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KORT NIEUWS:

Honderden 
liters brandstof 
gestolen
Kudelstaart – Een bedrijf dat 
bagger- en beschoeiingswerk-
zaamheden uitvoert op de He-
renweg is de laatste maanden 
dupe geworden van brand-
stofdiefstal. Meerdere malen is 
diesel gestolen uit de tank van 
een graafmachine. 
Het gaat in totaal om honder-
den liters. De machines staan 
achter een bouwhek, een paar 
honderd meter van de weg af. 
De dieven moeten daardoor 
over het bouwterrein met ver-
moedelijk jerrycans. Dat weer-
houdt de brandstofdieven er 
kennelijk niet van om toe te 
slaan.
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Zonnepanelen?
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl
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ASSURANTIE & ADVIES

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:

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Aalsmeer – Donder en blik-
sem, afgelopen maandagavond in 
Aalsmeer en omstreken. Het leverde 
dit mooie plaatje op van Ronald van 

Doorn, die de ‘spanning’ in de lucht 
boven Nieuw Oosteinde prima wist 
te vangen in een foto.
Foto: Ronald van Doorn.

‘Spanning’ in de lucht

Aalsmeer - Maandagavond rond 
negen uur brak brand uit in een 
auto op de Pontweg in Aalsmeer. 
De brandweer was snel ter plaatse 

maar kon de auto niet redden. Hoe 
de brand heeft kunnen ontstaan is 
onbekend. 
Foto: Ronald van Doorn.

Autobrand op de Pontweg

Zomertijd tijd voor vernielingen?
Aalsmeer/Kudelstaart - Of het 
met vakantietijd of zomertijd te ma-
ken heeft, is niet ‘hard’ te maken, 
feit is wel dat de laatste tijd veel 
vernielingen plaatsvinden in de ge-
meente. Met ergernis maar vooral 
ook schade als gevolg. Die dan voor 
rekening komt van de gedupeerden, 
want zoals dat vaak het geval is, laat 
de dader geen briefje achter. 

In Aalsmeer was het onlangs raak 
bij de WindSurfClub Aalsmeer. 
“Waar is de missing M?” aldus een 
teleurgestelde Paul van Noord, die 
namens de WindSurfClub een mail-
tje met foto stuurde waarop duide-
lijk de ‘vermissing’ te zien is. On-
verlaten hebben voor de lol de ‘M” 
uit het woord Aalsmeer verwijderd. 
“Helaas een stukje vandalisme op 
ons mooie nieuwe clubgebouw”, 
vertelt Van Noord. “Onlangs is de 
buitenzijde vernieuwd en nu komt 
het dak er nog op. Voor die tijd heb-
ben we een nieuw logo op de bui-
tenzijde geplaatst. Helaas ziet u hier 
het resultaat...” Van Noord geeft aan 
dat op een kleine subsidie na het 
mooie logo uit eigen middelen (van 
de vereniging) is betaald. Op 28 ju-
ni is het geplaatst en voor de leden 
was dit echt de ‘kers op de taart’. 
“Het heeft nog geen maand stand-
gehouden. Diverse letters zijn met 

geweld kromgetrokken en de M is 
er afgetrokken en onvindbaar.” Ui-
teraard wil de club de ‘missing M’, 
geheel van RVS, graag terug. Wie 
de letter vindt kan deze terugbezor-
gen op het clubhuis op het Surfei-
land. Of stuur een mailtje via de site 
(www.wsca.nl) zodat de M kan wor-
den opgehaald.

Waterrecreatie-vandalisme
Naast deze vernielingen hebben 
waterrecreanten in Aalsmeer ook al 
kennisgemaakt met andere vormen 
van vandalisme die de watersport 
hobby in eigen dorp er een stuk 
minder leuk op hebben gemaakt. 
Zo worden uit brandstoftanken, bij-
voorbeeld gelegen in open bootjes, 
brandstof gestolen. Of in zijn ge-
heel meegenomen. De dieven dein-
zen er niet voor terug gewapend 
met grote knipschaar de ketting aan 
het tankje door te knippen. Diefstal 
van brandstof is vervelend; de du-
pe worden van bootdiefstal nog er-
ger maar wat ook fl inke ergernis op-
roept zijn de vernielingen en dief-
stallen op recreatie-eilanden in de 
Poel. Tuinmeubilair, gereedschap… 
het wordt meegenomen voor ge-
bruik of gewoon voor de lol. Een ei-
landeigenaar vertelt: “Bij mij hebben 
ze alles overhoop gehaald, alle ge-
reedschap meegenomen, tot en met 

de spijkers en schroeven aan toe. 
Ook de grasmaaier was weg. Dat 
was trouwens anderhalve maand 
geleden. Ik denk dat het een stel 
tieners was maar zeker weten doe 
ik het niet. Aangifte doe ik in elk ge-
val niet meer, het is eerder gebeurd 
maar de politie deed er niets mee. 
Op deze manier lijkt het alsof men-
sen dit gewoon ongestraft kunnen 
doen”, aldus de gedupeerde. 

Kudelstaart
Zomertijd betekent ook lange avon-
den, lekker weer om lang buiten te 
zitten. Gezellig met je vrienden een 
praatje maken, lachen, beetje dol-
len. Maar ook helaas rottigheid uit-
halen. Dat constateerde een fl atbe-
woner aan de Edisonstraat afgelo-
pen donderdagavond. Rond twaal-
ven hoorde hij (en andere omwo-
nenden van het winkelcentrum) 
een enorme vuurwerkknal. Gevolgd 
door... glasgerinkel. Twee tellen la-
ter renden twee jongens weg, langs 
de fl at. Omdat de geschrokken be-
woner een duidelijk zicht had op de 
jongens dacht hij er goed aan te 
doen de politie te bellen. Die heeft 
een (onopvallende) wagen gestuurd 
maar denkbaar is dat de vogels al 
lang weer waren gevlogen. Zomer-
tijd, prachttijd, maar helaas blijkbaar 
ook een tijd voor vernielingen.

Politie zoekt getuigen van 
aanrijding met snorfi ets 
Aalsmeer - Op woensdag 31 ju-
li omstreeks 7.00 uur vond vlak 
voor de bushalte Stommeerka-
de, aan de Aalsmeerderweg, een 
ongeval plaats. Een fi etser, ko-
mende uit de richting van Am-
stelveen, kwam daarbij ten val. 
Achter de man reed een snor-
fi ets die alsmaar aan het toeteren 
was. Hoewel de fi etser helemaal 
aan de rechterkant van het pad 
is gaan rijden, raakte de snorfi et-
ser hem van achteren. Hierdoor 
kwamen beiden ten val. De man 
op de fi ets is daarbij naar ach-
teren geklapt en kwam met zijn 
rug op het voorwiel van de snor-

fi ets terecht en viel vervolgens op 
het asfalt. De fi etser rook een be-
hoorlijke alcohollucht bij de be-
stuurder van de snorfi ets. Er volg-
de een woordenwisseling waarna 
de snorfi etser weg reed richting 
Aalsmeer. De politie is op zoek 
naar de snorfi etser. Het gaat om 
een man van circa 20 jaar oud, 
1.85 meter lang, blank. 
Hij droeg een zwart petje en had 
kort of bijna geen haar. Hij reed 
op een zwarte snorfi ets, zonder 
spiegels en zou schade moeten 
hebben aan de voorzijde en lin-
ker zijkant. Heeft u informatie? 
Bel: 0900-8844.

Tuinwedstrijd, de hele maand augustus nog!

Een kijkje over de tuinmuur 
bij Dick en Elvira in Oost

Aalsmeer – Dick en Elvira Voort-
man wonen op de Machineweg. 
Drie jaar geleden was na de verbou-
wing van hun woning de tuin aan de 
beurt. “Met heel veel plezier hebben 
we een plan gemaakt voor de nieu-
we indeling”, vertellen ze enthou-
siast. “De oude coniferen haalden 
we eruit want die werden veel te 
groot. Ook hadden we een grasveld 

maar dat was heel drassig. Daarom 
is er een nieuwe drainage aange-
legd en hebben we alles uit de oude 
tuin gehaald.” In de nieuwe indeling 
werd ruimte gemaakt voor een vijver 
(“waar we in kunnen afkoelen met 
dit hete weer”). Ook zijn er beplan-
tingsvakken met daarin moerbeien 
als schaduwdakjes. Er is een vlon-
derterras om het tuinhuis gemaakt 

en een ander terras grenst aan het 
huis. Voor de afwisseling in de pa-
den hebben Dick en Elvira twee 
soorten verhardingen gebruikt: klin-
kers en grind. Voor de beplanting 
is gebruikgemaakt van vaste plan-
ten, zoals salvia, lavendel, verbena, 
rode zonnehoed, wolfsmelk, mont-
bretia, bonte kornoelje, hortensia en 
skimmia. Ook is er een vak met krui-
den: munt, tijm, dragon en rozema-
rijn. Bovendien vind je hier verschil-
lende maten buxusbollen in vakken, 
zodat er in de winter ook iets groens 
te zien blijft.
Dick en Elvira zijn graag in de tuin 
bezig. “Dankbaar werk om met de 
tuin bezig te zijn. Ook nu met de-
ze warme dagen is het heerlijk om 
te doen. We hebben genoeg plekjes 
in de schaduw en we zijn heel erg 
blij met de tuinmuur. Zo’n mooie ba-
sis voor de tuin”, aldus de Machine-
wegbewoners. 

Tot eind augustus
Heeft u ook zo’n mooie tuin, terras 
of balkon? De redactie heeft al tal-
loze foto’s binnengekregen. Het is 
moeilijk kiezen! U kunt nog insturen 
tot en met eind augustus. 
Tuincentrum Het Oosten looft fi jne 
prijzen uit voor de drie allermooiste 
tuinen: waardebonnen van 50, 100 
en 250 euro. Wie op de voorpagina 
komt maakt kans op een van deze 
prijzen. Maar uw tuin gepubliceerd 
zien in de krant is natuurlijk al een 
prijs op zich! Meedoen met de wed-
strijd kan via: redactieaalsmeer@
meerbode.nl 
Vermeld uw naam en adres en licht 
kort toe waarom u zo tevreden bent 
met uw tuin.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

AUGUSTUS MAANDACTIE
Voor AllE ThUISblIjVErS

GEPROLONGEERD!

21% bTW korTING
op DE GEhElE VoorrAAD

10% korTING
op ElEkTrISChE AppArATEN
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen 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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF
 

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

Vermist:
- Legmeerdijk: Fel gekleurde Ara. Roepnaam Louis.
- Dorpsstraat/Uiterweg: Zwart-witte poes. Witte voetjes en befje. 

Zwart neusje. Haar naam is Fleur Sophie.

Gevonden:
- Mozartlaan: Kat met witte buik en bef. Witte sokjes voor en een 

witte en zwarte poot achter.
- Zwarteweg: Kat met cypers op de rug, wit op buik en borst.
- Kudelstaart, Joke Smitstraat: Zwart-witte kater met een gekruld 

oor.

Goed tehuis gezocht voor:
-  Lieve zwart-witte kittens van 10 weken oud.

KERKDIENSTEN
Zondag 11 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. L.C. Buijs en om 18.30u. met 
ds. L.C. Buijs, locatie NGK Rijsen-
hout.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. J. Brusewitz uit Groningen. 
Collecte voor Pastoraal diaconaal 
fonds. Opvang allerkleinsten en 
zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst ds. J. van Po-
pering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. A.J. 
Fraanje uit Drachten. Organist: W. 
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst dhr. G. de 
Haan uit Harderwijk. Organist J. Ter-
louw.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Bert Piet. Aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. A. Beeftink uit 
Kampen en 18.30u. met ds. M. Ho-
genbirk, Aalsmeer, gez. in NGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord com-
munieviering met M. van Zoelen. 
Zondag 9.30u. in Karmelkerk woord 
communiviering met A. Blonk. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. W.H.B. ten Voorde uit 
Almere.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. A. Mak 
uit Bloemendaal.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woord communieviering met A. 
Blonk.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Van september tot en met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan. 
Van september tot en met mei.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Louis is vermist!
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is de felgekleur-
de Ara op bijgaande foto. Louis is 
de naam van deze vogel. Zijn ‘huis-
adres’ is aan de Legmeerdijk. Wie 
het dier heeft gezien wordt verzocht 
contact op te nemen met de Die-
renbescherming afdeling Noord-
Holland Zuid via telefoon: 0297-
343618.

Gesprek over 
levensvragen
Aalsmeer - ANBO Aalsmeer houdt 
ook in de zomer een aantal ge-
spreksbijeenkomsten. ANBO-leden 
en andere belangstellenden wor-
den uitgenodigd om deel te ne-
men. De bijeenkomsten zijn op 13 
en 20 augustus van 14.00 tot 16.00 
uur in Buurthuis de Hornmeer aan 
de Roerdomplaan. Het thema is ‘te-
rugblik op een wel/niet zinvol le-
ven’. Hoe is het u vergaan, is het 
beeld dat u van het leven heeft in 
de loop veranderd, kunnen we er 
nog invloed op uitoefenen? Uitslui-
tend wordt behandeld wat vanuit de 
groep aan de orde komt. De leiding 
van de gesprekken is in handen van 
Johan Jonker. U kunt zich aanmel-
den bij johan.jonker@zonnet.nl of 
telefoon 0297-340602.

