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Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Elektromonteur 
gezocht 

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Brutale poging tweetal tot 
zakkenrollerij op plein
Aalsmeer - Op maandag 1 augus-
tus rond kwart voor twee in de mid-
dag heeft een brutale poging tot 
zakkenrollerij plaatsgevonden op 
het Raadhuisplein. Een echtpaar had 
boodschappen gedaan en ging afre-
kenen bij de kassa. Bij het betalen 
gingen twee mannen heel dicht in 
de buurt van het stel staan. 
Het echtpaar vertrouwde het niet 
en nam voorzorgsmaatregelen. De 
vrouw legde bij het verlaten van de 
winkel haar hand op de kontzak 
waar de man zijn portefeuille be-
waarde en de man besloot zijn pas 
in de borstzak van zijn blouse op te 
bergen. Op het Raadhuisplein, te-

genover de slijterij, werd het echt-
paar aangesproken door de twee 
mannen. Een van de twee probeerde 
de bankpas uit de blousezak te pak-
ken.  Een bestuurder van een passe-
rende auto zag dit en begon luid te 
toeteren. De twee mannen besloten 
er vandoor gegaan. Ze liepen weg 
richting de Stationsweg. De politie 
zoekt getuigen.  De twee mannen 
hadden beiden glad donker haar, 
een licht getinte huid en zijn onge-
veer 24 jaar. De een droeg een zwar-
te jas, de ander een geruite blouse. 
Deze man had een tasje bij zich. Iets 
gezien, weet u/jij meer? De politie 
hoort het graag via 0900-8844.

“Krant meegenomen in bagage”
Fotowedstrijd: Meerbode 
wil mee op vakantie
Aalsmeer - De Nieuwe Meerbode 
wil mee op vakantie, is het onder-
werp van de fotowedstrijd deze zo-
mer. De afgelopen jaren zijn tuinen 
in de schijnwerpers gezet en heb-
ben vele foto’s van dieren de krant 
opgevrolijkt. Dit jaar maar eens va-
kantiekiekjes, maar wel met de 
krant in de hand. De eerste foto’s 
komen binnen uit buiten- en bin-
nenland en uit ‘om de hoek’, want 
thuisblijvers mogen ook hun kran-
tenprent insturen. Reisbureau De 
Arend heeft voor de fotowedstrijd 
twee reischeques van elk 25 euro 
beschikbaar gesteld en dat is toch 
een leuke opsteker voor een vol-
gend tripje.  Deze week een prach-
tige familiefoto met een nog prach-
tiger verhaal erbij. Ingestuurd door 
Mieke Maarse op verzoek van haar 
schoonmoeder, die met haar 87 jaar 
zelf niet in het bezit van een compu-

ter is. De begeleidende tekst heeft 
zij wel zelf geschreven:

“Een vakantiefoto genomen bij ons 
vakantiehuisje in Sint Maartenszee. 
Onze zoon Peter en zijn vrouw na-
men ons vier heerlijke dagen mee. 
Even lekker buiten vertoeven met de 
Nieuwe Meerbode, deze vertrouw-
de krant hadden we beiden in onze 
bagage meegenomen. Nog steeds 
vind ik het een geweldig leuke fo-
to. U ook? Helaas is mijn man er niet 
meer, maar ik denk heel graag te-
rug aan zes jaar lang deze vakantie-
dagen.”
Map Procházka-van Leeuwen.
 
Geeft het inspiratie? Kom maar op 
met de foto’s, de wedstrijd loopt 
door tot eind augustus. Insturen 
met een verhaal(tje) erbij kan via 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

Gemeente gaat ‘roeren’ in 
maatschappelijk vastgoed
Aalsmeer - In opdracht van de ge-
meenteraad heeft het college een 
vastgoedvisie laten maken, inclusief 
een uitvoeringsplan en een huur- en 
subsidiebeleid voor het maatschap-
pelijk vastgoed in de gemeente. De 
heroriëntatie is gericht op het berei-
ken van een nieuw evenwicht tus-
sen de kosten en opbrengsten van 
gemeentelijke gebouwen en terrei-
nen, die worden ingezet voor ge-
bruikers uit de sectoren sport, cul-
tuur en welzijn. De bestuurders kre-
gen als uitgangspunt mee dat ter-
reinen en gebouwen met een maat-
schappelijk doel zo effectief moge-
lijk ingezet moeten kunnen worden 
met transparante en lage kosten. De 
visie is vertaald in een uitvoerings-
plan met daarin het voorstel om een 
elftal bestaande gemeentelijke pan-
den op korte of middellange termijn 
te verkopen dan wel te slopen en de 
bijbehorende locaties te herontwik-
kelen. Naast het zwembad gaat, zo 
is reeds besloten, de vierde sport-
hal gebouwd worden, die door de 
nieuwe fusieschool van De Hoek-
steen en De Wegwijzer als gymzaal 
gebruikt kan worden. 

Sloop zalen en panden
De gymzalen aan de Jac. P. Thijssel-
aan en Roerdomplaan worden dan 
overbodig en voorgesteld wordt de-
ze te slopen. Voor beide locaties is 
herontwikkeling met woningbouw 
voorzien. De exploitatie van de nieu-
we sporthal gaat net als de ande-
re binnen- en buitensportvoorzie-
ningen en het zwembad in handen 
gegeven worden van ESA, die ook 
het beheer over de midgetgolfbaan, 
het sportcomplex Calslagen en, na 
realisatie, de nieuwe atletiekbaan 
voor rekening gaat nemen. Naast 
de gymzaal gaan ook alle opstallen 
(school- en verenigingsgebouwen) 
aan de Roerdomplaan en de Meer-
valstraat met de grond gelijk ge-
maakt worden, evenals het voorma-
lige voetbalcomplex aan de Dreef 
met uitzondering vooralsnog van 
het voormalig VVA-clubgebouw. 
Het schoolgebouw van De Hoek-
steen wordt overigens wel in stand 
gehouden en mag hopelijk (LIB-zo-
ne) geschikt gemaakt worden voor 
huisvesting. 

Biljarters naar Studio’s
Met de huurders van het buurthuis 

in de Roerdomplaan 3 heeft de ge-
meente gezocht naar nieuwe onder-
komens. Buurtvereniging Hornmeer 
heeft interesse getoond in het vrij-
gekomen clubgebouw van VVA. Uit 
onderzoek blijkt echter dat de reno-
vatie relatief duur is. Daarom wordt 
nu bezien of het interessant is om 
het clubgebouw tijdelijk als buurt-
huis te gebruiken en de buurthuis-
functie te zijner tijd mee te nemen 
in de nieuwbouw aan de Roerdom-
plaan en Meervalstraat. De Biljart-
vereniging heeft in samenwerking 
met de gemeente ook een nieuw 
onderkomen gevonden. Door het 
management van Studio’s Aalsmeer 
is aangegeven dat de Biljartvereni-
ging passend gehuisvest kan wor-
den onder handhaving van de huur 
die nu ook betaald wordt. Ook het 
Rode Kruis en de stichting Marok-
kaanse Gemeenschap Aalsmeer 
hebben hun onderkomen in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan. 

‘Huis der gemeente’
Het Rode Kruis gaat verhuizen naar 
het gemeentehuis. De beneden-
ruimte hier gaat ontwikkeld worden 
tot het ‘huis der gemeente’ en in de-
ze ontwikkeling heeft de EHBO, nu 
gehuisvest aan de Baccarastraat 
15, ook oren naar. Voor het ‘huis 
der gemeente’ is een herontwikkel-
plan gemaakt, gericht op het huis-
vesten van bestuurlijke en publieks-
functies in combinatie met gebruik 
van het souterrain voor activiteiten 
van maatschappelijke organisaties 
en instellingen. Nieuwe gebruikers 
worden ook de Vrijwilligerscentrale 
en Vita, de vaste huurders van het 
gemeentelijke pand aan de Parklaan 

27. Zij moeten verhuizen vanwege 
herontwikkeling van dit gebouw tot 
woonbestemming bij voorkeur voor 
jongeren en starters. 

De Werkschuit nog zoekende
Voor de Marokkaanse Gemeen-
schap is nog geen nieuw verblijf 
gevonden en ook nog niet voor De 
Werkschuit, die net als de EHBO 
haar ‘stekkie’ in de Baccarastraat 
15 moet verlaten vanwege de ver-
koop van het pand aan een ontwik-
kelaar, die hier jongerenhuisvesting 
wil realiseren. Ook in Kudelstaart is 
‘geroerd’ in het vastgoed. Het pand 
van jongerencentrum Future aan de 
Graaf Willemlaan 3 is sterk verou-
derd en rijp voor de sloop. Onder-
zocht wordt nu of de Future tijde-
lijk verplaatst kan worden naar het 
pand van de voormalige bibliotheek. 
De vrijkomende locatie na sloop 
kan herontwikkeld worden ten be-
hoeve van woningbouw. De eindsi-
tuatie, gereed rond 2020, is dan dat 
Aalsmeer beschikt over modern en 
duurzaam maatschappelijk vast-
goed bestaande uit vier sporthal-
len, twee grote sportcomplexen, een 
zwembad, vier gymzalen, het ‘huis 
der gemeente’, Oude Veiling en bi-
bliotheek, drie monumenten (mo-
len, watertoren en toren dorpskerk), 
Graaf Willemlaan 1 en jeugdhonk in 
Oost. De Vastgoedvisie en het uit-
voeringsplan maatschappelijk vast-
goed wordt besproken in de eer-
ste gezamenlijke en openbare ver-
gadering na het zomerreces van de 
commissies Ruimte en Economie en 
Maatschappij en Bestuur op don-
derdag 25 augustus in het gemeen-
tehuis vanaf 20.00 uur.

Gemeente waarschuwt 
voor blauwalg in Poel!
Aalsmeer - Buiten een aantal of-
fi ciële zwemlocaties in Aalsmeer 
is ook elders in openbaar wa-
ter blauwalg aangetroffen. Het ne-
gatief zwemadvies voor Vrouwen-
troost/Surfeiland, sinds 29 juli, is 
nog steeds van kracht, evenals de 
waarschuwing voor de zwemsteiger 
aan de Herenweg in Kudelstaart. 
De waarschuwingsborden worden 
weggehaald als de blauwalg ver-
dwenen is. 

De offi ciële zwemlocaties wor-
den regelmatig gecontroleerd op 
blauwalg door de provincie. Het 
gewone open water dat niet be-
kend staat als  offi ciële zwemloca-
tie wordt echter niet gecontroleerd. 
Daar kan echter wel blauwalg voor-
komen en daarom worden zwem-

mers, met name kinderen en oude-
ren, gewaarschuwd om voorzichtig 

VAKANTIETIJD: FOTOWEDSTRIJD

te zijn bij het zwemmen. Ook voor 
honden kan zwemmen in dit wa-
ter ongezond zijn. Actuele informa-
tie over de kwaliteit en veiligheid 
van zwemlocaties in Nederland is 
te vinden op www.zwemwater.nl en 
op te vragen via de zwemwatertele-
foon: 0800-9986734.
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EDITIE 1: 
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AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplAgE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Aalsmeer - De roep om vrijwilli-
gers klinkt steeds luider. Dat merkt 
Mantelzorg & Meer dagelijks. Heeft 
u ruimte in uw agenda en wilt u zich 
inzetten voor mensen met een chro-
nische ziekte of een beperking? 
Even naar buiten, samen bood-
schappen doen, thuis koffi e drin-
ken en praten of samen een leu-
ke activiteit ondernemen. Het is fi jn 
als u een zorgachtergrond heeft, 
maar het is niet noodzakelijk. Wat 
telt is dat u graag iets voor een an-

der betekent. De Coördinator Vrij-
willigers van Mantelzorg & Meer 
maakt graag kennis met u. Samen 
bespreekt u wat u wilt en wie het 
best bij u past. Een match op maat 
dus! Er wordt gezorgd voor training 
en professionele begeleiding. En u 
krijgt reiskostenvergoeding. Voor in-
formatie en aanmelden kan contact 
opgenomen worden met Mantel-
zorg & Meer via 020-3335353, via e-
mail info@mantelzorgenmeer.nl of 
bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Mantelzorger, meld u aan 

Tuin Bram de Groote open
Uithoorn - Zondag 7 augustus is de 
Tuin van Bram de Groote van 13.00 
tot 16.00 uur weer open voor be-
langstellenden. Dank zij het mooie 
weer veel bloeiende borders en vol-
op rijpend fruit in de boomgaard. 
De Open Dag van de Tuin Bram de 
Groote staat dit keer in het teken 
van vertellingen. Elza Vis heeft een 
rijke ervaring als verhalenverteller. 
Zij zal ook dit jaar onder de trompet-
boom weer nieuwe natuurverhalen 

vertellen. De verhalen zijn gepland 
om half twee en half drie. Er zijn be-
perkte mogelijkheden voor een zit-
plaats. Wie zeker wil zijn van een 
zitplaats, kan het beste een eigen 
klapstoeltje meenemen. De tuin ligt 
op de hoek van  de Boterdijk en El-
zenlaan in Uithoorn. U kunt nu naar 
binnen via de zij-ingang tegenover 
de werkschuur aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. De toegang is gratis.

Aalsmeer – Marcel Harting 
(1974), als tiener eerste gedicht 
op Teletekst; spannend. Bedrijfs-
bladen, lokale media; interessant. 
Uitvaarten en 'Hilversum' indruk-
wekkend. Als dorpsdichter, ope-
ningen, radio, tv, eigen boek; een 
ervaring. Liever nog dan alle aan-
dacht; een (glim)lach, traan, be-
grip, herkenning voor u, bij het 
lezen van zijn gedicht. Hij blijft 
graag voor u schrijven. 

Horen, zien en zwijgen

Vredesduif, geringd,
schrijft zonder slagpennen
Persmuskieten
staan ontvleugeld aan de grond
Vrouwe Justitia
kijkt angstig door nikab naar
Democratie,
na hervormingen verwond
Normen,
waarden waardeloos genegeerd
Uiting, mening,
seksuele vrijheid monddood
Oppositie naast academici;
protest achter tralie
Recep Tayyip Erdogan,
onze Navo-bondgenoot

Marcel Harting

Aalsmeer - Op zondag 14 augustus 
vindt er een excursie plaats naar het 
Schinkelbos. De excursie begint om 
10.00 uur en wordt georganiseerd 
door het IVN Amstelveen. Verzame-
len op de parkeerplaats ter hoog-
te van Bosrandweg 35 te Aalsmeer. 
Voor meer informatie: 06-25083910.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 5 augustus haalt de jeugd-
afdeling van R.K.Des het oude pa-
pier op. Gaarne uw papiercontainer 
of dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld dienen 
te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart fi nanci-
eel alle Kudelstaartse verenigingen.

Excursie eetbare planten
Vinkeveen - Op zaterdag 6 augus-
tus organiseert IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn een excursie Eetba-
re planten aan de Demmerikse Ka-
de 17 (tegenover kaas-zuivelboer-
derij van der Arend in Vinkeveen. 
Samen met IVN Natuurgidsen ga je 
op pad en maak je kennis met wilde 
eetbare planten. Dat kan van 14.00 
tot 15.30 uur of van 16.00 tot 17.30 
uur. Tijdens de excursie legt de gids 
je uit welke planten eetbaar zijn en 
welke je beter kan laten staan. Luis-
ter naar uitleg over de meest gang-
bare kruiden. Maar ruik, voel en 
proef ze ook! Ga ook thuis zelf aan 
de slag met behulp van de folder die 
je na afl oop krijgt.  
De Oude Demmerikse Kade is een 
restant van een begrenzing van een 
moerasontginningsgebied uit de 
Middeleeuwen, ontstaan tussen het 
jaar 1000 en 1200. Toen werd deze 
moeraswildernis, De Ronde Venen, 
voor de mens toegankelijk gemaakt. 
Op de kade word je duidelijk dat 
je bij het boodschappen doen een 
aantal schappen in de supermarkt 
of bij de groenteman over kunt 

slaan. Want eetbare planten kom je 
ook in de natuur tegen! “Hè, kun je 
dat echt eten?”, hoort de IVN Na-
tuurgids vaak! Ja, je kunt ze eten en 
zijn een lekkere, gezonde en waar-
devolle aanvulling op de dagelijkse 
maaltijd. 
Tijdens elk seizoen kun je specifi e-
ke lekkernijen maken. Welke dat nu 
zijn? Hoor het tijdens de excursie en 
meld je aan bij contactpersoon El-
len Aarsman, tel. 0297-288106 of 
per e-mail: r.aarsman@telfort.nl. Of 
ga naar de website voor meer infor-
matie

Schipholdraaibrug dag 
dicht voor fi etsers
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland sluit op woensdag 10 au-
gustus van 06.00 tot 20.00 uur de 
Schipholdraaibrug in de gemeente 
Haarlemmermeer af voor fi etsers en 
voetgangers. Zij volgen dan de om-
leiding die sinds mei 2016 is inge-
steld voor bromfi etsers, via de Bos-
randbrug, het Amsterdamse Bos en 
vice versa. De afsluiting heeft geen 
gevolgen voor de scheepvaart. De 
afsluiting is noodzakelijk om wan-
den te plaatsen van het nieuwe 
landhoofd, de plek waar de brug 
aansluit op de Schipholdijk. Om hier 
goed bij te kunnen, wordt de Schip-
holdraaibrug open gezet.

