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Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

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:

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

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

Zes moderne appartementen aan de Ringvaart

Nieuwbouw aan Helling 
begint al vorm te krijgen
Aalsmeer - Vorige week werd er 
nog hard gewerkt, maar nu is toch 
ook voor de werkers aan het project 
op de Helling de bouwvakantie be-
gonnen. Op het terrein waar sinds 
1881 scheepswerf Van Dam heeft 
gezeten, vindt momenteel nieuw-
bouw plaats. 
Op 9 maart is de eerste offi ciële paal 
voor de totaal zes appartementen 
geslagen door de eigenaars, samen  
met omwonenden en toekomstige 
bewoners en op 10 maart is gestart.
Lange tijd was niet veel te zien. De 
locatie moest eerst bouwklaar ge-
maakt worden en er is nieuwe be-
schoeiing aangebracht. De eerste 
contouren zijn nu wel zichtbaar. De 
bouw behelst de realisatie van drie 
moderne, losstaande gebouwen 
met ieder twee appartementen in 
twee bouwlagen. 
Ieder bouwblok heeft een breedte 
van circa tien meter en een lengte 
van zo’n dertig meter. De apparte-
menten krijgen alle zes ruime door-
zichten en uitzicht op de Ringvaart.

Steile ophaalbrug 
Best veel ophef is er geweest over 

de ophaalbrug, die leidde naar de 
scheepswerf. De brug lag op een 
dag in stukken, opzet of ouderdom? 
Hier zijn de meningen nog over ver-
deeld. Er is door de eigenaren een 
replica van de brug gemaakt en hier 
zijn de bewoners heel content mee.
De locatie van de brug is verlegd, 
waardoor nu de Hellingbewoners 
richting de Dorpskerk kunnen lopen 
via het woongebied aan hun over-
kant. 

De brug heeft overigens de uitstra-
ling van een ophaalbrug, maar open 
kan deze niet. Om toch bootjes de 
mogelijkheid te geven onder de 
brug door te varen is deze behoor-
lijk hoog en zijn de ‘oploopjes’ best 
heel steil. 
“Enkele oudere bewoners hebben 
hier moeite mee”, zo vertelt een be-
woonster. “Ze lopen liever om.” De 
nieuwbouw neemt nog zo’n jaar in 
beslag.

Wat lief en hoe grappig!

Aalsmeer - En nog dagelijks 
komen er foto’s bij de redactie 
binnen voor de tuinen- en die-
renwedstrijd van de Meerbode. 
De foto’s van dieren blijken wel 
populairder te zijn, maar er ko-
men ook prachtige tuinen bin-
nen. Veelal wordt met het huis-
dier een kijkje in de tuin gege-
ven. Een slapende poes in een 
grote pot, een eekhoorntje dat 
dagelijks nootjes komt eten en 
een hond die vol trots in ‘zijn’ 
tuin staat. Met de tuinen- en 
dierenwedstrijd deze zomer 
zijn cadeaubonnen te winnen 
en deze worden beschikbaar 
gesteld door tuincentrum Het 
Oosten aan de Aalsmeerder-
weg. Het adres voor planten en 
dieren en dus zal iedere win-
naar wel iets van zijn of haar 
gading vinden. Deelnemen kan 
nog deze hele maand augustus. 
Stuur een foto van de tuin, uw 
huisdier(en) of een combina-
tie hiervan met een verhaaltje 
naar redactieaalsmeer@meer-
bode.nl en wie weet levert dit 
een cadeaubon op. Deze week 
is gekozen voor twee foto’s, de 
keuze was zo moeilijk… De een 
zo lief en aandoenlijk, de ander 
bijzonder grappig!

Te klein voor de tuin
“Bij deze mijn inzending voor 
de fotowedstrijd. Nog te klein 
om in de tuin te fotograferen. 
Kitten van poes Toffee, één dag 
oud”, aldus Floor Mesman op 
29 juli. Inmiddels is het kleintje 
bijna een week oud, vast nog 
steeds heel schattig.

Blij met speen
“ Sinds een jaar heb ik een 
hondje, Sky. Ik wandel veel 
met hem en bij iedere wan-
deling vindt hij wel iets waar 
hij blij van wordt. Deze speen 
vond hij een paar weken gele-
den en hij heeft hem de rest van 
de wandeling mee gedragen. Ik 
vond het erg grappig en maak-
te er een foto van”, vertelt Ka-
rin Copini. 

Krant mee op vakantie
Voor wie op het punt staat om 
op vakantie te gaan: Vergeet de 
krant niet in te laden. De Meer-
bode wil graag reizen over de 
wereld. Met een foto op of bij 
de Eiffeltoren, de krant in de 
hand op een luchtbedje of bij 
de hand tijdens een safari is 
eveneens een waardebon te 
winnen. Fijne vakantie!

Fotowedstrijd tuinen en dieren

Uitstippelen nieuwe lokale koers

Studio’s Aalsmeer neemt 
afscheid van bioscoop
Aalsmeer - Per 31 augustus zul-
len het Theater en The Club van 
Studio’s Aalsmeer niet meer als bi-
oscoop functioneren. Geduren-
de vijf jaar heeft Bioscoop Studio’s 
Aalsmeer zich voornamelijk op de 
kaart gezet met succesvolle evene-
menten, waaronder fi lmpremières, 
de Ladies Night en Kids Club da-
gen. In de bezoekersaantallen van 
reguliere voorstellingen heeft de bi-
oscoop echter haar meerdere moe-
ten erkennen in grote bioscoopke-
tens die in de regio zijn gevestigd.

Een lastig besluit
Floris van Beek, directeur Studio’s 
Aalsmeer, licht deze beslissing toe: 
“We hebben met veel plezier fan-
tastische evenementen georgani-
seerd met onze bioscoop en wa-
ren zeer populair onder kinderen. 
Van 650 dames die de laatste fi lm 
van Bridget Jones samen keken tot 
de vakanties met enthousiaste kids 
voor de laatste animatiefi lms. We 
dragen Aalsmeer een warm hart toe, 

zijn trots op onze roots en hoopten 
met de bioscoop een bijdrage te le-
veren aan het uitgaansplezier van 
de Aalsmeerders. Helaas kunnen 
we met onze reguliere avondpro-
grammering niet meekomen met de 
concurrentie. Het wegvallen van de 
bioscoop betekent overigens niet 
dat onze visie gewijzigd is. We zet-
ten een gewijzigde lokale koers uit, 
waarbij we enerzijds kijken naar een 
uitgaansaanbod en anderzijds naar 
het vergroten van lokale betrokken-
heid.” 

Uitgaan
Er is een aantal positieve ontwikke-
lingen die bijdragen aan een waar-
devol aanbod voor de consumen-
tenmarkt. De dinnershow Brooklyn 
Nights is wederom verlengd en start 
per oktober aan haar vierde seizoen. 
Ook de comedyshows van Bada-
boom staan weer op de agenda en 
diverse dansavonden.
Voor komend jaar is een event 
sponsorbudget opgesteld voor ini-

tiatieven die een bijdrage leveren 
aan de lokale gemeenschap zonder 
commerciële doelstelling. Floris ver-
telt: “We voelen ons betrokken bij 
Aalsmeer en vinden het belangrijk 
om onze bijdrage te leveren. Voor-
beelden hiervan zijn het kerstdiner 
van Aalsmeer Overhoop en de KWF 
Korenmarathon.”

Inzet theater
Het theater wordt vanaf septem-
ber voornamelijk ingezet voor za-
kelijke evenementen. “We zien een 
sterke groei in aanvragen voor on-
der andere congressen. Hiervoor 
leent ons theater met 220 vierkante 
meter LED-scherm en een capaci-
teit van 780 pax zich uitstekend. Dat 
neemt uiteraard niet weg dat ons 
hele team de bioscoop zal missen”, 
sluit Floris af.
Bioscoop strippenkaarten zijn tot 
september geldig. Op ongebruikte 
credits wordt geld retour gegeven. 
Dit kan bij de kiosk of receptie.
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KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

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

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
antwoordapp. van uw eigen tandarts.

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

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 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

130e 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 voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met mw. Ke-

zia Schoonveld-Van der Zwan.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Geen diensten op 6, 13, 20 en 27 

augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag Diensten om 10u. en 

18.30u. (in Lichtbaken) met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Dienst met ds. 

Franka Riesmeijer. Collecte voor 
Ouderenwerk. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl

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

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

Zondag 10u. Dienst met ds. A.A. 
van de Wel, Berkel en Rodenrijs.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst met dhr. 

D.W. Vollmuller. Organist: M. 
Noordam.

      Zondag
    6 augustus

  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
E.J. Westerman, Aalsmeer. Orga-
nist: Johan v/d Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en 18.30u. met ds. M. Ho-
genbirk, gez. dienst met CGK.

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

nieviering in Kloosterhof met N. 
Kuiper. Zondag 9.30u. Woord-
communieviering. Om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag: Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woordcommu-

nieviering. 
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zondag 
van 10 tot 11u. En dinsdag van 
18 tot 21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9.

Wilbert en Wim Magré en Carina Bossenbroek. Foto: Femmy Wielink.

Orgel, piano en panfluit
Instrumentaal zomerconcert 
in Dorpskerk Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 10 au-
gustus is er een instrumentaal zo-
merconcert in de Dorpskerk aan de 
Kanaalstraat 12. Dit concert wordt 
verzorgd door Wilbert Magré op de 
vleugel, Wim Magré op het orgel en 
Carina Bossenbroek op de panfluit. 
Tevens hoopt het muzikale trio deze 
avond hun nieuwe CD ‘Amicaal’ te 
presenteren die in Bolsward is op-
genomen. 
Het belooft een prachtige avond uit 
te worden voor het hele gezin! De 
aanvang is 20.00 uur.
De musici hebben een mooi pro-
gramma samengesteld met voor 
ieder wat wils. Zo spelen ze on-
der andere vrolijke polka’s en dan-

sen, maar ook ontbreken gevoe-
lige melodieën in het programma 
niet. Vader en zoon Magré verzor-
gen ook nog enkele nummers vier-
handig samen op de piano wat al-
tijd erg wordt gewaardeerd door het 
publiek. Ook zal de pianist een ei-
gen improvisatie geven op de vleu-
gel van bekende melodieën.
Toegangskaarten zijn op de con-
certavond aan de kerk te verkrijgen 
en kosten voor volwassenen 12,50 
euro en voor kinderen tot en met 
15 jaar 7,50 euro. Ook zijn kaarten 
te reserveren met korting via 0525-
685413 of www.wimmagre.nl. Vol-
wassenen betalen dan 10 euro en 
kinderen t/m 15 jaar 5 euro.

CAO bloemen en planten 
algemeen verbindend
Aalsmeer - De nieuwe CAO voor 
de groothandel in bloemen en plan-
ten is door de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
algemeen verbindend verklaard. Dit 
betekent dat de cao nu geldt voor 
alle werkgevers en werknemers in 
de branche die onder de werkings-
sfeer van de CAO vallen. 
Brancheorganisatie VGB, namens 
de werkgevers, en vakbonden (FNV 
Bondgenoten en Dienstenbond 
CNV) bereikten eerder een akkoord, 
waarmee de respectieve achterban-

nen instemden. De CAO voorziet in 
salarisstijgingen per 1 maart 2017, 1 
januari 2018 en 1 januari 2019 met 
1,5%. De cao heeft een looptijd van 
1 januari 2017 tot 1 juli 2019.
De pensioenregeling voor de groot-
handel in bloemen en planten werd 
eerder dit jaar verplicht gesteld. De 
VGB is de brancheorganisatie voor 
de binnenlandse, exporterende en 
importerende groothandel in bloe-
men en planten. Haar leden verte-
genwoordigen 3,5 miljard euro van 
de omzet in die bedrijfstak.

Excursie ‘Eetbare planten’
Streek - Op zaterdag 5 en zondag 6 
augustus organiseert IVN De Ron-
de Venen en Uithoorn een excursie 
Eetbare planten, ‘Echt Eetbaar’ aan 
de Demmerikse Kade 17, tegenover 
kaas- en zuivelboerderij van der 
Arend in Vinkeveen. Samen met IVN 
Natuurgidsen gaan de deelnemers 
op pad en maken zij kennis met wil-
de eetbare planten. Dat kan op bei-
de dagen van 14.00 tot 15.30 uur. 
Tijdens de excursie legt de gids uit 
welke planten eetbaar zijn en wel-
ke je beter kan laten staan. Luister 
naar uitleg over de meest gangba-
re kruiden. Maar ruik, voel en proef 
ze ook! Ga ook thuis zelf aan de slag 
met behulp van de folder die je na 
afloop 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 wordt duidelijk dat bij 
het boodschappen doen een aantal 
schappen in de supermarkt of bij de 
groenteman overgeslagen kunnen 
worden. Want Eetbare planten kom 
je ook in de natuur tegen! “Hè, kun 
je dat echt eten?”. Dat hoort de IVN 
Natuurgids vaak! Ja, je kunt ze eten 
en ze zijn een lekkere, gezonde en 
waardevolle aanvulling op de dage-
lijkse maaltijd. 
Tijdens elk seizoen kun je specifie-
ke lekkernijen maken. Welke dat 
nu zijn, hoor het tijdens de excur-
sie. Aanmelden kan bij Ellen Aars-
man, telefonisch via 0297-288106 
of per e-mail: r.aarsman@telfort.nl. 
Meer informatie? Ga naar de afde-
lingswebsite: https://afdeling.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Oud papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eerste 
maandag van de maand een con-
tainer staan op de parkeerplaats 
van The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Deze container kan ge-
vuld worden met oud papier, karton 
en verpakkingsmaterialen door par-
ticulier en bedrijven. De opbrengst 
komt ten goede van de koorkas van 
Con Amore.
Maandag 7 augustus staat de con-
tainer klaar vanaf 10.00 uur en blijft 
staan tot circa 19.00 uur. Voor in-
lichtingen: Arie Koningen, telefoon 
0297-323847.

RKDES haalt 
oud papier op

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 4 augustus haalt de jeugd-
afdeling van RKDES het oude pa-
pier op. Gaarne de papiercontainer 
of dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld dienen 
te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart financieel 
alle Kudelstaartse verenigingen en 
instellingen. Dus verzamel het pa-
pier (geen melk- en frisdrankpak-
ken) voor de eerste vrijdagavond 
van de maand.
Kijk voor alle ophaaldatums, nieuws 
of een aanvraag voor een financiële 
bijdrage op www.stichtingsuppor-
tingkudelstaart.nl

Natuurverhalen tijdens open 
dag Tuin Bram de Groote 
Uithoorn - Zondag 6 augustus is 
de Tuin Bram de Groote weer open 
voor belangstellenden. Een opval-
lende plant in deze tijd van het jaar 
is de grote kattenstaart. Langs alle 
oevers is deze bijen- en vlinderplant 
met zijn paars-rode pluimen terug 
te vinden. Het fruit is al volop aan 
het rijpen. De bessen- en pruimen-
tijd is voorbij, maar de appels en de 
peren staan er prachtig bij. 
De Open Dag staat dit keer weer in 
het teken van de natuurverhalen.  
Verhalenverteller Elza Vis (www.bin-
nenste-buitenverhalen.nl) zal on-

der de trompetboom weer een paar 
nieuwe natuurverhalen vertellen. De 
verhalen zijn gepland om half twee 
en half drie. Er zijn een beperkt aan-
tal zitplaatsen. Wie zeker wil zijn van 
een zitplaats kan het beste een ei-
gen klapstoeltje meenemen. 
De Tuin van Bram is open van 13.00 
tot 16.00 uur. De tuin ligt op de hoek 
van de Boterdijk en de Elzenlaan in 
Uithoorn. Bezoekers kunnen naar 
binnen via de zijingang tegenover 
de werkschuur (Elzenlaan 27). Fiet-
sen kunnen worden gestald bij de 
werkschuur. De toegang is gratis.

    Loslopende hond bijt konijn 
     dood in het Hornmeerpark

Afgelopen zondag 30 juli waren 
mijn man en ik aan het wandelen 
en kwamen terecht in het Hor-
meerpark. Aan de rand van het 
park zagen we opeens een hond 
jagen achter een konijn. Het ko-
nijn rende voor zijn leven. Het 
baasje van de hond was bezig om 
de hond terug te krijgen met een 
hondenfluitje. De hond had daar 
echter helemaal geen zin in. 
Het konijn en de hond verdwenen 
in de bosjes, we hoorden twee 
doodsschreeuwen en toen was 
het stil. De hond kwam gezellig 
weer uit de bosjes lopen met een 
slap konijn in zijn bek, liep onze 
richting op en keek ons aan. Ik 
dacht even dat hij het konijn aan 

ons wilde geven. Toen wij niet op 
het aanbod van de hond ingingen 
besloot hij het konijn maar te be-
graven. Om vervolgens weer hard 
terug te rennen naar zijn baas. Ik 
heb nog geprobeerd om de hon-
deneigenaar hierop aan te spre-
ken, maar deze was in geen vel-
den of wegen meer te bekennen.
De hond was groot, bruin/wit, 
met wit tape om zijn lange staart, 
een echte jachthond. Ik snap 
dat dit het instinct van de hond 
is, maar toch was het een zinlo-
ze actie naar mijn idee. Houd uw 
hond aan de lijn en houd in de 
gaten wat hij doet. Dit was niet 
nodig geweest.
Marjon Middelkoop

ingezonden

Negatief zwemadvies voor 
Herenweg ingetrokken
Aalsmeer - De Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord 
heeft het op 21 juli ingestelde ne-
gatief  zwemadvies voor de locatie 
Westeinderplassen, Zwemsteiger 
Herenweg te Kudelstaart vrijdag 28 

juli ingetrokken. Momenteel geldt 
voor deze locatie nog wel een waar-
schuwing in verband met blauwalg.
Een controlebemonstering wees uit 
dat de waterkwaliteit is verbeterd. 
Daarom heeft de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord 
(RUD NHN) besloten het ingestel-
de negatieve zwemadvies omlaag te 
schalen naar een waarschuwing.