Southern gospelmuziek
Guy Penrod treedt op 
bij Levend Evangelie
Aalsmeerderbrug - De indruk-
wekkende cowboyriem, de lan-
ge witte haren, maar vooral de in-
drukwekkende stem; het zijn han-
delsmerken die Guy Penrod tot een 
favoriet maakte tijdens zijn vele ja-
ren bij de Gaither Vocal Band en 
de diverse Homecoming optredens. 
Sinds enkele jaren staat Penrod als 
solo artiest op de planken en de 
tijd is rijp voor een terugkeer naar 
Nederland! Op 16 augustus geeft 
de Gaither-veteraan, met zijn ei-
gen begeleidingsband uit Amerika, 
een optreden in Aalsmeerderbrug 
bij Levend Evangelie. Dat Guy Pen-
rod synoniem is aan southern gos-
pelmuziek, hoef je Gaither fans niet 
te vertellen. Maar de charismatische 
zanger heeft met zijn recente solo-
albums ook laten horen hoe country 
en traditionele hymns tot leven ko-
men dankzij zijn sympathieke stem-
geluid. In 2008 en 2009 stond Pen-

rod voor het laatst op een Neder-
lands podium, maar ditmaal staat 
vooral zijn eigen muziek centraal! 
Tijdens zijn tijd bij de Gaither Vocal 
Band konden liefhebbers van zijn 
solo-uitvoeringen al genieten van 
het Gaither-album ‘The Best Of Guy 
Penrod’. In 2010 bracht Guy Penrod 
echter zijn eerste echte solo album 
uit: ‘Breathe Deep’. Hierop klonk 
vooral zijn liefde voor country door, 
terwijl hij zijn southern gospel-in-
vloeden ook een plek gaf in de per-
soonlijke songs, die veel op zijn re-
latie met zijn gezin teruggrijpen. 
Vorg jaar greep Guy met zijn tweede 
solo-album ‘Hymns’ zijn kans om de 
kerkmuziek waarmee hij opgroeide, 
uit te voeren volgens zijn muzikale 
invloeden. Vrijdag 16 augustus, Le-
vend Evangelie Gemeente, Kruisweg 
55, Aalsmeerderbrug. Voor meer in-
formatie en kaarten kijkt u op www.
events4christ.nl of bel 0297-237171.

Aalsmeer – Wat een mooi plaat-
je, het lijkt wel een aquarel! De 
heer Nieuwenhuis uit Aalsmeer 

‘schoot’ de foto al fietsend op het 
Schinkelpolderpad, met uitzicht op 
het Amsterdamse bos.

Summertime in de polder

Nu inschrijven 
voor EHBO
Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
ons allemaal overkomen. Ook bui-
tenshuis gaat er wel eens wat mis, 
bijvoorbeeld op het werk, de speel-
plaats of tijdens het sporten. Weet 
u wat u moet doen in zo’n situatie?
Een nieuwe cursus EHBO start op 
19 september en wordt gegeven op 
donderdagavond. De cursus be-
staat uit 13 avonden. U wordt weg-
wijs gemaakt in het herkennen van 
letsels na een ongeval, maar ook 
leert u de kenmerken van lichame-
lijke aandoeningen, bijvoorbeeld bij 
hartfalen, beroerte en suikerziekte.
U krijgt een gedegen opleiding, in-
clusief reanimatie en het bedienen 
van een Automatische Externe De-
fibrillator (AED). Er wordt gewerkt 
met een LOTUS (landelijke organi-
satie tot uitbeelding van slachtof-
fers). De cursus wordt in december 
afgesloten met een examen. U kunt 
dus voor de kerst het EHBO-diplo-
ma behalen. Als extra kan daar-
na een cursus eerste hulp bij kin-
deren gevolgd worden en een cur-
sus wandelletsels. Heeft dit uw be-
langstelling gewekt? Ga dan naar 
de website www.ehboaalsmeer.nl 
en download het inschrijfformulier 
of neem contact op met Gerie Veel-
enturf, telefoon 06-49227905.

Aalsmeer – Het duurt nog even 
maar de OVAK geeft alvast door 
dat de najaarstocht op woensdag 
11 september naar Rotterdam gaat. 
Daar wordt ingescheept aan boord 
van de Spido voor een vijf kwartier 
durende rondvaart door de Rotter-
damse haven. Tijdens de rondvaart 
wordt koffie met appelgebak geser-
veerd. Na de rondvaart gaat het ge-
zelschap naar Ridderkerk voor een 
koffietafel in Partycentrum Jaap 
van der Graaf. Na de lunch blijft de 
groep in Ridderkerk en brengt een 
bezoek aan chocolade-atelier Van 
Noppen. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij. Voor deelname is lidmaatschap 
van OVAK verplicht. Voor informatie 
kunt u bellen met Wim Veelenturf, 
telefoon 0297-329359.

Najaarstocht OVAK 
naar Rotterdam

Aalsmeer - Ook in de zomervakan-
tie is de Dorcaswinkel gewoon ge-
opend en kunt u voor een grote 
verscheidenheid van artikelen te-
recht. Zo zijn er verschillende zo-
merartikelen zoals buiten meubi-
lair, speelgoed voor in de zandbak 
of het zwembad, kampeerartike-
len en boeken om lekker mee in de 
zon of de schaduw te relaxen. Op 
de kleding afdeling is nu uitverkoop 
en ook de koffers zijn afgeprijsd. De 
vele vrijwilligers willen u graag hel-
pen u graag want ze weten dat de 
opbrengst voor een heel goed doel 
is. Op dit moment zijn dat twee ge-
zondheidsprojecten in Soedan. 
Dorcas heeft met haar gezond-
heidsprojecten als doel om ziek-
ten te voorkomen en de toegang tot 
kwalitatief goede gezondheidszorg 
te verbeteren, met speciale aan-
dacht voor malaria, voeding en sek-
sueel overdraagbare ziekten. Dor-
cas streeft met de gezondheidspro-
jecten een aantal belangrijke vol-
gende doelen na.
Het eerste project is ‘Gezondheids-
zorg in Khartoem’. De ca. 2000 
Vluchtelingen in de kampen en 
sloppenwijken rondom de Khar-
toem leven onder erbarmelijke om-
standigheden. In de kampen is geen 

elektriciteit, riolering of water, dit 
zorgt voor veel zieken en sterfge-
vallen vooral onder kinderen. Dor-
cas wil daar zorgen voor gezondere 
en betere omstandigheden en me-
dische, sociale en psychologische 
ondersteuning.
Het tweede project is ‘Gezond-
heidszorg in Wau’. De massaal naar 
Wau terugkerende vluchtelingen 
zetten het gezondheidssysteem on-
der druk. Er is behoeft aan medi-
sche apparatuur, medicijnen, trai-
ning voor gezondheidswerkers en 
bewustwording over thema’s als hy-
giëne en gezondheid. Dorcas heeft 
hier, samen met het bisdom in Wau, 
een medisch project opgezet dat 
zorgt voor preventieve en behan-
delende gezondheidszorg. De drie 
klinieken worden gerenoveerd, het 
personeel beter opgeleid en de kli-
nieken ontvangen middelen en me-
dicijnen die nodig zijn. Ook kunnen 
zij gezondheidsprogramma’s voeren 
over bijvoorbeeld hiv/aids, voeding, 
hygiëne en gezondheid. 
De Dorcaswinkel aan de Turfsteker-
straat 15 is op dinsdag, donderdag 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
om te kopen, brengen of even wat 
drinken op het koffieterras. U bent 
van harte welkom!

Geld naar gezondheidsprojecten Soedan

Zomerartikelen bij Dorcas
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Aalsmeer - “Hier onze achtertuin aan de 
Uranusstraat 7. Door de hoge heg aan de 
straatkant lijkt onze tuin wel wat op een 
besloten patio. Vroeger hadden wij gras 
liggen tussen de borders, maar doordat 
de hoge heg de zon soms weghoudt, 

groeide het gras niet zo goed en hebben 
wij dit vervangen door steentjes. 

Wij genieten heel vaak van het mooie 
weer onder de grote parasol indien dat 
kan. Ook het kleine ronde perkje met 

daarin de roosjes en de rode vlierbes is 
onlangs opnieuw beplant en een dage-
lijks genot om naar te kijken”, aldus An-
net en Jantien de Kogel, die hun tuin ook 
hebben ingezonden voor de tuinenwed-
strijd.

Rijsenhout - “De tuin is geschikt voor 
kleinkinderen en opa en oma”, aldus C. 
Keessen uit Sloppenbrugge 23. 

Met de schommel en veel gras en perkjes 
met vaste planten en aangevuld met ve-
le bloeiers in potten, kan deze uitspraak 

alleen maar bevestigend beantwoord 
worden!

Aalsmeer - Hierbij een foto van de 
tuin van Ans en Herman Boerlage van de 
Oosteinderweg 401. 
“Hopelijk genieten jullie net zo van de 

hobby als wij doen”, laat het echtpaar 
weten. Prachtig, deze ietwat wilde tuin 
met voor planten de mogelijkheid om 
ongestoord te groeien. 

Of lijkt dit maar zo? 
Grappig en opvallend zijn de drie coni-
feer-zuilen in het midden. Een tuin vast 
ook waar insekten graag vertoeven. 

Aalsmeer - “Ik ben zo vrij om enkele 
foto’s van onze prachtige tuin te sturen. 
Het is niet zo een hele grote tuin, maar 
eentje die met liefde en zorg is gemaakt 
en waar wij (en onze bovenburen) met 

volle teugen van genieten. Mijn man 
Theo doet er alles voor om het ieder jaar 
weer mooi te krijgen. 

Zelfs is nagedacht welke kleuren de 

planten bij de meubelen moeten krij-
gen. Voor ons en degene uit onze buurt 
is het een prachtig gezicht en genot om 
naar te kijken”, schrijft Ria Reijnders uit 
Anjerhof 15. 

Aalsmeer - “Mijn kleur is paars”, be-
gint Margot Wildschut haar verhaal. “Al 
25 jaar is alles bij ons paars, zowel bin-
nen als buiten en zelfs mijn auto. Mijn 
vriend Wim is steigerbouwer en maakt 
van alles voor in de tuin ziet. Tafels, stoe-

len, rekjes, plantenbakken, enz. Als we 
iets leuks zien, kijkt hij goed en maakt 
het na. En alles vullen we dan weer met 
paarse planten of struikjes. Heel veel 
mensen weten dat ik van paars hou en 
soms komen ze ook spulletjes brengen. 

Natuurlijk krijgt het wel weer een plekje 
in de tuin. Als ik visite krijg zeg ik voor-
af: Kijk maar naar het paars, daar wonen 
wij”, besluit de bewoonster van Begoni-
astraat 72. Inderdaad, niet te missen de-
ze woning!

Aalsmeer - “Onze trots”, schrijven 
Paul en José van der Meer over hun 
tuin aan de Aalsmeerderweg 133. In-
derdaad een prachtige tuin met heel 
veel variatie.  Bloeiende planten in al-

lerlei kleuren in keurige bedden met 
een grintpad, maar ook een ruwer 
natuurlijk gedeelte met gras en vas-
te planten, die de mogelijkheid krij-
gen om groter te groeien. En tot slot, 

heel belangrijk, een heerlijke zithoek 
in de tuin waarvan zowel in de zomer 
met zon als in de herfst met een regen-
buitje genoten kan worden van al het 
moois in de tuin.
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Aalsmeer - Paars, roze en wit zijn de 
hoofdkleuren van de bloeiers in de tuin 
van Helma en Dirk van der Wal in de Ro-
zenhof 11. Rondom in de volle tuin vas-
te planten en dit groen is aangevuld 

met heel veel potten met allerlei bloei-
ende planten. Grappig is de afwisselen-
de vloer met tegels en hout. Opvallend 
is het leuke en sierlijke vogelhuisje. Er 
is zowel ruimte om buiten te eten, als 

‘s avonds lekker na te tafelen en op de 
tuintafel zijn vast en zeker al heel wat 
bloempotten gevuld.
Een heerlijke tuin om te relaxen en om 
van te genieten!

Milieubewust luieren: Laat de natuur het werk doen!
Aalsmeer - Wordt het niet eens tijd om de bio-
diversiteit in de tuin te verhogen? Wat?! Dat 
klinkt misschien ingewikkeld, maar het is heel 
simpel. Als je tuin niet alleen aantrekkelijk is 
voor jou, maar ook voor allerlei dieren, heb je 
een natuurlijke tuin met biodiversiteit. In zo’n 
tuin gonst het van het leven bij je bloemen en 
struiken. Nee, niet meteen neer meppen, lekker 
laten gonzen! In een natuurlijke tuin heb je na-
melijk niet snel last van plagen. Iedereen kent 
de ‘onderhoudsvriendelijke’ tuin, die groten-
deels bedekt is met tegels. Gelukkig is dat geen 
landelijke trend. Uit het oogpunt van biodiver-
siteit en het afvoeren van regenwater is het 
‘ontharden’ van tuinen juist zeer wenselijk. Min-
der verhard oppervlak betekent - naast meer 
plaats voor mooie planten - ook beter bodem-
leven. En een goed bodemleven leidt weer tot 
vruchtbaardere grond, betere bescherming te-
gen ziekten en plagen. In een natuurlijke tuin is 
alles erop gericht om zoveel mogelijk dieren en 
planten een plekje te geven om te leven, schui-
len, nestelen, foerageren en overwinteren. Is 
dat moeilijk te realiseren? Nee hoor, helemaal 
niet. Kies voor bomen, struiken en planten die 
passen bij de natuurlijke omstandigheden in je 
tuin. Zoek daarbij naar rassen die een bloem of 

een vrucht dragen in zoveel mogelijk verschil-
lende seizoenen. Zo creëer je een levendige tuin 
met kleur en fl eur op bijna ieder moment van 
het jaar en kun je tegelijkertijd volstaan met 
minder bestrijdingsmiddelen, minder kunst-
mest en, al met al, minder verzorging. Want 
dat natuurlijk tuinieren meer tijd kost, is een fa-
beltje. Een kortgeschoren gazon is bijvoorbeeld 
niet alleen ecologisch ineff ectief, maar ook nog 
eens arbeidsintensief. Maak van een paar vier-
kante meter gras een prachtig bloeiend vaste 
plantenperk of een rozentuintje en er valt met-
een meer te genieten en minder te doen. Zet er 
een waterbakje bij en de vogels komen uitge-
breid badderen in jouw natuurlijke tuin.