Herstelwerkzaamheden
De werkzaamheden op 10 augus-
tus zijn onderdeel van herstelwerk-
zaamheden aan de Schipholdraai-
brug, die in mei 2016 zijn gestart. 

Autoverkeer en bromfi etsers wor-
den tijdens de herstelwerkzaamhe-
den omgeleid, fi etsers en voetgan-
gers kunnen met uitzondering van 
10 augustus tussen 06.00 en 20.00 
uur gebruikmaken van een tijdelij-
ke brug die aansluit op de Schiphol-
draaibrug. 
Naar verwachting wordt de brug 
eind september 2016 weer openge-
steld voor al het verkeer.

Meer informatie
Met vragen of klachten over de 
werkzaamheden kunnen wegge-
bruikers en omwonenden con-
tact opnemen met het Servicepunt 
van de provincie via telefoonnum-
mer 0800 0200 600 of per e-mail: 
servicepunt@noord-holland.nl. De 
werkzaamheden zijn ook te volgen 
via www.noord-holland.nl/schiphol-
draaibrug of Twitter

Op 5, 6 en 7 augustus
Tuinvlindertelling: Doe mee! 
Aalsmeer - Om erachter te komen 
hoe het met de vlinders in de tuin 
gaat houdt De Vlinderstichting op 5, 
6 en 7 augustus de jaarlijkse tuin-
telling. Dankzij de tellingen krijgt De 
Vlinderstichting een goed beeld van 
de natuur in stad en dorp. Ieder-
een ziet wel eens vlinders in de tuin. 
Maar waarom zou je ze tellen? Door 
de vlinders in je tuin te tellen, kun je 
meten hoe het met de natuur in je 
omgeving gaat. 
Die cijfers zijn belangrijk, want dag-
vlinders reageren snel op het milieu 
en op klimaatverandering. De Vlin-

derstichting verzamelt al jarenlang 
gegevens over vlinders, zodat ze 
nog beter beschermd kunnen wor-
den. 
Kijk welke vlinders je ziet en geef 
het door. Vlinders tellen is een re-
laxed klusje; je hoeft echt geen ex-
pert te zijn! Kijk een kwartier in je 
tuin en geef door wat je ziet via 
www.vlindermee.nl of www.tuintel-
ling.nl. Of download de gratis app 
‘Vlindermee’ voor Android of voor 
iOs. Zowel op de site als in de app 
zitten handige functies om de vlin-
dersoorten te herkennen.

Speeddaten tijdens Borrel 
Aalsmeer op 11 augustus
Aalsmeer - Donderdag 11 augus-
tus kunnen belangstellenden weer 
netwerken tijdens de 45ste editie 
van de netwerkbijeenkomst Bor-
rel Aalsmeer. Iedereen is van har-
te welkom bij à Resto Bar & Bras-
serie gevestigd in de Bloemenvei-
ling FloraHolland aan de Legmeer-
dijk. Niet alleen ondernemers, zzp-
ers of werknemers zijn welkom om 
te komen netwerken, ook werkzoek-
den zijn welkom. Iedereen heeft een 
zakelijk netwerk! Ook relaties uit de 
regio Haarlemmermeer, Amstelland 
en uit andere gemeenten bezoeken 
de netwerkbijeenkomst. Tijdens elke 
netwerkbijeenkomst bezoeken weer 
‘nieuwe’ netwerkers de netwerkbor-
rel. Vanaf 17.00 uur ben je welkom 

en vanaf 18.15 uur staat speedda-
ten op het programma. In 8 minuten 
tijd maak je kennis met een andere 
relatie van Borrel Aalsmeer en dan 
wordt er gerouleerd. In totaal maak 
je kennis met 10 à 15 andere net-
werkers. Deelname is uiteraard niet 
verplicht. 
Vanaf 17.00 uur kan je tijdens de 
netwerkborrel een dagschotel be-
stellen en om 20.00 uur staat er een 
lange tafel klaar en wordt de mo-
gelijkheid geboden om met diver-
se relaties samen te dineren. Ben je 
verhinderd? Dan ben je 8 septem-
ber, 13 oktober of 10 november wel-
kom!  Voor meer informatie en het 
volledige programma www.borre-
laalsmeer.nl

Lions Golfdag voor stichting 
‘Het vergeten kind’
Aalsmeer - Op vrijdag 16 septem-
ber organiseren de beide Lionsclubs 
in Aalsmeer – LC Aalsmeer Ophelia 
en LC Aalsmeer – de inmiddels tra-
ditionele jaarlijkse golfdag. De net-
to opbrengst zal dit jaar gaan naar 
de Stichting ‘Het vergeten kind’. De-
ze stichting besteedt de opbrengst 
aan het realiseren van zogenaam-
de Tovertuinen in opvanglocaties 
waar kinderen verblijven die door 
uiteenlopende omstandigheden niet 
thuis kunnen opgroeien.  Vanwege 
het 100 jarig bestaan van Lions Ne-
derland zal de stichting dit jaar door 
alle Lions clubs in ons land onder-
steund worden. De Lions Golfdag 
zal ook dit jaar weer plaatsvinden 
op de prachtige baan van het Golf-
park Wilnis in een uitnodigend pol-
derlandschap met schitterende wa-
terpartijen. Er zal een 18 holes Sta-
bleford wedstrijd (Texas Scramble) 
worden gespeeld met een gunshot 
start om circa 12.15 uur.
Om deze golfdag tot een succes te 

maken en dus een zo hoog mogelij-
ke opbrengst te realiseren voor de 
goede doelen mikken de Lionsclubs 
onder andere ook op bedrijven die 
deze golfdag goed kunnen gebrui-
ken om de contacten met hun re-
laties te verstevigen. Maar ook gol-
fers die alleen of samen met ande-
ren willen inschrijven kunnen op 16 
september een gezellige golfdag 
beleven. Ze zijn van harte welkom!
De faciliteiten van het Golfpark 
Wilnis met z’n heerlijke terras, het 
sfeervolle clubhuis en het prima 
restaurant bieden na afl oop van de 
wedstrijd volop gelegenheid om de-
ze sportieve dag met uw relaties en 
vrienden op een plezierige manier af 
te ronden. Er is op dit moment nog 
ruimte voor enkele fl ights, dus als u 
mee wilt doen op vrijdag 16 septem-
ber kunt u contact opnemen met 
Cees de la Haye via 06-53195612 en 
ceesdelahaye@gmail.com of Leonie 
Mantel via 06-50526797 en leonie-
mantel@mac.com.

KERKDIENSTEN

Excursie naar 
Schinkelbos

Oud papier in 
Kudelstaart

Gedicht van de 
maand augustus

Zondag 7 
Augustus

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat
Zondag dienst om 10u. met Joop 

Strietman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Geen dienst op 7 augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

18.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Mie-

ke Wierda. Collecte voor Jeugd-
werk. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

A.J. Fraanje uit Drachten. Orga-
nist: G. de Lange.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst 
met dhr. P. Mostert uit Hendrik 
Ido Ambacht. Organist: C. Ver-
schoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling 

in Engels. Spreker: Peter-Harm 
Bos. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. J. 
Trommel en 18.30u. ds. M. Ho-
genbirk. Gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. Woordcommu-

nieviering met M. van Zoelen in 
Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering in Karmelkerk. 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
   Diensten Russiche orthodoxe 

kerk. Zaterdag 17.30u. Avondge-
bed. Zondag 10u. Goddelijke li-
turgie. Zondag 16 uur is er kerk-
dienst voor iedereen.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst, dhr. E. Kra-
mer uit Aalsmeer.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Woordcommunie-

viering. 
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 van september tot 
en met april. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag van sep-
tember tot en met mei.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.



Muziek
Zondag 7 augustus:
* Akoestich optreden Marcel Scher-
penzeel op terras The Shack in Ou-
de Meer vanaf 16u.
Vrijdag 12 augustus: 
* Tribute to Peter Green’s Fleet-
wood Mac in The Shack, Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer vanaf 16u.
Zondag 14 augustus:
* Woodshack-Woodstock-Jam in 
The Shack vanaf 16u.

Films
Vanaf donderdag 4 augustus:
* Actiefilm ‘Jason Bourne’ in Bios-
coop Aalsmeer, Van Cleeffkade. Da-
gelijks vanaf 21.15u.
8 en 10 augustus:
* Film ‘De Helleveeg’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Maandag en woensdag 
vanaf 20u.
Dinsdag 9 augustus:
* Film voor senioren ‘Knielen op een 
bed violen’ in Bioscoop Aalsmeer. 
Aanvang: 13.30u.

Exposities
Vrijdag 5 augustus:
* Opening foto-expositie over reno-
vatie Seringenpark in het gemeen-
tehuis om 16.30 uur. Te zien tot en 
met oktober.
6 en 7 augustus:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
vanaf 10.00 uur. Leuke speurtocht 
voor kinderen door tuinbouwmuse-
um. Diverse planten en groenten te 

koop. Ook dinsdag tot en met vrij-
dag open vanaf 10u.
Tot en met 18 september:
* Stock-expositie in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg (tegenover 
watertoren). Open zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 

Diversen
Donderdag 4 augustus:
* Fietstocht met pedaalridders OVAK 
richting Leimuiden. Vertrek om 
13.30u. bij zwembad aan de Dreef.
Vrijdag 5 augustus:
* Oud papier inzameling Kudelstaart 
vanaf 18u.
Zondag 7 augustus:
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u. Elke zondag.
Woensdag 10 augustus:
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 11 augustus:
* Kaartmiddag voor ouderen in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Speeddaten bij Borrel Aalsmeer in 
resto-bar op het terrein FloraHol-
land, Legmeerdijk vanaf 17u.
13 tot en met 21 augustus:
* Watertoren dubbel-tennistoer-
nooi voor senioren bij Tennis2Ten-
nis in Beethovenlaan. Info en opga-
ve: www.tennis2tennis.nl.
Zondag 14 augustus:
* Excursie naar Schinkelbos met 
IVN. Verzamelen om 10u. bij Bos-
randweg 35, kant Aalsmeer.

Van links naar rechts Willy van de Loon, Ada Bruine de Bruin, Agnes van de 
Wal en Jacqueline van Wetten. Foto: www.kicksfotos.nl

Amazing Amateurs trekt 
bijna 800 bezoekers
Aalsmeer - Fotografe Sarah Baracs 
en schilder Ada Bruine de Bruin zijn 
respectievelijk door de vakjury en 
door het publiek uitgeroepen tot 
makers van de meest tot de verbeel-
ding sprekende kunstwerken bij de 
expositie van de Amazing Amateurs. 
Marianne Kaayk, voorzitter van het 
KCA, noemde de vijfe tentoonstel-
ling van de Amazing Amateurs er 
één van originaliteit en variëteit. De 
expositie was met bijna 800 bezoe-
kers was dan ook de drukste van het 
jaar. Bijzonder detail waren de drie 
kunstkijklessen die over het werk 
van deze amateurkunstenaars aan 
basisschoolleerlingen zijn gegeven.
Er deden maar liefst 45 kunstenaars 
mee met 83 kunstwerken. Net als in 
andere jaren had de vakjury het er 
moeilijk mee om een keuze te ma-
ken voor drie kunstwerken. Basis 
voor die keuze waren de punten ori-
ginaliteit, materiaalgebruik, kleurge-
bruik en de totale kwaliteit van het 
werk. 
Maar bovenal wilde de vakjury haar 
waardering uitspreken voor datge-
ne waar een deelnemer mee be-
zig is. Zo roemde de KCA-voorzitter 
kunstenares Willy van de Loon om 
haar durf en lef met het werk ‘Sa-
lonzebra’ en Jacqueline van Wetten 
prees ze om haar prachtige krach-
tige potten met vormen die de na-
tuur ons ook geeft en tegelijkertijd 
ook fragiel zijn. Winnaar werd zoals 

gezegd Sarah Baracs met haar foto 
‘Een eigen gezicht’.  “De foto’s van 
Baracs hebben een eigen gezicht,” 
zo meende de vakjury. “Met zacht 
versluierende kleuren, met oog voor 
detail laat Baracs een heel verhaal 
in één foto zien. Het is meer dan een 
momentopname. Er zit beweging in, 
een verhaal, maar laat tegelijkertijd 
veel open.”De vakjury was hierbij 
unaniem in haar keuze.
Ada Bruine de Bruin werd met 79 
punten gewaardeerd door het pu-
bliek met haar realistische schilde-
rij van een otter met ottertje drijvend 
in het water. Goede tweede was Ri-
chard Logger met 78 punten en der-
de werd Agnes van de Wal met 75. 
In totaal zijn er 359 stemmen uitge-
bracht, iets minder dan in andere ja-
ren. Dat komt waarschijnlijk doordat 
er minder kunstenaars meededen 
aan deze Amazing Amateurs.

Volgend jaar tijdens Kunstroute
De vakjury bestaand uit Miep Maar-
se, Heleen van Haaften, Josephi-
ne van Breughel en Annelie Klein 
Sprokkelhorst is ook de tentoonstel-
lingscommissie. Met het oog op het 
nieuwe expositieseizoen vertelde de 
voorzitter dat de commissie beslist 
heeft om volgend jaar de Amazing 
Amateurs te verhuizen naar een an-
dere maand namelijk tegelijk met 
de Kunstroute die altijd in septem-
ber plaatsvindt. 

Divers aanbod in zomervakantie
Actiefilm ‘Jason Bourne’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Nieuw en natuurlijk 
ook te zien in Bioscoop Aalsmeer: 
‘Jason Bourne’. Matt Damon is te-
rug als Jason Bourne in deze gelijk-
namige actie-thriller. Na The Bour-
ne Supremacy en de The Bourne 
Ultimatum regisseert Paul Green-
grass ook het nieuwe hoofdstuk uit 
de Bourne franchise. In Jason Bour-
ne keert de voormalig, meest dode-
lijke agent van de CIA, Jason Bour-
ne terug vanuit de anonimiteit. Da-
mon wordt in deze film bijgestaan 
door Alicia Vikander, Vincent Cas-
sel en Tommy Lee Jones, ook Julia 
Stiles keert terug in de Bourne cast. 
Samen met Jeffrey Weiner zal we-
derom Frank Marshall van Captivate 
Entertainment de film produceren, 
zij krijgen hierbij hulp van Green-

grass, Damon, Gregory Goodman en 
Ben Smith. Geschreven door Green-
grass en Christopher Rouse en ge-
baseerd op de personages gecre-
eerd door Robert Ludlum. De film 
duurt 123 minuten en is donder-
dag 4 tot en met maandag 8 augus-
tus vanaf 21.15 uur in de bioscoop 
in Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. Kaarten zijn te koop via 
0297-753700 en bioscoop@studios-
aalsmeer.nl en zijn te koop in de ge-
zellige biosbar. Bioscoop Aalsmeer 
presenteert deze zomervakantie 
een grote variëteit aan films voor al-
le leeftijden. Tip: Op maandag 8 en 
woensdag 10 augustus vanaf 20.00 
uur ‘De Helleveeg’. Kijk voor het 
aanbod en filmtijden op www.bios-
coopaalsmeer.nl. 