Let op borden
De RUD NHN adviseert om bij elk 
bezoek goed te letten op de blauwe 
borden die bij alle officiële zwemlo-
caties in Noord-Holland staan. Op 
de borden staat naast algemene 
informatie over de locatie ook ver-
meld of op dat moment een waar-
schuwing, negatief zwemadvies of 
zwemverbod geldt.

Actuele informatie
De RUD NHN geeft dagelijks ac-
tuele informatie over de kwaliteit 
en veiligheid van zwemlocaties in 
Noord-Holland op www.zwemwa-
ter.nl en via de zwemwatertelefoon 
(088-1021300). De RUD NHN geeft 
actuele informatie over negatieve 
zwemadviezen en zwemverboden 
ook door via twitter.

Watersplash day 
in Oosteinde

Aalsmeer - Op de woensdagen 9 
en 23 augustus worden in Oostein-
de op het Poldermeesterplein weer 
leuke activiteiten voor kinderen ge-
organiseerd. Op 9 augustus is het 
Watersplash day. Neem een water-
pistool mee en trek een zwembroek 
of bikini aan. Op 23 augustus staat 
een Obstacle run op het program-
ma. Beide activiteiten zijn van 11.00 
tot 16.00 uur. Alvast noteren: Zater-
dag 16 september wordt een dag 
vol activiteiten voor de jeugd op het 
Poldermeesterplein met onder an-
dere een klimmuur en trampolines.

Zomerstop bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De OVAK houdt de hele 
maand augustus geen soos. Er gaat 
weer gekaart worden in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat van-
af woensdag 6 september. De laat-
ste speelmiddag van het seizoen op 
26 juli is gewonnen door Anton van 
de Polder met 5276 punten. Op twee 
is Jan van der Drift geëindigd met 
4985 punten, op drie Joop Biesheu-
vel met 4893 punten en op vier Wil 
ter Horst met 4835 punten.



Muziek
Zondag 6 augustus:
* Mr. Boogie Woogie live op het 
Shack-terras, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.
Donderdag 10 augustus:
* Instrumentaal zomerconcert op or-
gel, piano en panfluit in Dorpskerk, 
Kanaalstraat vanaf 20u.
Zondag 13 augustus:
* Shack Woodstock-Jam in The 
Shack, Oude Meer vanaf 16u.

Films
Dinsdag 8 augustus:
* Film ‘Een echte Vermeer’ in Bios-
coop Aalsmeer, Van Cleeffkade van-
af 13.30u. Verzamelen 13.15u.

Exposities 
Zaterdag 5 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
5 en 6 augustus:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag van 
13.30 tot 16.30u. 
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunst-
kasten in gemeentehuis om 16u.
Tot en met 13 augustus:
* Expositie ‘Vreemde vogels en ra-
re snuiters’ in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag tussen 14 en 17u.
Tot 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 

Diversen
Donderdag 3 augustus:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 4 augustus:
* Films van bloemencorso en pra-

menrace in Inloopcentrum voor se-
nioren in gebouw Irene, Kanaal-
straat vanaf 14.30u.
* Tweede Pastis-bijeenkomst in ga-
lerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg, tegenover de watertoren, van-
af 15.30u.
Zondag 6 augustus:
* Watertoren aan de Westeinder 
open van 13 tot 17u. Ook op 13, 20 
en 27 augustus. 
Woensdag 9 augustus:
* Watersplash day op Poldermees-
terplein voor jeugd van 11 tot 16u. 
Op 23 augustus Obstacle run.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 10 augustus:
* Sjoelen voor ouderen in wijkcen-
trum Voor Elkaer in Kudelstaart van 
14.30 tot 16u.
10 en 11 augustus:
* Summer Academy bij Windsurf-
club Aalsmeer. Donderdag en vrij-
dag van 10 tot 13u. en van 14 tot 
17u. Opgeven: www.wsca.nl
* Start verkoop kaarten voor nostal-
gisch filmfestival tijdens de Feest-
week bij ‘t Boekhuis, Zijdstraat. 
Donderdag en vrijdag 19 tot 20u.
Zondag 13 augustus:
* Demonstratie Chinese schilder- en 
tekenkunst door Shou Le Sheng in 
galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg vanaf 14u.
Woensdag 16 augustus:
* Palingvisser Theo Rekelhof ver-
telt over zijn beroep in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 15u.

Bijeenkomsten
Vrijdag 4 augustus:
* Officiële ingebruikname buurt-
huis Hornmeer in oude VVA-kanti-
ne, Dreef. Belangstellenden welkom 
van 15 tot 15u.
Woensdag 9 augustus:
* Financieel Café in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 9.30 tot 11.30u.
Dinsdag 15 augustus:
* Financieel Café in Place2Bieb, Go-
zewijnstraat, Kudelstaart, van 12.30 
tot 14.30u.

Het vervangen van een kapotte ruit op de kwekerij van Jac. De Ridder op de 
Uiterweg in 1952.

Volgende week start kaartverkoop
Terug in de tijd met het 
Nostalgisch filmfestival
Aalsmeer - Hoe Aalsmeer er vroe-
ger uitzag? Kom dan naar het Nos-
talgisch Filmfestival op dinsdag 5 
september. Twee en een half uur 
lang, inclusief een pauze, waant u 
zich in de feesttent op het Praam-
plein terug in de tijd. De kaartver-
koop start volgende week donder-
dag- en vrijdagavond, 10 en 11 au-
gustus, in het Boekhuis in de Zijd-
straat. Tussen zeven en acht uur zijn 
hier toegangsbewijzen (inclusief 
garderobe, koffie of thee) à 7,50 eu-
ro verkrijgbaar, zowel voor de mid-
dag als avondvoorstelling. Daarna 
zijn kaarten – indien nog voorradig 
– te koop tijdens de normale ope-
ningstijden van de winkel.

Feest der herkenning
Het is voor het zesde achtereenvol-
gende jaar, dat journalist Dick Piet 
het Nostalgisch Filmfestival voor 
Feestweek Aalsmeer organiseert. 
Opnieuw is het hem gelukt een ge-
varieerd programma samen te stel-
len. Het feest der herkenning be-
staat bijna geheel uit nooit eerder 
vertoonde beelden van Aalsmeer 
van weleer. Mede dankzij veel oude 
films, die hem uit familiearchieven 
beschikbaar zijn gesteld en door 
sponsor De Bruijn Videoproducties 
gedigitaliseerd. De van twintig tot 
ongeveer honderd jaar oude films, 
bieden de toeschouwer een unieke 
blik in het verleden van Aalsmeer. 
Toen het stoomtreintje nog langs 
de Aalsmeerderweg tufte en op de 
smalle Uiterweg alleen kon wor-
den gefietst. Toen het (in 1942) zo 
hard had gesneeuwd, dat de wegen 
in Oost onbegaanbaar waren. En 
leerlingen van de Columbiaschool 
naar Dragt gingen om te schaatsen 
(1956). Er is voorts een film uit 1957 
van het bejaardenreisje van buurt-
vereniging ‘De Pomp’ (Aalsmeer-
Zuid), dat werd afgesloten met een 
door de familie Zekveld verzorgd di-
ner in hun café in de Sportlaan. En 
een film van de bouw van winkels in 
de Ophelialaan in 1960, onder meer 
die van Foto Looy. Maar ook van de 
wielerronde in de Sportlaan, Op-
helialaan en Seringenpark in 1970. 
Beelden worden vertoond van de 
sloop van de brug in de Van Cleeff-
kade over de Kerkwetering (1968); 
de feestelijke opening van de Histo-
rische Tuin (1982) en van de inmid-
dels verdwenen kwekerijen van Al-
dert Heeren en Klaas Keessen aan 
de Uiterweg (1986). Van latere da-
tum zijn filmopnamen van het Aqua-
corso (1990) en kluunwedstrijden in 
de Zijdstraat (1997). 
Veel humor komt voor in een drietal 

korte films van ‘Het Seringenpark’: 
de ‘Amsterdamse dag’ in 1991, het 
Carnaval in 1993, met het laatste, hi-
larische publieke optreden van con-
ferencier Martin Verbeek en het af-
scheidsfeest van het algemene be-
jaardencentrum op 28 april 1993, 
vanwege de verhuizing naar Zorg-
centrum Aelsmeer. ‘Pareltjes’ zijn 
de kleurenfilms uit 1949 en 1952. 
In beide films zijn schitterende op-
namen van Aalsmeer te zien. Voor-
al die van de toenmalige Buurt zijn 
fraai en de huizen en kwekerijen nu 
niet meer voor te stellen. Uniek zijn 
de tot nu toe enige bekende beel-
den van het bloemencorso in 1949, 
onder meer de Zijdstraat. In de film 
uit 1952 beelden van de corsonacht 
in de CAV en de corsowagens in de 
Ophelialaan en Legmeerdijk.

Schiphol en tuinbouw
De oudste films zijn die van Schip-
hol. Beelden uit de jaren twintig, 
waarop de luchthaven niet meer 
was dan een weiland met een paar 
barakken en een handvol toestel-
len van de KLM. Vanuit een Fokker 
F-III zijn de oudste luchtopnamen 
van Aalsmeer (1922) te zien. Ook 
van Fort aan het Schiphol (ongeveer 
op de plek waar nu de draaibrug 
over de Ringvaart is), waaraan de 
luchthaven zijn naam heeft te dan-
ken. Verder opnamen van de eerste 
luchtvaartdag (1923) met een over-
vol terras bij het (KLM) hotel-restau-
rant en drukte van dagjesmensen 
op de dijk. In de Ringvaart stamp-
volle stoomboten van ‘De Volhar-
ding.’ Uit 1930 dateert een bijzonde-
re promotiefilm van Aalsmeer, spe-
ciaal gemaakt voor de Internationa-
le tuinbouwbeurs te Zagreb. Fraaie 
opnamen van beide Aalsmeerse 
bloemenveilingen, kwekerijen, bloe-
menvervoer, de Stommeermolen en 
een vaartocht over de Kleine Poel. 
Evenals vorig jaar, wordt het Nos-
talgisch Filmfestival geopend met 
het Oud Aalsmeer lied van Klaas 
Tas, dat Dick Piet heeft bewerkt en 
voorzien van ‘nieuwe’ toepasselij-
ke oude foto’s en filmbeelden. Ter-
wijl het programma wordt afgeslo-
ten met het eveneens door hem be-
werkte lied ‘Het Dorp’ van Wim Son-
neveld, dat vorig jaar voor het eerst 
werd vertoond en menige toeschou-
wer in de zaal een nostalgische brok 
in de keel bezorgde.
De aanvang van de middag- en 
avondvoorstelling van het Nostal-
gisch Filmfestival, dinsdag 5 sep-
tember in de feesttent op het 
Praamplein, begint respectievelijk 
om 14.00 en om 20.00 uur. 

Kwekers in 1930 op weg met hun producten naar veiling Bloemenlust in Oost.

Inschrijven voor 
‘Step by Step’ 
Aalsmeer - Het leuke en sportie-
ve evenement Step by Step wordt 
dit jaar georganiseerd op zaterdag 
7 oktober. De deelnemers mogen 
vanaf 13.30 uur weer een route van 
circa 7 kilometer gaan steppen door 
de gemeente en onderweg diverse 
opdrachten vervullen. De start en de 

finish is dit keer bij voetbalvereni-
ging FC Aalsmeer in de Beethoven-
laan. Step by Step kent deze keer 
geen voorinschrijving voor eerdere 
deelnemers. Zowel trouwe steppers 
als nieuwelingen die dit evenement 
graag willen meemaken dienen zich 
allemaal tegelijk in te schrijven. Dit 
kan vanaf aanstaande maandag 7 
augustus via stepbystepaalsmeer@
gmail.com. Wacht niet te lang, want 
vol is vol. Er zijn totaal 800 steppen 
gereserveerd. 

Verrassende muzikale happening
Mr. Boogie Woogie in The 
Shack zondagmiddag
Oude Meer - Boogie Woogie en 
Rhythm & Blues aanstaande zondag 
6 augustus in The Shack! Tijdloze 
muziek die mensen al ruim honderd 
jaar in beweging krijgt. Opzwepen-
de livemuziek dat van het podium 
af spat door Nederlands meest be-
vlogen boogie-woogie pianist: Eric-
Jan Overbeek, beter bekend als Mr. 
Boogie Woogie. 
Als één van de weinige Europese 
boogie-woogie pianisten weet Mr. 
Boogie Woogie Rhythm & Blues, 
New Orleans muziek en Boogie 
Woogie te vermengen tot een ver-
rassend eigentijdse muzikale hap-
pening. Een show vol passie, virtu-
ositeit en humor, die een zeer breed 
publiek gegarandeerd op de banken 
krijgt. Een optreden van Mr. Boogie 
Woogie betekent altijd 100 procent 
party time. En bij mooi weer staat 
Mr. Boogie Woogie uiteraard op het 
gezellige Shack-terras aan het wa-
ter.

Voor in de agenda:
Zondag 13 augustus: De jaarlijks te-
rugkerende Shack-Woodstock-Jam.

In een relaxte Woodstock-sfeer mu-
ziek maken op het gezellige terras 
aan het water! Hoe tof is dat? Zo-
wel jong als oud, iedereen herinnert 
zich nog wel al die prachtige en tijd-
loze songs van onder andere Me-
lanie, CCR, The Band, Janis Joplin, 
Jefferson Airplane en Joe Cocker. Er 
zijn weer een paar toffe muzikanten 
bereid gevonden om te komen spe-
len, dus kom gezellig buurten en/of 
mee spelen!
Vrijdag 18 augustus: Raw Medici-
ne met oud leden van onder andere 
Herman Brood en Vitesse. Dirk Ver-
meij, Rudy Englebert en Arthur Bont 
spelen dampende Rock ’n Roll die je 
ouderwets naar de keel grijpt. En ui-
teraard komen ook de gouwe ouwe 
juweeltjes voorbij. 
Zondag 20 augustus: Rob Klerkx & 
The Secret in een prachtige akoes-
tische setting!
The Shack is zondag 6 augustus 
open vanaf 15.00 uur. Aanvang Mr. 
Boogie Woogie is 16.00 uur en de 
entree is gratis. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Dinsdagmiddag ‘Een echte 
Vermeer’ in de bioscoop
Aalsmeer - De dinsdagmiddagfilm 
in Bioscoop Aalsmeer is op 8 augus-
tus: Een echte Vermeer. Een biogra-
fisch drama over de kunstvervalser 
Han van Meegeren, die besluit zich 
te wreken op de kunstwereld. Hij zal 
bewijzen dat hij een even grote kun-
stenaar is als de 17e eeuwse Johan-
nes Vermeer. Het is de nieuwste film 
van Rudolf van den Berg (Tirza, Süs-
kind). Begin jaren twintig. De jonge, 
getalenteerde Han van Meegeren 
schildert, net als zijn grote idolen 
Rembrandt en Johannes Vermeer, 
met een welhaast fotografische pre-
cisie. Ruim zes jaar leeft Van Mee-
geren het kluizenaarsleven van een 
bezeten schilder, totdat hij einde-
lijk zijn schilderij De Emmaüsgan-
gers durft te ondertekenen met I.V. 
Meer. Van Meegeren introduceert 
het schilderij als een ontdekking uit 
Vermeers onbekende periode. De 
gerespecteerde kunstcriticus Abra-
ham Bredius trapt in de val, taxeert 
het doek als een wonderschone, 
100% authentieke Vermeer en Han 
is opeens schatrijk. Hij produceert 
de ene valse Johannes Vermeer na 
de andere, evenals een namaak-
Frans Hals, en daarmee creëert hij, 
samen met zijn vrouw Jólanka, een 
steeds groter geheim. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog schildert hij 
een gigantisch fortuin bij elkaar. Pas 
na de bevrijding krijgt Han zijn lang-
verbeide podium, wanneer hij tij-
dens een rechtszaak terechtstaat 
voor hoogverraad. Hij moet bewijzen 
dat hij het genie is achter alle ‘ge-
vonden’ Vermeers. Met Jeroen Spit-
zenberger, Porgy Franssen, Roeland 
Fernhout, Raymond Thiry en Hans 
Croiset. De film begint om 13.30 
uur. Verzamelen 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 plus koek.

