met zijn beste vriend Slak
kijkt hij naar buiten. Daar heerst een
woeste storm. Slak zucht: ‘Mr Finney wil ook altijd alles weten’. Opeens horen ze een geluid dat nóg
harder klinkt dan de stormwind.
Hoest er nou iemand? Buiten vinden ze een ziek dier dat verdwaald
is. Mr Finney belooft deze vreemdeling thuis te brengen. Voortgeduwd
door de harde wind gaan ze op reis.
Slak verwacht veel problemen, maar
gelukkig krijgt Mr Finney hulp van
zijn vliegende vriendin Pinky Pepper. Samen beleven ze een spannend avontuur dat eindigt op de bodem van de zee...

Jungle Book
Zaterdag 25 januari vanaf 15.00 uur
kan door jeugd genoten worden
van ‘Jungle Book’ in Crown Theater
Aalsmeer. Ruim een kwart eeuw geleden schreef de Engelse auteur Rudyard Kipling een verzameling oerwoudverhalen die hij bundelde in
The Jungle Books. Sindsdien zijn
deze verhalen talloze malen bewerkt
en verfilmd. OpusOne heeft ‘Jungle
Book’ al in 1996 bewerkt tot een
spetterende theatervoorstelling; het
behoort tot de hoogtepunten binnen
het repertoire van dit populaire gezelschap. In een gloednieuwe en eigentijdse enscenering kan iedereen
nu weer meeleven met de avonturen
van Mowgli, zijn rondborstige vriend
Baloo de Beer en de ranke panter
Bagheera. Mowgli is op zijn hoede
voor de Apenbende en vooral voor
de tijger Shere Khan, met wie hij een
fel gevecht voert. De grootste strijd
voert Mowgli echter met zichzelf.
Zal hij, de koning van de jungle, ooit
terugkeren naar de mensenwereld?

Wie heeft de Rubik’s Kubus niet ooit
uitgespeeld of althans een dappere poging ertoe gewaagd? Al ruim
30 jaar is de Rubik’s Kubus de beste
verkochte puzzel ter wereld.

De Kinderband
Zondag 12 januari vanaf 15.00 uur
verzorgt de Kinderband een voorstelling speciaal voor iedereen vanaf
vier jaar in Crown Theater Aalsmeer.

Voor het complete programma en
de aankoop van kaarten: www.
crowntheateraalsmeer.nl. Wie snel
beslist, kan gebruik maken van kortingen middels sprintprijzen.