Dinsdagmiddag in Bioscoop Aalsmeer

Film ‘Knielen op een bed 
violen’ voor senioren
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 
9 augustus draait er weer speci-
aal een film voor ouderen in Bios-
coop Aalsmeer. Deze keer kan ge-
noten worden van de prachtige ver-
filming van Jan Siebelink’s roman 
‘Knielen op een bed violen’. Hans 
en Margje Sievez leiden een geluk-
kig gezinsleven op hun kwekerij. Op 
een dag komt Hans de prediker Jo-
zef Mieras tegen die hem over God 
vertelt en de herinneringen aan zijn 
streng gelovige opvoeding aanwak-
kert. Als Hans vervolgens een die-
preligieuze ervaring heeft, is hij er-
van overtuigd in direct contact met 
God te hebben gestaan. In de daar-
op volgende zoektocht naar zinge-
ving en het eeuwige leven verliest 

hij het zicht op de werkelijkheid en 
het contact met zijn omgeving. Ter-
wijl Hans steeds verder in de macht 
van de sekte lijkt weg te glijden, kan 
Margje weinig meer dan toekijken 
hoe de liefde van haar leven lang-
zaam maar zeker verdwijnt.
‘Knielen op een bed violen’ is een 
aangrijpende liefdesgeschiedenis 
en een klassiek noodlotsdrama over 
twee mensen die zielsveel van el-
kaar houden. Een ontroerende film 
over liefde, geloof en het maken van 
keuzes. De film begint om 13.30 uur. 
Verzamelen is vanaf 13.15 uur in de 
hal van Studio’s Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade. De kosten zijn 6,50 
euro inclusief een kopje koffie of 
thee met een lekker koekje.

Akoestisch optreden!
Marcel Scherpenzeel live 
in The Shack zondag
Oude Meer - Marcel Scherpenzeel 
is bekend van de ‘Band Of Friends’ 
waarin hij met Gerry McAvoy en 
Ted McKenna, met heel veel suc-
ces door Europa toert met ‘A Cele-
bration of the music of Rory Galla-
gher’. Maar Marcel kan meer, véél 
meer en is ook solo akoestisch zé-
ker een regelrechte aanrader. Dat is 
allemaal te zien en te horen op zon-
dagmiddag 7 augustus. 
En uiteraard is The Shack trots dat 
deze buitengewoon goeie gitarist en 
zanger, die normaal voor duizenden 
mensen optreed, een gaatje gevon-
den heeft in zijn drukke toursche-
ma om in Oude Meer op te komen 
treden. Met mooi weer uiteraard op 
het terras aan het water en de toe-
gang is gratis! The Shack is zondag 
7 augustus open vanaf 15.00 uur en 
Marcel Scherpenzeel begint rond de 
klok van 16.00 uur. Entree is gratis. 

Volgende week Woodshack!
Vrijdag 12 en zondag 14 augustus 
gaan The Shack, net als vorig jaar, 
terug in de tijd naar het Woodstock 
tijdperk! Geen groot evenement 
maar gewoon op z’n Shack’s met 

goeie muziek, een Woodshack-
weekend dus! Met vrijdag 12 au-
gustus Peter Green’s Fleetwood 
Mac Tribute. Al eerder stond deze 
band met heel veel succes op het 
Shack podium. Dit jaar zijn ze te-
rug, en wel in het Woodshack week-
end! Een fenomenaal eerbetoon aan 
de legendarische Peter Green. Dat 
ook deze tribute van een muzikaal 
zeer hoog niveau is, moge duidelijk 
zijn, met vier van Nederlands bes-
te muzikanten in de gelederen. Ook 
deze vrijdag zullen de grote hits van 
vóór 1975 weer voorbijkomen: Alba-
tross, Need Your Love So Bad, Black 
Magic Woman, Oh Well, en vele an-
deren. Zondag 14 augustus staat 
de Woodshack Woodstock Jam 
op het programma. In een relax-
te Woodstock-sfeer muziek maken 
op het gezellige terras aan het wa-
ter! Hoe tof is dat? Er zijn weer en-
kele toffe muzikanten bereid gevon-
den om te komen spelen, dus kom 
gezellig buurten en/of mee spelen! 
Kijk voor alle info op www.the-
shack.info. The Shack is gehuis-
vest op de Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

Het weer kon niet beter, afgelopen zondagmiddag tijdens het terras-optreden 
bij The Shack. Met hun akoestische gitaren trakteerden Mike Vos en Marco 
Diamantatos op lekkere relaxte muziek. Een keur aan covers van bekende en 
minder bekende nummers kwam voorbij. Een lekker zonnetje, een koel glas en 
livemuziek op het terras aan het water. Er ontbrak helemaal niets!

Iedere zaterdag op Radio Aalsmeer
‘Sem op Zaterdag’: Met 
muziek statement maken
Aalsmeer - “What the World needs 
now is love, sweet love. Een nummer 
waar ik zowel afgelopen zaterdag 
als de week daarvoor mijn program-
ma ‘Sem op Zaterdag’ mee begon. 
Op 16 juli de versie van Tom Clay en 
daarna Dionne Warwick. Dat had ik 
in mijn korte carrière als radiomaker 
nog niet gedaan. En waarom dan nu 
wel? Simpel, ik wilde een muzikaal 
statement maken”, vertelt Sem van 
Hes, sinds enige tijd programmama-
ker bij Radio Aalsmeer.
Voordat Joegoslavië uit elkaar viel 
waren er in onder andere Saraje-
vo hele wijken waar Moslims en 
Christenen vreedzaam naast elkaar 
woonden, er decennia lang onder-
linge vriendschappen waren. Dat 
was nog zo begin jaren tachtig van 
de vorige eeuw, ruim 10 jaar later 
zijn het vijanden geworden omdat 
een paar nationalistisch denkenden 
vinden dat zij beter zijn dan ande-
ren. Eind jaren tachtig valt de Sovjet 
Unie uit elkaar. Eerst het GOS, dan 
zelfstandige staten waar de leiders 
van vinden dat ze beter zijn dan de 
rest en het gevolg laat zich raden. 
Sem vervolgt: “Over de hele wereld 
is dit ‘wij – zij’ denken ingeburgerd. 

En dat naast, veelal politieke, mani-
pulatoren. Een voedingsrijke bodem 
voor rassenhaat, religieuze conflic-
ten en burenruzies. Ik kan daar heel 
boos, zelfs giftig om worden. Soms 
en net genoeg om mijn eigen le-
ven er niet door te vergallen.  Soms, 
heel soms, wordt dat doorbroken 
door helden in deze conflictgebie-
den en daar buiten. Die openstaan 
voor andersdenkenden en serieus in 
gesprek gaan. Die brengen wat de 
wereld nodig heeft, namelijk liefde, 
verdraagzaamheid en respect voor 
een ander. Of zoals er door leerlin-
gen van een school in West Vlaan-
deren, uit het plaatsje Ter Bruynin-
ge, een lied is geschreven dat ik 23 
juli liet horen. Het verdraagzaam-
heidslied met de titel ‘Zwart Wit’ en 
dat begint met: Inkt is zwart, papier 
is wit, contrast is er nodig, zwart op 
wit. Een kind is zwart, een kind is 
wit...”   

Sem van Hes verzorgt elke zaterdag 
vanaf 11.00 uur bij Radio Aalsmeer 
het programma ‘Sem op Zaterdag’ 
met veel muziek en gezellige gasten 
en regelmatig dus ook een statement 
met muziek. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

TIP:KOOPJE:

NIEUW:

Ukelele’s
‘Ortega’ vanaf €69,-

Uitgebreid assortiment
flightcasemateriaal

Keyboard ‘Medeli’
M12 €159,-

Klassieke gitaar
(4/4) ‘Valencia’ €69,-

AGENDA

Judith en Sander: “Wij gaan oren openen”

De vrienden van Aalsmeer 
live tijdens de Feestweek
Aalsmeer - Voor woensdag 7 sep-
tember, tijdens de Feestweek, heb-
ben Judith Glasbeek (docent dwars-
fluit) en Sander Jongkind (N201) 
een mooi, nieuw, uitdagend plan 
bedacht dat zeker zal aanslaan bij 
muziekliefhebbers. 
Dat Sander en Judith de handen in-
een hebben geslagen is al een ba-
sis tot succes. Een fantastisch en-
thousiast duo vol originele ideeën 
en - niet minder belangrijk-  met 
veel kennis van zaken en ervaring.  
Hun leven draait om muziek en dat 
ieder op eigen terrein. Met hun sa-
menwerking tonen zij aan dat mu-
ziek zoveel verder strekt dan de 
reeds platgetreden banen. Weg met 
die hokjes, lang leve de interac-
tie! Zo gaat er weer een frisse wind 
waaien in het Aalsmeerse muziek-
land. Zij zijn absoluut voor samen-
werking, voor aanvulling. Zij willen 
niet alleen het publiek verrassen, 
maar ook de muzikanten. “Wij we-
ten zeker dat iedereen het prachtig 
gaat vinden”, is de stellige overtui-
ging van Judith. Een van de muzi-
kanten reageerde precies zoals ge-
hoopt. “Wat is dit leuk om te doen 
zeg. Eerst zag ik er weinig in, maar 
dit is heel gaaf. Ik wist niet dat dit 
allemaal mogelijk is.” In een volgen-
de editie van de Nieuwe Meerbode 
zullen ook andere muzikanten aan 
het woord komen en over hun er-
varingen en hun samenwerking met 
Sander en Judith vertellen. Wat doet 
het illustere duo namelijk waardoor 
het enthousiasme bij de muzikanten 
nu al zo groot is? Uitdagen, zorgen 
voor variatie en leuke wendingen. 
“Wij gaan de oren openen!”
Na het stopzetten van de gemeen-
telijke subsidie kwam de N201 
in zwaar vaarwater terecht. Maar 
juist door het bundelen van krach-
ten met Aalsmeerse muziekdocen-
ten - met als grote aanjagers Ju-
dith en Sander - is er een centrum 
ontstaan waar alle disciplines bin-
nen de muziek mogelijk zijn en uit-
gevoerd kunnen worden. Een aan-
kondiging van een heavy metal 
band naast een klassiek fluitconcert 
is nu iets heel gewoons geworden. 
Was er in het begin een behoorlij-
ke koudwatervrees, deze is nu ge-
transformeerd in aandacht voor el-
kaar. Aalsmeer is gezegend met veel 
muzikaal talent. Er vormen zich al-
lerlei bandjes die zo her en der op-
treden. Maar wat natuurlijk interes-
santer is - en dat is het streven van 

Judith en Sander - om deze bandjes 
en ensembles meer gezicht te ge-
ven en samen te laten werken. “Er 
moet op zo een manier een platform 
komen voor jongeren dat er ook een 
uitwisseling mogelijk is. Daarvoor is 
de locatie N201 goed geschikt. Wij 
gaan de horeca gelegenheden in 
Aalsmeer benaderen, zodat er re-
gelmatig live optredens kunnen 
plaats vinden.” De leerlingen van 
Judith treden onder haar leiding al 
regelmatig op. Goed om podium er-
varing op te doen en te spelen voor 
een groter publiek. 

Muziek is muziek
Wat Judith en Sander beoogt wordt 
tijdens de Feestweek getoond. Als 
een première. Supermarkt Jumbo 
is zo enthousiast over de muzika-
le plannen dat het zorgde voor een 
flinke financiële injectie, ook de ge-
meente deed een kleine duit in het 
zakje. Hoe ziet het programma er 
uit, wie zijn er woensdag 7 septem-
ber te zien en te beluisteren? Bey-
ond the Joke (finalist Popprijs Am-
stelland), de Rietveldband, Ensem-
ble Judith Glasbeek in samenwer-
king met leerlingen van onder an-
dere diverse harmonieorkesten uit 
Aalsmeer en omgeving. DJ Ginger 
zal de boel zeker weten op te zwe-
pen! Piet Bog’s Big Band onder lei-
ding van Leon van Mil, de Coolcast 
band en nog veel meer muzikale 
hoogstandjes met natuurlijk tot slot 
een muzikale uitsmijter die de aan-
wezigen nog lang zal heugen, want 
deze avond staat in het teken de 
bezoekers van alle leeftijden en lief-
hebbers van verschillende genres te 
behagen. Waar je in een feestelij-
ke omgeving met elkaar in contact 
kan komen, waar je kan meedan-
sen, meezingen maar ook rustig kan 
luisteren. “Muziek is muziek, de rest 
is een kwestie van smaak”, is een 
nuchtere constatering van Sander. 
“Je moet het gewoon willen ervaren,  
het enthousiasme van de muzikan-
ten willen zien.” De tent is groot ge-
noeg om heel veel nieuwsgierigen 
en muziekliefhebbers een plaats te 
bieden en een geweldige avond te 
bezorgen. Voor het geld hoeft men 
het niet te laten. Urenlang luister-
plezier voor een paar luttele euro’s. 
Kom dus woensdagavond 7 septem-
ber (vanaf 20.00 uur) naar de Feest-
tent op het Praamplein en maak er 
vrienden voor het leven! 
Janna van Zon 

Vrijdagmiddag opening
Officieel tintje bij foto’s 
renovatie Seringenpark
Aalsmeer - De foto’s van de reno-
vatie van het Seringenpark hangen! 
De reacties waren tijdens het in-
richten al zo lovend, dat er ter plek-
ke werd besloten om vrijdag 5 au-
gustus de tentoonstelling in het ge-
meentehuis om 16.30 uur officieel te 
openen met een power-point pre-
sentatie. Tijdens de gesprekken met 
nieuwsgierige kijkers kwam vooral 
de geschiedenis en de waarde van 
het Seringenpark aan de orde.
Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom om elkaar te ontmoeten en 
te komen kijken en te luisteren naar 
het verhaal hoeveel werk er verricht 
is om het Seringenpark weer zo een 
fraai aanzien te geven. De werk-
groepleden verheugen zich op uw 
komst. Voor wie vrijdagmiddag ver-

hinderd is. De foto’s blijven tot okto-
ber de muren in het gemeentehuis 
opsieren. Binnen lopen kan tijdens 
de openingsuren van het gemeen-
tehuis.
Janna van Zon 
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Stijging aankoop FairTrade producten

Meer ontwikkelingspremie 
voor boeren en arbeiders
Aalsmeer - Het afgelopen jaar 
steeg de besteding per huishouden 
aan FairTrade producten met 3%, zo 
blijkt uit onderzoek. Mede hierdoor 
steeg de FairTrade ontwikkelings-
premie vanuit Nederland naar 6,9 
miljoen euro. De forse stijging is ook 
een gevolg van de sterkere dollar. 
Internationaal steeg de premie naar 
106 miljoen euro. De Werkgroep 
FairTrade Gemeente Aalsmeer ont-
ving hier bericht over, van de Stich-
ting Max Havelaar.
Boerenorganisaties en arbeiders 
beslissen zelf op democratische wij-
ze hoe de premie wordt besteed. 
Het merendeel werd geïnvesteerd 
in gezondheidszorg, onderwijs, pro-
ductiviteit en kwaliteitsverbetering 
van gewassen. Een deel van de pre-

mie kan worden uitgekeerd in extra 
salaris, indien hiertoe democratisch 
door de boerencoöperatie of planta-
gearbeiders wordt besloten.
Het afgelopen jaar groeide het Fair-
Trade volume met 4% ten opzichte 
van het jaar ervoor. Inmiddels zijn 
er in Nederland ruim 2200 produc-
ten verkrijgbaar met het FairTrade 
keurmerk die worden geproduceerd 
door 150 bedrijven. Deze bedrijven 
zijn verplicht om een ontwikkelings-
premie te betalen aan de boerenco-
operaties en plantages waar zij hun 
gecertificeerde ingrediënten en pro-
ducten inkopen. FairTrade produc-
ten zijn in veel supermarkten en we-
reldwinkels te koop. 
Kijk voor meer informatie op: www.
fairtradegemeenten.nl

Tweede ambassadeur voor 
FairTrade Gemeente
Aalsmeer - Nadat de eerste am-
bassadeur van de FairTrade Ge-
meente campagne, Constantijn 
Hoffscholte van het Boekhuis, zich 
in mei voorstelde volgt nu de twee-
de ambassadeur: “Van harte onder-
steun ik, Sven van Banketbakkerij, 
Tearoom, Chocolaterie Ab Müller, 
de campagne. In ons bedrijf schen-
ken wij al jaren FairTrade koffie van 
Koffiebranderij Peeze uit Arnhem. 