Bioscoop gaat dicht
Ga nog even gezellig naar de film, 
want het gaat de laatste senioren-
voorstelling worden in Bioscoop 
Studio’s Aalsmeer. De bioscoop 
gaat namelijk op 31 augustus aan-
staande zijn deuren sluiten. Na bij-
na vijf mooie bioscoop jaren gaat de 
Studio’s zich meer richten op zake-
lijke evenementen en past een bios-
coop met zijn wekelijkse program-
mering daar niet meer volledig bij. 
Er gaan nog wel diverse lokale ac-
tiviteiten georganiseerd worden, zo-
als onder andere de KWF Korenma-
rathon in oktober.

Schoonheid van traditionele Chinese aquarel

Zhou Le Sheng komt weer 
naar galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Zondag 13 augustus 
komt de teken- en schilder-groot-
meester Zhou Le Sheng op verzoek 
van velen nog een keer naar gale-
rie Sous-Terre. Betoverend is het om 
deze kunstenaar in totale stilte en in 
een opperste concentratie aan het 
werk te zien. Het is een techniek die 
een jarenlange dagelijkse oefening 
vereist. Als kijker verbaas je je over 
de geheimzinnige schoonheid van 
het rijstpapier en zie je hoe in een 
vloeiende lijn een voorstelling ont-
staat. Hoe Zhou Le Sheng het flin-
terdunne kwetsbare papier in een 

prachtige beweging doet neerdalen 
op de tekentafel als de aquarel klaar 
is, is een beeld om nooit te vergeten. 
Zo wonderschoon! Het is een inge-
togen sensatie om deze bijzondere 
demonstratie mee te maken. 
De middag in de galerie tegenover 
de watertoren aan de Kudelstaart-
seweg begint om 14.00 uur, graag 
aanmelden bij Peter van Eick via de 
mail: info@glasshouse-entertain-
ment.nl. Als uitzondering wordt er 
voor de demonstratie een bijdrage 
van 7,50 euro gevraagd. 
Janna van Zon

Een schilderachtige combinatie
Expositie Astrid en Tjits 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - De komende maanden 
tot en met 26 oktober is er weer een 
nieuwe tentoonstelling te bewonde-
ren in het Gemeentehuis. Curator 
Ingrid Koppeschaar heeft op haar 
zoektocht twee kunstenaars aan 
elkaar gekoppeld die samen een 
schilderachtig combinatie vormen. 
Juist de totale verschillen laten zien 
hoe interessant kunst kan zijn. Dat 
kunst op duizend en een manieren 
kan worden benaderd. 
Astrid Stoffels schuwt het theatra-
le niet en daarvoor heeft zij lang 
niet altijd felle kleuren nodig. Het zit 
meer in het aanbrengen van de verf, 
zij is daar niet zuinig mee en met 
het gebruik van zand versterkt zij de 
kracht en de emotie van de natuur. 
Met haar schilderij ‘Impact of the 
Wave’ lijkt zij het middelste van de 
aarde te willen tonen. Ook het werk 
‘Woest-Verwoest’ is een schilderij 
waarbij je langer blijft stil staan.
Tjits van der Kooij is verliefd op bo-
men, zoveel is wel duidelijk. Zij laat 
de kijker verdwalen in haar geschil-
derde bossen. De contrasteren-
de door elkaar lopen lijnen bren-
gen je naar een niemandsland. De 
gebruikte titels, zoals onder andere 
‘Bosweg naar Ner-genshuizen’, ge-
ven de filosofische benadering van 
de schilderijen aan. Wie wat langer 
stil blijft staan bij het schilderij met 
de titel ‘Nog een uurtje dan zijn wij 
boven’ voelt dat in de kuitspieren. 
Het lijkt wel alsof je een lange wan-
deling hebt gemaakt en talloze heu-
vels hebt beklommen. 
Kunst moet de fantasie prikkelen. 
In principe is het zo dat kunst wordt 
gemaakt door en voor de kunste-
naar. Dirk Annokkee, kunstenaar en 
leermeester, sprak ooit de woorden: 
“Een kunstenaar schildert niet vrij-
blijvend, het is een gezwoeg, ik be-
nijd de amateurs die vrolijk achter 
hun ezel gaan zitten.” Wat hij daar-

mee bedoeld is de onbevangenheid 
die amateurkunstenaar tijdens het 
schilderen heeft. Karina Tan - voor-
malig voorzitter van het V.A.K. Ver-
eniging Amstelland Kunst - waar 
ook beide exposanten bij zijn aan-
gesloten opende de tentoonstel-
ling. Zij haalde de uitspraak in iets 
andere bewoording aan, maar het 
kwam wel op het zelfde neer. “Voor-
af aan het werk van de kunstenaar 
is er eerst de beslissing en de logi-
ca.” Wanneer is een kunstwerk ge-
slaagd? Het is een bijna onmogelij-
ke vraag die ook nauwelijks beant-
woord kan worden. Eén ding is ech-
ter zeker, een kunstwerk moet de 
kijker raken en het moet de fantasie 
kunnen prikkelen. 
Daartoe geeft deze tentoonstelling 
voldoende  mogelijkheden.  
Astrid Stoffels en Tjits van de Kooij 
geven halverwege de tentoonstel-
ling een lezing over hun werk, dit zal 
via de Nieuwe Meerbode bekend 
gemaakt worden. 
Donderdag 10 augustus zijn bei-
den te horen in het programma van 
Wilbert Streng en Jenny Piet ‘That’s 
Life’ op Radio Aalsmeer. 
Janna van Zon 

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:

NIEUW:

TIP:

Gitaarstatief
'Stagg' € 10,95

Mondharmonica
'Belcanto Blues' € 6,80

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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
3 augustus 2017

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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Collectevergunning (aanvragen)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/037554), Verkoop 

plantenbakken t.b.v. scouting TIFLO op 21 oktober 2017, 
ontvangen 25 juli 2017

Collectevergunning (verleend)
- Diverse locaties in gemeente Aalsmeer (Z-2017/037554), 

Verkoop plantenbakken t.b.v. scouting TIFLO op 21 okto-
ber 2017, verleend 26 juli 2017

Ventvergunning (verleend)
- Westeinderplassen (Z-2017/030216) verkoop van schepijs 

en non-alcoholhoudende drankjes, verzonden 26 juli 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Zijdstraat 6, 1431EC (Z-2017/037421), Polo Smak Aals-

meer 1, ontvangen 24 juli 2017

TER INZAGE: 
t/m 09-08-17 ontwerp-detailhandelsnota gemeente Aals-

meer
t/m 14-08-17 zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

tot kostenverhaal - Zwarteweg 147, Aalsmeer 
Z-2016/057592 zakelijke beschrijving van de 
overeenkomst overeenkomst tot kostenverhaal 
- Uiterweg 222, Aalsmeer, Z-2016/019016

t/m 18-08-17 Concept startnotitie Polderzoom 2e fase ter 
inzage

t/m 25-08-17 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Machineweg 200, 
bouwkavel 5, (Z-2017/010902), het oprichten 
van een woonhuis.

t/m 31-08-17 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan “Royal Terra Nova” 

t/m 14-09-17 het voorontwerp bestemmingsplan “Herzie-
ning GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, hotel De Zwerm” met de daarop betrekking 
hebbende stukken.

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.

 
De gemeente biedt een praam en de bijbehorende Honda 
en Penta motoren te koop aan. U kunt de praam en de 
motoren bezichtigen en nadere informatie inwinnen bij:
Jachthaven ’t Drijfhuis, Uiterweg 27, 1431 AA Aalsmeer
Contactpersoon: de heer M. Eveleens (T. 0297-322211)
U kunt ook informatie inwinnen bij het bestuurs-
secretariaat van de gemeente Aalsmeer via de mail:  
bestuurssecretariaat@aalsmeer.nl .

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2017/037848), het tijdelijk 

plaatsen van een reclamedoek van 01-09-2017 t/m 01-08-
2018.  

- Händelstraat 37 t/m 75, Haydnstraat 26 t/m 52, Hellen-
daalstraat 8 t/m 30 en 31 t/m 37, Monteverdilaantje 1 t/m 
24, Mozartlaan 20 t/m 60, 1431 ZD (Z-2017/038070), het 
renoveren van 92 woningen

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Milieuvergunning, aanvraag ontvangen
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2017/038013), het plaat-

sen van 6 lichtmasten voor sportveldverlichting
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

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 moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 
- Stommeerweg 54, 1431 EX (Z-2017/023899), het oprich-

ten van een woonhuis en het tijdelijk plaatsen van een 
bouwbrug. Verzonden: 25-07-2017

- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2017/022355), het wijzi-
gen van een kas. Verzonden: 27-07-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn  met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Herenweg 39, 1433 GV (Z-2017/033064), het plaatsen van 

een zonwering. De beslistermijn is verlengd met zes we-
ken.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/033294), het 

plaatsen van een berging
- Vlasakkerlaan 54, 1431 DJ (Z-2017/010704), het realise-

ren van een klein langwerpig raam in de zijwand aan de 
kant van de Ringvaart

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 207, 1432 KA (Z-2017/036813), activiteiten-

besluit t.b.v. het vervangen van een gasafleverstation van 
Stedin

- Japanlaan 17, 1432 DK (Z-2017/026140), activiteitenbe-
sluit t.b.v. het starten van het bedrijf Groenland B.V

Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 154 ws 8, 1431 AS (Z-2017/026902), het ver-

vangen en verplaatsen van een woonark (vanaf de locatie 
Uiterweg 161 ws1). Verzonden: 26-07-2017

- Uiterweg 134 ws 13, 1431 AS (Z-2017/026898), het ver-
vangen en verplaatsen van een woonschip (vanaf de loca-
tie Uiterweg 154 ws8). Verzonden: 26-07-2017

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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.  

- 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 onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum  voornemen

Jastrzembski J.K. 25-12-1960 24-07-2017
Mutavdžić M. 17-02-1994 24-07-2017
Bhugwansing S.N.S. 09-02-1986 25-07-2017
Moons R.D. 22-05-1971 25-07-2017
Illasewicz P.A. 18-11-1996 25-07-2017
Gidelski S.W. 12-08-1984 25-07-2017
van Bakel R.C. 23-09-1972 25-07-2017
Kraaij T. 20-01-1987 25-07-2017
Wijngaarden R. 10-09-1986 25-07-2017
Fattah S. 30-01-1971 25-07-2017
Maciocha A. 10-07-1984 26-07-2017
Arigela V.P. 31-07-1988 26-07-2017
Pikosz K. 12-09-1989 26-07-2017
Arigela D. 03-03-2014 26-07-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum  beschikking

Geerts M.A. 28-02-1966 26-07-2017
Haller W. 25-05-2016 25-07-2017
Knapczyk D. 07-08-1985 25-07-2017
Seo M. 01-02-1991 26-07-2017
Steba N.A.F. 14-04-1993 26-07-2017

   Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers 
    om kinderen, jongeren en volwassenen 
     met een beperking een onvergetelijke 

     vakantietijd te bezorgen. 
     Maak jij het mogelijk? 

    www.wielewaal.nl/vrijwilligers
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Lagere scores voor behoud landschap en monumenten

Inwoners regio Amstelland 
voor duurzame energie
Aalsmeer - Inwoners van regio 
Amstelland en Meerlanden tonen 
zich vergeleken met andere Noord-
Hollandse regio’s minder behou-
dend: gevraagd naar het belang 
van behoud van landschap en be-
houd van monumenten hechten ze 
hier 10% minder belang aan dan het 
provinciaal gemiddelde. 
Zij voelen bovendien, samen met in-
woners van Amsterdam, het meest 
voor opwekking duurzame energie, 
ook als dat ten koste gaat van het 
landschap. 

Inwoners van Amstelland en Meer-
landen staan het meest open voor 
experimenten met woningbouw 
op hindergevoelige plekken: 39% 
vindt dit belangrijk, tegenover 33% 

van alle Noord-Hollanders. Inwo-
ners van de regio lijken zich ook het 
minste zorgen te maken over water-
overlast en kustbescherming, ver-
geleken met alle Noord-Hollanders 
hechten zij 6 tot 10% minder belang 
aan deze provinciale uitdagingen.
 
Algemene resultaten 
Als Noord-Hollanders moeten kie-
zen tussen hoogbouw of laagbouw, 
investeren in een netwerk van we-
gen, fietsen en openbaar vervoer of 
een digitaal netwerk, behoud van 
het landschap of ruimte voor het 
opwekken van duurzame energie, 
bouwen in de stad of juist in de bui-
tengebieden en investeren in kans-
rijke of kansarme gebieden, dan ge-
ven zij geen eenduidig signaal af. De 

uitkomsten gaan richting 50/50 en 
zijn niet regioafhankelijk.

Dorpswinkels
Wanneer gevraagd wordt welk be-
lang mensen hechten aan de ver-
schillende uitdagingen die tussen 
nu en 2050 op de provincie afkomen 
verkiest een ruime meerderheid (60 
tot 76%) investeren in de kwaliteit 
van het grondwater, schone lucht, 
schoner openbaar vervoer en ‘geen 
hinder van Schiphol en andere in-
dustrie’ boven andere, economisch 
wellicht aantrekkelijkere, maar ook 
meer ‘vervuilende’ beleidsopties. 
Duidelijk is ook dat Noord-Hollan-
ders voor de toekomst van de pro-
vincie veel belang hechten aan het 
behoud van gemeenschappelijke 

Pramenrace: Dopjes voor 
een SPIE-pup sparen
Aalsmeer - SPIE heeft de eerste 
opdracht voor de Pramenrace al 
prijs gegeven en er vindt momen-
teel een soort van competitie plaats 
welk team het meeste dopjes bij el-
kaar kan sparen. 
Bij de IJzerenbrug dienen deze in-
geleverd te worden en hiervoor 
heeft SPIE gekozen om een goed 
doel te helpen. Diverse teams heb-
ben voor de dopjes niet alleen fa-
milie en vrienden ingeschakeld, 
maar ook supermarkten en hore-
cagelegenheden gevraagd voor 
hen te sparen. De dopjes inzame-
ling is voor dopjesactienederland.
nl, die zich inzet om blindengelei-

de honden te kunnen aanschaffen 
en trainen. Het bestuur hoopt op 
een SPIE-pup te kunnen trakteren. 
Nog niet aan het sparen? Snel aan 
de slag. Nog zo’n vijf weken en dan 
is het al zover. 

Weegavond
Eerst is er de weegavond. De-
ze vindt op woensdag 30 augustus 
plaats. Teams krijgen de mogelijk-
heid om hun praam te laten wegen 
en bij goedkeuring van de weeg-
meesters ontvangen zij een mooie 
oorkonde. Het ‘keuren’ is van 19.00 
tot ongeveer 22.00 uur bij het Drijf-
huis aan de Uiterweg.

Alles over de 32e Pramenrace
SPIE-radio weer van start 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale omroep laat 
luisteraars deze week weer kennis 
maken of verder leren over allerhan-
de activiteiten. Donderdag 3 augus-
tus is ‘happiness’ het sleutelwoord 
in ‘Echt Esther’. Te gast is Esther 
Schippers, want zij zet zich met haar 
mobiele yogastudio in voor het ver-
groten van jouw ‘happiness’ gevoel. 
Speciaal voor de luisteraars van Ra-
dio Aalsmeer heeft Schippers een 
prijsvraag bedacht, met als prijs sa-
men met een vriend of vriendin gra-
tis meedoen aan een beachyoga-
les van Esther Schippers. Op welke 
stranden in Nederland geeft zij dit 
jaar yogales? Mail je antwoord naar 
esther@radioaalsmeer.nl. De win-
naar wordt donderdag tussen 19.00 
en 20.00 live bekend gemaakt in de 
uitzending. 
‘Aalsmeer by Night’ duikt weer in 
de zomerhits op deze eerste don-
derdag van augustus. Om 20.00 uur 
begint de twee uur durende Sum-
mer 80’s Party. Vorige week was er 
al de Summer 70’s Party, deze week 
zijn de lekkerste zomerhits uit de ja-
ren tachtig aan de beurt. Presenta-
tor Meindert van der Zwaard duikt 
diep terug in de zomertijd van pop, 
dance en disco uit de periode 1980 
tot 1989. Vervolgens is vanaf 22.00 
uur de reguliere uitzending van 
‘Aalsmeer by Night’ te horen. 

Terugspoelen naar december
De presentatoren van ‘Let’s Go’ blij-
ven een beetje in de winter hangen, 
vorige week hoorde je namelijk de 
Echte Pieten terug en dit keer is ge-
kozen voor 16 december. Rick van 
der Zwaard was te gast en ook toen 
nog kinderburgemeester Sophie. 
Rick kwam alles vertellen over de 
wintermarkt op de Westplas Mavo 
en met Sophie sprak Kim over haar 
eerste maanden als kinderburge-
meester van Aalsmeer. Wat had ze 
allemaal al gedaan en wat stond er 

nog op haar wensenlijstje? Je hoort 
het vrijdag 4 augustus in de herha-
ling van ‘Let’s Go’ vanaf 18.00 uur.