Mooi en niet rommelig
Kies voor bomen en struiken die een dichte tak-
kenstructuur hebben, een ruwe schors, bloe-
men en eetbare vruchten. Als je de juiste plan-
ten kiest en de tuin goed inricht, zul je ontdek-
ken dat de dieren en planten zelf zorgen voor 
een natuurlijk evenwicht. Vlinders, egels, rood-
borstjes en winterkoninkjes zijn dol op afgeval-
len boombladeren en afgesnoeide takken. Bo-
vendien zijn de takken goede bescherming voor 
plantwortels en vormen de boombladeren pri-

ma compost voor de planten. En, misschien 
vond je insecten altijd eng, maar niet meer nu 
je weet dat ze heel belangrijk zijn voor het bio-
logisch evenwicht.

Geniet van zomers gezoem
Zorg ervoor dat er zo lang mogelijk bloeiende 
planten in je tuin staan. Zo zijn de insecten ver-
zekerd van voedsel. Met de bijen gaat het bij-
voorbeeld niet zo goed, en dat is slecht nieuws. 
Zij vervullen namelijk een sleutelrol in de na-
tuur omdat ze belangrijke bestuivers zijn. Bij-
en zijn gek op lavendel, vetkruid (Sedum spec-
tabile), muurbloem (Erysimum ‘Bowles’s Mau-
ve’), het grasklokje (Campanula rotundifolia) en 
tijm. Al deze planten zijn ook zeer geschikt voor 
het balkon. Zelfs met een geveltuintje kun je 
vlinders lokken. De gewone margriet, vergeet-
mij-niet of een vlinderstruik zijn zo geplant. 
Ook klimop is zeer in trek bij de vlinders. Zo cre-
eer je eenvoudig leven in je eigen tuin, op je 
terras of je balkon. Genieten van een rijke tuin 
vol bloemen, planten, vogels, bijen en vlinders 
en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een 
groene, evenwichtige wereld: milieubewust 
luieren is helemaal zo gek nog niet!
Bron: Colour your Life
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Muziek/Film
T/m 13 augustus:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 9 augustus:
* ‘Boswandeling Party’ met dj Mar-
tijn in danscafé de Praam, Zijdstraat 
v/a 22u.
Zaterdag 10 augustus:
* Praam’s Partynight met DJ Ruan. 
In danscafé de Praam, Zijdstraat v/a 
22u.
Zondag 18 augustus:
* Canadese dameskwartet Oh My 
Darling. Bluegrass en folk. In De 
Oude Veiling, Markstraat, i.s.m. Mu-
zikaalsmeer. Aanvang: 15u.

Exposities
8 t/m 10 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
Zaterdag 10 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
10 en 11 augustus:
* Huiskamermuseum met Mokum 
Collectie open. Van Cleeffkade 12a. 
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
* Expositie met beelden, schilderij-

en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. In Historisch centrum 
expositie 125 jaar Nieuwe Meerbo-
de.
Tot en met 18 augustus:
* Expositie ‘Amazing Amateurs 2’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Op kinderkunstzolder tekenin-
gen leerlingen bassischolen. 

Diversen.
Donderdag 8 augustus:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 9 augustus:
* Kindervakantieweek op terrein 
Atletiekvereniging, Sportlaan 43. 
Maandag t/m vrijdag 10-16u.
10 en 11 augustus:
* Watertoren extra geopend. Beide 
dagen tussen 13 en 17 uur. Toegang 
naar boven is 2 euro voor volwasse-
nen en 1 euro voor kinderen.
Woensdag 14 augustus:
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

Vergaderingen
Vrijdag 30 augustus:
* Bijeenkomst over toekomst van de 
zorg met ontbijt met college buiten 
voor gemeentehuis, 7.45 tot 9u. Bij 
slecht weer binnen.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

TIPKOOPJE:

K & M muurhaak
voor gitaar en banjo

Keyboard ‘Medeli’ M10 Kraam vol 
percussieinstrumenten!

€ 27,50
€ 29,95

€ 145,-

ZOMERVOORDEEL:

Kindergitaar ‘Gomez’ 3/4
(roze, wit, zwart en naturel)

€ 69,-van voor

Aalsmeer - Tussen de 125 schil-
derijen, potloodtekeningen en an-
dersoortige uitingen van kunstzin 
en artisticiteit vallen in de tentoon-
stelling Amazing Amateurs 2013, 
die nog enkele weken in het Oude 
Raadhuis is te zien, de foto’s op van 
de Aalsmeerse Michel Ceelen. De 
42-jarige in de Berkenlaan wonen-
de Ceelen is van beroep interieur-
bouwer en meubelmaker en heeft 
het creatieve in de genen, zegt hij. 
“Mijn moeder Marijtje houdt zich 
bezig met schilderen. Ik stam uit een 
kwekersfamilie, opa Alderden van ‘t 
Witte Hek en ook mijn vader waren 
kwekers, zelf had ik , in tegenstel-
ling tot mijn broer, al heel jong ge-
zien dat het niks voor mij was. Als 
meubelmaker en interieurbouwer 
kan ik wel mijn creativiteit kwijt.” Is 
fotograferen je enige hobby? “Nee, 
ik houd van windsurfen,van moun-
tainbiken en nu dus ook van foto-
graferen. Je komt wel eens ergens 
ook, juist door dat mountainbiken 
en dan heb ik met name in de loop 
der jaren een bepaald gevoel gekre-
gen bij het zien van verlaten gebou-
wen. Het kwam eigenlijk doordat ik 
in België en met name in Wallonië 
een boekje over oude treintrajec-
ten, opgeheven spoorlijntjes en zo, 
te pakken kreeg. En ik vond dat in-
teressant die opgeheven spoorlij-
nen, oude spoorpaaltjes, treintun-
nels die ooit dienst hadden gedaan. 
Je komt, als je daar belangstelling 
voor hebt, op plekken waar het gro-
te publiek nauwelijks oog voor heeft 
en veel van die verlaten plekken die 
ben ik gaan fotograferen. Ik doe dit 
voornamelijk in Europese landen, 
naast België ook in Duitsland en 

Frankrijk.” Hoe lang ben je je inten-
sief met fotografie gaan bezig hou-
den? “Ik doe dit nu zo’n vijf jaar en 
gebruik daarbij een spiegelreflex-
camera de Sony Alpha 200.” Op de 
tentoonstelling krijgen je foto’s veel 
aandacht. Vooral Fort Chartreuse 
vind ik met name door de belich-
ting, intrigerend en geheimzinnig. 
Ook bij die foto van treinstelplaats 
Monceau 2012 zou je je gemak-
kelijk kunnen voorstellen dat Ed-
gar Allen Poe er inspiratie zou op-
doen voor een spannend verhaal.” 
(aarzelend)”Weet je wat ik nog wil-
de zeggen? Ik kan, sinds ik zo in-
tensief fotografeer en altijd op zoek 
bent naar onderwerpen, niet meer 
gewoon om me heen kijken !” Ook 
nieuwsgierig geworden naar de fo-
to’s van Michel Ceelen en de wer-
ken van de andere amateur-kunste-
naars uit Aalsmeer en omgeving? 
Bezoek Amazing Amateurs 2013, 
nog enkele weken te zien in het Ou-
de Raadhuis, Aalsmeer.

Leni Paul

Amazing Amateurs in Oude Raadhuis

“Verlaten gebouwen, 
ik ben er dol op”

Oude Meer – Er mocht gedanst 
worden, zo liet zanger/gitarist Ron-
nie van het duo Rock ’n Ronnie af-
gelopen zondag bij The Shack we-
ten. 
Tropische temperaturen of niet, voor 
de liefhebber maakt dat niet uit. De 
rock and roll-voeten gingen dus van 

de vloer op het zonovergoten terras 
van The Shack. Daar zorgden Ron-
nie Welgemoed en pianist/zanger 
Marc la Chapelle voor begeleiden-
de rock and roll muziek uit de vijf-
tiger jaren. Hank Williams, Chuck 
Berry en Jerry Lee Lewis. De fifties 
herleefden!

Dansen op Shack-terras 
met Rock ’n Ronnie

Aalsmeer - Zaterdag 31 augustus 
wordt in het centrum van Aalsmeer 
weer een historische dorpswande-
ling gehouden. 

Onder leiding van een gids leert u 
meer over de historische plaatsen 

en gebouwen in het dorp. Een aan-
rader voor zowel Aalsmeerders als 
bezoekers. Aanvang is 11.00 uur en 
deelname kost 3,50 euro per per-
soon. Informatie bij Het Boekhuis, 
Zijdstraat 12. Telefoon: 0297-324454 
of kijk op www.boekhuisaalsmeer.nl

Eind van de maand weer 
een dorpswandeling

Regio - Zondag 11 augustus is er 
doorlopend gratis toegang bij Meer 
Jazz Café De Beurs in Hoofddorp. 
Het bekende Elsa’s Trio (genoemd 
naar de thuisbasis, Elsa’s Cafe in 
Amsterdam) bestaat uit bassist 
Frans Ronday, pianist Nick van den 
Bosch en slagwerker Lex Lammen 
en speciale gasten. Dit keer zijn 
dat de virtuoze jazzviolist Micha-
el ‘The Gust’ Güstdorff en de boei-
ende Noorse vocaliste Solveig Bor-
gen. Beiden zijn veelgevraagde mu-
sici op jazzpodia in binnen- en bui-
tenland. Elsa Trio en de beide gas-

ten staan garant voor een heerlijk 
zomers concert met tal van bekend 
jazz-classics. Bij mooi weer is het 
optreden buiten op het terras. Aan-
vang: 15.30 uur, durend tot 18.30 
uur. Adres Hotel de Beurs is Kruis-
weg 1007 in Hoofddorp.

Elsa’s Trio en gasten in 
‘Meer Jazz Café’ De Beurs

Aalsmeer – In samenwerking met 
Muzikaalsmeer presenteert De Ou-
de Veiling zondag 18 augustus het 
Canadese dameskwartet ‘Oh My 
Darling’. Het optreden gaat van start 
om 15.00 uur. Oh My Darling brengt 
een unieke mix van bluegrass en 

Eénmalig concert in Nederland
Oh My Darling uit Canada 
in De Oude Veiling

Aalsmeer - Op vrijdag 2 augustus 
is de ’Helemaal Hollandse Avond’ in 
De Praam gestart met DJ Henkie! 
Het was een zwoele zomerse avond 
om na de thuis-barbecues te komen 
feesten! DJ Rieg stond afgelopen 
zaterdag voor het eerst achter de 
draaitafel. Hij heeft er met een druk-
ke opkomst deze avond een groot 
feest van gemaakt. Volgende maand 
is hij zeker terug te verwachten om 
er weer een topavond van te maken!
Aanstaande vrijdag is DJ Mar-
tijn weer terug met de ’Boswande-
ling Party’! Deze avond begint met 
een gratis shooter bij binnenkomst 
en veel leuke gadgets! Ook leuk te 
weten is dat de vrijdagmiddagbor-
rel weer start vanaf 16.00 uur! Zo-
lang het zonnige weer het café in de 
Zijdstraat niet verlaat, is het Praam-
terras geopend om van een hap-
je en drinken te kunnen genieten 
tot in de vroege avonduurtjes. De 
avond begint om 22.00 uur en weer 
wordt topdrukte verwacht, welkom 
vanaf 18+ dus neem wel je geldi-
ge legitimatie mee om een weige-
ring aan de deur te voorkomen. Za-
terdag 10 augustus heeft De Praam 
vanaf 22.00 uur DJ Ruan aan het 
roer met Praam’s Partynight!
Langzaam komt de feestelijke sep-
tembermaand er weer aan! Buiten 
de feestweek die start op 8 sep-

tember en duurt tot 14 september 
met fantastische artiesten uit eigen 
dorp en omstreken, is ook zaterdag 
28 september het jaarlijkse ’Step by 
Step’event weer aan de beurt. Het 
belooft weer een groot & gezellig 
spektakel te worden. Een sportief 
en gezellig evenement! Het is een 
steproute met diverse opdrachten 
door Aalsmeer, in groepen van cir-
ca 10 personen. Wie zet de snelste 
tijd neer en heeft de meeste goe-
de antwoorden? Na de prijsuitrei-
king kan het feest voortgezet wor-
den met nog een verrassings-DJ en 
een gastoptreden! De inschrijving is 
inmiddels gestart! Opgeven kan via 
stepbystepaalsmeer@hotmail.com 
Voor meer informatie kun je kijken 
op de facebookpagina van Step by 
Step of Danscafé de Praam!