Daarnaast verwerken wij uitsluitend 
FairTrade chocolade van Barry Cal-
lebaut. De boeren krijgen niet alleen 
een eerlijke prijs, maar worden ook 
ondersteund in behouden en verbe-
teren van de gewassen. De produc-
ten zijn van de beste kwaliteit en dat 
proef je!” Meer informatie over de 
FairTrade Gemeente campagne is te 
vinden op de website: www.fairtra-
degemeenten.nl, 

Heerlijk uit eten dankzij 
Bloemenzegel vereniging
Aalsmeer - Bloemsierkunst Stok-
man wil het bestuur van de Bloe-
menzegelwinkeliers vereniging har-
telijk bedanken voor de gewon-
nen prijs bij de jaarlijkse trekking. 
“Op één van de bij ons ingeleverde 
boekjes was de hoofdprijs, de auto, 
gevallen. 
Dat resulteerde voor ons in een di-
nerbon bij Restaurant De Halve 
Maan in de Dorpsstraat”, vertelt Ma-

rian Stokman. En ze vervolgt: “We 
hebben er met z’n vieren, ik, Saskia 
en de Peters junior en senior heerlijk 
gegeten. We hebben ons heerlijk la-
ten verwennen, door Sjaak z’n koks 
en medewerkers. 
Bloemenzegels sparen is voor ie-
dereen de moeite waard, niet alleen 
voor de spaarders, maar ook voor 
alle deelnemende ondernemers en 
bedrijven!”

Actie Euronics bij Hartelust
Familie van Leeuwen wint 
supergrote televisie
Aalsmeer - Donderdag 28 ju-
li kon de familie van Leeuwen uit 
Aalsmeer de prijs  ophalen die ze 
hadden gewonnen met een actie 
van elektronica- en electraketen 
Euronics bij Hartelust- Euronics aan 
de Oosteinderweg. De heer en me-
vrouw van Leeuwen hadden de prijs 
gewonnen met het invullen van de 
reden waarom ze een apparaat had-
den aangeschaft bij Hartelust Euro-
nics. De winnende zin was: “Ik heb 
mijn nieuwe wasmachine gekocht 
bij Euronics, omdat…. de firma Har-
telust een prima bedrijf is met goe-
de service en uitleg over het product 
wat we bij hun kopen.” De hoofd-

prijs is een supergrote televisie en 
het echtpaar toonde zich zichtbaar 
verheugd met deze prachtige prijs. 

Zangmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmiddagen 
georganiseerd, waar bij u kunt meezingen, ongeacht of u wel of niet 
zo heel goed bij stem bent. Het is een gezellige melodieuze samen-
komst die onder leiding staat van onze activiteiten begeleidster Ingrid 
met muzikale begeleiding van Ally Maarse. A.s. dinsdag 9 augustus om 
14.30 uur bent u van harte welkom om met ons mee te komen zingen!

3-gangendiner in restaurant ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Geen zin om te koken? Kom dan a.s. woensdag en vrijdagavond
gezellig bij ons eten. Voor maar € 9,- krijgt u een heerlijk 3-gangen 
menu met op woensdag een ossenstaartsoep met daarna procureur 
rollade met stroganoff saus, geserveerd met gestoofde appeltjes, 
Kudelstaartse rauwkost en aardappelen in roomsaus uit de oven en een 
heerlijk dessert van ananaspudding met slagroom. Vrijdag bestaat het 
menu uit een waldorf cocktail met daarna gegrilde kip, geserveerd met 
oma’s friet, mayonaise, tomaten, sla, komkommer en appelmoes. 
Als dessert een sorbet met slagroom. Voor reserveringen/ inlichtingen 
kunt u bellen met 0297 820 979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 8 augustus is er van 14.30 - 16.30 uur een 
gezellige creatieve middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. 
Deze middag kunt u gratis mee doen met een mannetje 
maken van bloempotjes gevuld met kruiden. 
De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk 
willen meenemen dan vragen we een bijdrage 
van €9,- euro. Dit is incl. koffie of thee. Bent u ook 
nieuwsgierig geworden? Kom dan langs, gezellig met 
een vriendin of buurvrouw, mannen zijn natuurlijk ook 

welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de  
  gastvrouwen 0297- 820979.   

   Nobelhof 1 in  
  Kudelstaart.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Als dessert een sorbet met slagroom. Voor reserveringen/ inlichtingen 
kunt u bellen met 0297 820 979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Dinsdag 8 augustus is er van 14.30 - 16.30 uur een 
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. 

Deze middag kunt u gratis mee doen met een mannetje 

van €9,- euro. Dit is incl. koffie of thee. Bent u ook 
nieuwsgierig geworden? Kom dan langs, gezellig met 
een vriendin of buurvrouw, mannen zijn natuurlijk ook 

welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de  
  gastvrouwen 0297- 820979.   

   Nobelhof 1 in  
  Kudelstaart.

Buitengewoon Leren op 
Zorgboerderij Inner-Art
De Kwakel- Zorgboerderij Inner-
Art in De Kwakel is gestart met het 
‘Buitengewoon Leren’ project. Dit 
project wordt aangeboden door 
Stichting Landzijde, waarbij de zorg-
boerderij is aangesloten. Naast het 
dagelijks leren omgaan met dieren, 
andere mensen, de tuin, techniek 
en creativiteit, biedt de Zorgboerde-
rij nu ook theoretische educatie aan.
Buitengewoon Leren is voor kinde-
ren en jongeren die om wat voor re-
den dan ook niet meer naar school 
gaan en wel leerplichtig zijn. Zij 
kunnen voor dagbesteding naar de 
Zorgboerderij komen en tegelijker-
tijd een vorm van educatie volgen. 
Ook voor jongeren die na het afslui-
ten van een Praktijkschool of Voort-
gezet Speciaal Onderwijs, moei-
te hebben met doorstromen of nog 
niet weten wat zij willen, is de com-
binatie van dagbesteding en Buiten-

gewoon Leren een mogelijkheid.
Er zijn twee laptops speciaal voor dit 
project geprogrammeerd met ver-
schillende educatieve programma’s. 
Samen met een onderwijskundige 
wordt er met het kind of de jongere 
bepaald op welk niveau er opdrach-
ten gemaakt kunnen worden.
Hoe ziet dit ‘Buitengewoon Leren’ er 
op de Zorgboerderij uit? De dag zal 
een combinatie zijn tussen het werk 
op de boerderij en de opdrach-
ten van ‘Buitengewoon Leren’. In de 
ochtend lekker naar buiten en in de 
middag een gedeelte de educatie 
volgen. Per persoon wordt er geke-
ken wat hierin de juiste tijd, verhou-
dingen en balans is. Er zal altijd een 
afwisseling tussen educatie en de 
andere activiteiten zijn. Meer infor-
matie over de Zorgboerderij en het 
project ‘Buitengewoon Leren’ via 
0297-563753, gera@inner-art.nl

Kinderhulp Afrika bouwt 
door in Uganda
Aalsmeer - Sinds 1987 bekommert 
de Aalsmeerse stichting Kinderhulp 
Afrika zich ook het welzijn van de 
weeskinderen in Uganda. Onder het 
motto ‘ieder kind heeft recht op on-
derwijs’ zorgt de stichting ervoor dat 
de weeskinderen niet ongeschoold 
opgroeien met alle gevolgen van 
dien, maar dat zij een kansrijke toe-
komst tegemoet gaan met een vak-
diploma op zak. 
De kinderen beginnen op de basis-
school, doorlopen daarna de mid-
delbare school en/of vakschool. 
Naast theoretisch onderwijs krijgt 
iedere student een beroepsgericht 
keuzevak, dat recht geeft op een 
erkend certificaat. Met het diplo-
ma wat ze daarmee krijgen, zijn ze 
bevoorrecht bij het vinden van een 
goede baan. In de 30 jaar dat Kin-
derhulp Afrika volgend jaar bestaat, 
is inmiddels gebleken dat het scho-
lingstraject wat de kinderen volgen 

succesvol is. Van de vele studenten 
die zijn afgestudeerd zijn alle wees-
kinderen goed terecht gekomen.
In 2015 heeft er een grote uitbrei-
ding plaatsgevonden van de lage-
re school. Het oudste gedeelte van 
de lagere school is afgebroken en 
met hulp van onder andere de Wilde 
Ganzen en Stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) is 
er een nieuwe school gebouwd. Het 
wat recentere deel van de school 
moet nog gerenoveerd worden, zo-
dat ook deze voldoet aan de nieu-
we eisen van de overheid. Voor de-
ze renovatie vraagt de stichting uw 
hulp en die van Stichting OSA. Het 
totaalbedrag van deze renovatie is 
15.923 euro. U vindt toch ook dat 
alle kinderen recht hebben op on-
derwijs? Help alstublieft mee! Re-
keningnummer NL43 INGB 000 000 
5066 Meer informatie is te vinden 
op www. kinderhulp-afrika.nl

Aalsmeer - De Perzische kater 
Mikky wordt vermist. Mikky was de 
kat van mijn vorige week dinsdag 
overleden moeder”, aldus Claudia 
Spring in ‘t veld. “Ik had met haar 
afgesproken voor haar kat te zor-
gen. Inmiddels was de kat al vier 
weken bij ons in huis. Helaas is hij 
zaterdag 23 juli en/of zondag 24 juli 
bij ons uit de tuin aan de Margriet-
straat 8 in Oost ontsnapt. Afgelopen 
vrijdag 29 juli zijn wij echter ook nog 
eens verhuisd naar de Gerberastraat 
157, waardoor Mikky als hij wel komt 
aanlopen in de Margrietstraat niet 
meer door ons gezien wordt. Inmid-
dels hebben wij in de omgeving van 
de Margrietstraat met behulp van 
Mike van der Laarse en zijn vrouw 
Edith 250 flyers huis aan huis ver-
spreidt. Daar kwamen wel een aan-

tal reacties op, maar tot op heden 
hebben wij Mikky helaas nog niet 
aangetroffen. U begrijpt dat het met 
het overlijden van mijn moeder extra 
moeilijk is dat wij Mikky kwijt zijn. 
Dus door een bericht in de Nieu-
we Meerbode te zetten, is het aan-
tal mensen dat wij bereiken nog 
veel groter. Misschien dat er men-
sen zijn die hem ergens anders heb-
ben gezien. Een pers kijkt altijd vrij 
sacherijnig, maar hij is heel vriende-
lijk. Aangezien Mikky eigenlijk nooit 
vrij heeft losgelopen, behalve in de 
beslotenheid van de tuin van mijn 
moeder en van ons, kan het zijn dat 
hij zich ergens verstopt heeft.” Als 
er mensen zijn die hem menen ge-
zien te hebben dan kunnen ze Clau-
dia Spring in ‘t veld bereiken op 06-
20929252.

Perzische kater Mikky is 
ontsnapt. Waar is hij?

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels . Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorpshuis 
vanaf 20.00 uur. Op 20 juli is het kla-
verjassen gewonnen door Piet van 
Klaveren met 5452 punten, gevolgd 
door Ria v/d Laan met 5148 punten 
en Jaap Streefkerk met 5037 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Mary Akse met 4204 punten. 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
31 augustus vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 

Het klaverjassen op 27 juli is ge-
wonnen door Gré Noordemeer met 
5800 punten, op twee Rinus Bus-
kermolen met 5423 punten, op drie 
Annie Blauwhoff met 5265 punten 
en op vier is Piet Straathof geëin-
digd met 5114 punten. 

Gré winnaar 
OVAK-soos

Klaverjassen bij
de Geluksvogels

‘Onze verjaardag’ en de 
Praambode
Aalsmeer – Nog zes weken en dan 
is het weer de tweede zaterdag in 
september, de dag van de jaarlijk-
se Pramenrace. De tocht der toch-
ten bestaat dertig jaar en dit wordt 
gevierd met ‘Onze Verjaardag’. De 
Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) 
is al volop in de voorbereiding en 
met deze dames en heren ook de 
Raad van Twaalf en het grote aan-
tal vrijwilligers. Bij veel teams begint 
het ook al te kriebelen, de eerste 
‘geheime’ vergaderingen zijn al ge-
houden. Hoe gaat de praam of bok 
versierd worden, hoe en als wat de-
ze verjaardag vieren? Hoofdbrekers 
misschien, maar ook zeker voorpret.
Er zijn vast teams die hun eigen 
verjaardag mogen vieren. Deelna-
me voor de 10e of 25ste keer of kan 
race nummer 30 aangevinkt wor-
den? Dat het feest wordt is duide-

lijk. Deze verjaardag verdient een 
grote taart en natuurlijk weer de ei-
gen Praambode. De redactie is al 
bijzonder actief. Er is in het foto-ar-
chief gekeken en de eerste verha-
len verschijnen op het computer-
scherm.

Net als bij de ‘gewone’ krant wor-
den bijdragen van lezers en deelne-
mers op prijs gesteld. Met je team 
in de Praambode, iets bijzonders te 
melden? Kom maar op! Stuur je ver-
haal, liefst met foto, naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl.
Met een feestelijke advertentie een 
team feliciteren, kan en mag na-
tuurlijk. Leuk om gezamenlijk SPIE 
een mooi verjaardagscadeau te ge-
ven! Informeer voor prijzen en ma-
ten via verkoopaalsmeer@meerbo-
de.nl of bel 0297-341900.





Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

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

** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
4 augustus 2016

bekendmakingen 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien.

verhuiZen? geef het door! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. 
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. 
Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van 
zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, 
wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubli-
ceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar 
en beroep te gaan. 
Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen 
aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bij-
voorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in 
de basisregistratie personen (brp)

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte Datum
  datum beschikking
Mohammed S. 31-08-1982 26-07-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, 
uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het telefoon-
nummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee.

bekendmaking raadsbesluit inZake deregulering 
lokaal ruimtelijk beleid
(Z-2015/022532)

samenvatting en inhoud:
Op 30 juni 2016 is de gemeenteraad van Aalsmeer akkoord 
gegaan met een voorstel tot deregulering van het lokale 
ruimtelijke beleid. Het raadsvoorstel ziet op deregulering en 
bundeling (met name in bestemmingsplannen) van het lokale 
ruimtelijke beleid, door nota’s in te trekken, te bundelen en 
te actualiseren gericht op deregulering en terugtrekking van 
de gemeentelijke overheid uit ruimtelijke processen. Dit moet 
leiden tot meer gemak voor de inwoners van Aalsmeer, een 
betere overzichtelijkheid en transparantie en meer ruimte voor 
initiatief.

De volgende nota’s/ documenten zijn ingetrokken:
a. Beleidslijn externe veiligheid;
b. Structuurplan herinrichting burgemeester Kasteleinweg;
c. Routekaart gevaarlijke stoffen.

Dit raadsbesluit is op 1 juli 2016 in werking getreden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Raadhuisplein 1, 1431 EH (Z-2016/040666), het handelen 

met gevolgen voor beschermde monumenten t.b.v. het re-
noveren van de raadzaal.

- Legmeerdijk 287, 1432 KC (Z-2016/040988), het oprichten 
van een kantoor en magazijn en het aanleggen van een 
in- en uitrit.

- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/041077), het ver-
vangen van 2 lichtmasten + lichtarmaturen, het plaatsen 
van 2 extra lichtarmaturen op 2 lichtmasten bij veld 2, en 
het verwijderen van 1 lichtmast en armatuur op het kopse 
kant van het trainingsveld.

- Oosteinderweg 450 A, 1432 BP (Z-2016/041188), het op-
richten van een woonhuis.

- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/041129), het plaat-
sen van een geïsoleerd stalen daksysteem.

- Oosteinderweg 248 A en B, 1432 BB (Z-2016/041377), 
het uitbreiden van het Blue Mansion Hotel en het afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve daarvan, en het 
brandveilig gebruik.

rectificatie, beslistermijn verlengd
- Hadleystraat 1-3, 1431 SK (Z-2016/030884), het verande-

ren van een gedeelte van het beauty-center tot woning. 
Toelichting: in de publicatie van 21-07-2016 is een ver-
keerde omschrijving gepubliceerd.

verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide 
procedure

De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- recreatie eiland De Zwetzudde (H 3521) (Z-2016/031365), 

het plaatsen van een blokhut 
- Dirkjespeerstraat 15, 1432 LL (Z-2016/030680), het dicht-

maken van de carport en het vergroten van de schuur in de 
lengte

verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Schoolstraat 19, 1431 BG (Z-2016/017318), het plaatsen 

van een gevelpaneel aan de voor- en achterzijde van de 
woning. Vergunning is op 10 mei 2016 geweigerd. Middels 
beslissing na bezwaar verleend.

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/017316), het plaatsen 
van een sprinklertank met bijbehorende pompruimte langs 
de zuidwestgevel van het centrumgebouw.

- Zijdstraat 2, 1431 EC (Z-2016/034714), het vervangen van 
buitengevelpuien en het plaatsen van gevelreclame. 

- Wim Kan Dreef 4, 1433 HM (Z-2016/024958), het plaatsen 
van een lichtinstallatie

- Zonnedauwlaan 36, 1433 WB (Z-2016/030159), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorgevel

geWeigerde  omgevingsvergunning,
reguliere procedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 404, 1431 AZ (Z-2016/014497), het plaatsen van 

een erfafscheiding. Verzonden: 25-07-2016 
- bij Westeinderdijksloot (Sectie H, perceelnummer 3988) 

(Z-2016/031216), het plaatsen van een schuurtje. Verzon-
den: 28 juli 2016.  