SPIE-radio op zaterdag
De enige echte Pramenrace komt 
weer met rasse schreden dichterbij. 
Op 9 september zal de 32e Pramen-
race plaatsvinden. Met ingang van 
aanstaande zaterdag 5 augustus 
maken de dames en heren van de 
organisatie, SPIE, hun opwachting 
in de studio van Radio Aalsmeer. In 
aanloop naar de race praten zij de 
luisteraars, maar vooral de deelne-
mers van de Pramenrace, bij over de 
route, de opdrachten, of er al gelekt 
is en de steekpenningen. Kortom: 
SPIE-radio gaat weer van start! En 
wel in hun eigen zendtijd. De tech-
neut wordt door Radio Aalsmeer 
geleverd, maar verder ‘zoeken ze 
het maar uit’… De komende vier za-
terdagen om 14.00 uur SPIE-radio.

Chef-kok Sabina Hogerwerf 
Maandag 31 juli kon geluisterd wor-
den naar een uitzending met oud-
motoragent en imker Frens van Dijk 
in de wekelijkse talkshow ‘Door de 
Mangel’. Hij omschreef zichzelf als 
eerlijk, doorzetter en ‘geeft nooit op’. 
“Maar ik ben ook een bezige bij en 
heb dan ook vele hobby’s”, aldus 
Frens. De Fries van geboorte kwam 
vanwege zijn werk bij de politie Am-
stelveen in Aalsmeer terecht. Na zijn 
pensionering is hij bijen gaan hou-
den en vertelde daar honderduit 
over. Komende maandag 7 augustus 
kan vanaf 19.00 uur geluisterd wor-
den naar een herhaling van 17 okto-
ber. De gast was Sabrina Hogerwerf, 
de chef-kok van restaurant Jones. 
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. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter 
en Facebook. 

Volle tribune voor veiling 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Het was de laatste za-
terdag van de maand en dus werd 
er weer geveild afgelopen 29 juli 
op de Historische Tuin. De belang-
stelling voor de veiling was dit keer 
groot. Een volle tribune voor veiling-
meester Peter van de Velde en op-
steker Gerard van de Velden. Ze lie-
ten historische tijden herleven toen 
de Jugendstil veilingklok ‘aan het 
werk ging’. Er werden diverse soor-
ten groenten, planten en bloemen 
geveild. Onder andere voor de Piet 
Vissers (snijbonen), de Kudelstaart-

se Koninkjes (aardappelen) en au-
gurken van de Tuin werd flink ge-
boden door de aanwezigen. Een be-
zoek brengen aan het tuinbouw-
museum kan dagelijks, behalve op 
maandag. De Historische Tuin is be-
reikbaar via de ophaalbrug aan het 
Praamplein en is iedere dinsdag tot 
en met vrijdag geopend van 10.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag en zon-
dag tussen 13.30 en 16.30 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.histo-
rischetuinaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Veel activiteiten, heerlijk gegeten
Voor tweede keer in Almen
Aalsmeer - “Dit jaar bestaat Bin-
dingkamp 75 jaar. Wij, Almen 2 
2017, zijn dit jaar voor de tweede 
keer op kamp bij kampeerboerde-
rij De Baankreis in Almen. We heb-
ben al heel veel activiteiten gedaan 
zoals spellendoordraai, fietsspeur-
tocht, gezwommen in de Berkel, le-
vend stratego, douanespel, zingen 
en overlopen naar mensen die al 

slapen. We hebben heerlijk gege-
ten: nasi, shoarma en pasta, cour-
gettesoep, kippensoep en groente-
soep, gemaakt door Biep en Zwiep 
(zo heten de koks). We hebben een 
ook veel voor de kampkrant zoals 
wist je datjes, koppels, vraag ‘t Aag 
en dagverslagen. We gaan er nog 
een leuke week van maken!” 
Groetjes van Almen 2

voorzieningen, zoals dorpswinkels, 
scholen, sportclubs en zorgvoorzie-
ningen, en zaken als luchtkwaliteit, 
een groene leefomgeving en een 
gezonde voedselproductie. 

Na de zomer van 2018 wordt in 
de Omgevingsvisie NH2050 vast-
gelegd hoe Noord-Holland om zal 
gaan met belangrijke uitdagingen 
als verstedelijking, klimaatverande-
ring en nieuwe vormen van mobili-
teit. Dit najaar bepalen Gedeputeer-
de Staten en Provinciale Staten de 
hoofdlijnen.

Meedenken
Onder de naam ‘Jouw Noord-Hol-
land’ kan iedereen hierover mee-
denken en meepraten. In twee 
kwantitatieve onderzoeken is een 
representatieve groep van zo’n 
3.000 Noord-Hollanders bevraagd. 
In huiskamergesprekken in elke re-
gio en op de evenementen Bevrij-
dingspop Haarlem en SAIL Den 
Helder gingen Gedeputeerden in 
gesprek met ongeveer 500 Noord-
Hollanders. De Facebookpagina 
Jouw Noord-Holland heeft inmid-
dels 6.000 volgers en bereikte tot nu 
toe circa 650.000 unieke personen.

Exacte datum nog niet bekend
Hondenplons in zwembad
Aalsmeer - Ook dit jaar gaat zwem-
bad De Waterlelie het seizoen slui-
ten met een hondenplons. Vorig jaar 
was dit festijn, waar meer dan hon-
derd honden en hun baasjes aan 
deelnamen, vroeg in het seizoen ge-
houden. Er kwamen begin septem-
ber nog enkele prachtige, zonnige 
weken, maar er kon niet meer ge-
zwommen worden. Na de honden-
duik is het water namelijk niet meer 
geschikt om in te zwemmen. De 
vroege sluiting had te maken met de 
bouw van de nieuwe sporthal.
Dit jaar pakt De Waterlelie het an-
ders en beter aan. De datum van de 
hondenplons wordt nog niet vast-
gelegd. De definitieve datum volgt 
nog, laat het zwembad aan de Dreef 

in een bericht weten. De exacte da-
tum hangt van het weer af, maar 
de hondenplons gaat in ieder ge-
val plaatsvinden tussen 3 en uiterlijk 
16 september. Het tijdstip van aan-
vang is wel al bekend. Noteer alvast 
17.30 uur.

Mike Multi Foundation
Zoals ieder jaar wordt aan de hon-
denbaasjes een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd voor deze spetterende 
activiteit. Dit jaar gaat de opbrengst 
naar de Mike Multi Foundation, die 
zich inzet voor mindervalide spor-
ters. Zoals reeds vermeld,  meer in-
formatie over de hondenplons volgt 
zodra de definitieve datum bekend 
is.

Uitslag prijsvraag Tour de 
France van de Meerbode

Feesterij De Bok sluit deuren

Aalsmeer - De Tour de France 
is weer ten einde na drie weken 
fietsplezier. De tekst van de oplos-
sing van de puzzel bij het Tour-spel 
van de Nieuwe Meerbode. Afgelo-
pen donderdag zijn alle prijzen ver-
deeld. Slechts twee winnaars had-
den alle antwoorden op de vragen 
van de prijsvraag goed. Winnaar van 
de Tour de France is Chris Froome, 
voor de vierde keer op rij alweer. De 
beste Nederlander was Bauke Mol-
lema en hij won ook in het bolle-
tjesklassement (bergetappes). Deze 
vragen hadden alle winnaars goed, 
maar dat Nederland twee etappes 
zou winnen, werd alleen ingevuld 
door Tijn en Riekelien. 
De andere deelnemers dachten wel 
dat Bauke Mollema een etappe zou 
winnen, maar verrassend (voor ve-
len trouwens) was de zege voor de 
jeugdige wielrenner Dylan Groe-
newegen in Parijs. Om toch op al-
le prijzen te kunnen trakteren, zijn 
er vier deelnemers getrokken uit de 
stapel met het antwoord één etap-
pezege.
En de winnaars zijn:

Cube Axial Racefiets van Waning 
Tweewielers: Tijn Luijten, Citroen-
vlinderstraat 44, Aalsmeer. Sigma 
polscomputer van Bert de Vries 
Fietsen: Riekelien van den Berg, 
Rozenhof 56, Aalsmeer. Leifheit 
droogmolen van Marskramer 
Kudelstaart: Jeroen van den Tweel, 
Grundelweg 35, Aalsmeer. Tem-
pur reiskussen van Goemans Ta-
pijt & Slaapcomfort: Piet van Don-
gen, Hornweg 208, Aalsmeer. Pe-
dicure en Shellac nagelbehan-
deling van Slender You Beaty-
world: Paula Dogger, Schweitzer-
straat 88, Kudelstaart. Doosje wijn 
van de maand juli van Wittebol 
Wijn: Djuna Gersen, Beethovenlaan 
66, Aalsmeer. 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en 
iedereen bedankt voor de massale 
deelname. De stapel in de redactie-
kamer was weer superhoog! Uiter-
aard worden ook alle ondernemers, 
die een prijs beschikbaar hebben 
gesteld, hiervoor hartelijk bedankt. 
De foto’s in de winkel met een blije 
winnaar ziet de redactie graag tege-
moet.

Dorpswandeling met Jan van 
Veen: “Wat een leuke verteller”
Aalsmeer - De dorpswandelingen 
die deze zomer op de laatste zater-
dag van de maand worden gehou-
den staan onder leiding van ver-
schillende gidsen. Architect  Joop 
Kok ging al op stap met een groep, 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te  ‘dook’ in de monumenten en af-
gelopen zaterdag 29 juli was het de 
beurt aan oud-schooldirecteur Jan 
van Veen. De Kudelstaarter verzorgt 
ook regelmatig rondleidingen in het 
fort, maar was nu naar het Cen-
trum gekomen om zijn verhaal over 
de monumenten hier en allerlei we-

tenswaardigheden met geïnteres-
seerden te delen. Hij trof een ge-
zellig groepje en vertelde honderd-
uit. Zijn verhaal met allerlei grap-
pige anekdotes kreeg veel waar-
dering. “Wat een leuke verteller is 
die man”, aldus een van de deel-
nemers. “Ik kijk nu met hele ande-
re ogen naar de vele monumenten 
die het dorp rijk is.” Er zijn dit jaar 
nog dorpswandelingen op 26 au-
gustus en 30 september. Een aan-
rader! Kijk voor meer informatie op 
www.vvaalsmeer.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Feesterij De Bok in de 
Hornmeer heeft de deuren gesloten. 
Vorig weekend was de laatste mo-
gelijkheid om een drankje te doen 
in de horecagelegenheid achter het 
zwembad aan de Dreef. Diverse om-
standigheden, zowel privé als za-

kelijk, maken het volgens eigenaar 
Thomas Zekveld niet langer verant-
woord om door te gaan. Iedereen 
die zich de afgelopen jaren op een 
positieve manier heeft ingezet voor 
de feesterij wordt hiervoor hartelijk 
bedankt.
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KCA Kunstroute op 16 en 17 september

Het prachtig verscholen atelier 
van Annelie Klein Sprokkelhorst
Aalsmeer - Echt heimwee heeft 
Annelie Klein Sprokkelhorst niet 
naar de kassen waar echtgenoot 
Piet Tas - cyclamenkweker - jaren 
met zoveel passie en enthousiasme 
werkte. Hij kweekte zelfs een eigen 
type cyclaam. Vanzelf zijn de vele 
mooie herinneringen dierbaar, hun 
drie kinderen zijn er opgegroeid. 
Maar tijden veranderen en Annelie 
en Piet zijn mensen die graag met 
hun tijd meegaan. 
De kwekerij werd - toegegeven met 
veel pijn in het hart - afgebroken en 
de grond verkocht. Gelukkig voor 

Annelie kwam zij niet zonder atelier 
te zitten. In plaats van de vroegere 
grote ruimte in de vide van de gro-
te kas - de kerk genoemd - heeft zij 
nu een prachtig verscholen atelier 
op een idyllisch plekje. De nostalgie 
is verdwenen, maar wat er voor in 
de plaats is gekomen benaderd de 
sfeer van toen. 

“Leuke tijden”
Het zijn met name de kunstenaars - 
door Piet en Annelie tijdens de voor-
gaande kunstroutes altijd gastvrij op 
hun locatie ontvangen -  die de kas-

sen missen. “De sfeer, je voelde, dít 
is Aalsmeer! En ons werk kwam in 
de leegstaande kassen goed tot zijn 
recht. Juist door de leegte kon je er 
heerlijk experimenteren, er was zo-
veel mogelijk.” In die tijd kwamen 
honderden mensen de kunst in de 
kassen bekijken en luisterden naar 
de verschillende muziekoptredens.  
De verscheidenheid aan kunst was 
groot en verrassend, niet alleen de 
kwantiteit. Ook de kwaliteit was van 
een hoog niveau. Werk van veel van 
deze exposanten, zoals onder ande-
re Stef Kreijmborg,  Dennis A Tjak, 

Aalsmeer - Er zijn nog niet heel veel 
kilometers gemaakt voor de wande-
ling langs kunstkasten. Het Praam-
plein is nog dé plek waar geno-
ten kan worden van een groot aan-
tal beschilderde elektriciteitskasten. 
Deze week misschien het wel meest 
abstracte exemplaar in het totale 
aantal omgetoverde kunstwerken.

Onstuimig en spontaan
“Mevrouw, mevrouw. Wilt u alstu-
blieft uw auto even een paar plaat-
sen verder zetten, want ik ga hier 
schilderen en anders zit uw auto 
straks vol verfspatten.” De mevrouw 
kijkt eerst wat verbolgen, maar moet 
daarna glimlachen om Dion V. Met 
zijn enthousiasme valt zijn verzoek 
niet te weigeren. “Zo goed?”, is de 
vraag en als antwoord gaat er een 
duim omhoog vergezeld met een: 
“Dank u wel.” Op een groot zeil 
langs de nu nog groene kast wor-
den de vele tubes vol, half vol of bij-
na leeg, de potten verf - in de meest 
uiteenlopende kleuren - gelegd. 
Wanneer alle voorbereidingen zijn 
getroffen, gaat de radio op vol volu-
me aan en begint het verfspektakel.  
Roze, rood, groen, blauw, goud, 
oranje, paars, de verfspetters vlie-
gen in het rond en vormen op de 
kast een confetti van kleuren en 
vrolijkheid. De omstanders genie-
ten van DionV. zijn performance. 
“Welke kleur wilt u nog zien?” Di-
on V. weet zijn publiek te vermaken, 
maar werkt vervolgens hard door 
want om 14.00 uur wacht hem een 

volgend optreden in het midden van 
het land. Wanneer de kast is omge-
toverd tot een echt Dion V. kunst-
werk wordt tot slot de handtekening 
geplaatst. De letters komen recht-
streeks uit de verftube. Zijn overal 
staat stijf van de verf. Ook zijn krul-
len, handen en gezicht zijn niet ont-
komen aan het spontane en onstui-
mige geweld. Met een vrolijke groet 
verlaat hij zijn straatatelier. 
Eerst naar huis, onder de douche en 
dan snel weer verder, want van stil 
zitten heeft Dion V. nog nooit ge-
hoord. 
De sporen die hij nalaat rond de 
kleurige kast zijn nog lang zicht-
baar, maar ach wie daar op let is 
een kniesoor. 
Janna van Zon

Wandelen langs kunstkasten (5)

 Dion V.: Confetti van kleuren

Schapen Sous-Terre hebben namen:

Sauvignon, Chardonnay, 
Merlootje en Champagne
Aalsmeer - Vrijdag 28 juli moes-
ten de schapen die de komende 
maanden op het dak van Sous-Ter-
re hun onderkomen hebben gevon-
den weinig hebben van alle belang-
stelling. Zij lagen herkauwend bij 
de Stoel aan de Poel maar kozen 
snel het hazen (schapen) pad, toen 
nieuwsgierige bezoekers hen van 
dichtbij wilde bekijken. Zelfs met 
een handje biks waren zij nauwe-
lijks te verleiden, misschien dat zij 
de doop van enkele druppels pas-
tis al voelde? Vooraf was in Sous-
Terre - omringd door kunst - de op-
winding groot, want je geeft niet zo-
maar een naam aan een schaap. 
Op het: “Roept u maar” was de in-
breng van namen groot. Vier voor-
stellen kwamen tot de volgende 
ronde. Het koningsgezinde voorstel: 
Maxima, Amalia, Alexia en Ariane 

haalde het niet, evenals de namen 
Ali 1, AliB Alibi en Alibaba niet over 
de eindstreep kwamen. Het werd - 
bijna voor de hand liggend - want 
wie houdt van kunst, houdt ook van 
het goede leven en daar hoort van-
zelf een goed glas wijn bij. 
Onder de goedkeuring van de scha-
penhouder heten de schapen in het 
vervolg: Sauvignon, Chardonnay, 
Merlootje en Champagne! Bij Sous-
Terre zijn ze nog in afwachting van 
Pastis. Hij gaat vast voor prachtige 
lammetjes zorgen...