Inschrijving nu gestart!
Step by Step Danscafé De Praam 
wordt weer groots evenement

Kaartverkoop start 15 en 16 augustus

Nostalgisch filmfestival in 
de middag en in de avond
Aalsmeer - De kaartverkoop voor 
de nostalgische filmmiddag en film-
avond op dinsdag 10 september in 
de feesttent op het Praamplein start 
op donderdag 15 en vrijdag 16 au-
gustus, ’s avonds tussen 19.00 en 
20.00 uur achter café De Praam op 
het Praamplein. Daarna zijn toe-
gangskaarten, indien nog voorra-
dig, te koop bij de Bruna in de Zijd-
straat. Evenals vorig jaar bedraagt 
de toegangsprijs 5 euro, zowel voor 
het middag- als het avondprogram-
ma. Vorig jaar was de belangstel-
ling voor de nostalgische filmavond 
zo groot (ruim 700 bezoekers), dat 
nu ook een Nostalgische Filmmid-
dag wordt gehouden. Op het pro-
gramma staan films uit de periode 
1930-1995, waaronder nooit eer-
der vertoond materiaal. Onder meer 

(kleuren)-opnamen van het Molen-
pad (1958), de Koninginnedagop-
tocht door het dorp van de Eltheto-
school naar ‘Rustoord’ (1981), Sin-
terklaasintocht aan de Van Cleeff-
kade en bezoek van de Sint aan 
de kleuterschool van de Columbi-
aschool in Zuid (1958), schaatsen 
in en rond de zwembaden VIBA en 
Blauwe Beugel (1963), ijsbrekers 
vast in de Ringvaart (1963), Wil-
helminafeesten in Oost (1952), be-
vrijdingsfilm (1945), Bloemencorso 
(1956), veilingfeest met prins Claus 
(1982), Witte Kruis (1938), Aalsmeer 
(1932) en tv-show rond het 850-ja-
rig bestaan van Aalsmeer in De Ou-
de Veiling (1983). De samenstelling 
en presentatie van het Nostalgisch 
Filmfestival is in handen van journa-
list Dick Piet.

Haantje de voorste actie feestweek
Passe partout voor 40 euro!
Aalsmeer - Van 8 tot en met 14 
september vindt voor de 19e keer 
de Aalsmeerse feestweek plaats. Op 
het Praamplein wordt als vanouds 
de tent opgebouwd en de organisa-
tie biedt ook dit jaar een gevarieerd 
programma voor alle inwoners met 
vooral veel muziek. Wie voor een 
leuke prijs alle muziekavonden tij-
dens de feestweek wil bezoeken, is 
voordelig uit met een passe partout. 
En snel aanschaffen is een aanra-
der, want voor het tweede jaar op 
rij biedt de organisatie snelle beslis-
sers zogenaamde haantje de voor-
ste kortingen. Passe-partouts kos-
ten via de haantje de voorste actie, 
zolang de voorraad strekt, slechts 
40 euro, later in de voorverkoop 
wordt 45 euro gevraagd. Voor don-
derdag- en vrijdagavond is de toe-
gang via de haantje de voorste actie 

15,50 euro. In de voorverkoop gaat 
de prijs omhoog naar 17,50 euro en 
wie bij de tent een op het laatste 
moment een kaartje koopt betaalt 
hier 20 euro voor. De entree middels 
de haantje de voorste actie is zater-
dagavond 10 euro en dat scheelt 
2,50 euro met de voorverkoopprijs 
(12,50 euro) en 7 euro bij aankoop 
in de tent (17 euro). 
Woensdagavond presenteert de or-
ganisatie weer een gezellige band-
jesavond. Ook hiervoor kaarten ko-
pen via de haantje de voorste actie 
is aan te raden: 7,50 euro tegen 8,50 
euro in de voorverkoop en 10 euro 
in de tent. De haantje de voorste ac-
tie loopt nog een week, dus snel be-
stellen is een aanrader. Kaarten ko-
pen kan via www.feestweek.nl (te-
vens voor alle informatie en het vol-
ledige programma).

Idols, singer-songwriter en Hazes
Feestweek: Let’s party met 
allemaal tv-winnaars!
Aalsmeer - Vrijdag 13 september 
wordt het feest met een hoofdletter 
tijdens de feestweek op het Praam-
plein. Let’s party is het thema en 
hiervoor gaan Raffeala Paton, Niel-
son, Jason Bouman, dj Martijn en de 
Venga Boys zeker voor zorgdragen. 
De bekendheid van Raffaëla Paton 
begint bij haar deelname aan het 
derde seizoen van Idols in 2006. In 
deze talentenshow nam ze het op 
tegen andere deelnemers en wist 
uiteindelijk de finale te winnen. Raf-
faëla heeft in de afgelopen jaren 
veel muziek uitgebracht. Raffaëla 
is een exotische maar vooral nuch-
tere Hollandse die met haar waan-
zinnige stem, uitdagende looks en 
spectaculaire performance uitge-
groeid is tot een echt podiumbeest. 
Haar repertoire bestaat voorname-
lijk uit een mix van Nederlandstalige 
en Engelstalige nummers van onder 
andere Tina Turner, Jennifer Lopez, 
Christina Aguilera Amy Winehouse, 
Duffy en Aretha Franklin. Niels Lit-

tooij noemt zichzelf simpelweg Niel-
son en is bekend van het televisie-
programma De Beste singer-song-
writer van Nederland. Hij begint zijn 
carrière als rapper aan de Herman 
Brood Academie en wint in die hoe-
danigheid in 2008 de Rotterdam-
se variant van kunstbende, wat hem 
voorprogramma’s van onder ande-
re The Opposites oplevert. In 2012 
verschijnt zijn eerste single ‘Beau-
ty & The Brains’. Jason Bouman is 
in 1981 geboren in Zeist en opge-
groeid in Harmelen, waar hij nu nog 
steeds woont. Toen Jason dertien 
was begon hij in een band te spe-
len genaamd ‘The Melody Stars’. 
Deze band speelde vooral covers 
van The Shadows, The Beatles en 
andere 60’s/70’s artiesten. Een jaar 
later stapte hij over naar ‘The Twil-
lights’, deze band speelde vooral ei-
gentijdse en Nederlandstalige mu-
ziek. In het voorjaar van 2013 trok 
Jason de stoute schoenen aan en 
deed hij auditie voor het program-

ma Bloed, Zweet en Tranen. Met het 
nummer ‘Kleine jongen’ van André 
Hazes, zorgde hij ervoor dat de jury 
al na een aantal seconden overtuigd 
was van zijn zangkwaliteiten. Ook 
het stemmend thuispubliek wist hij 
voor zich te winnen en zo werd Ja-
son winnaar van Bloed, Zweet en 
Tranen. Hij kreeg, naast een prach-
tige trofee, ook een platencontract. 
En de party-avond wordt afgesloten 
met de Venga Boy. De viermansfor-
matie is bekend van hits als ‘We’r 
going to Ibiza’, ‘Boom, boom’ en de 
nieuwe single ‘Hot, hot, hot’. De tent 
gaat vrijdag 13 september om 20.30 
uur open. Wie slim is, koopt snel 
haantje de voorste kaarten à 15,50 
euro via www.feestweek.nl. Kaarten 
in de voorverkoop kosten 17,50 per 
stuk, aan de tent wordt 20 euro en-
tree gevraagd.

Gratis toegang
Feestweek kindermiddag 
met kinderpopster Dirk!
Aalsmeer - De feestweek van 8 tot 
en met 14 september biedt niet al-
leen een muziek en activiteiten voor 
volwassenen. Voor de pramenrace-
liefhebbers is er de SPIE sportavond 
met thema ‘Vroeger, toen’, voor ie-
dereen die meer over Aalsmeer 
wilt weten, draaien dinsdagmid-
dag en -avond nostalgische films en 
woensdag 11 september worden al-
le jeugdige inwoners getrakteerd op 
een gratis kindermiddag in de tent 
op het Praamplein met onder an-
dere een optreden van Dirk Schee-
le met band. 
Kinderpopster Dirk Scheele toert 
al vijftien jaar met zijn vrolijke kin-
derliedjes langs theaters en poppo-
dia in Nederland en België. Met zijn 

oorspronkelijke en speelse live be-
nadering vormt Dirk een aangena-
me afwisseling in de bonte wereld 
van de kinderpop en brengt hij de 
kinderen liefde voor muziek bij. In 
zijn liedjes laat Dirk muzikale invloe-
den van over de hele wereld door-
klinken. Er wordt daarbij van de ge-
bruikelijke instrumenten gebruik 
gemaakt zoals bas, drums en gi-
taar, maar ook van bestek, sleutel-
bossen, gereedschap en speelgoed. 
Op het podium maakt Dirk met zijn 
groepsleden van elk liedje een klein 
theaterstuk, waar de kinderen in de 
zaal aan mee kunnen doen. Optre-
dens van Dirk Scheele zijn één groot 
kinderfeest. Voor meer informatie: 
www.feestweek.nl. 

folk gerelateerde muziek naar Euro-
pa. Hun noordelijke prairie afkomst 
in combinatie met studies naar Ap-
palachen old-time en hun eigen 
Frans-Canadese volksmuziek resul-
teert dit alles in een dynamische fu-
sion van Engels en Franstalige mu-
ziek met een oorsprong in Canada, 
de USA. Oh My Darling wordt ge-
vormd door Vanessa Kuzina op gi-
taar en leadzang; Marie-Josee Dan-
deneau, een van de meest funky 
bassisten in de scene op contra-
bas en vocalen; Allison de Groot op 
banjo en vocalen; en Hannah Read 
op viool en vocalen. Gedurende de-
ze periode zijn de vier dames een 
hoofd act op tal van grote Euro-
pese festivals in Frankrijk, Oosten-
rijk, Duitsland, Ierland, Schotland 
en Engeland. Tussen de bedrijven 
door graag op nieuw nog even voor 
één optreden in Nederland opnieuw 
naar De Oude Veiling. 
Tijden deze Europese tour promo-
ten de dames tevens hun nieuwe 
CD ‘Venez Danser.’ De Oude Veiling 
vindt u aan de Marktstraat 19. Kaar-
ten reserveren via telefoon 0297-
368378 (di t/m zon 15-22 uur) of via 
info@deoudeveiling.nl Toegangs-
prijs bedraagt 15 euro.





Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer nodigen be-
langstellenden graag uit voor een 
bijeenkomst over de toekomst van 
de zorg. Met gratis ontbijt. De bij-
eenkomst vindt plaats in het ge-
meentehuis op vrijdag 30 augustus 
van 7.45 tot 9.00 uur. 
Komende jaren gaat er veel veran-
deren in de zorg. Zorg gaat over 
ouderen, chronisch zieken, gehan-
dicapten, jongeren en mensen die 
moeilijk aan het werk komen. Nu 
regelt het Rijk die zorg. Vanaf 2015 

is het de verantwoordelijkheid van 
de gemeente, die daar veel minder 
geld voor krijgt. 
De ontwikkelingen in de zorg gaan 
over veel onderwerpen. Tijdens de 
Gemeentehuis Ontmoeting kun-
nen we niet alles met u bespreken. 
Op deze bijeenkomst willen we sa-
men met u bekijken wat de veran-
deringen in de langdurige zieken-
zorg (AWBZ) voor u betekenen. Dat 
doen we aan de hand van concre-
te voorbeelden, zoals persoonlij-
ke verzorging, dagbesteding, hulp 

bij het huishouden en wat er verder 
ter sprake komt. In de Gemeente-
huis Ontmoeting gaat het om uw in-
breng. Hoe denkt ú erover? Als ge-
meente moeten we bedenken hoe 
we de zorg in de toekomst gaan or-
ganiseren. Het is nog te vroeg voor 
keuzes en beslissingen, maar we 
hebben uw mening en ideeën no-
dig om goede plannen te maken. 
Kom naar de Gemeentehuis Ont-
moeting. Adres: Raadhuisplein 1, 
Aalsmeer. Kijk voor meer uitleg op 
www.aalsmeer.nl/decentralisties 

Gemeentehuis Ontmoeting vrijdag 30 augustus 
Bijeenkomst over verandering in de zorg

Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer 
en Voedselbank Aalsmeer willen 
zich gezamenlijk inzetten om men-
sen uit de armoede te helpen en de 

zelfredzaamheid te vergroten. Door 
samen te werken wordt niet alleen 
gekeken naar het verstrekken van 
voedselpakketten, maar probeert 

Wethouder Sociale Zaken Ad Verburg en de secretaris van Voedselbank 
Aalsmeer, Bob van Randeraat, ondertekenen het convenant.

Gemeente en Voedselbank 
gaan samenwerken

men ook de achterliggende pro-
blematiek aan te pakken. Onlangs 
hebben beide partijen hierover een 
convenant ondertekend. Wethouder 
Ad Verburg: “Ik ben blij dat we zo’n 
goede samenwerking hebben met 
de Voedselbank en dat we ons sa-
men inzetten voor de kwetsbare in-
woners van Gemeente Aalsmeer.”
De Voedselbank Aalsmeer is een 
particuliere, niet politiek gebon-
den, organisatie die werkt met vrij-
willigers. De kosten worden betaald 
door giften. De bank biedt per week 
aan ruim 30 gezinnen voedselpak-
ketten aan die om welke reden dan 
ook tijdelijk niet in deze levensbe-
hoeften kunnen voorzien. De voed-
selpakketten worden eens per week 
verstrekt en zijn bedoeld als nood-
hulp. 
De gemeente heeft voorzieningen, 
waaronder schuldhulpverlening, die 
mensen mogelijk kunnen helpen 
om uit hun situatie te komen. De 
Voedselbank bereikt soms mensen 
die de gemeente niet bereikt. Door 
samen te werken voor de doelgroep 
hopen gemeente Aalsmeer en 
Voedselbank Aalsmeer de armoede 
in Aalsmeer te verminderen.
Het convenant is per 1 augustus 
2013 in werking getreden en heeft 
een looptijd tot 1 januari 2015. In het 
vierde kwartaal van 2014 wordt de 
samenwerking geëvalueerd. 

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Bekendmaking mandaatVerlening Van B&w 
aalsmeer aan B&w amstelVeen ten aanzien 
Van het nemen Van VerkeersBesluiten

B&W van Aalsmeer maken bekend dat zij op 30 juli 2013 
mandaat hebben verleend aan B&W van Amstelveen voor het 
nemen van verkeersbesluiten namens de gemeente Aalsmeer. 
In Amstelveen is deze bevoegdheid vervolgens doorgeman-
dateerd aan de afdelingsmanager(s) met mogelijkheid tot 
ondermandaat. De beperking in het mandaatbesluit van Am-
stelveen ten aanzien van Aalsmeerse verkeersbesluiten komt 
hiermee te vervallen.Inwerkingtreding: 30 juli 2013 

Ter inzage  : n.v.t. 
Bezwaar/beroep/etc. : n.v.t. 