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen  
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar 
en/of beroep mogelijk.
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/041082), het slopen 

van het bestaande polycarbonaat- en glazendaksysteem.
- Primulastraat 56, 1431 TK (Z-2016/041323), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning.
- Oosteinderweg 248 A en B, 1432 BB (Z-2016/041356), 

het slopen van het restaurant en dienstwoning en asbest 
verwijderen

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd.  Geaccep-
teerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen 
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Primulastraat 56, 1431 TK (Z-2016/041323), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning.

commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

Wet algemene bepalingen apv en drank- en 
horeca

evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementen-
vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Sportlaan 43A, 1431HW(Z-2015/067946), Tennistoernooi 

All-Out 40- toernooi op 5 augustus 2016, verleend 29 juli 
2016

- Sportlaan 44, 1431HZ(Z-2016/030972), Step by Step op 1 
oktober 2016, verleend 29 juli 2016

- Sportlaan 43A, 1431HW(Z-2016/031287), Tennistoernooi 
All-Out 40-Toernooi op 7 augustus 2016, verleend 1 au-
gustus 2016

- Sportlaan 43A, 1431HW(Z-2016/032337), 60 jarig bestaan 
van tennisvereniging All-Out op 20 augustus 2016, ver-
leend 2 augustus 2016

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in de commissievergadering 
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

wij u naar de site van www.cbf.nl.

collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/040249), Collecte ten 

behoeve van Stichting Oranje Fonds van 6 tot en met 10 
juni 2017, verleend 26 juli 2016

exploitatievergunning (aanvragen)  
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Punterstraat 8, 1431CT(Z-2016/041959), Bertram & Brood, 

ontvangen 26 juli 2016

exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Dreef 5, 1431 WC(Z-2015/054533), Feesterij De Bok, ver-

leend 2 augustus 2016

terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Dreef 5, 1431 WC(Z-2015/054533), Feesterij De Bok, ver-

leend 2 augustus 2016

drank- en horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 5, 1431 WC(Z-2015/054533), Feesterij De Bok, ver-

leend 2 augustus 2016

aanWeZigheidsvergunning (verleend)* 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van 
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 5, 1431 WC(Z-2015/054533), Feesterij De Bok, ver-

leend 2 augustus 2016

ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Oosteinderweg 247C, 1432AT(Z-2016/030626), Chimpie 

Champ Aalsmeer B.V., ingetrokken 26 juli 2016

ter inZage:
t/m 4 augustus 2016:
- de aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bijbehorende 

stukken) m.b.t. Uiterweg 380 (het verbouwen en vergroten 
van een woning)

- de aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bijbehorende 
stukken) m.b.t. Haya van Somerenstraat 35A (brandveilig 
gebruik t.b.v. BSO Kudelstein)

t/m 18 augustus 2016:
- ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herziening N201- zone 

- Schipholparkeren met de bijbehorende stukken.
t/m 25 augustus 2016:
- de vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken – Uiter-

weg 180’ en ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken 
met bijbehorende 

t/m 27 augustus 2016:
- Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Aals-

meer
t/m 9 september 2016:
- Vastgestelde structuurvisie 2016 GPA, inclusief Royal Flo-

raHolland

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Aanrijding
zonder letsel 

Aalsmeer - Op woensdag 27 ju-
li omstreeks 17:00 heeft er een 
aanrijding plaats gevonden op 
de kruising van de Burgemeester 
Kasteleinweg en de 2e J.C. Men-
singlaan. De inzittenden van bei-
de auto’s bleken niet gewond te 
zijn na de botsing. De oorzaak 
van het ongeval zal blijken uit het 
onderzoek. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie op via 
0900-8844.

Auto weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Op vrijdag 29 juli is 
tussen vier uur in de nacht en 
half acht ‘s ochtends ingebroken 
in een woning aan Distelvlinder. 
Door de politie zijn geen braak-
sporen bij het huis voorin de 
straat aangetroffen. Vermoedelijk 
hebben de daders zich toegang 
verschaft via ‘brievenbus henge-
len’ of zijn binnen gegaan via een 
kantelraam. Uit de woning zijn 
autosleutels gestolen. Toen de 
bewoners buiten gingen kijken, 
zagen zij dat hun Mercedes niet 
meer voor de deur stond. De ge-
stolen auto is wit van kleur en het 
kenteken is JD-630-Z. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op  te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Extra controle
bij FC Aalsmeer

Aalsmeer - Op het complex van 
voetbalvereniging FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan hangt de 
afgelopen week regelmatig jeugd 
rond. De groep klimt over het hek 
en gaat het terrein op in de buurt 
van het kunstgrasveld. Het be-
stuur van FC Aalsmeer wil lie-
ver niet dat jongeren rond gaan 
hangen op het complex. De poli-
tie gaat de komende dagen extra 
toezicht houden. Hangjeugd zal 
weggestuurd worden. 

Buitenboord-
motor weg

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 27 op donderdag 28 
juli is van een boot een buiten-
boordmotor gestolen. De boot 
lag in het water naast een be-
drijventerrein aan de Oostein-
derweg, boven de 200 numme-
ring. Het betreft een kortstaart 
buitenboordmotor van het merk 
Suzuki met registratienummer 
DF5DS en zwart van kleur. De 
dieven hebben ook het rode ben-
zinetankje uit de boot gestolen. 
De eigenaar had woensdagmid-
dag de boot nog gebruikt om te 
gaan vissen. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Betrapt, geen 
rijbewijs!

Aalsmeer - Op dinsdag 2 au-
gustus om elf uur in de ochtend 
heeft de politie op de Stommeer-
kade een automobilist ter contro-
le tot stoppen gemaand. De 45 
jarige bestuurder uit Voorburg 
bleek geen rijbewijs te hebben. 
Er is proces-verbaal opgemaakt 
en de Renault Traffic is in beslag 
genomen.

Scooter snel
weer terug

Uithoorn - Op zaterdag 30 ju-
li is rond half twaalf in de och-
tend een gestolen scooter aange-
troffen in de Faunalaan. De scoo-
ter stond niet op het contactslot. 
Agenten konden de eigenaar snel 
verblijden toen hij aangifte kwam 
doen. De scooter bleek rond half 
twee in de nacht gestolen te zijn. 
Inmiddels rijdt de eigenaar weer 
rond op zijn scooter waarvoor hij 
vast een stevig slot gekocht heeft.

Wat was de
harde klap?

Uithoorn - Op zondag 31 juli is 
in de nacht een enorme klap ge-
hoord in of vlakbij de Wieger de 
Bruinlaan. Het geluid is ver in 
het centrum gehoord. De politie 
kreeg meldingen om twee, drie 
en half vier. Agenten zijn op con-
trole gegaan. Gedacht werd aan 
vuurwerk of een ontploffing, maar 
er is niets wat hier op lijkt gevon-
den. Wat de klap nu is geweest, 
blijft vooralsnog onbekend.

Laptops weg na 
bedrijfsinbraak

Uithoorn - In de avond van 
woensdag 27 juli is ingebroken 
in een bedrijf aan de Amsterdam-
seweg. De politie kreeg een mel-
ding van het bewakingsbedrijf 
op het terrein dat er braakspo-
ren aangetroffen waren. Agenten 
zijn een kijkje gaan nemen. In-
derdaad bleken dieven zich toe-
gang verschaft te hebben. Er zijn 
vijf laptops van het merk Dell ge-
stolen.

Reanimatie 
geslaagd!

Uithoorn - Op zaterdag 30 ju-
li kregen de alarmdiensten dat 
een melding een bewoner van de 
Amstelstraat onwel was gewor-
den. Toen agenten arriveerden 
waren een brandweerman in vrije 
tijd en drie leden van AED-team 
aan het reanimeren. En met suc-
ces, de 54 jarige inwoner is met 
hartslag per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. 

Teveel drank 
scooterrijder

De Kwakel - Op zondag 31 ju-
li om vijf uur in de nacht is een 
22 jarige scooterrijder uit Uit-
hoorn betrapt op rijden onder in-
vloed van alcohol. Op de Vuurlijn 
is de man tot stoppen gemaand 
door de politie. Hij moest blazen 
en mee naar het bureau voor een 
test. Het ademanalyseapparaat 
staakte bij 875 Ugl. De 22 jarige 
heeft een rijverbod en een dag-
vaarding gekregen.

Hennepplantage 
opgerold

Uithoorn - Op donderdag 28 ju-
li om half drie in de middag is de 
politie een pand ingegaan aan de 
Ondernemersweg. Het vermoe-
den bestond dat het bedrijf was 
omgetoverd tot hennepkwekerij. 
Het bleek juist. De plantage be-
stond uit zo’n 144 planten. Alle 
planten zijn vernietigd en de ap-
paratuur is in beslag genomen. 
De politie doet verder onderzoek. 

Aalsmeer - “Het wordt steeds mooier aan de Westeinderplassen. Met de mooie 
keien en de wilde plantenpracht is het prachtig wandelen langs het water. Er is 
genoeg te zien. En het is elke dag anders, door de lucht water en de natuur”, al-
dus Ria Scheewe van de Zwarteweg die trakteert op deze prachtige foto.

Steeds mooier langs Westeinder

Inspraak Centrumvisie: 
Nog een week te gaan!
Aalsmeer - Nog een week te gaan, 
tot en met 12 augustus kunnen in-
woners en belanghebbenden rea-
geren op het concept van de Cen-
trumvisie. Als het winkeliersvereni-
ging Meer Aalsmeer ligt wordt deze 
periode verlengd. Aan het college is 
gevraagd langer de mogelijkheid te 
geven voor inspraak in verband met 
deze vakantieperiode. 

Waarom en wat?
Waarom is de centrumvisie opge-
steld en wat wordt er in vastgelegd? 
In Nederland staat de retail on-
der druk. Zo ook in Aalsmeer. In 
het centrum, en meer specifiek in 
het kernwinkelgebied, uit zich dit 
in leegstand van commercieel vast-
goed. Met name in de Zijdstraat is 
sprake van leegstand of van ver-
kapte leegstand. Het gevaar dreigt 
dat de Zijdstraat zijn positie als win-
kelstraat verliest, ten koste van het 
voorzieningenniveau in Aalsmeer.
In heel Nederland is de tendens om 
winkelgebieden te centreren en te 
concentreren om leegstand tegen 
te gaan, het gebied aantrekkelij-
ker en toekomstbestendiger te ma-
ken. Ook in Aalsmeer zijn maatrege-
len op de korte en middellange ter-
mijn nodig om de winkelruimten ge-
vuld te krijgen en er zal anders moe-
ten worden gekeken naar de invul-
ling van het winkelgebied. Omdat 
er een 10 jaarlijkse herziening van 
het bestemmingsplan ‘Aalsmeer 
Dorp’ is geboden, is nu de kans om 
maatregelen vast te leggen die lei-
den tot een aantrekkelijker en toe-
komstbestendiger kernwinkelge-
bied. In de Centrumvisie Aalsmeer 
worden hiervoor worden uitgangs-
punten omschreven. De centrumvi-
sie is daarmee een richtinggevend 
ruimtelijk kader voor de herziening 
van het bestemmingsplan 

Aantrekkingskracht 
In de Centrumvisie Aalsmeer wor-
den maatregelen en uitgangspun-
ten beschreven met betrekking tot: 

de optimalisatie en concentratie 
van voorzieningen, het verbeteren 
van bereikbaarheid en zichtbaar-
heid kernwinkelgebied, het vergro-
ten van verblijfskwaliteit en aantrek-
kingskracht.

Evenveel rechten
Volgens de gemeente is er enige 
verwarring rond de winkels buiten 
het kerngebied. De ondernemers in 
de Markt-, School- en Dorpsstraat 
vrezen dat zij buiten de ‘winkelboot’ 
gaan vallen en dat uiteindelijk hun 
panden de bestemming ‘bedrijven’ 
verliezen. Deze winkels kunnen, al-
dus de gemeente, gewoon blijven 
bestaan en hebben evenveel rech-
ten als winkels in het kernwinkelge-
bied. Op het moment dat een win-
kel buiten het kernwinkelgebied 
stopt, wordt aan de ondernemer/ei-
genaar de gelegenheid geboden om 
een nieuwe ondernemer voor detail-
handel aan te trekken. Als er geen 
nieuwe afnemer voor detailhandel 
voorhanden is, mag de eigenaar de 
ruimte vullen met een andere func-
tie (bijvoorbeeld wonen), mits de-
ze passend is volgens het vigerende 
beleid. Wanneer een ruimte langer 
dan circa twee jaar leeg blijft staan 
en niet wordt opgevuld met detail-
handel of geen zicht is op opvulling, 
dan vervalt de bestemming detail-
handel. Er is dan sprake van een ge-
brek aan vraag naar winkelruimtes. 
“Met deze maatregel voorkomen 
we meer leegstand en zal gekeken 
moeten worden naar een andere in-
vulling van de lege ruimte”, aldus de 
gemeente tot slot.

Reageren
Tot 12 augustus kunnen inspraak-
reacties ook per post gestuurd wor-
den aan de gemeente (afdeling 
Stedelijke Ontwikkeling), postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer onder ver-
melding van concept centrumvisie 
Aalsmeer. Een email sturen kan ook: 
info@aalsmeer.nl onder vermelding 
van centrumvisie Aalsmeer.

Kwaliteitsimpuls voor wijk Hornmeer

Participatietraject voor 
groen recreatiegebied
Aalsmeer - Op 22 januari vorig jaar 
heeft de gemeenteraad de ontwik-
kelvisie Hornmeer vastgesteld. Op 
het VVA terrein aan de Dreef komt 
de fusieschool voor De Hoeksteen 
en De Wegwijzer, beperkte (sociale) 
woningbouw en compensatie voor 
het Hornmeerpark. Onlangs heeft de 
raad het krediet voor de fusieschool, 
het parkeerterrein en de aanpassing 
van de Dreef goedgekeurd. De her-
inrichting van het overige terrein tot 
een groen recreatiegebied is, aldus 
het college, een belangrijke kwali-
teitsimpuls voor de wijk Hornmeer 
en zelfs voor heel Aalsmeer. Daarom 
is besloten om zoveel mogelijk inwo-
ners bij het ontwikkelen van het in-
richtingsplan te betrekken. Op deze 
wijze hoopt de gemeente een breed 
gedragen plan te ontwikkelen. In sa-
menwerking met bureau APPM is 
een participatietraject opgesteld om 
het komende half jaar samen met 
betrokkenen uit de omgeving tot 
een inrichtingsplan voor het gebied 
te komen. 

Woningbouw Zwarteweg
Voor de woningbouw langs de 
Zwarteweg heeft de gemeente ont-
heffing gekregen van het Luchtha-
ven Indelingsbesluit (LIB). Dit bete-
kent dat er binnen zone 4 van het 
LIB ongeveer 25 extra woningen ge-
bouwd kunnen worden op deze lo-
catie. Voor het woningbouwpro-

ject wordt in het najaar een concept 
startnotitie gemaakt, die na vast-
stelling door het college vrijgegeven 
gaat worden voor inspraak.

Avontuurlijke speeltuin en JOP
In overleg met het schoolbestuur 
Jong Leren is besloten om één grote 
avontuurlijke speeltuin in te richten 
naast de school, die tevens dienst 
doet als schoolplein. Deze avon-
tuurlijke speelplaats wordt samen 
met de kinderen en de kinderburge-
meester op creatieve wijze vorm ge-
geven. Verder wordt er contact ge-
zocht met tieners en jongeren om 
samen met hen naar alternatieven 
te zoeken voor de Jongeren Ont-
moetingsplek (JOB), het trapveld-
je en het basketbalveldje die bij de 
Meervalstraat en Roerdomplaan 
gaan verdwijnen. 

Inloop op  26 september
Op 26 september vindt de eerste 
brede inloopbijeenkomst voor al-
le doelgroepen plaats in de kantine 
van FC Aalsmeer aan de Beethoven-
laan. Hierna zullen de vervolgstap-
pen worden gezet met bijeenkom-
sten in de maanden oktober, no-
vember en december. Voor de kerst-
vakantie wil de gemeente het traject 
afronden, zodat het inrichtingsplan 
in het eerste kwartaal van 2017 voor 
besluitvorming aan de raad aange-
boden kan worden. 