Vrijdag weer Pastis
De volgende Sous-Terre Pastis bij-
eenkomst is vrijdag 4 augustus, 
vanaf half vier in de middag voor 
een ieder die de kunst een goed 
hart toe draagt. 
Janna van Zon

Schilderijen en keramiek op 
buitenplaats Wester-Amstel
Amstelland - Van 4 tot en met 20 
augustus exposeren Henny Woud 
en Paula Schulte op Buitenplaats 
Wester-Amstel. De schilderijen van 
Henny Woud zijn meestal figura-
tief, opgezet met dunne haast trans-
parante lagen olieverf. Haar kwast-
streek is van belang, het maakt 
de schilderijen levend en expres-
sief. Naast olieverf gebruikt Woud 
ook houtskool, potlood, krijt, aqua-
rel- en acrylverf. Ook de dragers zijn 
zeer divers: papier, doek, hout, ke-
ramiek en steen. Het keramiek van 
Paula Schulte moet sfeer uitstralen, 

het oermateriaal klei wordt gevormd 
tot maskers, fantasierijke dieren, 
maar ook huisjes, vazen en mensen. 
Naast de vormgeving is ook de af-
werking van essentieel belang, wel-
ke glazuren en manieren van stoken 
worden er gebruikt, alles om tot een 
prachtig eindresultaat te komen.
Buitenplaats Wester-Amstel is te 
vinden aan de Amsteldijk-Noord 55 
in Amstelveen. De expositie is ge-
opend van vrijdag tot en met zon-
dag van 11.00 tot 16.30 uur. De toe-
gang is gratis. Honden zijn niet toe-
gelaten.

Corso en pramenrace op 
films in Inloopcentrum
Aalsmeer - De pramenrace en de 
laatste bloemencorso van Aalsmeer
Ooit begonnen als eerbetoon aan 
koningin Juliana, net na haar in-
huldiging: Het bloemencorso van 
Aalsmeer. Maar na zestig kleurrijke 
jaren stopte de Bloemenveiling van  
haar donaties en viel het doek. De 
praalwagens reden op 1 september 
2007, alweer tien jaar geleden, voor 
het laatst van Aalsmeer naar Am-
sterdam met als afsluiting een groot 
publieksfeest in het Olympisch Sta-

dion. Het laatste bloemencorso in 
Aalsmeer is op film vastgelegd en 
deze 30 minuten durende film wordt 
getoond op vrijdag 4 augustus in 
het Inloopcentrum voor ouderen in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. 
Hierna volgen filmopnames van de 
pramenrace. Een echte Aalsmeer-
se filmmiddag dus met maar liefst 
52 minuten aan unieke beelden. De 
koffie staat vanaf 14.30 uur klaar. 
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden via 06-22468574. 

Heidi Wallheimer, Joep Backhuijs, 
Araun Gordijn en Jeroen Buiten-
man, is aangekocht door musea en 
gemeenten, kwam in aanmerking 
voor prestigieuze prijzen of ver-
dween naar het buitenland waar het 
ook weer werd beloond met awards.  
Het was in de tijd dat Piet voorzit-
ter was van KCA en Annelie samen 
met mij de kunstenaars uitzocht. 
“Ja, dat waren leuke tijden”, mij-
mert Annelie “Wij reisden het land 
af op zoek naar bijzondere kunste-
naars. Wij waren er maanden zoet 
mee, maar wat hebben wij een ple-
zier gehad.  Het ging allemaal zo ge-
moedelijk, het contact met de kun-
stenaars was waardevol en inspi-
rerend. Ik kom nog steeds kunste-
naars tegen die mij zeggen: Bij jullie 
is het allemaal begonnen.” 
Ondanks dat Annelie nu solo expo-
seert heeft zij over belangstelling 
niet te klagen. “Ik krijg veel bezoek, 
ook van mensen die ik nooit eerder 
gezien heb en dat ik ook tijdens de 
kunstroute verkoop is voor mij de 
kers op de taart. De kunstroute kost 
altijd veel voorbereiding - tenslotte 
wil je toch dat het atelier er netjes 
uit ziet - maar het blijft te leuk om 
niet mee te doen.” 

Enthousiaste duizendpoot
Annelie Klein Sprokkelhorst, een 
enthousiaste duizendpoot, over-
al voor in, tot zij recent doorkreeg: 
‘Ik word door alle bijkomende werk-
zaamheden zo ondergeschoffeld 
dat ik niet meer toe kom aan schil-
deren en beeldhouwen en aan cel-
lo spelen’. Dus, stapte zij uit de KCA 
Beeldende Kunst Commissie en 
concentreert zich nu weer volledig 
op het schilderen van portret-op-
drachten, haar beelden en muziek 
maken. De resultaten zijn te zien op 
zaterdag 16 en zondag 17 septem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur tijdens 
de KCA Kunstroute 2017. Belang-
stellenden zijn van harte welkom op 
deze prachtige verscholen locatie 
aan de Uiterweg 253a. 
Janna van Zon

Activiteiten in Amsterdamse Bos
Dierenonderzoek en 
toverdokter op bezoek
Amstelland - Kom mee naar bui-
ten op woensdagmiddag 16 augus-
tus om 12.00, 13.30 of 15.00 uur! Een 
dierenonderzoek staat op het pro-
gramma en aan de slak wordt ge-
vraagd of die op zijn kop kan lo-
pen en aan de pissebed  waar hij 
het liefst zit. Voor kinderen van 4 tot 
12 jaar en ouders en/of begeleiders. 
Start is bij de Boswinkel en de duur 
is een uur. Kosten 5 euro per kind 
en 2,50 euro per ouder. Op zondag-
middag 20 augustus om 12.00, 13.30 
of 15.00 uur, komt de toverdokter 

in het Bos. De toverdokter houdt 
spreekuur voor alle knuffeldieren. 
Neem je knuffeldier mee en de dok-
ter maakt hem beter. Voor kinderen 
van 2 tot 7 jaar en ouders en/of be-
geleiders. Start is bij de Boswinkel 
en de duur is een uur. Kosten 5 eu-
ro per kind en 2,50 euro per ouder.
Aanmelden en informatie via 020-
5456100 of via www.amsterdamse-
bos.nl. De Boswinkel is gevestigd 
aan de Bosbaanweg 5 en is iedere 
dinsdag tot en met zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Heel Tiflo op zomerkamp
Aalsmeer - Van zaterdag 22 tot za-
terdag 29 juli gingen alle speltak-
ken van Scouting Tiflo op zomer-
kamp. De bevers (jongens en meis-
jes tot 7 jaar) gingen naar Nieuw-
koop. De welpen (jongens van 7 
tot 11 jaar) naar Elst. De kabouters 
(meisjes van 7 tot 11 jaar) naar Alk-
maar en de gidsen (meisjes van 11 
tot 16 jaar) en de verkenners (jon-
gens 11 tot 16 jaar) naar Uitgeest. 
Sommige speltakken werden ge-
bracht door ouders en de oudere 
groepen gingen met de boten. Zoals 
ieder jaar staat er een thema cen-
traal tijdens de kampweek. Dit jaar 
waren er thema’s als piraten, boot-

kamp, leger en escape-room. Van-
af het eerste moment tot de laat-
ste dag van het kampweek staat in 
teken van dit thema. Voor veel be-
vers was dit het eerste kamp. Vooral 
spannend is het ‘nachtspel’. 
Op zaterdag 29 juli waren alle kin-
deren weer terug op de lokatie on-
der de Kerk aan de Stommeerweg. 
De leiding en ouders kunnen terug 
kijken op een geweldig scouting-
jaar. Nu allemaal genieten van de 
zomervakantie. De eerste opkomst 
is op 16 september. Foto’s van al-
le zomerkampen zijn te vinden op 
www.tiflo.nl of op de facebooksite 
van de scouting.

Op 9 en 15 augustus
Financieel Café: Voor hulp, 
vragen en budgettips
Aalsmeer - Op 9 en 15 augus-
tus vindt het Financieel Café weer 
plaats in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Inwoners kunnen hier terecht voor 
vragen op financieel gebied, zoals 
hulp bij formulieren, brieven, hulp 
bij het ordenen van de administra-
tie of informatie over inkomensvoor-
zieningen zoals bijzondere bijstand 
of kwijtschelding. De medewerkers 
van het Financieel Café kunnen hel-
pen bij de aanvraag hiervan. Daar-
naast geven zij budgettips over hoe 
u kunt besparen op uw vaste lasten 
en uw huishoudelijke uitgaven. Wie 
weet levert u dat nog geld op!  De in-
formatie en het advies zijn gratis en 

ieders privacy is gewaarborgd. Bin-
nen lopen kan maandelijks zonder 
een afspraak vooraf. Op de twee-
de woensdag van de maand wordt 
Financieel Café gehouden van 9.30 
tot 11.30 uur in De Oude Veiling in 
de Marktstraat 19. De eerstvolgende 
is 9 augustus. Op de derde dinsdag 
van de maand kan eenieder langs 
komen in Kudelstaart, van 12.30 tot 
14.30 uur in jeugdcentrum Place@
Bieb aan de Graaf Willemlaan 1. De 
eerstvolgende is 15 augustus
Voor vragen over het Financieel Ca-
fé kan contact opgenomen wor-
den met Vita Amstelland via 020-
5430430. 

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900           ✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@mEERboDE.NL



24-Jarige heeft 
ongeluk niet 

overleefd
Aalsmeer - De 24-jarige man uit 
Aalsmeer die afgelopen woens-
dag 26 juli zwaar gewond raak-
te na een ongeluk op de N201 is 
overleden. Rond half vier in de 
vroege ochtend verloor hij op de 
provinciale weg ter hoogte van de 
bloemenveiling door nog onbe-
kende oorzaak de macht over het 
stuur. De auto raakte van de weg 
en belandde in de berm. Door de 
klap werd de bestuurder uit de 
auto geslingerd. Hij raakte zwaar 
gewond. De 24-jarige werd in kri-
tieke toestand overgebracht naar 
het ziekenhuis. Ondanks alle hulp 
heeft hij het niet overleefd. Hij is 
dezelfde dag overleden in het zie-
kenhuis. Hij wordt vrijdag begra-
ven.

Weer nepmails 
over hardrijden

Aalsmeer - Er worden weer 
mailtjes rond gestuurd van het 
Centraal Justitieel Incassobureau. 
Te hard gereden met de auto. De 
snelheidsovertreding wordt aan-
gegeven, evenals de datum, maar 
waar flink gas is gegeven, wordt 
niet vermeld. De boetes zijn be-
hoorlijk hoog, gemiddeld zo’n 300 
euro, exclusief administratiekos-
ten. Trap er vooral niet in en ne-
geer de vermelding dat uw reke-
ning wordt geblokkeerd bij niet 
betalen. Het is niet waar, het is 
weer een nep-mail. Bekeuringen 
worden nog steeds per post ver-
stuurd. Doe aangifte bij de politie 
en deponeer vervolgens de mail 
waar het hoort, in de prullenbak!

Aanhouding
voor inbraak

Aalsmeer - Op woensdag 26 juli 
om kwart over acht in de avond is 
een 46-jarige man uit Amsterdam 
opgepakt voor openbare dron-
kenschap. Hij is meegenomen 
naar bureau Uithoorn ter ont-
nuchtering. Na enkele uren is hij 
heen gezonden. In de vroege och-
tend van donderdag 27 juli kreeg 
de politie een melding dat er werd 
geprobeerd een pand te betreden 
in de Parklaan. Het bleek dezelfde 
46-jarige bewoner van de hoofd-
stad te zijn. Hij wilde het huis bin-
nen, maar vanwege omstandig-
heden heeft de rechter bepaald 
dat de man het pand niet mag be-
treden. Hij is aangehouden we-
gens inbraak en zit bij justitie. 

Boot na diefstal 
weer retour

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van vrijdag 28 op zaterdag 29 ju-
li is vanaf het begin van de Oos-
teinderweg een rubberen boot 
gestolen. De diefstal werd in de 
middag ontdekt door de eigenaar, 
die onmiddellijk met een ande-
re boot een zoektocht is gestart. 
En met succes, de rubberen boot 
is een stuk verder aan de Ring-
vaart aangetroffen. De boot lag 
afgedekt met een camouflagenet. 
De politie is ter plaatse gekomen, 
waarna de eigenaar zijn boot-
je direct weer mee terug kon ne-
men. Er loopt een onderzoek naar 
de dader(s) van deze diefstal.

Naar ziekenhuis na reanimatie
Aalsmeer - Op dinsdag 25  juli even voor elf uur in de ochtend zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd voor een onwel geworden persoon in 
een bedrijf aan de Legmeerdijk. Toen de brandweer, politie en ambu-
lancedienst arriveerden werd reeds reanimatie toegepast door de be-
drijfshulpverleners. De medewerkers van de ambulancedienst hebben 
de taak overgenomen en na enige stabiliteit is de persoon, een 64-ja-
rige vrouw uit Laagkeppel, naar het ziekenhuis vervoerd voor verde-
re behandeling.

Uitkomst Gemeentepeiling: 
Inwoners best tevreden
Aalsmeer - Afgelopen voorjaar 
is de derde Gemeentepeiling in 
Aalsmeer gehouden, een groot-
schalige enquête onderzoek over 
gemeentelijke onderwerpen. Ruim 
2.000 inwoners hebben vragen over 
de woonomgeving, veiligheid, wo-
nen, sport en onder andere cultuur 
beantwoord. Dat is een respons van 
37 procent. “Het onderzoek biedt 
een blik van buiten naar binnen. De 
uitkomsten gaan met name gebruikt 
worden voor beleidsontwikkeling en 
evaluatie of effectmeting, maar ook 
voor de nodige monitoren, begrotin-
gen, verantwoordingen en onder-
bouwing van adviezen en besluiten”, 

laat burgemeester Jeroen Nobel 
weten aan de gemeenteraad. Uit de 
uitkomsten blijkt dat Aalsmeerders 
over het algemeen best tevreden 
zijn over de buurt, over de buurtbe-
woners, over de veiligheid, de wo-
ning en de sport- en cultuurvoor-
zieningen in de gemeente. Natuur-
lijk zijn er ook punten die de aan-
dacht vragen, zoals geluidsoverlast 
van vliegverkeer en er is veel erger-
nis over te hard rijden. De rapporta-
ge geeft ook een beeld van het be-
reik van websites en meldpunten 
hoe actief Aalsmeerders zijn in de 
buurt en op het gebied van mantel-
zorg en vrijwilligerswerk.  

Project Hornmeerpark 
verloopt voortvarend
Aalsmeer - Het project Hornmeer-
park verloopt voortvarend, de eer-
ste contouren van het vernieuwde 
park zijn al zichtbaar. De voetpa-
den zijn aangelegd en hier is spe-
ciaal asfalt voor gebruikt. Drassige 
paden zijn, als het goed is, verleden 
tijd. Verder zijn de watergangen ver-
breed en een deel van de oeverbe-
planting is al aangebracht. In sep-
tember of oktober worden nieuwe 
bruggen en een loopvlonder gerea-
liseerd. De laatste plantronde is me-

dio november. Komend najaar is dit 
project afgerond en kan er weer ge-
noten worden van dit mooie natuur-
lijke park in de gemeente. Overigens 
kan nog ‘gewoon’ gewandeld wor-
den in het Hornmeerpark, het rond-
je is wel een stuk kleiner. Menig in-
woner gaat regelmatig een kijkje 
nemen om de vorderingen gade te 
slaan. Bij de brug richting het park 
staan overigens borden waarop te 
zien en te lezen is wat de renovatie 
precies inhoudt. 

Nieuw asfalt Aalsmeerderweg
Aalsmeer - De Aalsmeerderweg is 
echt toe aan een opknapbeurt. De 
weg is al diverse malen opgelapt 
met nieuwe stukken asfalt, maar 
een grondige renovatie lijkt nu toch 
wel op z’n plaats. 
Dit gaat ook gebeuren. In de eerste 
plannen was het de bedoeling dat 
de weg ook een geheel vernieuw-
de inrichting zou krijgen, maar hier 
ziet de gemeente vooralsnog van af. 

Maar er gaat wel geasfalteerd wor-
den. Het bestek en de tekeningen 
zijn gereed. De aanbesteding volgt 
na de bouwvakantie. Eerst wordt de 
ondergrondse infrastructuur (kabels 
en leidingen) aangepakt, waarna 
volgens de planning medio novem-
ber kan worden gestart met de as-
faltwerkzaamheden. Dit gaat in fa-
ses, fase 1 is het gedeelte nabij de 
Machineweg. 

Dorpsstraat belangrijke doorgang naar het Dorp

Bovenbouw terug op Barende 
brug: Nog even geduld! 
Aalsmeer - Wanneer komt de bo-
venbouw van de Barende brug in de 
Dorpsstraat nou eens terug? 