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- IJsvogelstraat 17, het plaatsen van een dakkapel (voor-

gevel);
- Oosteinderweg 411a, het realiseren van een bed and 

breakfast.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Drie Kolommenplein 1, het inrichten van de bouwplaats.

rectificatie

In week 31 is er een aanvraag omgevingsvergunning gepu-
bliceerd voor:
- Aalsmeerderweg 329, het kamergewijs verhuren van de 

woning. Dit adres moet aalsmeerderweg 329A zijn.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Korianderhof 6 en 7 het bouwen van een dubbel woonhuis 

(verzonden 5 augustus 2013);
- Uiterweg 27 ws4, het plaatsen van een schuur (verzonden 

2 augustus 2013).

kennisgeVing ontwerp Beschikking, wet 
algemene Bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een woning.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 9 augustus 2013 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de ge-
meente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden in Aalsmeer zijn op 
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een 
afspraak maken binnen deze tijden.
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk en/of mon-
deling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, post-
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 

officiële mededelingen
8 augustus 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.

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

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

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

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

gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het Beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

Verdagen (Verlenging) Beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Van Cleeffkade 15, het bouwen van een steiger, ontvangen 

op 19-06-2013;
- Sportlaan 58, het maken van een uitrit en parkeerplaats, 

ontvangen op 20-06-2013.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Korianderhof 12, het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet;
- Kudelstaartseweg 100, het slopen van de woning.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

puBlicatie melding artikel 8.40 wet milieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding in-
gevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel 
van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond 
van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats 
daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit.

activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam : Natural Western Riding Center
Adres : Oosteinderweg 549A
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 1 juni 2013

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen.

gewijzigde Vaststelling Bestemmingsplan 
‘hornmeer’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
27 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Hornmeer’ hebben vast-
gesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestemmings-
plan heeft van 15 maart 2013 tot en met 25 april 2013 voor 
een ieder ter inzage gelegen. 

wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling een aantal wijzigin-
gen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen in 
de planverbeelding en planregels hebben in hoofdzaak betrek-
king op de aanduidingen ‘brug’ in het Hornmeerpark en het 
toevoegen van een afwijkingsbevoegdheid voor het bouwen 
met een hoger bebouwingspercentage binnen de bestemming 
‘Bedrijventerrein’. De overige wijzigingen in planregels zijn 
van beperkte juridische impact en redactionele aard. Voor de 
precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de 
stukken die ter inzage liggen.

doelstelling
Het bestemmingsplan beoogd een tijdige herziening van de 
bestemmingsplannen ‘Hornmeer 1979’, ‘Hornmeer 1979, 1e 
herziening’, ‘Sportpark Hornmeer 1983’, ‘Bedrijfsterreinen 
Hornmeer 1976’, ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ 
en ‘Kudelstaart Legmeerdijk 1975’ in de wijk Hornmeer en om-
vat het gebied dat wordt begrensd door: 
- in het noorden: de Zwarteweg;
- in het oosten: de sloot gelegen tussen de Turfstekerstraat 

en het Flora Holland-terrein; 
- in het zuiden: de gemeentegrens en de Bachlaan;
- in het westen: de Kudelstaartseweg. 

procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een plan-
verbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelich-
ting. Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan 

het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale 
bestemmingsplan ‘Hornmeer’ met planidentificatiecode 
NL.IMRO.0358BPHornmeer-VA01 bekijken op www.ruimtelij-
keplannen.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het be-
stemmingsplan in te zien. Het vastgestelde bestemmingsplan 
ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een 
ieder ter inzage van vrijdag 9 augustus tot en met donderdag 
19 september 2013. Het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan treedt in werking met ingang van 20 septem-
ber 2013. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebben-
den, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben 
ingediend en de belanghebbenden die niet verweten kunnen 
worden geen zienswijze te hebben ingediend tot en met 19 
september 2013 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hornmeer’. Daar-
naast kunnen belanghebbenden binnen de gestelde termijn 
in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan. Beroep moet worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ontvangt een 
reactie, waarin aangegeven wordt op welke wijze de gemeen-
teraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming heeft 
betrokken. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij de balie 
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuis-
plein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woens-
dag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het plan is 
tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunningen in het 
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden 
via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 
8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende stukken zijn 
ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.
aalsmeer.nl.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen,  tel. 
0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvra-
gen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelo-
pen 2 weken.

ter inzage

t/m 15-08 Zwarteweg 88, Aalsmeer (plaatsen van reclame 
op het pand).

t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning); 
Boomgaard 32, het aanleggen van een uitrit 
(verzonden 5 juli).

t/m 05-09 Bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ 
met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken 
voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 juli tot 
en met donderdag 5 september 2013.

t/m 19-09 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Horn-
meer’.

t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een wo-
ning.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven 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.

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.

Oude Meer – De nieuwe N201, 
het gedeelte tussen de kruising bij 
Cargo Entrance in Schiphol-Zuid-
oost en de Waterwolftunnel in Ou-
de Meer, wordt op maandag 12 en 
dinsdag 13 augustus geasfalteerd. 
Het gaat dan om de laatste deklaag 
asfalt. Tijdens de werkzaamheden 
is één rijstrook in beide richtingen 

beschikbaar. Het verkeer wordt met 
behulp van verkeersregelaars langs 
de werkzaamheden geleid. Er geldt 
een snelheidsbeperking van 30 km 
per uur. De werkzaamheden vin-
den plaats op maandag 12 augus-
tus vanaf 07.00 uur ’s ochtends tot 
dinsdag 13 augustus om 19.00 uur 
‘s avonds. Bij slechte weersomstan-

digheden schuift het werk mogelijk 
een aantal dagen op. Voor de meest 
actuele stand van zaken, raadpleeg 
www.n201.info, onder ‘Omlegging 
Schiphol-Rijk/werk in uitvoering’. Bij 
vragen over werkzaamheden kunt u 
bellen met het provinciale Service-
punt Wegen en Vaarwegen via 0800 
- 0200 600 (gratis).

Laatste deklaag asfalt voor nieuwe 
N201 in Schiphol-Zuidoost
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Aalsmeer - Het college heeft net 
voor het zomerreces de leden van de 
gemeenteraad de Lentenota 2013 
aangeboden. De politieke fracties 
hebben op hun beurt hun algeme-
ne beschouwing op de nota losge-
laten. De afgelopen weken heeft de 
Nieuwe Meerbode al aandacht ge-
schonken aan de programma’s De-
centralisatie, Vrije Tijd, Handhaving, 
Veiligheid en Bereikbaarheid en de 
reacties van de vier fracties werden 
per programma naast elkaar gelegd. 
Deze week aandacht voor het pro-
gramma Wonen. 

Wonen
De fractie van AB zou graag zien 
dat de herijking van de woonvi-
sie voorrang krijgt. Ook ziet AB een 
taak voor de gemeenteraad om te 
discussiëren over de inzet van het 
al jarenlange sluimerende Woon-
fonds. De insteek van AB is duide-
lijk: het Woonfonds aanwenden om 
voor bepaalde doelgroepen wonen 
dichterbij te laten komen of langer 
zelfstandig te laten wonen. Ook wil 
de partij de discussie aangaan over 
een nieuw convenant met Eigen 

Haard, al was het alleen maar om te 
kunnen constateren dat er meerde-
re corporaties actief zijn binnen het 
Aalsmeerse bereik. De braakliggen-
de gronden binnen Greenpark zou-
den wat AB betreft op tijdelijke ba-
sis ingezet kunnen worden voor het 
aanleggen van een trailerkamp voor 
jongerenhuisvesting, het aanleg-
gen van biologische volkstuintjes 
en voor het installeren van mobie-
le zonnepanelen.
De wensen van de CDA-fractie ten 
aanzien van jongerenhuisvesting 
zijn bekend. Aan het begin van de-
ze Raadsperiode heeft de fractie 
een motie ingediend voor een on-
derzoek naar alternatieve woonvor-
men voor jongeren. Helaas tot nu 
toe zonder resultaat. Ook kent het 
College het standpunt van het CDA 
over sociale woningbouw, de me-
ning van de fractie over de effec-
ten van doorstroming en het be-
houd van huurwoningen voor de so-
ciale huursector. Het College werkt 
aan een herijking van de Woonvisie. 
Het lijkt het CDA gewenst hier eerst 
een inventariserende bijeenkomst 
aan te wijden zodat de wensen 

van de Raad meegenomen kunnen 
worden in de te schrijven Woonvi-
sie. Dat voorkomt dat de Woonvisie 
van het College geamendeerd moet 
worden. In datzelfde licht wenst het 
CDA de discussie over het Woon-
fonds te plaatsen. Het CDA bepleit 
een aanpak voor het levensloopbe-
steding maken van woningen.

Toekomstvast
Wat PACT Aalsmeer betreft moet 
er nagedacht worden wat er met 
Woonfonds, een fonds aangelegd 
na de verkoop van de woningen aan 
Eigen Haard, gedaan wordt. Wat de 
fractie betreft wordt dat deels ge-
bruikt voor het verduurzamen (toe-
komstvast maken) van de bestaan-
de woningvoorraad. Toekomstvast 
op het gebied van energie en houd-
baarheid in de zin van levensloop-
bestendig. Ook hier geldt dat PACT 
Aalsmeer reacties van de andere 
fracties en het college op dit gebied 
afwacht. Op basis van deze reacties 
komt PACT Aalsmeer na de zomer 
met een voorstel of motie. Daar-
naast moet gekeken worden naar 

Tijdelijk jongerenhuisvesting in deel van Greenpark?

Lentenota 2013: Aandacht 
voor programma Wonen

Streek – In augustus sluit de pro-
vincie Noord-Holland een toe- en 
een afrit van de rijksweg A4 af. Af-
rit vier vanuit Den Haag richting de 
Leimuiderweg (N207) is vijf nachten 
afgesloten van 12 tot en met 17 au-
gustus van 20.00 uur ’s avonds tot 
05.00 uur ‘s morgens. De toerit naar 
de A4 vanaf de Leimuiderweg rich-
ting Amsterdam is twee nachten af-
gesloten van 13 tot en met 15 au-
gustus van 20.00 uur ’s avonds tot 
05.00 uur ‘s morgens.
Afrit A4 richting N207: Het verkeer 
wordt omgeleid naar afrit drie van 
de A4 ter hoogte van de provincia-
le weg N201. Toerit A4 richting Am-
sterdam: Het verkeer wordt omge-
leid naar de eerste afrit van rijks-
weg A44 Oude-Wetering. De omlei-
dingsroutes worden met gele bor-
den aangegeven.

Rijbaanverdubbeling N207
De afsluitingen vinden plaats in het 

kader van de rijbaanverdubbeling 
van de N207. Deze zorgt voor een 
betere doorstroming op de N207 
in de ochtend- en avondspits. De 
werkzaamheden zijn ongeveer op 
de helft. De provincie is nu bezig 
met (grond)werkzaamheden voor 
de rijbaanverdubbeling tussen de 
Valutaweg en de provinciale weg 
N205. De werkzaamheden op de 
aansluitingen met de A4/A44 zijn 
bijna afgerond.

Informatie
Voor vragen over de werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden gratis bellen naar het 
provinciale Servicepunt Wegen en 
Vaarwegen 0800 - 0200 600. Ook 
is het mogelijk om op afspraak een 
bezoek te brengen aan het informa-
tiecentrum van het Projectbureau 
N207, Hoofdweg-oost 1500, 2153 
NA in Nieuw-Vennep, 0252 62 94 
50. Zie ook: www.infoN207.nl

Nachtafsluitingen toe- en 
afrit A4 nabij Nieuw-Vennep

Aalsmeer - Het Vaktechnische Op-
leidingscentrum (VTOC) ‘Fokker’, 
ook wel de Fokker-school, blijft in 
Aalsmeer. Vorig jaar was een over-
gangsjaar. In dat jaar zijn alle oplei-
dingen en het opleidingsmateriaal 
aangepast aan de laatste Europese 
regelgeving. Wethouder Economi-
sche Zaken Ad Verburg: “Heel goed 
dat deze hoogwaardige opleiding in 
Aalsmeer blijft. We hebben ons hier, 
tot en met politiek in Den Haag, 
voor ingezet. Het is de enige gecer-
tificeerde opleiding voor luchtvaart-
monteurs in Nederland.”

Directeur Van Grieken: “Aalsmeer 
is een hele mooie locatie voor de-
ze opleiding. De Crown Studio‘s 
Aalsmeer is een flexibele verhuur-
der waar we genoeg ruimte be-
schikbaar hebben en die ook heel 
centraal en vlak bij Schiphol ligt. In 
september volgen 80 leerlingen de 
opleiding voor onderhoudsmonteur 
in de luchtvaart bij de Fokkerschool 
in Aalsmeer. We werken nu ook sa-
men met Aventus ROC in Apel-
doorn.” 
VTOC ‘Fokker’ vindt haar oorsprong 
in de roemruchte Fokker bedrijfs-
school en is uitgegroeid tot een 
toonaangevend opleidingscentrum 
voor vliegtuigonderhoudsmonteurs 
en -technici. Ze bieden o.a. EA-
SA-erkende en gecertificeerde op-
leidingen. De opleidingen bestaan 
uit verschillende modules. Praktijk 
en theorie worden grondig bestu-
deerd maar ook wetgeving, tech-
niek, menselijk handelen, veilig-
heid en milieu komen nadrukkelijk 
aan bod. De praktijk is rond de 50%. 
Binnen de opleiding zijn verschil-
lende richtingen, zoals helikopters 
of vleugelvliegtuigen met straalmo-
toren of zuigermotoren, in de com-
merciële luchtvaart. De verworven 

kennis en vaardigheden beantwoor-
den aan de eisen van de Europese 
luchtvaartwetgeving. Werken in het 
vliegtuigonderhoud betekent: het 
herstellen van beschadigde vlieg-
tuigen, het geven van onderhouds-
beurten, veranderen van het interi-
eur van (VIP-)vliegtuigen, het om-
bouwen van helikopters en het aan-
brengen van een nieuw verfschema.