Postduivenvereniging de Telegraaf
Gerard en Lies v/d Bergen 
winnen jonge duivenvlucht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 30 
juli alleen een jonge duivenvlucht, dit 
keer vanuit het Belgische Asse-Zel-
lik, tevens was er nog een marathon-
vlucht vanuit het Franse Narbon-
ne. Deze werd uiteindelijk verplaatst 
naar het westelijker gelegen Carcas-
sonne vanwege de zeer harde wind, 
die met kracht 7 stond in Narbonne 
(1020 kilometer). Comb. Baas & Berg 
uit De Kwakel spelen deze mara-
thonvluchten, die in de duivensport 
ZLU vluchten genoemd worden, 
omdat de Zuid Limburgse Unie de-
ze vluchten verzorgt. En de mannen 

hebben het ook dit jaar weer fantas-
tisch gedaan. St. Vincent 5e, Mar-
seille 184e, Agen 49e, Pau 252e en 
afgelopen week op Perpignan 60e. 
Prestaties waar ze op nationaal ni-
veau mee thuis kunnen komen.  De 
vlucht Asse-Zellik werd voor de jon-
ge garde een heel moeilijke vanwe-
ge het minder goede weer in Noord-
West België en het Zuiden van Ne-
derland. Veel bewolking met soms 
motregen maakten het hun moeilijk. 
De duiven werden pas om 14.20 uur 
gelost. Maar de 16-014 van Gerard 
& Lies v.d. Bergenuit Kudelstaart trok 

Aanmelden nu mogelijk!
100 Jarige Schiphol bouwt 
feestje tijdens burendagen
Schiphol - 2016 Is een bijzon-
der jaar voor Schiphol en voor al-
le mensen die Schiphol samen tot 
de luchthaven hebben gemaakt die 
ze nu is. Schiphol bestaat 100 jaar! 
Maar wat is het verhaal achter 100 
jaar Schiphol? 1916. Op een droog-
gemalen, drassig stukje grond in de 
Haarlemmermeer worden een paar 
houten loodsjes geplaatst voor het 
eerste Nederlandse vliegveld. Pio-
niers maakten Schiphol groot. Pi-
oniers met lef en visie die geloof-
den in vernieuwing en vooruitgang. 
Pioniers zoals Jan Dellaert die er-
van overtuigd waren dat een lucht-
haven altijd moet denken vanuit de 
belangen van de toekomstige ge-
neraties. “Want wat vandaag goed 
is voor de wereld, hoeft dat morgen 
niet meer te zijn”. Op die gedachte 
is Amsterdam Airport Schiphol ge-
bouwd en uitgegroeid tot een we-
reldspeler. Connecting the Nether-
lands, dat is wat Schiphol al 100 jaar 
doet. Voor al haar buren organiseert 
de jarige luchthaven op zaterdag 17 
en zondag 18 september superbu-
rendagen. Schiphol organiseert sa-
men met haar partners allerlei ac-
tiviteiten die iets te maken hebben 
met luchtvaart. Met allerlei spellen, 
films en attributen wordt een gewel-
dig feestje gebouwd, waarbij van al-
les valt te zien, te doen en te ont-
dekken voor kinderen én volwasse-
nen. Daarbij kun je ook nog eens al-
lerlei mooie prijzen winnen.
Het gehele programma zal ongeveer 
twee uur duren en start elk kwartier 
vanaf 09.30 uur tot 14.15 uur. Ge-
start wordt met een korte instruc-
tiefilm over de historie van 100 jaar 
Schiphol. Vervolgens met z’n allen 
een stukje taart gegeten en wordt 
een kopje koffie, thee of limonade 
gedronken. Een feestelijke bodem 
voor een gevuld programma. 
Het OT gebouw aan de Sloterweg 
432 in Badhoevedorp wordt open-
gesteld en hier valt van alles te ont-

dekken. Bekijk bijvoorbeeld de ro-
bot van bagage, maak een virtu-
al reality-reis als koffer door de ba-
gagekelder, speel de parking game 
of ontdek de laatste ontwikkelingen 
in het land van ICT en security. Ook 
de Luchtverkeersleiding en Doua-
ne geven een kijkje in hun wonde-
re wereld. Naast al deze activitei-
ten worden er veel verhalen verteld. 
Over beroemdheden op de lucht-
haven, bijzondere vliegtuigen en de 
hectiek op de alarmcentrale. Som-
mige verhalen zullen niet alleen iets 
vertellen, maar ook iets laten zien. 
Zo zal de brandweer laten zien hoe 
ze hoogtereddingen uitvoeren en 
geeft het team van Bird Control in 
een vogelvlucht een demonstratie 
hoe ze met de flora en fauna rond-
om Schiphol omgaan. Je bent bijna 
het hele programma vrij om zelf een 
route te bepalen en te bekijken wat 
je wilt. Enkel het laatste onderdeel 
is gepland op een vast tijdstip. Het 
programma wordt namelijk afgeslo-
ten met een demonstratie. Tijdens 
deze show zal de brandweer, het 
KLM De-icing team en de sneeuw-
vloot hun werk laten zien. Wanneer 
jij de show kunt bekijken staat op je 
ticket. 

Aanmelden 
Sinds maandag 1 augustus 12.00 
uur is aanmelden voor een vas-
te dag en tijdstip mogelijk. Er is be-
perkte ruimte voor de burenda-
gen. Bij grote belangstelling richt 
Schiphol zich in eerste instantie op 
haar directe buren: bewoners uit 
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haar-
lem, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Amsterdam, Amstelveen, 
Kaag en Braassem en Uithoorn. Bij 
voldoende plekken is er ruimte voor 
geïnteresseerden uit aangrenzen-
de gemeenten van de hierboven ge-
noemde regio’s. Wacht niet te lang 
en ga naar www.schiphol.nl en klik 
voor aanmelding op burendagen.

Woningoverval Legmeerdijk 
Amstelveen - Op de Legmeerdijk 
in Amstelveen is woensdag 3 au-
gustus rond half vier in de middag 
een woningoverval gepleegd. Daar-
bij zou gebruik zijn gemaakt van een 
vuurwapen. Een grijze Volkswagen 
Golf is er vandoor gegaan. De politie 
stond in Amstelveen op strategische 

punten. Een ambulance kwam ter 
plaatse. Of er gewonden zijn geval-
len is vooralsnog onbekend, evenals 
nog geen informatie vrij gegeven is 
of de bestuurders in de Golf aange-
houden zijn. 
Foto: KaWijKo Media
Nickelas Kok

zich hier weinig van aan en bereik-
te om 16.14.29 uur de thuishaven en 
deed dit met een gemiddelde snel-
heid van 1352,218 meter per minuut. 
Hiermee werden ze niet alleen eer-
ste in de vereniging, maar ook eerste 
in het Rayon en eerste in de afdeling 
Noord Holland van meer dan 11.000 
duiven. John van Duren uit Amstel-
veen werd tweede en Wim Wijfje uit 
De Kwakel derde. Volledige uitslag 
vlucht Asse-Zellik met 522 duiven en 
17 deelnemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
2. J.H. van Duren Amstelveen

3. W. Wijfje de Kwakel
4. C. van Vliet Kudelstaart
5. L. v.d. Sluis Uithoorn
6. P. v.d. Meijeden Aalsmeerderbrug
7. A. v.d. Wie Aalsmeer
8. J. Vijfhuizen De Kwakel
9. Comb. van Ackooy Hoofddorp
10. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. A.J. van Belzen Kudelstaart
13. M. de Block Aalsmeer
14. J. Spook Aalsmeer
15. J.A. van Dijk Aalsmeer
16. D. Baars Kudelstaart
17. Th. v.d. Wie Aalsmeer
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Aalsmeerse danst en zingt in ‘Next Boy/Girl Band’

Denise Kroes: “Het is 
heerlijk om op te treden”
Aalsmeer - Het is inmiddels vier 
jaar geleden dat Denise Kroes in 
de Nieuwe Meerbode vertelde over 
haar passie: Dansen. Haar studie 
aan het Lucia Marthas Institute for 
Performing Arts (LMIPA) heeft zij 
verleden jaar afgerond. Een 4 jaar 
durende pittige HBO opleiding die 
alleen geschikt is voor doorzetters. 
Zowel psychisch als fysiek wordt 
er veel van de studenten gevraagd, 
nee geëist. Ben je in één van de vak-
ken, zoals ballet, acrobatiek, tap-
dans, hip-hop, stemcoaching, psy-
chologie, onderwijskunde, dans-
geschiedenis en anatomie, acte-
ren, ensemble zang, song & dance 
en modern Latin, niet goed dan is 
het over en uit. De opleiding biedt 
de mogelijkheid te kiezen voor een 
uitvoerende en een docenten kant. 
Denise dacht: Weet je wat, ik ga het 
allebei doen! “Ik wilde graag voor 
het zwaarste gaan en dat is gelukt.” 
Er heerste bij de familie euforie en 
iedereen was trots. 

Nieuw hoofdstuk
En Denise? Zij was heel blij, maar 
toch ook verdrietig omdat zij haar 
structuur kwijt was. Tien jaar lang 
was haar verteld wat zij moest doen 
en nu moest zij het allemaal zelf be-
denken. (Al heel jong begon Denise  
aan de vooropleiding van dit insti-
tuut) “Nu moest ik het initiatief ne-
men wat ook wel weer heerlijk was 
hoor, want ik had nog nooit vrij ge-
had. Het werd een nieuw hoofdstuk 
van mijn leven.” Dat nieuwe hoofd-
stuk begon wel met een behoorlij-

ke schrik. Denise kreeg pleuritis, dat 
werd overigens niet direct gecon-
stateerd. “Ik had teveel van mijn li-
chaam gevraagd.” Ziek zijn komt 
nooit goed uit en dat telde ook ze-
ker voor Denise. “Ik had een dance-
camp in Amerika gepland en dat 
wilde ik zo graag door laten gaan, 
het was zo een mooie kans.” 

Dat zij tegen de zin van haar be-
zorgde moeder toch gegaan is, 
valt enigszins te begrijpen wan-
neer je les gaat krijgen van dé An-
thony Burrell, choreograaf van Bey-
oncé en Mariah Carey. Denise ken-
de Anthony door haar opleiding. 
“Eens per jaar komt Anthony naar 
het Lucia Marthas Institute en dan 
maakt hij een stuk voor de eindpre-
sentatie”, legt zij uit. Na enige aar-
zeling vertelt Denise dat zij dan al-
tijd werd gekozen om solo te dan-
sen. Dat kon niet veel anders bete-
kenen dan dat de choreograaf heel 
wat zag in deze getalenteerde stu-
dente, daarom had hij haar ook uit-
genodigd om naar Amerika te ko-
men. De twee weken die zij daar 
was zijn goed uitgepakt Zij heeft er 
keihard moeten werken, maar haar 
lichaam protesteerde niet, integen-
deel, het werd er zelf beter van. “Ik 
luister niet altijd goed naar mijn li-
chaam, maar dit keer kwam alles 
goed. Deze weken hebben mij ver-
der geholpen, ik kreeg ook zin om in 
Amerika te gaan wonen. Er zijn daar 
zoveel meer mogelijkheden, in Ne-
derland mag je het hoofd niet bo-
ven het maaiveld uitsteken, in Ame-

rika word je juist gestimuleerd om 
dat wel te doen.”

The Next Boy/Girl Band
Drie maanden woonde zij in Los An-
geles en beleefde daar een fantas-
tische tijd. “Ik had daar willen blij-
ven en werken, ik was bezig met het 
aanvragen van een werkvisum.” Uit-
eindelijk maakte Denise toch een 
andere keuze, want een nieuwe uit-
daging lokte haar weer naar Neder-
land. En dat was het programma 
The Next Boy/Girl Band, georgani-
seerd door John de Mol. Een voor 
Nederland nieuw format waarin op 
zoek wordt gegaan naar een nieu-
we Boy/Girl band. Van de 7.000 kan-
didaten die zich opgaven bleven er 
80 over die via optredens mochten 

laten zien waartoe zij in staat zijn. 
Vanaf vrijdag 26 augustus om 20.30 
uur op SBS 6 is Denise te bewonde-
ren. Hoe haar kansen liggen? Daar 
mag en kan zij nog niet over praten. 
“Ik hoop zo dat het een leuke uit-
zending wordt”, straalt zij lachend.

Doel veranderd
Denise heeft geleerd om beter voor 
zichzelf op te komen, zij vecht voor 
dat wat zij wil bereiken, en dat is 
optreden! Buiten het podium lief, 
bescheiden,verlegen, maar op het 
podium kan zij een ander persoon 
zijn. “Dan voel ik mij vrij. Ik ga hier 
helemaal voor en heb er alles voor 
over. Mijn doel is veranderd, eerst 
wilde ik dansen en nu wil ik zingen 
en dansen als combinatie. Het is zo 
heerlijk om op te treden. Dat is mijn 
passie. Door wat ik de afgelopen 
tijd heb geleerd en meegemaakt, de 
mensen die ik ben tegengekomen 
en die mij verder kunnen helpen, is 
mijn vertrouwen in mijzelf sterk ge-
groeid. En dat vertrouwen is ook no-
dig, want als ik mijzelf niet vertrouw 
hoe zou ik dan kunnen laten zien 
wat ik wil?”

Classic Stars Tour op zondag 21
augustus bij Studio’s
Cor Broekhof: “Ik rij in
cultureel erfgoed”
Aalsmeer - Cor Broekhof doet sa-
men met broer Bert voor de eerste 
keer mee aan de Classic Stars Tour 
op zondag 21 augustus. “Wij wilden 
verleden jaar al graag mee doen, 
maar toen kwam er iets tussen. Dat 
maken wij helemaal goed, want nu 
komen wij met twee klassiekers 
waarvan er één de mooiste van Ne-
derland wordt genoemd. Tjonge wat 
een prachtige wagen.” De lyriek en 
de warmte waarmee deze zin wordt 
uitgesproken is tekenend voor dit 
gesprek. De auto waarover wordt 
gesproken is een 280 SL uit 1986. 
Deze wordt helemaal gerestaureerd 
en zal net klaar zijn voor 21 augus-
tus. Telkens weer wordt gewezen op 
de schoonheid, het comfort, de vei-
ligheid van een auto die al tiental-
len jaren de voorkeur heeft om in te 
rijden zowel zakelijk als privé. “Mer-
cedes is altijd mijn auto geweest, ik 
ben gek van dit merk.” Uit pure nos-
talgie werd ooit een nieuw aange-
schafte auto ingeruild voor een klas-
sieke 280 SE. “Zoals je daar in rijdt! 
Heerlijk, alles is zo overzichtelijk en 
dat is mooi in een tijd waarin de we-
reld helemaal niet meer overzich-
telijk is. De limousine zoeft over de 
weg, je hoort geen geluid van bui-
tenaf en ook de motor is stil. Je zit 
als het ware in een cocon.” Broek-
hof woont zelf niet in Aalsmeer, maar 
kent Aalsmeer goed. “Leuk dorp, 
mooie stekjes, mijn broer werkt in 
Aalsmeer, mijn auto’s staan er en 
ook het onderhoud aan de auto’s 
gebeurt in Aalsmeer. Ik heb daar 
inmiddels een goede band opge-
bouwd, de persoonlijke service, de 
belangstelling en de bevlogenheid 
van Cor Millenaar vind ik nergens 
anders.” 