Met enige regelmaat wordt de-

ze vraag gesteld en nu is er nieuws 
te melden, maar is nog wel geduld 
nodig en een vaste datum is (nog) 
niet te noemen. “Het terugplaatsen 
van de bovenbouw is een complex 

project vanwege de staat van on-
derhoud van de bovenbouw en de 
technische staat van de bruggen-
hoofden”, zo laat de gemeente we-
ten. In slechte staat en dus moet re-

kening gehouden worden met een 
flinke kostenpost. Maar, wat mis-
schien nog wel belangrijker is. De 
Dorpsstraat is een belangrijke door-
gang naar het Dorp en met boven-
bouw is deze route niet te gebrui-
ken door hoog vracht- en bouwver-
keer. En dat terwijl nog enkele gro-
te projecten in uitvoer wachten. Als 
de Barende brug niet gebruikt kan 
worden, heeft dit invloed op de be-
reikbaarheid van het Dorp. 
Zo wordt gewerkt aan de recon-
structie van de Weteringstraat en 
de Gedempte Sloot, staat de herin-
richting van de Burgemeester Kas-
teleinweg van 2018 tot 2020 op het 
programma en nadat dit project 
klaar is, wil de gemeente de herin-
richting van de Van Cleeffkade en 
de Stationsweg aan gaan pakken. 
Een extern bureau is ingeschakeld 
om inzicht te krijgen in de noodza-
kelijke maatregelen in relatie tot de 
uiteindelijke uitvoering en de toe-
komstige gebruiksbehoefte. 

Deze variantenstudie wordt aan het 
einde van dit jaar aangeboden aan 
het college van burgemeester en 
wethouders. De financiële conse-
quenties kunnen hiermee op rij ge-
zet worden en er kan een keuze ge-
maakt worden in de uitvoering. En 
wellicht blijkt dan dat er ruimte in 
2018 is om de bovenbouw op de 
Barende brug terug te plaatsen. Tja, 
zo gecompliceerd is het dus.

Momenteel technische inspectie
Bruggen Uiterweg: Groot 
onderhoud of vervangen?
Aalsmeer - In aanvulling op een 
eerdere visuele inspectie wordt mo-
menteel een uitgebreid technisch 
onderzoek uitgevoerd naar de staat 
van de vijf bruggen in de Uiterweg. 
Een extern bureau dat hierin is ge-
specialiseerd voert deze onderzoe-
ken uit. Onder het waterpeil worden 
de bruggenhoofden en funderingen 
aan een technische inspectie onder-
worpen. Naar aanleiding van de uit-

komst van het onderzoek wordt be-
paald of groot onderhoud afdoende 
is of dat de bruggen geheel moeten 
worden vervangen. Naar verwach-
ting zijn de onderzoeksresultaten 
en het plan van aanpak in het laat-
ste kwartaal van 2017 gereed. Ook 
heeft de gemeente een omgevings-
manager aangesteld om de logistie-
ke ontsluiting van de omgeving in 
beeld te brengen. 

STUDIO’S AALSMEER

2207
André Rieu 2017

DE EMOJI FILM (3D)
The Emoji Movie laat je zien wat er zich 

afspeelt aan de binnenkant van je 

smartphone.

Diep verborgen in je apps ligt Textopolis, een 

levendige stad waar al je favoriete emoji’s wonen, 

en zij hopen allemaal geselecteerd te worden door 

de gebruiker van hun smartphone. In deze wereld 

heeft elke emoji maar één gezichtsuitdrukking, 

behalve Gene, een uitbundige emoji die zonder fi lter 

is geboren en vol zit met verschillende gelaatsuit-

drukkingen. 

Vastbesloten om net als alle andere emoji’s 

“normaal” te worden, schakelt Gene de hulp in van 

zijn handige beste vriend Hi-5 en van de beruchte 

codekraker emoji Jailbreak. Samen gaan ze op 

“app-vontuur”! 

08.08
Bioscoop:
Seniorenvoorstelling

09.09
Dinnershow 
Brooklyn Nights

23.09
Dinnershow 
Brooklyn Nights

AGENDA

NU IN DE BIOSCOOP
    
www.studiosaalsmeer.nl

Levensgevaarlijk als gras is gemaaid
Al s het gras is gemaaid, is het weer 
levensgevaarlijk. “De mens is een 
schoft, hij went aan alles”, dat is een 
bekend citaat dat steeds weer toe-
pasbaar is. We kunnen ons druk 
maken om iets, maar na een tijdje 
went het en hebben we het er niet 
meer over. Vanavond in het nieuws; 
schildpadden sterven in de Middel-
landse Zee door het eten van plas-
tic. Hoe komt die troep daar en ove-
rigens in alle wereldzeeën? Om-
dat een deel van de mensheid geen 
zelfdiscipline kent en alles maar 
wegsmijt. Als dat in de bebouwde 
kom gebeurt vervuilen ze de open-
bare ruimte die van ons allemaal is. 
De bermen, plantsoenen en groen-
stroken liggen bezaaid met flesjes 
van glas en plastic, lege blikjes en 
andere rotzooi. Nog veel meer wordt 
er in het water gegooid dan zien we 
het niet. Uiteindelijk wordt het on-
der andere de ‘plastic soep’ in de 
Oceanen dat al het leven bedreigd. 
Plankton is de grootste producent 
van zuurstof! Maar ach, daar mer-
ken we nu toch nog niks van…

Wat we wel merken, als je er oog 
voor hebt, is dat al die bierflesjes, 
plastic flesjes en lege blikjes na het 
maaien in vlijmscherpe stukjes ver-
spreid door het gras liggen. Met an-
dere woorden, als bermen, grasvel-
den en speelweiden weer gemaaid 
zijn is het uitkijken dat kinderen en 
honden niet gewond raken. De blik-
jes zijn vermorzeld tot scheermesjes 
en de uiteen gereten plastic flesjes 
blijken toch ook nog hele scherpe, 
harde randen te hebben. De scher-
ven van glas spreken voor zich en 
dit alles is bijna niet meer op te rui-
men. Misschien vóór het maaien de 
boel laten opruimen? Prima taak-
straf voor de veroorzakers van de-
ze ellende! Ik vind trouwens dat het 
maaibeleid ook niet helemaal vrijuit 
gaat. Aangezien ingezonden stuk-
ken vaak kritiek leveren tot slot een 
pluim voor de gemeente ten aan-
zien van het onderhoud en bijhou-
den van het gemeentelijk groen.

P. de Vries 
Kudelstaart

ingezonden
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  Sjoelen
Wijkpunt Voor Elkaer

Op donderdag 10 augustus is er 
sjoelen vanaf 14.30 - 16.00 uur in 
Wijkpunt Voor Elkaer. Deelname 
is gratis maar de consumptie is 
voor eigen rekening. Komt u ook?

Woensdag & vrijdag menu 
Wijkpunt Voor Elkaer

Op woensdag 9 augustus maakt 
de kok een heldere aspergesoep
met stokbrood en kruidenbo-
ter. Daarna spareribs met twee 
soorten saus met daarbij een 
gepofte aardappel, kruidenboter, 
tomaten salade en een rauwkost 
met o.a. wortel. Als toetje ijs met 
vruchtjes met naar keus slag-
room. De kosten bedragen €11,-. 
U bent hartelijk welkom vanaf 
17.30 uur

Op vrijdag 11 augustus staat 
er een ham-prei cocktail met 
toast en boter op het menu, 
geserveerd met kalkoenreepjes 
met champignons-saus, brocolli 
en bloemkool, witlofsalade en 
basmati rijst. Als dessert krijgt u 
heerlijke chipolata pudding en 

naar keus slagroom. 

De kosten bedragen €10,-. 
Voor meer informatie of reser-
veren kunt u bellen met onze 
gastheer of gastvrouwen op tel. 
0297-820979. U bent op beide 
dagen hartelijk welkom vanaf 
17.30 uur.

Wist u dat?

We vanaf 14 september gaan 
bloemschikken in de oneven 
weken op de donderdagmiddag 
van 14.00 - 16.00 uur t/m eind 
november. 
(14 september, 28 september, 12 
oktober, 26 oktober, 9 november, 
23 november)
De kosten zijn €4,- per bakje, 
maar u krijgt €0,50 retour als u 
het lege bakje weer retourneert.
We beginnen met een lekker 
bakje koffie of thee
(consumptie voor eigen 
rekening). Voor informatie en 
aanmelden kunt u bellen met 
Tanja Eichholtz, 06-83441313, 
aanwezig op donderdag.
Of met een van de gastvrouwen/-
man van wijkpunt Kudelstaart 
0297-820979.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Nieuw ‘jasje’ Weteringstraat
Aalsmeer - De werkzaamheden 
van fase 1 (zijde studio) in de Wete-
ringstraat zijn begin juli aangevan-
gen. Als eerste wordt de grond ge-
saneerd en het oude rioolstelsel, in-
clusief alle huisaansluitingen, ver-
wijderd en vervangen. 
De werkzaamheden liggen nu stil, 
maar na de bouwvakantie wordt de 
wegfundering opnieuw opgebouwd. 

De reconstructie van de Wetering-
straat wordt in vier fasen uitgevoerd. 
Voor fase 2 is de start aan de Zijd-
straat. De werkrichting is naar de 
Gedempte Sloot toe. 
Ook de Gedempte Sloot gaat aan-
gepakt worden. Dit gebeurt in twee 
faseringen. 
Naar verwachting is dit project ui-
terlijk begin 2018 gereed. 

Terrein klaar voor gebruik
Aalsmeer - Zo, de kantoorgebou-
wen van de Rabobank zijn helemaal 
verdwenen. Na een behoorlijke lan-
ge sloop- en opruimperiode is het 
terrein helemaal schoon en klaar 
om een nieuwe bestemming te krij-
gen. 
Iedereen weet inmiddels natuur-
lijk dat hier een Lidl gaan verrijzen, 
maar wanneer de supermarktke-
ten aan de slag gaat of mag gaan, 
hangt nog van een aantal factoren 

af. Eén van de belangrijkste is wel 
de bezwaarprocedure die momen-
teel loopt. Zolang deze in behande-
ling is kan de bouw niet beginnen.
Vooralsnog blijft het dus nog even 
een ‘ongerept’ terrein. Binnenkort 
volgt meer informatie. 
Voor nu tot slot even: Iemand z’n 
fiets kwijt? Dit exemplaar staat 
moederziel alleen op de rand van 
het terrein aan de kant van de Uiter-
weg en is best goede staat.

Planning voor bouw rond 
en in de Zuiderkerk
Aalsmeer - Dinsdag 25 juli heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders de aanpassingen op de 
in 2014 vastgestelde Nota van Uit-
gangspunten voor project Zuider-
kerk voor inspraak vrijgegeven. Van 
vrijdag 4 augustus tot en met don-
derdag 28 september kunnen om-

wonenden een reactie geven op de 
wijzigingen.
Op dinsdag 18 juli organiseerde de 
gemeente samen met Ontwikkelaar 
Tupla een inloopbijeenkomst voor 
omwonenden over de laatste stand 
van zaken en de aanpassingen als 
gevolg van de inspraakreacties over 

bouwmassa, bouwhoogte en parke-
ren. Ook kregen de omwonenden 
informatie over de aanpassingen in 
het zorgconcept. 

Aanpassing zorgconcept
Het plan van 2014 ging uit van ap-
partementen voor bewoners die het 

Historische verhalen over 
forten met Veerle Ernalsteen
Aalsmeerderbrug - Geniet deze 
zomer van ‘Forten vol Verhalen’, sto-
rytellingfestivals op acht bijzonde-
re waterlinielocaties in Nederland. 
Voor de hele familie met spannen-
de, ontroerende, grappige en vooral 
mooie verhalen. Tijdens ‘Forten vol 
Verhalen’ worden er historische ver-
halen verteld over wat er vroeger op 
de forten zelf gebeurd is. Verhalen 
die je bij blijven, verhalen die je voor 
altijd meeneemt. Niets is zo mooi 
als het luisteren naar verhalen ter-
wijl je heerlijk in het gras zit en het 
zonnetje schijnt en ondertussen ook 
het fort kan bewonderen. Bij Fort 
Aalsmeer (Aalsmeerderbrug) komt 
zondag 13 augustus vertelster Veer-
le Ernalsteen. Veerle komt tussen 
14.00 en 17.00 uur vertellen, bijwo-
nen kost voor volwassenen €7,50 en 
voor kinderen €2,50.

Fris, eigenzinnig en met humor 
Veerle Ernalsteen brengt sprook-

jes en volksverhalen uit verschillen-
de windstreken: 1001-nacht, Grimm, 
Decamerone, Vlaamse vertellingen 
van eigen roots… Voor een publiek 
van nu, fris en met een lichte draai 
eraan. Soms een tikje duister, hoe-
wel er ook romantiek en sensuali-
teit om de hoek loert in haar vaak 
pittiger man-vrouwverhalen. Steeds 
met humor en deugnieterij verteld, 
met emotie en plezier en in inter-
actie met het publiek. Ze heeft een 
ruim repertoire en draait haar hand 
niet om voor een extra verhaal er 
bovenop.
Veerle volgde een opleiding Dra-
ma volgen aan de Academie voor 
Woord en Muziek in Gent. Ze is full-
time verteller in bibliotheken,  eve-
nementen allerlei en Internationale 
Vertelfestivals. Ze is initiatiefnemer 
en mede-organisator van de Midzo-
mervertellingen in Gent. Meer we-
ten? Kijk op www.VeerleErnalsteen.
be 

Sportieve vakantieweek 
bij Solidoe Kinderopvang
Aalsmeer - De eerste week van de 
vakantie zit er alweer op. Bij Solidoe 
is het ook op de buitenschoolse op-
vang belangrijk dat de kinderen het 
echte vakantiegevoel hebben. Door 
bijvoorbeeld een sportdag te orga-
niseren is dit vorige week prima ge-
lukt. Op dinsdag was er bij VZOD in 
Kudelstaart een sportdag voor alle 
BSO Kinderen van Aalsmeer en Ku-
delstaart. Op maandag was er nog 
twijfel of het allemaal wel door kon 
gaan in verband met de vele regen 
en het slechte weer. Gelukkig viel 
het weer mee op dinsdag en heb-
ben alle kinderen een topdag ge-
had. Er was een grote stormbaan, je 
kon twirlen, bumperballen, hockey, 
estafette doen en nog veel meer. 
Een mooie manier om in beweging 
te zijn en tegelijk in de buitenlucht 
plezier te hebben. 
Op donderdag mochten alle kinde-

ren uit Uithoorn bij de Brede School 
in de Legmeer genieten van alle 
sportieve activiteiten. De kinderen 
hebben kennisgemaakt met beken-
de, maar ook nieuwe sporten. Zo 
mochten de grote kinderen Archery 
Attack doen wat een combinatie 
is tussen trefbal en paintbal, maar 
dan met een pijl en boog. Ook hier 
was de stormbaan, maar ook tennis, 
boksen en een estafette. De kleine-
re kinderen hebben van alles ont-
dekt in het speelbos met schatgra-
ven, ook was er een springkussen 
en hebben ze matjesdans gedaan. 
De kinderen en pedagogisch mede-
werkers van Solidoe hebben hier-
mee en mooie start gemaakt van de 
vakantie waar iedereen lekker in be-
weging is geweest, nieuwe dingen 
geleerd heeft en heel veel lol heeft 
gehad. Op naar de volgende 5 va-
kantieweken!

zwaarste zorgpakket nodig hadden. 
Tupla heeft met het zorgcentrum de 
haalbaarheid van dit concept nader 
onderzocht. Uit dit onderzoek bleek 
dat de beoogde doelgroep (mensen 
die de zwaarste zorg nodig hebben) 
onvoldoende in Aalsmeer aanwezig 
is om het gehele complex te vullen. 
Daarom is ervoor gekozen om de 
doelgroep te verbreden naar senio-
ren met een vorm van zorgbehoef-
te. Als de zorgbehoefte van een be-
woner in het complex toeneemt, kan 
er extra zorg worden geboden. De 
aanpassingen in het zorgconcept 
leiden tot een andere parkeernorm. 
Het nieuwe plan kwalificeert de ap-
partementen als ‘aanleunwoning/
serviceflat’ met een parkeernorm 
van 1,2 parkeerplaats (in plaats van 
0,6 in het oude plan) per apparte-
ment. De extra parkeerplaatsen re-
aliseert de ontwikkelaar op eigen 
terrein. Tupla heeft goed geluisterd 
naar de omwonenden. Zo is de af-
stand tussen de huizen in de Hor-
tensialaan en de Cyclamenstraat 
groter geworden en wordt het pand 
minder hoog. Tijdens de informatie-
avond bleek dat de omwonenden 
zich nu wel kunnen vinden in het 
plan om de Zuiderkerk vernieuwd 
leven in te blazen. “Ga maar gauw 
bouwen”, was één van een aan-
tal positieve opmerkingen. In totaal 
gaan 55 appartementen in en rond 
de Zuiderkerk in de Hortensialaan 
gebouwd worden. 
De wijzigingen in het plan zijn te 
raadplegen via www.aalsmeer.nl/
zuiderkerk.