Veel vraag 
Vanaf het mogen vliegen met een 
vliegtuig tot aan het mogen uitvoe-
ren van onderhoud aan een vlieg-
tuig, is geregeld in een Europese 
Luchtvaart wetgeving. Zowel een 
eigenaar, als een piloot, als een on-
derhoudsorganisatie of vliegtuigon-
derhoudstechnicus moet zich aan 
deze regels houden, anders wordt 
er niet met het vliegtuig gevlogen. 
Op deze manier kan de Luchtvaart-
autoriteit een veilige vluchtuitvoe-
ring binnen Europa blijven garan-
deren. Nederland kent in de lucht-
vaartsector een werkgelegenheid 
van zo’n kleine 7.000 arbeidsplaat-
sen op MBO-niveau. De komende 
jaren wordt een forse uitstroom ver-
wacht van oudere en ervaren tech-
nici, terwijl er ook op een lichte groei 
in de werkgelegenheid wordt gere-
kend. Daarom moeten in de komen-
de jaren ieder jaar tussen de 400 en 
500 nieuwe gediplomeerde lucht-
vaarttechnici uit de MBO-opleiding 
komen volgens Lucht- en Ruimte-
vaart Nederland. Ook veel Aziati-
sche luchtvaartbedrijven werken bij 
het onderhoud volgens Europese 
regels. Het VTOC is het enige Euro-
pees erkende opleidingsinstituut in 
Nederland dat alle facetten van op-
leiden en examineren in eigen huis 
heeft. Theorie, praktijk en examine-
ren zijn allemaal verenigd in de ge-
bouwen in Aalsmeer. 

Fokker-School blijft in 
Aalsmeer gevestigd

Felicitaties voor de directeur van de Fokker-School.

maatwerk voor de echt kwetsbaren 
in de samenleving door echte socia-
le huur door middel van huurkorting 
te gaan verschaffen. Bijvoorbeeld 
door bij alle sociale huurwoningen 
die opnieuw worden verhuurd een 
nieuw huurbeleid te lanceren: een 
inkomensafhankelijk huurbeleid. 
Nu wordt de huurprijs bepaald aan 
de hand van de stenen en de om-
gevingswaarde. PACT Aalsmeer wil 
daaraan als toets het inkomen toe-
voegen en de fractie roept het Col-
lege op om dit met woningbouwver-
eniging Eigen Haard en in de stads-
regio te gaan bespreken. 
De woningmarkt blijft onder druk 
staan en zowel lokale doorstroom 
als de sociale sector vertonen niet 
het gewenste beeld en wat de VVD-
fractie betreft mag een impuls wor-
den gegeven aan de 2.2 miljoen eu-
ro die in het woonfonds volkshuis-
vesting rust. Voor de zorgvuldigheid 
stelt de VVD voor dit eens apart te 
agenderen om hier als gemeente-
raad goed een beeld dan wel oor-
deel over te vormen. De afgelopen 
jaren is hard gewerkt aan de mees-
te bestemmingsplannen en op on-
derdelen zijn grote sprongen voor-
waarts gemaakt. Er liggen nog veel 
dossiers die om visie vragen maar 
ook om een risico-inventarisatie. De 
VVD noemt het project &2=1 maar 
ook iets als de buitensportaccom-
modaties en de fractie zou graag 
gerustgesteld worden in hetgeen 
wat er na deze college- en raads-
periode op de gemeente Aalsmeer 
afkomt. 

Aalsmeer - Door de zeer goede 
belangstelling van de laatste ope-
ningsweekenden van de Aalsmeer-
se watertoren is besloten extra ope-
ningstijden te organiseren. Komend 
weekend is de toren weer geopend! 
Op zaterdag 10 en zondag 11 au-
gustus kunt u tussen 13.00 en 17.00 
uur de watertoren bezichtigen en 
naar boven klimmen om van het 
unieke uitzicht te genieten. Geble-
ken is dat niet alleen inwoners van 
Aalsmeer en haar omgeving het 
monument bezoeken, maar dat de 
bezoekers vanuit alle windstreken 
komen. Tijdens de openingsweek-
enden in de maand juli was het be-
zoek zeer internationaal en waren 
er gasten uit Japan, China, Brazilië, 
Canada en de U.S.A. Naast de in-
teresse voor de binnenzijde van de 
toren en de werking destijds waren 
er veel positieve reacties over het 

weidse uitzicht, waarbij het spel tus-
sen land, lucht en water elke keer 
weer anders is. De bezoekers kun-
nen vanaf de ‘trans’ ook gebruik-
maken van de verrekijkers, die van 
hand tot hand gaan. Met deze kij-
kers zijn bij helder weer heel dui-
delijk de Bavo kerk in Haarlem, de 
hoogovens in Ymuiden of de tele-
visietoren in Lopik te zien. Zonder 
verrekijker is de Amsterdamse Are-
na duidelijk zichtbaar en uiteraard is 
het zicht op de Westeinderplassen 
en omgeving een must. Het interi-
eur bewonderen (met uitleg, wan-
neer men dat wenst) en informatie 
over de slechtvalken is gratis. Wil 
men naar bovenklimmen, dan is de 
prijs 1 euro voor kinderen en 2 euro 
voor volwassenen. Het eerstvolgen-
de openingsweekend van de water-
toren na komend weekend is op 24 
en 25 augustus.

Watertoren extra geopend!

Aalsmeer - FloraHolland voert in 
het najaar het nieuwe kwaliteitsbe-
leid in voor afzet via de klokken van 
de exportlocaties. Het nieuwe be-
leid sluit aan op de veranderende 
wensen en eisen van telers en klan-
ten, zo is in de jongste Nieuwsbrief 
van de bloemenveiling te lezen.
Telers willen steeds meer eigen re-
gie op hun afzet en daar hoort een 
volledige verantwoordelijkheid over 
de aanvoerinformatie bij. Voor klan-
ten moet dit de betrouwbaarheid 
van de informatie vergroten, in de 
huidige situatie zijn ze daarover nog 
onvoldoende tevreden. Klanten ko-
pen steeds meer in op afstand of 
via dealingrooms en zien de partijen 
niet meer zelf. Zij moeten dus volle-
dig kunnen vertrouwen op de aan-
voerinformatie. Het nieuwe beleid 
is een logische vervolg op de pilot 
die eerder met de productgroep Al-
stroemeria heeft plaatsgevonden. 
De invoering vindt stapsgewijs en 
per productgroep plaats.
Met de invoering van het nieuwe 
kwaliteitsbeleid wordt het zelfkeur-
principe volledig doorgevoerd. Flo-
raHolland gaat zich richten op het 
herkeurproces en stopt met de hui-
dige manier van keurcontroles. Dat 
deze manier van controleren niet 

meer aansluit op de wensen en ei-
sen van de markt, bewijst de afzet 
via Connect. Daar is betrouwbaar-
heid van informatie een vanzelf-
sprekendheid en leidt vrijwel nooit 
tot discussies.
In de nieuwe situatie hebben telers 
de volledige verantwoordelijkheid 
voor hun aanvoerinformatie. Waar 
nodig en gewenst helpt FloraHol-
land telers hierbij. FloraHolland richt 
zich op het optimaliseren van het 
herkeurproces voor telers en klan-
ten. Als telers bij herhaling in gebre-
ke blijven en het herkeurpercenta-
ge de vastgestelde norm overstijgt, 
dan worden hun producten ver-
plicht en tegen betaling gecontro-
leerd. Een belangrijke aanpassing is 
verder dat het product bij een ge-
gronde klacht altijd retour wordt ge-
nomen en geen korting meer wordt 
gegeven. Daarnaast worden de her-
keurmogelijkheden voor ingekoch-
te producten verruimd en verbeterd. 
Voor telers die geen verantwoorde-
lijkheid kunnen of willen nemen, is 
het mogelijk om tegen betaling hun 
producten voor het veilen door Flo-
raHolland te laten keuren.
De komende periode wordt de im-
plementatie van het nieuwe kwali-
teitsbeleid verder uitgewerkt.

Volledige regie voor telers
op aanvoerinformatie

Outletverkoop Wereldwinkel
Aalsmeer - Oude bekende produc-
ten uit de Wereldwinkel, maar ook 
verrassend leuke nieuwe fairtrade 
producten gaan in de maand au-
gustus de deur uit voor leuke prijs-
jes. De huidige collectie moet weer 
ruimte maken voor nieuwe produc-
ten afkomstig uit Azië, Latijns Ame-
rika en Afrika. 
Goed om te weten: Voor alle artike-
len geldt dat ze zijn ingekocht vol-
gens de principes van de eerlijke 
handel. De boeren, zilversmeden, 
wevers, pottenbakkers en houtbe-
werkers in de Derde Wereld hebben 

al een faire prijs voor hun produc-
ten ontvangen. Zij merken financi-
eel van deze opruiming niets. Wel 
betekent de opruiming voor de pro-
ducenten in de Derde Wereld dat 
er weer nieuwe producten gele-
verd kunnen worden. Voor de con-
sument is deze opruiming een leuke 
gelegenheid om eens kennis te ma-
ken met de Wereldwinkel. De out-
letverkoop duurt tot en met zater-
dag 7 september en natuurlijk geldt 
op=op. 
U kunt de Wereldwinkel vinden in 
de Zijdstraat nummer 15.

Aalsmeer – De kleuren zwart, 
groen en rood roepen bij veel 
Aalsmeerders een warm gevoel 
op. Het zijn de kleuren van de 
Aalsmeerse vlag en in combina-
tie met de Aalsmeerse leeuw vor-
men ze een symbolische waarde 
voor menigeen. Om dat gevoel uit te 
dragen bij festiviteiten is er nu een 
nieuwe promotievlag en promotie-
wimpel waarin de drie kleuren en 
de leeuw verenigd zijn. De vlag is 
in drie maten verkrijgbaar. De klei-
ne meet 100 bij 150 cm en kost 40 
euro. De middenmaat kost 70 euro 
en is 150 bij 225 cm groot en tot slot 
betaalt u voor de grote maat (200 
bij 300 cm) 150 euro. Er is ook een 

wimpel, geschikt voor jacht, boot of 
fiets. Daar zijn twee soorten in, een 
maat van 40 bij 60 cm die 18 eu-
ro kost en een wat kleinere uitvoe-
ring van 30 bij 45 cm waarvoor u 16 
euro betaalt. Zowel vlag als wim-
pel zijn geschikt om te gebruiken bij 
festiviteiten in Aalsmeer. Het is ech-
ter niet toegestaan ze op gemeen-
telijke- en Rijksgebouwen te voe-
ren. Organisaties en particulieren 
kunnen de vlaggen en wimpels be-
stellen bij Dirk van Leeuwen. Een 
deel van de opbrengst gaat naar de 
Stichting Promotie Aalsmeer die het 
brede verenigingsleven in Aalsmeer 
steunt. Informatie: 06-51094994 of 
d.n.v.l.@hetnet.nl

Aalsmeerse promotievlag 
en wimpel voor festiviteiten

Regio – Het aantal diefstallen 
van gehandicaptenparkeerkaar-
ten (GPK) uit auto’s stijgt. De kaar-
ten blijken een felbegeerd object te 
zijn en worden voor zeer hoge geld-
bedragen verkocht, zo laat Thuis-
zorgwinkel Vegro weten in een be-
richt. De kaart is persoonsgebon-
den, maar kan in iedere auto wor-
den gebruikt. De gebruiker ge-
niet dan van voordelen, zoals veel-
al gratis en voor een onbepaal-
de tijd parkeren. De gevolgen van 
diefstal zijn echter zowel op finan-
cieel gebied als op emotioneel vlak 
groot. Niet alleen hebt u te maken 
met hoge kosten voor het herstel 
van uw auto, ook het veiligheids-

gevoel is na diefstal aangetast. Om 
diefstal van uw gehandicaptenpar-
keerkaart te voorkomen, is de kaart-
kluis bedacht. De kaartkluis bestaat 
uit twee delen: de houder zelf waar 
de gehandicaptenparkeerkaart in 
geplaatst kan worden en een beu-
gelslot dat aan het stuurwiel vast-
gezet kan worden. Met deze kaart-
kluis denken dieven nog wel een 
keer extra na! De Kaartkluis is ver-
krijgbaar in de Thuiszorgwinkels en 
op www.vegro.info. Voor informatie 
over de adressen kunt u bellen met 
het 0800 - 2887766 (gratis) of kijken 
op www.vegro.info. Onze klanten-
service is 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar.

Kaartkluis voor de 
gehandicaptenparkeerkaart

Aalsmeer – Hoewel de bloei van 
de meeste bodembedekkers wel 
achter de rug is, zijn omwonenden 
van de Freesialaan blij met de in-
spanningen van de gemeente om 
korte metten te maken met de ho-
ge begroeiing. Het ‘oerwoud’ zoals 
een omwonende het omschrijft was 
ruim een meter hoog en gaf een al-
lesbehalve verzorgde indruk. Zo’n 

twee jaar bleef de hoge begroeiing 
staan, er werd niets aan gedaan. 
Onlangs heeft de gemeente het be-
drijf Ekro in de arm genomen en dat 
maakte ‘gehakt’ van het uit de klui-
ten gewassen groen. Zelfs op de 
warmste dagen van het jaar werd 
hard gewerkt om het ‘woud’ terug 
te brengen naar een mooi en ver-
zorgd perk.