Bijzondere geschiedenis
De 280 SE heeft een bijzonder ge-
schiedenis, want deze blijkt te ko-
men van de Japans Keizerlijke Hof-
houding. “In de jaren tachtig was het 
mode om in Japan met een Euro-
pese auto te rijden. Voor mijn werk 
was ik veel in Japan en daar heb ik 
gezien hoe onderdanig de Japan-
se chauffeur was naar baas en au-
to. In Japan wordt links gereden en 
er zijn veel tolwegen. Dus even een 

arm uit het raam steken om een tic-
ket te pakken is er niet bij. De chauf-
feur moest dus uitstappen, dat ging 
niet zomaar. Eerst werd er gebogen 
naar de baas, vervolgens naar de au-
to, er werd een ticket gepakt en dan 
begon de ceremonie weer opnieuw 
eerst buigen naar de baas en daar 
naar de auto voor er kon worden in-
gestapt en dat herhaalde zich vele 
malen. Deze auto heeft altijd binnen 
gestaan en werd handmatig gewas-
sen. Het interieur werd met een plu-
meau van struisvogelveren gestoft, 
want ieder kleinste krasje moest 
worden vermeden. De auto was hei-
lig. Het stuur mocht alleen worden 
aangeraakt met witte handschoenen 
aan.” Cor Broekhoven kwam voor 
zijn werk in veel landen en ook re-
gelmatig in Duitsland, hij kreeg de 
kans om de fabriek van Mercedes te 
bezoeken, werd er rondgeleid door 
een ingenieur die hem wees op ieder 
klein detail dat zorgt voor veiligheid 
en comfort. Zoals bijvoorbeeld ver-
warmde spiegels en verwarmde toe-
voer voor de ruitensproeiers. Er volgt 
een prachtig verhaal over de hand-
vatten, het dashboard, de stoelen, 
enz.. U moet het allemaal maar zelf 
komen aanschouwen en horen wan-
neer de auto na de Classic Stars Tour 
wordt gepresenteerd op het voorter-
rein van de Studio’s Aalsmeer. Ook 
niet zulke autofanaten zullen zwich-
ten voor de schoonheid. Bij het weg-
gaan wordt de gelegenheid gegeven 
de 280 SE te bewonderen. Daags te-
voren is er nog mee naar Duitsland 
gereden. “Hij ziet er niet, uit want 
ik moet hem nog wassen”, wordt er 
verontschuldigd. Het is een statige 
glimmende auto, met liefde wordt op 
details gewezen en het interieur ge-
toond. 
Tot slot nog even op de passagiers 
stoel plaatsgenomen, een heel bij-
zondere ervaring. “Werkelijk in deze 
auto kom je uitgerust aan op de plek 
van bestemming. Ik rij in cultureel 
erfgoed.” Er wordt afscheid geno-
men met de woorden die Broekhof 
ooit zelf meekreeg: “Wat is er mooier 
dan u met luxe te kunnen omringen.” 

Janna van Zon
(met dank aan Kirsten Verhoef)

Presentator Ron Leegwater in actie tijdens het programma ‘Vrijdagavond Zo-
mer Muziekcafé. Foto: www.kicksfotos.nl.

Zomerhits, jazz en Pink 
Floyd op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De meest genoemde 
reden dat mensen de radio aanzet-
ten is omdat zij muziek willen horen. 
Bij Radio Aalsmeer bent u daarvoor 
bijna een kwart eeuw aan het juis-
te adres. Eind oktober viert de om-
roep namelijk haar 25-jarig bestaan! 
Uw eigen lokale omroep draait over-
dag de lekkerste non-stop muziek 
en ’s avonds programma’s die mis-
schien wel door uw buren gepre-
senteerd worden. Tijdens de zomer 
zendt interviewprogramma ‘Door de 
Mangel’ herhalingen uit van gas-
ten die eerder in het jaar in de spot-
light stonden. Maandag hoort u de 
aflevering met Wil Bothe, die zich-
zelf in drie woorden omschreef als 
‘enthousiast klein meisje’. Verder is 
op zondag 28 augustus de ‘Zomer-
se 50’ hitlijst te beluisteren. Het pro-
gramma wordt door zo’n 150 loka-
le omroepen in heel Nederland en 
België uitgezonden en wordt op Ra-
dio Aalsmeer door Frank Bunnik 
en Walter de Vries gepresenteerd. 
Geeft u nog snel uw favoriete vijf zo-
merhits door via www.zomerse50.nl.

Interview zanger Jannes
Tijdens de zomermaanden is het op 
vrijdag tussen 21.00 en 23.00 uur tijd 
voor ‘Vrijdagavondcafé’. Presentator 
Ron Leegwater heeft het program-
ma tijdens de zomer tijdelijk omge-
doopt tot ‘Vrijdagavond Zomer Mu-
ziekcafé’. De beste, maar ook de in-
middels vergeten zomerhits uit de 
tachtig en negentig afgewisseld 
met de hits van nu. Natuurlijk ook 
de favoriete zomerhits van een aan-
tal (on)bekende Aalsmeerders, deze 
week die van John Kruyswijk, Marc 
Eveleens en Jan van Schuppen. Ze 
vertellen zelf waarom zij deze hits 
hebben gekozen. Verder het West-
einder Weekendweerbericht en hit-
feiten bij de zomerse nummer 1 hits. 

Tevens heeft Ron vrijdagavond een 
leuk interview met de bekende Ne-
derlandstalige zanger Jannes over 
zijn nieuwe single ’n Grammetje ge-
luk. En natuurlijk hoopt Jannes dat 
dit een dikke zomerhit gaat worden! 
Je hoort Jannes rond 21.45 uur.
Actief meedoen en reageren kan via 
Twitter: @Vrij_avondcafé of via de 
Facebookpagina van ‘Vrijdagavond-
café’. Tijdens de uitzending is Ron 
ook bereikbaar via 0297-325858 en 
via studio@radioaalsmeer.nl. Zo-
merhit-verzoekjes zijn dus ook tij-
dens de uitzending welkom!

Ladies of Jazz bij ‘Sem’
In ‘Sem op Zaterdag’ deze keer aan-
dacht voor de drie Amerikaanse ‘La-
dies of Jazz’, te weten Ella Fitzger-
ald, Sarah Vaughan en Billie Holiday. 
Drie verschillende stijlen die pre-
sentator Sem van Hest laat horen 
en wellicht komt er nog een tijdge-
note van de dames langs. In leven-
den lijve of slechts in de vorm van 
muziek? U hoort het zaterdagmor-
gen tussen 11.00 en 12.00 uur. Dan 
hoort u uiteraard ook Louis Arm-
strong, want die heeft met Ella veel 
duetten voortgebracht.
 
In ‘Aalsmeer Politiek’: AB
In Radio Aalsmeer Politiek komt AB-
wethouder Gertjan van der Hoeven 
langs om u kennis te laten maken 
met zijn muziekkeuze. Degenen 
die de wethouder persoonlijk ken-
nen, weten dat Pink Floyd met voor-
sprong op nummer één staat. Wel-
licht trakteert hij op een heel uur 
Pink Floyd. Gaat het horen vanaf 
12.00 uur aanstaande zaterdag.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 
En te volgen via twitter en facebook.

Werelddansen bij Nivon
Aalsmeer - Nivon Natuurvrienden 
Aalsmeer start op 8 september met 
een nieuwe cursus Werelddansen. 
Elke donderdagavond van half acht 
tot negen uur in buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3. Gedu-
rende de eerste vier lessen is er een 
gratis instructie vooraf voor begin-
ners en mensen die lange tijd niet 
gedanst hebben. Dit is van zeven tot 
half acht, alleen in de maand sep-
tember dus. Om half acht begint de 
reguliere dansles onder leiding van 
Anja Bos. 
Dansen is een populaire vorm van 
beweging. Mensen dansen over-
al ter wereld van jong tot oud. De 
muziek erbij maakt het extra stimu-

lerend. Zoals bekend is beweging 
nodig om gezond te zijn. Van dan-
sen is nu bekend dat het ook een 
positieve uitwerking heeft op het 
brein. Eigenlijk een lifetime sport. 
Geen wonder dat er nogal wat ou-
deren zich met dansen bezig hou-
den.  Soms zijn de dansen vrij in 
de zaal, soms in een kring of slin-
ger. Altijd met fijne muziek en on-
der deskundige leiding. Er is een 
pauze, en omdat het een matige in-
spanning vereist kan bijna iedereen 
zo’n dansavond wel aan. Nieuwe le-
den zijn van harte welkom. Nivon le-
den krijgen korting. Meer informa-
tie: N. de Vries, tel 0297-322479 of 
06-24253053.

Dekmantel eerste festival 
op 100% biobrandstof
Aalsmeer - Dekmantel Festival is 
het eerste festival in Nederland dat 
voor 100% overstapt op duurzame 
biobrandstof. Het Amsterdamse Bos 
en Dekmantel zijn hiervoor een sa-
menwerking aangegaan met Good-
Fuels, een specialist op het gebied 
van geavanceerde biobrandstoffen. 
 
Logische volgende stap
Voor het Amsterdamse Bos is duur-
zaamheid al jaren het uitgangs-
punt. Zo maakt het Radarterrein al 
gebruik van groene stroom en her-
gebruikt het Bos de bomen die ge-
kapt worden. Het verduurzamen van 
de festivals in het Amsterdamse 
Bos is een logische volgende stap. 
De samenwerking tussen Dekman-
tel en GoodFuels betekent dat bij dit 
muziekfestival alle aggregaten op 
duurzame diesel draaien en daar-

mee groene stroom leveren aan 
Dekmantel Festival. Door een Slim 
Stroomplan van ZAP Concepts zal 
het dieselverbruik van de stroom-
voorziening zo’n 30% minder zijn 
dan vorig jaar.
 
Duurzame diesel
De duurzame diesel van GoodFuels 
is een hoogwaardige vervanger voor 
fossiele diesel. Deze geavanceer-
de brandstof is volledig gemaakt uit 
rest- en afvalstromen. Daarnaast le-
vert deze brandstof een positieve 
bijdrage aan de lokale luchtkwali-
teit. Dekmantel Festival vindt voor 
de vierde keer plaats in het Amster-
damse Bos van 5 tot en met 7 au-
gustus en trekt een internationaal 
publiek van liefhebbers van elektro-
nische niche muziek naar de hoofd-
stad.

71ste Indië herdenking
Amstelveen - Op zondag 14 au-
gustus om 19.20 uur vindt de regi-
onale 71ste herdenking van gevalle-
nen en slachtoffers in Nederlands-
Indië plaats bij het Indië Monument 
in het Broersepark te Amstelveen. 
Aan de vooravond daarvan worden 
bij dit monument in Amstelveen al-
le gevallenen en slachtoffers van die 
oorlog en haar nasleep herdacht. 
Mevrouw Yvon Noordam-Weygers 
vertelt vanuit haar kampervaringen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Nederlands-Indië en vooral de tijd 
daarna, over hoe creatief denken en 
doen haar vrijheid is geworden. Een 
leerling van basisschool de Cirkel, 
adoptieschool van het Indië Monu-
ment, zal een gedicht voorlezen over 
het thema vrijheid. Namens de ge-
meente Amstelveen spreekt burge-
meester Mirjam van ‘t Veld, namens 
de Bond van Wapenbroeders voor-
zitter Willem van Lith en namens de 

voor de jaarlijkse organisatie verant-
woordelijke Stichting Herdenking 
Gevallenen en Slachtoffers in Ne-
derlands-Indië te Amstelveen voor-
zitter Clemens Bouwens. De stem-
mige muziek wordt verzorgd door 
Fanfarekorps Nationale Reserve on-
der leiding van adjudant R. Goddrie.

Speurtocht voor kinderen
Vers getapte honing in 
de Historische Tuin
Aalsmeer - In de bloemenschuur 
van de Historische Tuin werden af-
gelopen zaterdag 30 juli demonstra-
ties honing slingeren gegeven. Im-
ker Eric van der Meer haalde tussen 
een en half vier de oogst van zijn bij-
envolk binnen. De werksters bleken 
weer hun best gedaan te hebben, 
de opbrengst was meer dan goed. 
De vers getapte honing en ande-
re leuke bijenartikelen waren te 
koop en menig bezoeker ging met 
een heerlijke pot verse honing naar 
huis. Er werd deze dag ook een vei-
ling van bloemen en planten gehou-
den. Onder andere werden fuch-
sia’s verkocht aan de hoogste bie-
ders door veilingmeester Coos Buis 
en opsteker Gerard van de Velden. 

Ook komend weekend is een be-
zoek aan de Historische Tuin, ze-
ker voor kinderen, een aanrader. 
Er is een aantrekkelijke puzzeltocht 
voor de jeugd uitgezet deze vakan-
tie. Aan de hand van een vragen-
lijst worden de kinderen door het 
tuinbouwmuseum geloodst en aan 
het einde wacht een leuke attentie. 
Grootouders en ouders betalen een 
klein entreebedrag, jeugd tot 12 jaar 
heeft gratis toegang. De Historische 
Tuin, ingang Praamplein, is op zater-
dag en zondag vanaf 10.00 uur ge-
opend, ook dinsdag tot en met vrij-
dag zijn bezoekers welkom vanaf 
10.00 uur. Meer informatie is te vin-
den op de website en op facebook. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl



Gezellige afsluiting van 
de Tour de Kwakel
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
kwamen de deelnemers van de Tour 
de Kwakel voor de laatste keer dit 
jaar bij elkaar in het Tourhome. Op 
deze avond werden de prijzen van 
de 61e editie van de Tour de Kwakel 
uitgereikt en konden de deelnemers 
onder het genot van een hapje en 
een drankje nog eens terugkijken 
op bijna vier weken Tour. De prijzen 
waren dit jaar beter verdeelt dan af-
gelopen jaar. Cynthia van den Berg 
moest alle drie de truien, gespon-
sord door Albert Heijn Jos van Berg, 
afstaan.  De gele trui aan buurman 
Arthur Franken. De witte trui voor 
beste jongere aan haar vriend Bart 
Peek, die zijn laatste kans op het wit 
(volgend jaar wordt hij 30) met bei-
de handen aangreep. De rode trui 
liet Cynthia aan Ben de Bruin, een 
oudgediende die lang gewacht had 
op zijn eerste individuele Tour-prijs.
De klassementen van de truien wer-
den met een ruime marge beslecht, 
zo ook het algemeen klassement. 
De door WeKo souvenirs gespon-
sorde petten waren voor de ploeg 
Gérardmer van Arnoud van der 
Knaap, Sjors Kas, Nick Verlaan, Pe-
tra van Leeuwen en Ton Onderwa-
ter. Voor laatstgenoemde een mooi 
afscheid van de Tour de Kwakel. Hij 
hangt zijn gouden lappen aan de 
Indonesische palmbomen en werd 
vanwege zijn verdienste als directie-
lid van de Tour de Kwakel extra in 
het zonnetje en de bloemen gezet.
Gonny Franken, vrouw van winnaar 
Arthur, werd gekroond tot beste 
vrouw van deze Tour. Net voor Ari-
anne van Wees, die als troost wel de 
Pietje Verhoef-prijs kreeg voor haar 
prestaties in de twee tijdritten. Krek 
van Leeuwen was de beste midden-
moter en kreeg de Frank Vlasman-
prijs voor zijn 50e plaats in het eind-
klassement. Berry Schalkwijk sluit 

de rij in dit klassement, waardoor de 
rode lantaarn een prominent plekje 
op het dorp krijgt.