Lucas Vos succesvol in Oostenrijk
Zilver voor Oranje op het 
EK Honkbal U15
Aalsmeer - In het Oostenrijkse Wie-
ner Neustad heeft van 17 tot en met 
23 juli het EK honkbal U15 plaatsge-
vonden. Aan het toernooi deden tien 
teams mee verdeeld over twee pou-
les.  De deelnemende landen aan dit 
EK waren Duitsland , Frankrijk, Li-
touwen, Italië, Nederland, Oosten-
rijk, Polen, Rusland, Spanje en Tsje-
chië. Sinds 2014 heeft Nederland 
niet meer aan het Europees kampi-
oenschap deelgenomen. De afgelo-
pen twee edities werden gewonnen 
door Duitsland (2015) en Tsjechië 
(2016). De talentvolle Aalsmeerder 
en voormalig Thamenspeler Lucas 
Vos maakt als pitcher deel uit van 
de 20 man sterke Oranjeselectie.
Na de overwinningen van het Ne-
derlandse U15 team  op Oostenrijk, 
Polen en Rusland kwam pitcher Lu-
cas Vos in de laatste poulewedstrijd 
in actie tegen de regerend Europees 

kampioen Tsjechië. Hij wist dat heel 
overtuigend te doen door het Tsje-
chische team maar liefst 5 inningen 
onder controle te houden. Na een 
speeltijd van twee en een half uur 
was de 11-6 winst en plaatsing voor 
de halve finale een feit.
Als ongeslagen poulewinnaar kon 
Oranje met veel zelfvertrouwen aan 
de halve finale tegen Frankrijk be-
ginnen. In een uitstekende wedstrijd 
werd Frankrijk met 6-2 verslagen en 
plaatste het Nederlands U15 Team  
zich voor de finale met Duitsland als 
tegenstander.
In een spannend duel was Duitsland 
met 2-4 te sterk. Het was de tweede 
keer sinds 2014 dat de Duitse honk-
ballers de Europese titel opeisten. 
Met hun plaats in de finale hebben 
zowel Nederland als Duitsland zich 
geplaatst voor het U15 wereldkam-
pioenschap van 2018.

‘Gehandicapte’ kreeft in 
de Baccarastraat
Aalsmeer - Je komt ze steeds va-
ker tegen, rivierkreeftjes die op het 
droge wandelen. Vervaarlijk met 
hun scharen in de weer. De beestjes 
leven natuurlijk in het water maar 
kunnen ook prima uit de voeten op 
het land. Het schijnt dat poeltjes en 
sloten vol zitten met de schaaldieren 
die zich daar te goed doen aan wa-

terplanten en verder weinig of geen 
natuurlijke vijanden hebben. Of het 
moet de mens zijn die de kreeft als 
maaltijd klaarmaakt? 
Het dier op de foto, ingestuurd door 
een bewoner van de Baccarastraat, 
is gehandicapt - want slechts één 
schaar - maar dat lijkt hem niet te 
deren.
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KCA trakteert op bijzondere expositie

Grappige fantasiedieren 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Een bijzondere expo-
sitie presenteert de stichting Kunst 
en Cultuur momenteel in het Ou-
de Raadhuis. Kunstenaars van Het 
Atelier van Dagcentrum Florian-
de in Hoofddorp zijn neergestre-
ken in het tentoonstellingshuis in 
de Dorpsstraat. Er is tot en met 13 
augustus werk te bewonderen van 
maar liefst dertien kunstenaars, die 
elk op hun zeer eigen wijze unieke 
kunstwerken presenteren. De ex-
positie heeft de titel ‘Vreemde snui-

ters en rare vogels’ gekregen en de-
ze dekt de lading honderd procent. 
Er zijn allerlei dieren, waaronder vo-
gels, uilen, schapen en fantasie-
schepsels te bewonderen. De schil-
derijen en beelden vormen samen 
een heel toegankelijke en kleurrijke 
expositie waar menig bezoeker ze-
ker vrolijk van zal worden. Een gra-
tis kijkje nemen kan iedere donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

“Een feest om aan mee te mogen doen”

Elfstedentocht per kano 
Aalsmeer - Engelien en Wil Straat-
hof uit Kudelstaart en John Vink uit 
Rijsenhout hebben in zes dagen de 
ruim 200 kilometer langs de Friese 
elfsteden per kano afgelegd. De or-
ganisatie was in handen van water-
sportvereniging de Meeuwen. De 
inschrijving stond ook open voor 
motorboten en jachten. Dit jaar de-
den 75 motorboten, 120 kano’s en 2 
roeiboten mee. De start was 24 ju-
li om 9 uur in de ochtend. De com-
missaris  van de koningin hield een  
toespraak en voer samen met geno-
digden de eerste kilometer voorop in 
het statenjacht Friso. De gemiddel-
de dagafstand was 35 kilometer. De 
overnachtingen waren in IJlst, Sta-
voren, Bolsward, Franeker en Dok-
kum. De kanovaarders sliepen in ei-
gen tenten die door de organisatie 
vervoerd werden. Op dinsdag ging 
de tocht van IJlst via Sloten naar Sta-
voren. Het weer  was stormachtig en 
er waren pittige buien. Het Sloter-
meer moest twee keer over gevaren 
worden. Golven van 50 tot 80 centi-
meter moesten overwonnen worden, 
wat de roeiboten en een tiental ka-
no’s niet lukte. Hulpboten namen de 
mensen aan boord en sleepten de 
boten over het meer naar De Luts 
waar via Balk de tocht mocht wor-
den voortgezet. De tocht begon met 
NW wind. Op dag vijf werd de wind 
ZW oplopend tot 4. Gevolg: De etap-
pe van Franeker naar Dokkum rich-

ting NO was een makkie. De deelne-
mers werden er ‘gewoon’ heen ge-
blazen. Op dag zes stond van Dok-
kum naar Leeuwarden op het pro-
gramma, dat was minder. Uren te-
genwind deed de snelheid zakken 
onder de 6 kilometer per uur. Ge-
lukkig was de laatste etappe maar 
28 kilometer. Na 27 kilometer ver-
zamelden de kanovaarders zich op 
de hoek van Bonkevaart en de Dok-
kumer Ee. De laatste kilometer gin-
gen de deelnemers als groep naar 
de finish bij de Prinsentuin in Leeu-
warden. Een klassiek vaartuig waar-
op een Dixielandband vrolijke mu-
ziek speelde voer voorop. Bij de fi-
nish was het een vrolijke sfeer. De 
motorjachten toeterden allen om de 
kanovaarders en roeiers te verwel-
komen. Het elfsteden kruisje en een 
afsluitend buffet maakten de dag 
compleet. Op dag twee na hebben 
de deelnemers onder prima weers-
omstandigheden  gevaren. De regen 
viel vooral ‘s avonds en ‘s nachts . 
De nachtrust heeft daar wel onder 
geleden. De jongste deelnemer was 
17 jaar, de oudste 85 jaar. Heel veel 
60-plussers. Dit geeft wel aan dat 
kanovaren een sport is die tot op 
hoge leeftijd kan worden beoefend. 
Engelien, Wil en John tot slot: “De 
Elfstedentocht 2017 was een feest 
om aan mee te doen. In 2020 is de 
volgende. Een aanrader voor spor-
tieve plaatsgenoten.”

Klaverjassen bij De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is van har-
te welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Het hele jaar door wordt er op 
de woensdagavond in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg vanaf 20.00 
uur gekaart. Op 26 juli is het klaverjassen gewonnen door Tonny Favier met 
5415 punten. Ton Schouten werd tweede met 5129 punten en Jan Ramp 
derde met 5051 punten. De poedelprijs was deze week voor Ben v.d. Voort 
met 3692 punten.

Wielrennen Veteranenwedstrijden
Overwinning voor Guus 
Zantingh van UWTC
Uithoorn - De UWTC wielrenners 
Leen Blom, Nico Fokker en Guus 
Zantingh hebben deelgenomen aan 
veteranen wedstrijden voor 68+. 
Donderdag 27 juli waren de ren-
ners naar Brakel afgereisd in het 
land van Maas en Waal om daar te 
starten in de eerste wedstrijd van 
een reeks van drie wedstrijden. In 
de 68+ wedstrijd ontstond al na vier 
ronden een kopgroep van dertien 
renners met daarbij Guus Zantingh. 
Deze kopgroep van dertien renners 
bouwde een ruime voorsprong op. 
Zowel Gerard Albrink als Piet Gru-
teke probeerden uit de kopgroep te 
ontsnappen, maar het lukte niet. In 
de eindsprint was Guus Zantingh 
uit Mijdrecht de sterkste en won 
de spurt van de wedstrijd voor Aad 
Vingerling uit ‘s Gravendeel, der-
de werd Piet Gruteke uit Rotterdam. 
Nico Fokker kwam als 25e over de 
streep. Zaterdag 29 juli stonden de 
68+ renners aan de start in Bever-
wijk op een selectief parcours met 
een heuvel erin en vanaf de start 
werd er hard gereden met als gevolg 
dat het peloton snel werd uitgedund. 
Na zes ronden sprong één renner 
weg en na drie ronden wisten twee 

renners bij hem aan te sluiten. De-
ze renners namen een ruime voor-
sprong en werden niet meer ingelo-
pen door het peloton. De wedstrijd 
werd gewonnen door Rein Oppewal 
uit Sneek voor Piet Gruteke uit Rot-
terdam, derde werd Arie de Groot uit 
Stolwijk. Guus Zantingh spurtte naar 
een vierde plaats en Leen Blom fi-
nishte als vijftiende. Zondag 30 juli 
hoefden de renners niet ver te reizen 
voor de wedstrijd rijden, namelijk op 
het wielerparcours in Amsterdam 
Sloten. Kort na het startsein werd er 
gedemarreerd door drie renners en 
later sloten nog eens drie renners 
aan met daarbij Leen Blom. Hal-
verwege de wedstrijd werden deze 
zes koplopers door het peloton te-
rug gepakt. Met nog zes ronden te 
gaan demarreerde twee renners en 
later nog twee renners en zo vorm-
de zich een kopgroep van vier ren-
ners. Deze werden niet meer ach-
terhaald. De wedstrijd werd gewon-
nen door Piet Gruteke uit Rotterdam 
voor Gerard Albrink uit Uitgeest. De 
sprint van het peloton voor de vijfde 
plaats werd gewonnen door Guus 
Zantingh, Leen Blom finishte als elf-
de en Nico Fokker als 23e.

Opknapbeurt parkeerterrein 
Beethovenlaan vordert
Aalsmeer - Het parkeerterrein bij 
de Beethovenlaan knapt ziender-
ogen op. De straatkolken zijn al ver-
vangen en nu wordt gewerkt aan 
de bestrating. Al diverse parkeer-
vakken zijn zichtbaar, maar natuur-
lijk nog niet allemaal bruikbaar. De 
werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd. Er is ruimte gehouden 
om bezoekers aan de kinderboerde-
rij, de voetbalvereniging, de sport-

school en de tennishal de mogelijk-
heid te geven om nabij te kunnen 
parkeren. 
Het toegangspad is een beetje hob-
belig, maar parkeren kan ‘gewoon’ 
op stenen. Ook de openbare verlich-
ting gaat vernieuwd worden en het 
groen gaat komend najaar geplant 
worden. In het vierde kwartaal van 
dit jaar wordt deze metamorfose af-
gerond. 



Vijf bekers, drie truien en een pet
Geslaagde afsluiting van 
62e Tour de Kwakel
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 28 
juli vond in het Tourhome de af-
sluiting van de 62e Tour de Kwa-
kel plaats. Nog één keer konden de 
deelnemers opscheppen over hun 
gouden lappen of klagen over het 
gebrek daar aan. De winaars wer-
den gehuldigd, de vrijwilligers be-
dankt. Grote winnaar van deze Tour 
de Kwakel, Joris Voorn, ging naar 
huis met maar liefst vijf bekers, drie 
truien en een gele pet. 
Hij ontving in de loop van de week 
veel felicitaties. Zelfs één uit Bali, 
waar oud directielid Dopper van zijn 
wieler-pensioen geniet.
Op het podium werd Joris geflan-
keerd door Bertil Verhoef (2e) en 
Henk Raadschelders (3e). Voor Ber-
til was er naast de beker en de bloe-
men nog een verrassing. Op initi-
atief van Intersport Duo Uithoorn 
werd de grijze trui in het leven ge-
roepen voor de beste deelnemer 
boven de 55 jaar.
Willy Turk greep net naast deze prijs, 
maar mocht samen met Joris, Jim 
en Adrie Krul het podium op voor de 

gele petten, gesponsord door We-
ko Souvenirs. Ploeggenoot Jacco 
Lauwers had zich ook opgemaakt 
voor de ceremonie, maar de masca-
ra woog waarschijnlijk te zwaar op 
zijn oogleden. Martijn van der Belt 
was wel aanwezig om zijn Pietje 
Verhoef-prijs in ontvangst te nemen.
Speciale aandacht was er voor de 
vele handen die de Tour de Kwakel 
ook dit jaar weer mogelijk maakten. 
Willem en Mira Wahlen werden be-
dankt voor het nakijken van 2.200 
briefjes, Ton Vlasman en Gerda 
Voorn voor hun gastvrijheid én hap-
jes en Ingrid van Weerdenburg voor 
het dagelijks bijwerken van de stan-
den samen met Marga Kouw.
Truiensponsors dit jaar waren A&M 
producties en Slagerij Eijk en Veldt. 
Laatstgenoemde verzorgde de hap-
jes en het traditionele buffet op de 
feestavond, die mede daardoor zeer 
geslaagd was. De Tourdirectie kan 
terugkijken op vier mooie en spor-
tieve weken en laat zichzelf komend 
weekend eens verzorgen op het an-
dere Kwakelse zomerfeest.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Dubbele overwinning voor 
Leo van der Sluis
Aalsmeer - Zaterdag 29 juli twee 
vluchten, Quievrâin voor de jonge 
duiven en Morlincourt voor de ou-
de duiven. Het werden twee vluch-
ten die gejaagd door de wind wa-
ren, beide vluchten werden met een 
harde Zuidwesten wind gelost. Om 
10.00 uur werden de oude duiven in 
Morlincourt in vrijheid gesteld, ge-
middelde afstand 324 kilometer, en 
om 10.45 uur werden de jongen in 
Quievrâin gelost op een gemiddel-
de afstand van 221 kilometer. Om 
12.53.26 meldde zich de 17-438 zich 
bij Leo van der Sluis in Uithoorn en 
dat was tevens de snelste van de 
vereniging vanuit Quievrâin. Deze 
duif maakte een gemiddelde snel-
heid van 1702,612 meter per minuut, 
dat is ruim 102 kilometer per uur. 
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp 
werd tweede en Comb. v. Leeuwen 
& v. Grieken uit Aalsmeer werd der-
de. Tussen de jonge duiven door 
meldde zich ook de duiven van Mor-
lincourt, en het was weer een duif 
van Leo van der Sluis. Om 13.01.36 
meldde zich de 16-090 op het thuis-
front, en deze duif maakte 1783,375 
meter per minuut, dat is 107 kilome-
ter per uur. John van Duren uit Am-
stelveen werd tweede en Jacco Vijf-
huizen uit De Kwakel werd derde. 
De uitslagen zijn als volgt.

Vlucht Quievrain met 358 duiven en 
15 deelnemers:
1. L. v.d. Sluis Uithoorn
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. C. van Vliet Kudelstaart
6. J.H. van Duren Amstelveen
7. J.C.W. Spook Aalsmeer
8. A. v.d. Wie Aalsmeer
9. M. de Block Aalsmeer
10. J. Vijfhuizen De Kwakel
11. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
12. Th. v.d. Wie Aalsmeer
13. Tim Rewijk De Kwakel
14. W. Wijfje De Kwakel
15.A.J. van Belzen Kudelstaart

Vlucht Morlincourt met 170 duiven 
en 10 deelnemers:
1. L. v.d. Sluis Uithoorn
2. J.H. van Duren
3. J. Vijfhuizen De Kwakel
4. C. van Vliet Kudelstaart
5. A.J. van Belzen Kudelstaart
6. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
7. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9. Comb. van Ackooy Hoofddorp
10. A. v.d. Wie Aalsmeer

Hoogste eer Wim Keessen 
bij sneldamtoernooi 
Aalsmeer - Niet al de dammers van 
het Kwakelse Kunst & Genoegen 
houden een zomerslaap. De kam-
pioen van K&G, Aalsmeerder Wim 
Keessen, toog zaterdag naar Loos-
drecht om daar deel te nemen aan 
een snel damtoernooi. Vanwege het 
weer zaten de dammers daar niet 
werkelijk op de dijk, maar hadden 
een droog onderkomen gekozen. 
Het sneldammen gaat daar met be-
hulp van een gong, om de tien se-
conde moet bij elke gongslag een 
zet gedaan worden. 
Van het tachtig deelnemers tellen-
de toernooi had Wim zich voor de 
hoogste groep geplaatst, daarin 

werden tien partijen gespeeld. Wim 
wist in die tien partijen de mees-
te punten te scoren en daarmee de 
hoogste eer binnen te halen. Een 
prestatie om trots op te zijn en een 
goede reclame voor zijn clubje dat 
hard nieuwe leden nodig heeft. Na 
de Kwakelse kermis gaat K&G weer 
van start in ’t Fort De Kwakel, De 
leden houden dan elke maandag-
avond hun clubavond, ook spelen 
zij bondswedstrijden. Het is een ge-
zellige club waarbij iedereen zo kan 
aanschuiven om eens te proeven 
van het zo mooie damspel. Inlichtin-
gen bij Adrie Voorn, telefoon 0297-
568472.