Freesialaan: van oerwoud 
naar verzorgd perkje

Regio – Op woensdag 14 augus-
tus om 19.20 uur vindt de regio-
nale herdenking van gevallenen 
en slachtoffers in Nederlands-In-
dië plaats bij het Indiëmonument 
in het Broersepark te Amstelveen. 
Op 14 augustus 1945 capituleer-
de Japan na atoombommen op Hi-
roshima en Nagasaki. Nederlands-
Indië was een dag later vrij. Het ein-
de van de oorlog in Azië betekende 
ook het einde van de Tweede We-
reldoorlog. Prof. Dr. Ruud Lapré ver-
telt ons waarom het na zoveel ja-
ren zinvol blijft om herinneringen 
te koesteren en te gedenken. Hij 
is auteur van het boek Terra Incog-
nita, waarin het verhaal van Neder-

lands-Indië kort voor, tijdens en kort 
na de oorlog aan de hand van tast-
bare ‘Indische schetsen’. Ook spre-
ken vertegenwoordigers van de ge-
meente Amstelveen (Burgemeester 
Van Zanen), Bond van Wapenbroe-
ders (Willem van Lith) en de voor de 
jaarlijkse organisatie verantwoorde-
lijke Stichting Herdenking Gevalle-
nen en Slachtoffers in Nederlands-
Indië te Amstelveen (Clemens Bou-
wens). Het kruispunt Keizer Karel-
weg/Graaf Aelbrechtlaan nabij het 
park is momenteel opgebroken. Het 
is aan te raden om via de Amster-
damseweg met de auto te komen 
en dan in de omgeving van het park 
een parkeerplaats te zoeken.

Herdenking slachtoffers 
Nederlands-Indië
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Aalsmeer - Er verandert van al-
les in de zorg én er wordt flink be-
zuinigd. Des te belangrijker is het 
om de kwaliteit van zorg in de ga-
ten te houden. Ons Tweede Thuis 
is dan ook erg blij met het nieuwe 
certificaat Gehandicaptenzorg dat 
zij onlangs opnieuw heeft ontvan-
gen. Dit certificaat geeft aan dat de 
zorg en ondersteuning aan mensen 
met een handicap, die Ons Twee-
de Thuis al ruim 45 jaar verleent, 
van hoge kwaliteit is. De organisa-
tie die het onderzoek voor het cer-
tificaat deed, complimenteerde Ons 
Tweede Thuis onder andere met de 
zeer gedreven en gemotiveerde me-
dewerkers. Een goede kwaliteit van 
zorg staat of valt met de medewer-
kers die die zorg iedere dag verle-
nen. Een mooi compliment dus en 
een goede basis voor de komende 
jaren.
Ons Tweede Thuis bereidt zich ter-
dege voor op alle wijzigingen in 
de zorg die eraan komen. Er is een 
goede financiële basis, er zijn meer 
dan 70 mooie voorzieningen voor 

wonen en dagbesteding in de re-
gio en er zijn gemotiveerde mede-
werkers. Toch is er veel werk aan de 
winkel met alle zeer ingrijpende wij-
zigingen in de zorg. De stichting is 
volop in overleg met de gemeenten 
die de verantwoording krijgen voor 
delen van de zorg die nu nog in de 
AWBZ zitten. Mensen met een lich-
tere zorgvraag moeten in de nabije 
toekomst naar de gemeenten. Die 
kijkt wat mensen zelf kunnen doen, 
wat hun netwerk kan en wat door 
professionele organisaties als Ons 
Tweede Thuis gedaan kan worden. 
Ons Tweede Thuis maakt haar aan-
bod nog flexibeler en maakt zich zo 
klaar voor de toekomst: met maat-
werk voor haar cliënten; eigenlijk 
zoals al sinds haar oprichting maar 
nu aangepast aan de eisen van de-
ze tijd.
Ons Tweede Thuis ondersteunt 
mensen met een verstandelijke, li-
chamelijke of meervoudige handi-
cap, met autisme of met niet-aan-
geboren hersenletsel. www.onst-
weedethuis.nl.

Certficaat Gehandicaptenzorg ontvangen

Complimenten voor 
gemotiveerde medewerkers

Aalsmeer - Bij ieder evenement 
van grotere omvang zijn talloze vrij-
willigers nodig. Ook Vuur en Licht 
op het Water zou op 7 september 
niet georganiseerd kunnen worden 
zonder hun hulp. Die vrijwilligers 
treden niet op de voorgrond, maar 
zijn onmisbaar. Een voorbeeld daar-
van is Jordy Brouwer met zijn team 
van acht mensen. Op 7 september 
zijn ze weer op het water te vinden.
Jordy kreeg het varen met de pap-
lepel ingegoten. Samen met z’n 
broer Arnaud, vader Harm en moe-
der Marjan is hij dagelijks op jacht-
haven Stenhuis te vinden. Sinds een 
aantal jaren is Jordy samen met zijn 
broer betrokken bij Vuur en Licht 
op het Water: “Het is begonnen met 
het vuurwerk. Dat kan niet zo maar 
even afgestoken worden, dat moet 
wel op een veilige manier gebeuren. 
De verlichte boten moeten op 265 
meter afstand van het ponton met 
vuurwerk blijven. Wij zien er met 
vier boten op toe dat dit ook echt 
gebeurt. Want er zijn altijd mensen 
die het vuurwerk wel eens echt van 
dichtbij zouden willen zien.”
Het werk van Jordy en zijn mannen 
begint op 7 september met het ver-
slepen van het ponton met vuurwerk 

naar de juiste plek op het water bij 
de Watertoren. Ook de afstand tot 
de oever moet vanwege veiligheids-
redenen 265 meter zijn. Nadat het 
ponton vastgelegd is, bepaalt Jor-
dy de juiste afstand tot de plek ver-
der op de Grote Poel waar de boei-
en komen te liggen: “We leggen een 
hele rij boeien uit, ongeveer in de 
vorm van een halve cirkel. De ver-
lichte boten moeten hier achterblij-
ven. Vorig jaar ging dat prima. Ook 
al omdat we ’s avonds rood knippe-
rende waarschuwingslichten op de 
boeien hebben. Die kan je niet mis-
sen. En als er toch iemand in de fout 
dreigt te gaan, dan verzoeken wij 
vriendelijk doch dringend weer ach-
ter de boeien te gaan.”
Het evenement groeit, zo merkt ook 
Jordy: “Er zijn een aantal activiteiten 
bij gekomen en vorig jaar hadden 
we echt een grote vloot boten ach-
ter de boeien liggen.” Mike (Mul-
ti) van der Laarse van het organi-
satiecomité beaamt dit: ”Dat is ze-
ker zo. En juist daarom is het werk 
van mensen als Jordy Brouwer zo 
belangrijk. Alleen op deze manier 
kunnen we zo’n groot evenement 
op een verantwoorde manier orga-
niseren.”

Zaterdag op 7 september
Vrijwilligers zijn klaar voor 
Vuur en Licht op het Water

Jordy Brouwer (rechts) inspecteert een waarschuwingslicht met Mike (Multi) 
van der Laarse en Ap Eigenhuis van het organisatiecomité.

Workshop in de bibliotheek:
Maak je eigen fotostrip!
Aalsmeer – Tijdens de zomerva-
kantie kan je ook in augustus weer 
terecht in de bieb voor een leuke 
workshop. Dit keer staat de work-
shop Maak je eigen fotostrip op de 
agenda. Ben je tussen de acht en 
twaalf jaar dan hoef je je dus niet 
te vervelen. 
In de workshop maak je een unie-
ke fotostrip met je mooiste en leuk-
ste foto’s. Samen met iemand van 
de bieb maak je er een echt strip-
verhaal van... en dat allemaal onli-
ne vanuit de bieb. Het leuke is dat 
je dan thuis het resultaat kunt laten 
zien. En natuurlijk krijg je ook nog 
een uitdraai mee aan het einde van 
de workshop. Heb je zelf al leuke fo-
to’s die je wilt gebruiken? Neem ze 
dan mee op een USB stick. 
Schrijf je wel snel in, want het aan-
tal deelnemers is beperkt. De work-
shop duurt twee uur. Op donder-
dag 15 augustus ben je welkom in 
de bibliotheek van Aalsmeer in de 

Marktstraat van 10.00 tot 12.00 uur. 
De workshop is voor de leeftijd 8 
t/m 12 jaar. De prijs van deelname 
bedraagt 9 en voor leden 8 euro. Via 
de website www.debibliotheekam-
stelland.nl kan je direct een kaartje 
kopen of in de bibliotheek.

Regio - Ook dit jaar wordt het al-
tijd zomerse en feestelijke Broer-
separk Familiefestival gehouden. 
Dit festival organiseert het Amstel-
veens Poppentheater in samen-
werking met de gemeente Amstel-
veen. U kunt drie dagen gratis ge-
nieten van openluchtvoorstellingen 
op de zondagen 25 augustus en 1 
en 8 september. Aanvang elke keer 
is 15.00 uur. 

Het festival start op zondag 25 au-
gustus met de humoristische en hi-
larische dansvoorstelling ‘Buurman 
op vakantie’ van Plan D! Op 1 sep-
tember swing en dans je mee met 

De Kinderband Liedjes Show vol 
met vrolijke popliedjes! Het fees-
telijke festival wordt op 8 septem-
ber afgesloten met de acrobatische 
voorstelling Circus Hoetchatchov, 
van Compagnie Hoetchatcha! 
De locatie is op het terrein van Jeu 
de Boulevereniging De Bulderbaan 
(achter het Indië monument) in het 
Broersepark te Amstelveen. Het ter-
rein zal zoals andere jaren te her-
kennen zijn door de feestelijke aan-
kleding in festivalsfeer! 
U hoeft niet te reserveren! Meer in-
formatie over de voorstellingen kunt 
u vinden op www.amstelveenspop-
pentheater.nl

Broersepark Familiefestival 
is weer in aantocht!

Aalsmeer – 150 jongens en meis-
jes stroomden afgelopen maan-
dag vol verwachting binnen op 
het AVA-terrein aan de Sportlaan. 
Daar begon die dag om 10.00 uur 
de KinderVakantieWeek. Na het 
indelen van de groepen kon het 
feest beginnen. Vol enthousias-
me begonnen de kinderen aan het 
bouwen van de hutten en al na 

een paar uur verschenen prachti-
ge bouwwerken. Vanwege de ho-
ge temperaturen werden aller-
lei waterspelletjes gedaan waar-
aan zowel de kinderen als de lei-
ding deelnamen. Iedereen genoot 
zichtbaar van deze verkoeling! 
De rest van de week wordt be-
steed aan het afbouwen en versie-
ren van de hutten. Ook zijn er ver-

schillende activiteiten zoals zes-
kamp, knutselen en sport.
De KVW wordt elk jaar georgani-
seerd door Stichting de Binding 
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 
uit Aalsmeer en Kudelstaart. De 
deelnemers worden gedurende de 
week begeleid door een team van 
zo’n 30 enthousiaste vrijwilligers.
Foto’s: Peter de Weijer

Rijsenhout – Huttenbouwen is ra-
zend populair om te doen in de va-
kantie en dat is in Rijsenhout niet 
anders. Ook hier ging de jeugd en-
thousiast aan de slag met de ‘bouw-
werken’. Op het terrein Aalsmeer-
derweg 753 verschenen maandag 
al de contouren van hutten en dins-
dag in de middag waren ze klaar! 
Uiteraard gebouwd onder toeziend 
oog van diverse vrijwiligers die de-
ze huttenbouw-actie organiseerden. 
Naast creatief bouwen kon de jeugd 
spelletjes doen, was er een disco en 
een heerlijke barbecue. Een schot in 
de roos, deze Rijsenhoutse activiteit 
speciaal voor kinderen. Woensdag 
was de laatste dag, waarop de prijs 
voor de mooiste hut werd uitgereikt.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vanwege een tech-
nisch mankement kon afgelopen 
vrijdag de brug over de Ringvaart 
niet open. De storing bleek te zitten 
in het mechaniek om de slagbomen 
te sluiten. Als de bomen niet naar 
beneden kunnen, kan de brug niet 
worden geopend. De storing duur-

de van ‘s ochtends tot in de vroe-
ge avond. Diverse boten verzame-
lenden zich noodgedwongen voor 
de dichte brug. Een aantal schip-
pers maakte rechtsomkeert; diver-
se andere boten meerden naast el-
kaar aan om het eind van de storing 
af te wachten.

Brug noodgewongen dicht

Prachtige bouwwerken op het AVA-terrein

Waterspellen in trek tijdens 
KinderVakantieWeek

Hutten bouwen, ook 
populair in Rijsenhout
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Streek - De jaarlijkse polderloop 
die dit jaar op donderdag 1 augus-
tus werd gehouden trok, ondanks 
de zeer hoge temperatuur weer veel 
belangstelling van een grote groep 
lopers. In totaal vonden 750 lopers 
de weg naar de start op het terrein 
in de Kwakel waar het polderfeest 
wordt georganiseerd. Na de vele 
voorbereidingen door vrijwilligers 
van het organiserende AKU en het 
feestcomité was rond 18.00u. alles 
in gereedheid om de vele lopers te 
verwelkomen. 