Van het uitgereikte prijzengeld ging 
maar liefst 275,75 euro in de pot 
voor het goede doel. Stichting Co-
rantijn zal het geld gebruiken om 
een bijdrage te leveren aan de ont-
wikkeling van de lokale bevolking 
binnen Suriname op geestelijk, so-
ciaal, medisch en onderwijskundig 
gebied.
Al met al kan de Tourdirectie terug-
kijken op vier hele mooie weken. 
Onmisbaar voor dit succes waren 
Ton Vlasman, Gerda Voorn en Wil-
lem en Myra Wahlen. Maar dank 
gaat ook uit naar de 100 deelnemers 
die er een sportief en gezellig feest 
van hebben gemaakt. Een tevreden 
wielergroet en op naar volgend jaar!
Algemeen klassement
1.Arthur Franken 127
2.Bart Peek 122
3.Joost Kooij 118
4.Jelle de Jong 118
5.Nick Verlaan 117
6.Ben de Bruin 117
7.Sven Vlasman 116
8.Bas Plasmeijer 116
9.Adrie Voorn Bal 115
10.Sjors Kas 115
50. Krek van Leeuwen 107
100. Berry Schalkwijk 86
Rode trui
1. Ben de Bruin 29
2.Jelle de Jong 26
3.Bart Peek 25
4.Arthur Franken 23
5.Gonny Franken 23
Ploegenklassement
1.Gérardmer 382
2.Montpellier 377
3.Lourdes 374
4.Parijs 372
5.Reims 369
Foto: Dirk Plasmeijer

Geen zomerstop voor de 
veteranen van UWTC
Uithoorn - De UWTC wielren-
ners Leen Blom, Ben de Bruin, Ni-
co Fokker, Piet Rewijk, John Tromp 
en Guus Zantingh hebben deelge-
nomen aan veteranen wedstrijden 
voor 68+ en 60+. Donderdag 28 juli 
waren de renners naar Brakel afge-
reisd in het land van Maas en Waal. 
In de 68+ wedstrijd was het Wil-
lem van Koetsveld die ervoor zorg-
de dat er na 8 ronden een kopgroep 
ontstond van 5 renners met daar-
bij Guus Zantingh. Deze koplopers 
werkten goed samen en bouwden 
een ruime voorsprong op en werden 
niet meer ingelopen. De wedstrijd 
werd gewonnen door Guus Zan-
tingh uit Mijdrecht en hij behaal-
de hiermee zijn tweede overwinning 
van dit seizoen, 2e werd Willem van 
Koetsveld uit Zeist en 3e Cees Ver-
douw uit Driebruggen. Bij de 60+ 
was het Bert Bakker die kort na het 
startschot er alleen vandoor ging 
en een voorsprong opbouwde. Bert 
Bakker uit Zaandam finishte als eer-
ste en John Tromp uit Kudelstaart 
spurtte zich naar een 5e plaats.
Zaterdag 30 juli stonden de renners 
aan de start in Alpen aan de Rijn. 
Bij de 68+ wedstrijd werd er vanuit 
de start gedemarreerd, maar na 10 
ronden kon er een renner, Piet Gru-
teke, uit het peloton ontsnappen. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Piet Gruteke uit Rotterdam en Guus 
Zantingh uit Mijdrecht won de spurt 
van het peloton en eindigde als 2e. 
Leen Blom finishte als 9e en Nico 
Fokker als 14e. In de 60+ wedstrijd 
was het de eerste koers helft niet 
mogelijk om een ontsnapping op te 
zetten maar even na half koers wis-
ten toch twee renners te ontsnap-
pen onder aanvoering van Bert Bak-
ker werd er een ruime voorsprong 
opgebouwd. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Bert Bakker uit Zaan-
dam, John Tromp kwam als 5e over 
de streep Ben de Bruin als 8e en 
Piet Rewijk als 10e.
Zondag 31 juli zijn de renners naar 
de bollenstreek getrokken om in 

Lisse te starten. In de 68+ duur-
de het tot 10 ronden voor het einde 
dat er een kopgroep ontstond van 
8 renners met daarbij Leen Blom 
en Guus Zantingh. Deze 8 renners 
werkten goed samen en bouwden 
een mooie voorsprong op. De wed-
strijd werd gewonnen door Piet Gru-
teke uit Rotterdam, Guus Zantingh 
kwam als 3e over de finish Leen 
Blom als 7e en Nico Fokker als 12e. 
Bij de 60+ werd vanaf de start hard 
gekoerst en het was vooral Rob 
Godfroid die zeer actief was en hier-
door ontstond na 11 ronden een 
kopgroep van 6 renners met daarbij 
geen UWTC renners. De wedstrijd 
werd gewonnen door Arie Blomberg 
uit Keldichem , John Tromp eindigde 
als 9e en Piet Rewijk als 11e.

Amateurs
Bij de amateurs reed Koen de Best 
zowel in Tiel (31 juli) als Chaam 
(27/7) naar de 8e plaats. In Chaam 
stonden ook Bart de Veer en Niels 
Ruijter aan de start. Zij konden bei-
de in de laatste ronde net een mas-
sale valpartij ontwijken maar eindig-
de hierdoor buiten de top-20. 

Wateringen
Nieuweling Stijn Ruijter heeft don-
derdag 28 juli de Ronde van Wate-
ringen gereden. Tot 5 ronden reedt 
hij rustig achter in het peloton en 
probeerde in de laatste ronden zijn 
slag te slaan. Het tempo lag ech-
ter te hoog om weg te komen en hij 
eindigde uiteindelijk net buiten de 
premies op de 21e plaats.  

NK shirt voor Lorena
Dinsdagavond 26 juli heeft Lorena 
haar UWTC NK tenue in ontvangst 
genomen. In de European Junior 
Cycling tour van Assen (1-6 augus-
tus) zal Lorena in dit tenue van start 
gaan. Er staat hier een groot inter-
nationaal deelnemersveld aan de 
start van maar liefst 78 junioren da-
mes. UWTC wenst Lorena veel suc-
ces bij deze meerdaagse in Assen.

Aalsmeer - Dinsdag 30 augus-
tus is er weer een fietsdagtocht van 
de Pedaalridders. Deze keer vanuit 
De 3 Dorpen te Ankeveen. U wordt 
om tien uur verwacht voor de koffie, 
daarna kunt u een fraaie route fiet-
sen, u komt langs Bussem door Nig-
tevecht, Vreeland, Ankeveen, Kor-
tenhoef, en s’Graveland weer terug 
in Ankeveen. Daar is voor het diner 
begint nog een gezellig samen zijn. 
De dag eindigt om 20.00 uur.

Kom gezellig met ons mee fietsen, 
U kunt zich opgeven met het aan-
meldingsformulier in de Doorvaart 
van juli /augustus. Om mee te fiet-
sen dient u lid te zijn van de OVAK.

Veel spektakel bij tiende 
Zevenhoven On Wheels
Zevenhoven -  Gedurende het der-
de weekend van september staat er 
weer een spectaculair cross-eve-
nement op het programma aan de 
Achterweg in Zevenhoven (Z-H). 
Het evenement viert dit jaar haar 
tien jarig jubileum en trakteert het 
publiek op spannende manches en 
veel vertier voor jong en oud. Op za-
terdag 17 september wordt de auto-
cross gereden in verschillende klas-
ses en als afsluiter de afvalrace. Op 
zaterdagavond is er tussen al het 
cross geweld een gezellig feest in de 
grote tent op het terrein. Dit jaar is er 
een live optreden van Mooi Wark en 
in het voorprogramma staat de Nor-
maal coverband Doe Normaal Joh. 
Het geheel word aangekleed met 
muziek van het DJ duo Dik en Ge-
zellig! Op zondag 18 september wor-

den de quad- en motorcrosswed-
strijden gereden onder auspiciën 
van KNMV. Hiervoor zijn verschillen-
de klasses per leeftijdscategorie en 
voor ieder niveau. De winnaars gaan 
naar huis met één van de felbegeer-
de bekers. Kaarten voor de feest-
avond en inschrijven voor de auto-
cross of quad- en motorcross kan 
op de website www.zevenhovenon-
wheels.nl (Inschrijven kan tot uiter-
lijk 11 september of eerder indien de 
inschrijving vol is). De afgelopen ja-
ren blijkt er heel veel belangstelling 
te zijn voor dit evenement met een 
ontspannen sfeer en leuke attracties 
voor de kinderen. Dit is goed te zien 
aan het toenemende aantal deel-
nemers vanuit het hele land en het 
aantal bezoekers die dit evenement 
ieder jaar weer weet te vinden.

Van links naar rechts Wessel Heil, Erik Witpeerd en Gregory ‘t Hoen

Atleten AVA tevreden!
Aalsmeer - Op vrijdagavond 29 juli 
namen enkele AV Aalsmeer atleten 
deel aan een 1000 meter in Heiloo. 
Als eerste ging Gregory ‘t Hoen van 
start met als doel om onder zijn ou-
de persoonlijke record van 3.30 mi-
nuten te lopen. 

Er stond aardig wat wind, maar hij 
liep toch een mooie tijd van 3.26.10 
minuten en dus een nieuw persoon-
lijk record. Daarna gingen Erik Wit-

peerd en Wessel Heil van start in de 
tweede serie. Ze begonnen aan de 
race met als doel dat Erik voor Wes-
sel de eerste 500 meter gingen ha-
zen. Erik startte hard en Wessel kon 
niet goed volgen doordat hij inge-
sloten zat. Het gat werd te groot 
waardoor het effect verloren ging. 
Uiteindelijk liep Wessel een per-
soonlijk record van 2.57.17 minuten 
waar hij erg blij mee is. Iedereen kan 
tevreden terugkijken op deze avond.

Geen blauwalg in Oosterbad
Aalsmeer - Net als ieder jaar gaan 
ook nu weer berichten in de (soci-
ale) media rond over de aanwezig-
heid van blauwalg in zwemwater, en 
over slechte zwemwaterkwaliteit.
Op 29 juli publiceerde de gemeen-
te een waarschuwing voor blauw-
alg in de Westeinderplassen. Voor 
de locaties Vrouwentroost en Surf-
eiland geldt een negatief zwemad-
vies. Voor de zwemsteiger Heren-
weg geldt een waarschuwing voor 
blauwalg. Op beide locaties zijn 

waarschuwingsborden neergezet.  
Als de waarschuwing niet meer van 
kracht is, worden de borden weg-
gehaald. Gelukkig blijft ook dit jaar 
Het Oosterbad weer verschoond van 
groene of blauwe algen: het water 
is – zoals elk jaar – van de hoogste 
kwaliteit: In het natuurzuiver water 
kan met een gerust hart worden ge-
zwommen. Kwaliteit van zwemwa-
ter is te controleren op www.zwem-
water.nl. Het Oosterbad is te vinden 
aan de Mr. Jac. Takkade 1.

Opening nieuw clubhuis 
DHV honkbal & softbal
Amstelveen -DVH honkbal & soft-
bal heeft een nieuw clubhuis en dat 
wil de vereniging graag vieren met 
een officiële opening en diverse leu-
ke activiteiten voor de hele familie. 
Zaterdag 3 september is een unieke 
mogelijkheid om eens kennis te ma-
ken met honk- en softbal bij DVH. 
Er wordt na de officiële opening van 
het clubhuis om 13.30 uur, een de-
mowedstijd gespeeld door de jong-
ste Beeball leden. Wil je zelf actief 
deelnemen? Dat kan ook. Wat denk 

je van leren vangen, gooien en slaan 
of wil je weten hoe hard je kan gooi-
en? 
Noteer dus alvast: Zaterdag 3 sep-
tember vanaf 13.15 uur bij DVH 
honkbal & softbal op het Wimble-
donpark te Amstelveen. Meer infor-
matie via www.dvh-amstelveen.nl.
Kan je niet op 3 september, maar 
wil je wel graag een proeftraining 
meemaken? Kijk hiervoor ook op de 
website (kijk bij: Lidworden/proef-
training).

Gehandicaptensport podium bieden

Verkiezing Sporttalent 
van het Jaar van start
Aalsmeer - De verkiezing Sportta-
lent van het Jaar, een initiatief van 
Fonds Gehandicaptensport en ABN 
AMRO, zal dit jaar voor de der-
de keer gehouden worden. Daar-
bij gaat het Fonds op zoek naar een 
breedtesporter met een talent in de 
meest brede zin van het woord. Ie-
mand die persoonlijke records heeft 
weten te verbreken. Iemand die een 
grote persoonlijke of sportieve ont-
wikkeling heeft doorgemaakt. Of die 
een inspiratie en voorbeeld is voor 
andere sporters met een handicap. 
Iedereen kan meedoen. Sporters 
met een lichamelijke, verstandelij-
ke en/of zintuiglijke handicap. Jong 
of oud. Beginnend of ervaren. Via 
de stemsite www.sporttalentvan-
hetjaar.nl kunnen sporters genomi-
neerd worden. 
 
Enthousiast
Met de verkiezing Sporttalent van 
het Jaar wil Fonds Gehandicapten-
sport een podium bieden aan de 
sporters en zo de gehandicapten-
sport onder de aandacht brengen 
van het Nederlandse publiek. Vo-
rig jaar ging Yanu van Leeuwen (10 
jaar) er met de titel en de bijbeho-
rende prijzen vandoor. “Meedoen 
aan deze verkiezing is super! Ik mag 
mee zwemmen met het Paralympi-
sche Zwemteam. En een professio-
nele zwemanalyse en coaching van 
Bondscoach Mark Faber helpen mij 
om mijn zwemprestaties verder te 
verbeteren”, aldus een enthousias-
te Yanu. 
Wie wordt de sporter van het jaar 
2016? De eerste kandidaten zijn al 
genomineerd. Het belooft ook nu 
weer een spannende verkiezing te 
worden. Op de stemsite www.sport-
talentvanhetjaar.nl kunnen spor-
ters genomineerd worden door mid-
del van een korte motivatie met 
daarbij een leuke foto of een film-
pje. Door het publiek kan er dage-
lijks een stem uitgebracht worden 

op één of meerdere kandidaten. Er 
zijn in totaal 5 stemronden. Na iede-
re ronde gaan de stemmen weer op 
nul. Zo heeft iedereen telkens weer 
evenveel kans om de volgende ron-
de te winnen. Tot aan de halve fina-
le, van 17 oktober tot 1 november, 
is het mogelijk om een sporter te 
nomineren. In de halve finale gaan 
een twaalftal kandidaten de sportie-
ve strijd om het werven van zoveel 
als mogelijk stemmen aan. De drie 
kandidaten met de meeste stem-
men gaan door naar de finale. Een 
deskundige en onafhankelijke ju-
ry kiest uit deze finalisten de uitein-
delijke winnaar. De sporter waarvan 
zij vindt dat deze de titel ‘Sportta-
lent van het jaar’ en de bijbehoren-
de prijzen verdiend. Daarbij wordt er 
gekeken naar onder meer aspecten 
als doorzettingsvermogen, lef en in-
spiratie. Op 8 november zal de win-
naar tijdens het Nationaal Gala voor 
de Gehandicaptensport in de Am-
sterdam ArenA bekend gemaakt 
worden.
 
Prijzenpakket
Naast de titel Sporttalent van het 
Jaar en de uitnodiging om bij meer-
dere sportevenementen aanwezig 
te zijn, krijgt de winnaar een coa-
ching/training op maat. De feitelijke 
invulling hiervan is op basis van de 
behoefte van de winnaar. Ook ont-
vangt hij/zij een geldbedrag van 750  
euro om voor zichzelf te besteden 
aan sport- en/of spelmateriaal. Zo 
heeft Yanu dit bedrag besteedt aan 
onder meer een Pro Go waarmee hij 
zijn eigen prestaties kan vastleg-
gen zodat hij de lat om zichzelf tel-
kens weer te verbeteren kracht bij 
kan zetten. De sportvereniging waar 
de sporter actief is, krijgt een be-
drag van maar liefst 5.000 euro als 
stimuleringssubsidie, te gebruiken 
voor de (door)ontwikkeling van de 
gehandicaptensport binnen de be-
treffende sportvereniging. 

Leidersprijs naar Rijsenhout
Renner Owen Geleijn
toch nog op podium
Rijsenhout - Wielrenner Owen Ge-
leijn heeft vorige week met een lan-
ge ontsnapping een gooi naar de 
zege gedaan in de nieuwelingen-
wedstrijd ‘Daags na de Tour’ in Box-
meer. Het peloton wist de vluchter 
echter nog voor de finish tot de or-
de te roepen. De overwinning ging 
naar zijn WTC De Amstel-clubge-
noot Victor Broex uit Ouderkerk 
aan de Amstel. Owen Geleijn had 
na zijn solo nog wel energie over 
om naar plek drie te sprinten. Bo-
vendien mocht hij de leiderprijs mee 
naar Rijsenhout nemen, een belo-
ning voor de renner die de meeste 
keren als eerste de streep passeert. 
Twee dagen eerder was Geleijn vier-
de geworden in de Ronde van Och-
ten. Deze week is hij actief in de in-

ternationale zesdaagse Jeugdtour 
Assen. Leon Buijs (Aalsmeer) doet 
in Drente mee in de categorie juni-
oren en Tristan Geleijn (Rijsenhout) 
rijdt bij de 14-jarige jeugdrenners.
Jordy Buskermolen uit Kudelstaart 
eindigde afgelopen week als ne-
gentiende in de Ronde van Poel-
dijk. Na een wedstrijd over tachtig 
kilometer, waaraan door veel ster-
ke Nederlandse criteriumspecialiten 
en enkele semiprofs werd deelge-
nomen, kwam zijn Swabo-ploegge-
noot Sjors Handgraaf uit Leiden als 
eerste over de streep. John Tromp 
(Kudelstaart/UWTC) nam in vier da-
gen deel aan drie wedstrijden voor 
60-plussers. Hij werd vijfde in Bra-
kel en Alphen aan de Rijn, en ne-
gende in Lisse.

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 
28 juli is het klaverjassen gewon-
nen door Jaap Spaargaren met 5599 
punten, op twee is Daan Sandee ge-
eindigd met 5245 en derde is Coby 
van de Linden geworden met 5001 
punten. Bij het jokeren was de hoog-
ste eer met 34 punten voor Henny de 
Wit, gevolgd door Gerard de Wit met 
104 punten en Gerrit van der Geest 
met 144 punten.  Graag zou de ou-
derensoos nog enkele jokeraars erbij 
hebben. Belangstelling? Kom gerust 
eens kijken. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen, tel. 0297 340776.

Jaap wint op 
Ouderensoos

Fietsdagtocht
met de OVAK

 
4 augustus 2016  •  Nieuwe Meerbode    11




	31_ED1_PAG05
	31_ED1_PAG07
	31_ED1_PAG09
	31_ED1_PAG12