Windsurfclub organiseert 
Summer Academy
Aalsmeer - Altijd al willen windsur-
fen? Pak nu je kans! Dit jaar wordt 
vanuit de Windsurfclub Aalsmeer in 
samenwerking met In case of water 
en Zeilschool Aalsmeer de Summer 
Academy georganiseerd. Kom op 
donderdag 10 of vrijdag 11 augus-
tus kennis maken met deze fantasti-
sche leuke en gezellige watersport! 
Voor een kleine bijdrage inclusief 
materiaal, een wetsuit, theorie- en 
praktijkuitleg en een consumptie 

leer je in een sessie van drie uur de 
basis van het windsurfen. Beide da-
gen zijn opgedeeld in twee sessies. 
De ochtendsessie vindt plaats van 
10.00 tot 13.00 uur, en de middag-
sessie van 14.00 tot 17.00 uur. 

Inschrijven kan vanaf 12 jaar via 
www.wsca.nl. Vragen kunnen ge-
steld worden via learntowindsurf@
live.com of stuur een berichtje op 
Facebook: Summeracademy 2017.

Gezellig ponykamp bij 
manege Funny Horse
Aalsmeer - Tijdens de eerste week 
van de zomervakantie werd er tradi-
tiegetrouw het pony- en instructie-
kamp gehouden bij manege Funny 
Horse. Het thema van dit jaar was 
‘waterwonderland’ en de binnenbak 
was dan ook totaal omgetoverd in 
deze sfeer. Naast veel ponyrijden op 
de manege en in het bos was er ook 
een uitstapje naar Noordwijkerhout 
voor een strandrit en ging het hele 
spul bowlen. Het kamp werd afge-
sloten met een barbecue, een bon-

te avond en een disco. Funny Horse 
kijkt terug op een geslaagd en ge-
zellig kamp en bedankt alle leiding 
voor hun hulp en inzet. De mane-
ge is tijdens de komende drie we-
ken alleen geopend voor privéles-
sen en vrij rijden. Vanaf 28 augustus 
is iedereen weer welkom om te ko-
men lessen. Er zijn nog wat plekjes 
vrij in de lessen voor half gevorder-
den en gevorderden. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Ingrid via 06-53535314.

De winnaars Jongens dubbel Groen: 
Tijs van Rooijen en Max Kool.

Tennis
Sportief open toernooi 
voor jeugd bij All Out
Aalsmeer - Van 24 tot en met 28 
juli vond er bij tennisvereniging All 
Out het open jeugd toernooi plaats. 
In totaal waren er 115 aanmeldin-
gen, waarvan er 45 in de categorie 
Rood en Oranje. Deze spelers had-
den alleen op de woensdagmid-
dag een zeer geslaagd toernooitje. 
Er liep veel tennistalent rond en dat 
gecombineerd met inzet en plezier, 
zorgde voor een hele leuke en spor-
tieve woensdagmiddag. De overige 
70 deelnemers hebben van maan-
dag tot en met vrijdag gestreden in 
hun poulewedstrijden en daarna in 
de (halve) finales. 
Elke speler kreeg bij aanmelding 
een leuke goodiebag van Hilverda 
De Boer gevuld met een flesje wa-
ter, een rolletje King pepermunt, een 
sleutelhanger en een gripje van Ten-
nis Direct. En elke speler kreeg een 
lootje voor de loterij waarbij ieder-
een prijs had. Blije kinderen dus al 
voordat ze begonnen met hun ten-
nispartijen! De maandag begon met 
regen, maar toch is het gelukt om 
alle wedstrijden te spelen. Dit voor-
al omdat ook gebruik gemaakt kon 
worden van de binnen tennisbanen 
bij All Out. Sommige poulewedstrij-
den waren super spannend en ein-

digden in een tiebreak voor de uit-
eindelijke beslissing. Op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagochtend 
werden de poulewedstrijden ge-
speeld en vanaf donderdagmiddag 
was er doorgepland en werd over-
gegaan op het afvalsysteem. De 
potjes werden fanatieker, omdat ie-
dereen natuurlijk door wilde naar de 
finales op vrijdag. 
Op vrijdag begonnen om negen uur 
in de ochtend de halve finales en 
vanaf één uur ‘s middags werden 
de finale partijen gespeeld. Ouders, 
broers, zussen en andere belang-
stellenden moedigden goed aan en 
zagen zeer spannende wedstrijden. 
Voor elk punt werd gestreden en het 
was mooi om te zien dat de kinde-
ren strijdbaar, maar sportief naar el-
kaar waren. Om 16.45 uur waren de 
laatste partijen ten einde en kon de 
prijsuitreiking beginnen. De jeugd-
voorzitter Nathalie bedankte ieder-
een voor hun bijdrage aan het zeer 
geslaagde toernooi. Met name ook 
de sponsoren en de winkeliers uit 
Aalsmeer die prijzen hadden gele-
verd voor de loterij. 
Nathalie nodigde tot slot alle ten-
nissers van harte uit voor deelname 
aan het jeugdtoernooi in 2018!

De winnaars gemengd dubbel, 11 tot 
17 jaar: Lynne van Bael en Tijl Baardse.

Nils Eekhoff (rechts) rijdt zich in Belfort met teamgenoten warm op de rollen 
voor aanvang van de proloog-tijdrit in de Tour d’Alsace. 
Foto: @Team Sunweb.

Aangereden door motorrijder
Nils Eekhoff fietst met 
engeltje op schouder
Rijsenhout - Nils Eekhoff uit Rij-
senhout fietste afgelopen zaterdag 
in de Tour d’Alsace met een engel-
tje op een schouder. De wielren-
ner van opleidingsteam Sunweb 
werd tijdens een afdaling als kop-
rijder van het peloton in een haar-
speldbocht onderuit gereden door 
een tegemoetkomende motorrijder, 
kwam zwaar ten val en raakte met 
zijn hoofd een vangrail. De gevolgen 
van de klap vielen bij onderzoek in 
een ziekenhuis wonderwel mee: er 
werden geen breuken vastgesteld. 
Na het schoonmaken en hechten 
van oppervlakkige verwondingen 
kon de onfortuinlijke renner zich ‘s 
avonds weer bij zijn teamgenoten 
voegen. De Franse politie onder-
zoekt hoe het mogelijk was dat de 
motorrijder het voor de renners vrij-
gemaakte parcours toch heeft kun-
nen oprijden.

Tour de l’Ain
De wedstrijd in de Elzas was een 
categorie 2-race op de profkalen-
der. Na een rustperiode en een trai-
ningsstage in de afgelopen maand 
begon Nils Eekhoff er aan deel twee 
van zijn seizoen. In de drie ritten 
voor zijn val eindigde hij steeds in 
het midden van het 148 renners tel-
lende veld. In overleg met de arts 
van Team Sunweb wordt binnenkort 
bekeken of hij weer fit genoeg is om 
komende dinsdag te kunnen starten 
in de Tour de l’Ain, een vierdaagse 
koers waaraan door bekende full-

profs van diverse World Tour-teams 
wordt deelgenomen. Op de voorlo-
pige startlijst staan onder meer Thi-
baut Pinot, Daniel Navarro en Nas-
ser Bohanni. Het Nederlandse Lot-
to-Jumbo treedt aan met de door 
Steven Kruijswijk aangevoerde se-
lectie voor de komende Ronde van 
Spanje.

Cadets
Ook twee dorpsgenoten van Eek-
hoff, Owen en Tristan Geleijn, staan 
op de deelnemerslijsten in de Ain. 
Ze rijden in het Franse departement 
ten zuiden van Genève met team-
genoten van de Amstelveense wie-
lerclub De Amstel bij de cadets, de 
Franse nieuwelingen categorie. De 
15- en 16-jarige renners volgen da-
gelijks deels hetzelfde, ingekorte, 
parcours van de beroepsrenners. 
Vorig jaar werd het Amstel-team 
met Owen Geleijn winnaar van de 
Tour. Met de vorm van het Rijsen-
houtse talent zit het ook dit jaar wel 
goed: vorige week werd hij nog der-
de in de Acht van Chaam. Natio-
naal kampioen Hidde van Veenen-
daal won de race in een sprint van 
29 renners. 
Tristan Geleijn viel met een 21ste 
plek net buiten de prijzen. Ook de 
juniorenwedstrijd in Chaam eindig-
de in een massasprint. Leon Buijs 
(Aalsmeer) werd 30ste. In de Ron-
de van Wateringen finishte Buijs als 
21ste en nieuweling Benjamin Wes-
sels (Aalsmeer) als 34ste.

Coby v/d Linden 
beste klaverjasser

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis  
van 13.30 tot 16.30 uur. De ‘oudjes’ 
houden geen vakantie, het kaarten 
gaat de hele zomer door. De club 
heet nieuwe klaverjassers en joke-
raars van harte welkom. Er kunnen 
nog wel spelers bij. Direct meespe-
len is mogelijk, evenals eerst eens 
kijken. Op donderdag 27 juli is het 
jokeren gewonnen door Gerard 
de Wit met 55 punten, op twee is 
Cees van der Meer geëindigd met 
99 punten en op drie Gerrit van der 
Geest met 214 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week Coby van 
der Linden met 5281 punten de al-
lerbeste, gevolgd door Coby Bouw-
meester met 4757 punten en Nico 
de Ron met 4713 punten. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
telefoon 0297-340776.

Drie winnaars 
bij Onder Ons

Aalsmeer - Elke woensdagavond 
organiseert Bridgeclub Onder Ons 
in de Studio’s aan de van Cleeffka-
de 15 vrij bridgen. Inschrijven van-
af 19.15 uur, start 19.45 uur. Het in-
leggeld bedraagt 3 euro per per-
soon. Elk paar dat oneven eindigt 
krijgt na afloop een mooi plantje. 
Bridgers die minstens acht avonden 
zijn geweest, mogen gratis deelne-
men aan de feestelijke slotdrive op 
23 augustus. Afgelopen woensdag-
avond gaven slechts 19 paren acte 
de présence. Op een gedeelde eer-
ste plaats deze avond maar liefst 
drie paren: Agneet vd Goot met Wil 
Jongkind, Ariette Tromp met Rogier 
Kerner en Riet Doeswijk met Joop 
den Blanken met 57.81%. Op twee 
zijn Peter Prochazka en Martin van 
der Laarse geëindigd met 57.55% en 
op drie Joke Hendrikse met Henny 
van der Laarse met 54.06%.
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Meerbode tuinen- & dierenwedstrijd
Kunstzinnige zwam in tuin

Lilly wandelt graag in de tuin

Frits blijkt Fritselientje

Elke dag volop genieten

Onbewoonbaar verklaard

Aalsmeer - “Deze zwam maakt 
deel uit van mijn tuin en is ver-
bonden met de stam van de Es-
doorn. Het is een prachtig en 
kunstzinnig  exemplaar. Ook 
heb ik een detail gefotogra-
feerd van de zwam. Het lijken 
net twee hondjes die tegen el-
kaar aan liggen. De onderkant 

van de zwam heb ik met een 
spiegel bekeken en gefotogra-
feerd. De sporen zijn daardoor 
prachtig te zien. Ik wilde dit 
graag delen om te laten zien 
hoe bijzonder de natuur zijn ei-
gen gang gaat.”

Truce Waaijman

Aalsmeer - “Hallo, ik ben “Lil-
ly en een ondernemende poes. 
Ik ga graag aan de wandel en 
bescherm van alles in de tuin, 
zo ook onze schildpad waar 
ik mee in de pas loop, links-
rechts, links-rechts. We gaan 
dan wel niet zo hard, maar we 

hebben de tijd. Het zonnetje 
schijnt, dus wie doet ons wat. 
Maar morgen toch maar een 
ander vriendje uit de tuin vra-
gen om wat mee te doen. Het is 
wel gezellig hoor, maar schiet 
niet op.”
Lize Siebeling

Aalsmeer - “Wat was het nou, 
kat in bakkie of? Dit is Frits en 
ze is anderhalf jaar. Frits werd 
geboren als kater, althans dat 
dachten we. Frits bleek een zij 

en naar Fritselientje luisteren 
dat ging niet meer. Ze ligt in een 
plantenbak, heerlijk zen te zijn 
in het zonnetje.”
Familie Bax uit Kudelstaart

Aalsmeer - “Deze tuin of eigen-
lijk dijk ligt aan de Oude Spoor-
dijk  .De foto is gemaakt vanaf 
de deuropening. Wij zijn hier 
in 1968 komen wonen en heb-
ben er nooit spijt van gehad. De 

tuin is ontstaan door armoedi-
ge planten een tweede kans te 
geven en dat is goed gelukt, 
vind ik. Elke dag geniet ik vol-
op van al dat moois.” 
Coby van Grieken 

Aalsmeer - “Dit is onze Pim. Hij 
wacht graag op de bewoners 
van het vogelhuisje. Helaas is 
het daardoor onbewoonbaar 

verklaard.” Tja, geen vogel die 
nog durft...

Ingrid Groen

Egels komen al jaren eten

Lucy liefst in eigen tuin

Bikkel gek op alles wat 
beweegt in de tuin

“Ik ben niet groot, wel slim”

Aalsmeer - “Of dit een hele fa-
milie egel is, dat is niet be-
kend. Ze komen meestal alleen 
als het donker wordt en als het 
kattenvoer in het bakje gaat ko-
men de egels te voorschijn. Het 
voer staat vlak bij de keuken-
deur. M’n katten springen over 
de egels heen als ze naar bui-
ten willen, ze zijn vast bang voor 
de stekels. De egels komen al 

jaren. Ook zijn er wel eens he-
le kleine egeltjes bij, die wor-
den hier geboren. Erg leuk om te 
zien. Als ze willen eten, klimmen 
ze helemaal in het voerbakje om 
bij de brokjes te kunnen komen. 
Als een egel eet dan hoor je het 
lekker knabbelen. Water drin-
ken hoort er ook bij.”

R. van der Jagt

Aalsmeer - “Onze Lucy is, als 
het maar een beetje warmer 
wordt, in de tuin te vinden. En zo 
kiest zij haar plekjes uit. Inmid-
dels heeft ze iedere hoek van 

de tuin al geprobeerd. Een ech-
te buitenkat dus, die het liefst in 
eigen tuin vertoeft.

Jolanda Kooij

Aalsmeer - “Bij deze mijn fo-
to van onze lieve Bikkel, gek op 
alles wat beweegt in onze tuin, 

maar er ook graag een dutje 
doet.”
Liesbeth Steen

Aalsmeer - “Mijn baasje wil ei-
genlijk niet, maar ik vind dat ik 
ook best eens in de krant mag. 
Ik ben dan wel een oude man, 
14 jaar, maar soms nog een jon-
ge god. Als ik een konijn zie, 
nou dan mag hij er wel vandoor 
gaan. Sinds kort heb ik ontdekt 
hoe ik mijn gezichtsveld in de 
auto kan verruimen. Ik ben niet 
groot, maar wel slim. Als ik mee 
mag met de auto wat ik graag 
doe, dan ga ik op mijn billen zit-

ten. Ik deponeer ze in de ach-
terkant zet me af en huppa ik 
zit er lekker op. Ben gelijk een 
stuk groter. Mijn poot leg ik op 
de leuning en deze prins kan al-
les goed overzien. Ik denk dat 
er maar weinig zijn die dit ook 
doen. Ik heb er een foto van la-
ten maken. Nou, wat vinden jul-
lie ervan. Good looking niet?” 

Coby Vreeken, Aalsmeer
Baasje van hond Joep

Dierenvriendinnetje Saartje

Knabbel komt elke ochtend

Halsbandparkieten: 
Bijzonder

Aalsmeer - “Graag stel ik 
Saartje aan u voor. Saartje is 
hoogstwaarschijnlijk, nee ei-
genlijk weet ik het wel ze-
ker, de molligste Chihuahua 
van Aalsmeer en omstreken. 
Saartje is ontzettend stoer en 
leuk. Ze is een echte knuffel-
kont en ze kan zo hard snurken 
dat ik zelfs door Oma uit Hoofd-
dorp word gebeld of het daar in 
Aalsmeer niet wat zachter kan. 
Het tongetje van Saar hangt er 
altijd een halve meter uit. Het 

ding is gewoonweg te lang om 
netjes binnen de bek te hou-
den. Vaak ligt ze te snurken 
met het tongetje buitenboord. 
Het ding is dan opgedroogd en 
lijkt een stuk karton. Maar één 
ding weet ik zeker. Saar is fo-
togeniek en het knapste, lief-
ste en geweldigste dierenvrien-
dinnetje van mijn hele gezin. En 
daar gaat het toch om!?”

Bianca Wegbrands,
baasje van Saartje

Aalsmeer - “Ik leg elke ochtend 
de walnootjes neer, Knabbel 
komt zich er steeds aan te goed 
doen! Weer of geen weer, Knab-

bel is er, de noten zijn dit jaar 
ook zo mooi!”

Ruud van Halm, Mijdrecht

Rijsenhout - “Onze voortuin 
wordt druk gebruikt door hals-
bandparkieten. Ze zitten veel 
in onze prunus boom. Deze fo-
to heb ik wel in het voorjaar ge-
nomen toen de boom nog kaal 

was. Vind het erg bijzonder dat 
er zoveel halsbandparkieten in 
Rijsenhout zijn. Zag ze wel al 
veel bij het vissen in de Horn-
meer.”
Ruud Meijer
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