 1 kilometer
Vrij snel na 18.00u. was het in de 
tent bij de inschrijvingen een druk-
te van jewelste met ouders die met 
hun kinderen waren meegekomen 
om te helpen bij het inschrijven en 
hen aan te moedigen. Daardoor ver-
liep de inschrijving heel gespreid en 
hadden alle kinderen voor 19.00u. 
een startnummer. De belangstel-
ling was enorm, het record van 125 
deelnemers werd ruim overtroffen, 
172! vaak heel jonge kinderen, ston-
den aan de start. Zij werden wegge-
schoten door Annemarie Kooyman. 
Een geweldig gezicht om zo’n lang 
lint gespannen kopjes te zien ver-
trekken. Veel ouders liepen mee om 
de jongste hardlopers te ondersteu-
nen. Bij de jongste meisjes kwam 
Maria Kuipers als eerste over de 
streep en bij de jongens Marc van 
Burgel. Bij de meisjes tot en met 12 
jaar was Naomi Verhoef de snelste 
en was Youp Hafkamp de snelste.

4 kilometer
Inmiddels hadden de meeste deel-
nemers voor de 4 kilometer zich al 
aangemeld en om 19.15u. startte 
een aantal van 143 sportievelingen 
aan deze afstand. De zon scheen 
nog onbarmhartig op iedereen maar 
dat belette de lopers niet om er een 
mooie strijd van te maken.
Bij de heren was Sander Eijs de dui-
delijke winnaar en bij de dames was 
er een strijd tussen 2 AKU-atletes, 
waarbij Lotte Krause overtuigend 
won van Evelien Hooyman.

10 kilometer
De 10 kilometer trok weer een groot 
aantal atleten en precies om 20.00u. 
stonden 405 deelnemers aan de 
start waarbij het startschot werd ge-
lost door Henk Kooyman, de hoofd-
sponsor van de polderloop, die met 
een grote glimlach de enorme stoet 
lopers aan zich voor bij zag gaan. 
Dit aantal was wel minder dan in de 
afgelopen jaren, maar daar zal het 
warme weer zeker een rol in heb-
ben gespeeld. Bi de heren ontstond 
al snel een afscheiding van 2 lopers 
en Anton Costeris bleek de snelste 
en hij won overtuigend van Michael 
Woerden. John van Dijk van AKU 

behaalde een prachtige 3e plek. De 
eerste Kwakelaar was Joost Hoger-
werf. De eerste dame was een oud-
AKUatlete, Anouk Claessens. Zij 
won twee weken geleden tijdens de 
NK een bronzen medaille en kwam 
nu als eerste over de streep, vlak 
voor Masila Mdunge. AKU-atlete 
Jolanda ten Brinke legde beslag op 
een mooie 3e plaats. Beste Kwakel-
se was, toch wel verrassend, Bauk-
je Verbruggen. AKU en het feestco-
mité kunnen weer terugzien op een 
geslaagd loopevenement dat zich 
weer mocht verheugen in een pri-
ma organisatie. De belangstelling 
van toeschouwers was enorm en 
dat gaf een gezellige drukte op de 
dijk en het plein die na de loop bui-
ten nog wel even werd voortgezet.

Kooyman verlengt sponsoring
Tijdens de polderloop kondigde 
Henk Kooyman, ook namens zijn 
zoon en dochter die lid zijn van de 
directie, dat Kooyman b.v. zijn naam 
nog 3 jaar langer verbindt aan de 
polderloop. AKU en Kooyman zijn 
heel tevreden over de samenwer-
king in de afgelopen drie jaar en zijn 
blij dat de firma Kooyman nog een 
aantal jaar als hoofdsponsor blijft 
optreden aan dit prachtige Kwakel-
se sportevenement. Dit jaar kunnen 
alle lopers die hebben meegedaan 
aan de polderloop met hun start-
nummer een zak grond bij Kooyman 
afhalen.

Uitslagen
1 kilometer
Meisjes t/m 9 jaar: 1. Maria Kuipers. 
2, Anneke van Triest, 3. Lucienne 
Koopman
Jongens t/m 9 jaar: 1. Marc van Bur-
gel, 2. Danny Heemskerk, 3. Stijn 
Hooyman
Meisjes t/m 12 jaar: 1. Naomi Ver-
hoef, 2. Fleur Bocxe , 3. Jette Zui-
derduin
Jongens t/m 12 jaar: 1. Youp Haf-
kamp, 2. Mike van Wees, 3. Wes-
sel Kleijn
4 kilometer
Mannen: 1. Sander Eijs, 2. Jan Pieter 
Baars, 3. Aron Rijnsoever
Vrouwen: 1. Lotte Krause, 2. Evelien 
Hooyman, 3. Marijke Kroon 
!0 kilometer
Mannen: 1. Anton Costeris, 2. Mi-
chael Woerden, 3. John van Dijk, 
4. Erwin Koopstra, 5. Reinard van 
Laan, 6. Henk Ruiter, 7. Frans van 
Heteren, 8. Ruud Hadders
9. Dennis Steeman, 10. Stephan Sui-
ker
Vrouwen: 1. Anmouk Claessens, 
2. Masila Mdunge, 3. Jollanda ten 
Brinke, 4. Karin Vissers, 5. Anja van 
het Schip, 6. Venetia Berk, 7. Alie-
ke Hoogenboom, 8. Corina Voorn, 
9. Fenne Visser, 10. Miep van der 
Broek

Aalsmeer - De vakantietijd zorgt er 
ook dit jar weer voor dat de prijsuit-
reiking vam Tour de France Prijzen-
festival in meerdere etappes moet 
plaatsvinden. Een traditie die in ere 
gehouden zal worden tot in leng-
te van dagen. De afgelopen week 
werd de eerste etappe afgerond en 
daarin werden drie prijswinnaars 
gehuldigd. Ben van den Ham uit 
Kudelstaart kon het lopend af want 
hij ging op bezoek bij Balk Rijwielen 
waar Bas en Robert alles in gereed-
heid gebracht om op symbolische 
wijze een knappe racefiets te over-
handigen. Ben van den Ham is ove-
rigens geen onbekende op het ge-
bied van de jaarlijkse puzzel. In 2010 
ging hij al eens op bezoek bij Spar-
naaiij Juweliers in Aalsmeer. Nog 
niet zo gek lang geleden heeft Ben 
zijn racefiets weg gedaan maar bij 
het zien van het vederlichte mate-
riaal zal het ongetwijfeld weer gaan 
kriebelen.

Sparnaaij Juweliers
Wietse Strampel uit Aalsmeer viel 
voor de eerste keer in de prijzen en 
dat betende voor hem dat hij zijn 
gezicht mocht laten zien bij Spar-
naaij Juweliers in Aalsmeer. Ma-

rin Schaap was ook dit jaar weer 
de gastheer die een cadeaubon 
van 150 euro mocht overhandigen 
aan de gelukkige winnaar die aan-
gaf daar een bijzonder mooie be-
steming voor te weten. Niet voor 
de openbaarheid maar de redactie 
kan hem alleen mar feliciteren met 
zijn mooie en terchte keuze. Samen 
met de vakmensen bij Sparnaaij, 
die hem met raad en daad terzijde 
zullen staan kan hier op voorhand 
al gesproken worden van een ge-
slaagde missie.

Wijnhandel Wittebol
Elise Buskermolen uit Aalsmeer 
is er ook dit jaar weer in geslaagd 
om tot de prijswinnaars te beho-
ren. Zo langzamerhand is zij toe aan 
een eigen ‘Hall of Fame’. De afgelo-
pen week bracht zij een bezoek aan 
Wijnhandel Wittebol om daar, uit 
handen van Niels van der Vaart een 
doos overheerlijke rosé in ontvangst 
te mogen nemen en in deze warme 
tijden een welkom geschenk. De 
overige twee winnaars, Paul Olde-
burger uit Aalsmeer en Dennis Mol-
ler uit Kudelstaart zullen in de edi-
tie van volgende week in de schijn-
werpers staan

Tour de France Meerbode 
Prijzenfestival in etappes

Ben van den Ham geflankeerd door Bas (rechts) en Robert.

Martin Schaap (rechts) overhandigt cadeaubon aan Wietse Strampel.Kooyman Polderloop De Kwakel 
ondanks hitte groot succes

Aalsmeer - Goed toeven in Het 
Oosterbad! Dat is het sowieso wel 
met de fantastische zomertempe-
raturen van de afgelopen tijd, maar 
het natuurbad organiseert ook leu-
ke activiteiten. 
Zoals afgelopen zaterdag het sup-
pen én het rondje ijsbaan zwem-
men. Suppen is een snelgroeiende 
sport waarvoor je een surfplank en 
een peddel nodig hebt. In het Oos-

terbad kon je dit afgelopen zater-
dag proberen. Net buiten het zwem-
bad, even verderop in het Oostein-
derpoelgebied, waar ‘s winters bij 
sterk genoeg ijs een mooie baan 
wordt gecreëerd, kon je een rond-
je ijsbaan maken. De schaatsen ble-
ven thuis in het vet. Toch apart om 
je op de ‘ijsbaan’ te bevinden terwijl 
er geen ijs ligt.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Waterpret in Oosterbad
Rondje ijsbaan in de zomer!

Regio – UWTC-renners Leen Blom 
en Guus Zantingh hebben zondag 4 
augustus deelgenomen aan een ve-
teranen 60+ wielerwedstrijd in Al-
phen aan de Rijn. Vanaf de aan-
vang van de wedstrijd werd gede-
marreerd om uit het peloton te ont-
snappen. Vooral Ton van Duivenbo-
de was zeer actief en was bij vele 
ontsnappingspogingen betrokken. 
Maar het draaide uiteindelijk uit 
op een massaspurt, welke van ver 
werd aangegaan door John Tromp 
en Guus Zantingh. Met nipt verschil 
wist Guus Zantingh de wedstrijd 
te winnen voor John Tromp uit Ku-
delstaart en Joop Ribbers uit Groen-
lo. Leen Blom finishte in het peloton.
Henk de Jong reed 4 augustus ook 
naar een podiumplaats in de ronde 
van Zevenbergen. Een mooie derde 
plaats kon Henk op zijn erelijst bij-
schrijven.

Ronde van Uithoorn
Zondag 8 september zal de ronde 
van Uithoorn weer worden gehou-
den. Ditmaal op een gewijzigd par-
cours omdat er in het oude dorp 
wegwerkzaamheden zullen zijn ten 
tijde van de wedstrijd. De ronde van 
Uithoorn zal nu worden gereden in 
de Admiraal de Ruyterlaan, Thor-

beckelaan, Prinses Christinalaan, 
Karel Doormanlaan, Prinses Christi-
nalaan en Johan de Witlaan. De per-
manence is in snackbar de Bokke-
sprong. Programma: 10.30 uur 60+, 
12.00 uur 50+, 13.30 uur nieuwelin-
gen en 15.00 uur sportklasse.

Wielerweekend
Het weekend van 7-8 september is 
een druk weekend voor de UWTC 
en zullen veel fietsliefhebbers in Uit-
hoorn te vinden zijn. Op zaterdag 7 
september het rondje Stelling geor-
ganiseerd door de tourafdeling van 
de UWTC. Dit jaar de tweede editie 
van de tourtocht rondom de stelling 
van Amsterdam. Er kan een tocht 
van 85 of 170 km worden gereden. 
Voorinschrijving is mogelijk tot 1 
september en voor de eerste 100 in-
schrijvers is er een gratis stellings-
hirt beschikbaar. Op de dag zelf kan 
tegen een meerprijs ook nog wor-
den ingeschreven. De start is bij de 
BMX baan van de UWTC, Europarei 
3 in Uithoorn. Meer informatie kunt 
u vinden op www.rondjestelling.nl. 
En op zondag 8 september de hier-
boven genoemde ronde van Uit-
hoorn georganiseerd door de wiel-
renafdeling van de UWTC.
Meer info op: www.uwtc.nl/wielren.

Guus Zantingh behaalt 
tweede seizoensoverwinning

Tour de Kwakel steunt 
stichting Sukacita
Regio – Maar liefst drie weken lang 
reden de renners van Tour de Kwa-
kel richting het erf van de fami-
lie Vlasman aan de Boterdijk in De 
Kwakel. Tijdens de Tour de France 
moesten zij iedere dag de eerste 10 
aankomende renners van elke etap-
pe voorspellen. Behalve de enorme 
gezelligheid die dit met zich mee-
brengt, kan het de renners ook nog 
wat geld opleveren. Aan het eind 
van de Tour worden alle dagprijzen 
bij elkaar opgeteld en in een enve-
loppe gedaan om op de afsluitende 
avond met de prijsuitreiking te wor-
den uitgereikt aan de renners. De 
Tourdirectie had dit jaar een nieu-
we regel in het regelement opge-
nomen dat niet opgehaalde prij-
zen worden gedoneerd aan een na-
der te bepalen goed doel. Voor dit 
jaar is de tourdirectie uitgekomen 
bij de stichting Sukacita. Voor de-
ze stichting is Yolanda Onderwater 
werkzaam. Zij is een Kwakelse die 
haar vleugels heeft uitgeslagen over 
Bali. In 2010 richtte Yolanda stich-
ting Sukacita op. Stichting Sukaci-
ta heeft op Bali een kenniscentrum 
opgericht met als doel kennis over 
kinderen met een verstandelijke be-
perking te delen met speciale leer-
krachten en de bevolking. Voor een 
kind met een verstandelijke beper-
king dat daarnaast vanuit de om-
geving weinig meekrijgt is het le-
ven een opgave. Als er meer ken-
nis komt over deze doelgroep ont-

staat er meer begrip over de wereld 
van deze kinderen. Stichting Suka-
cita wordt geleid door deskundi-
ge medewerkers in samenwerking 
met het Suryani Institute for Ment-
hal Health. De tourdirectie steunt 
van harte dit initiatief. Het is een 
kleinschalig project waarvan we ze-
ker weten dat het geld direct op de 
juiste plaats van bestemming komt. 
Dat niet alleen de tourdirectie het 
een goed initiatief vond bleek wel 
op de avond van de prijsuitreiking. 
De renners die wel aanwezig waren 
doneerde spontaan hun envelop-
pen met de dagprijzen in de daar-
voor bestemde emmer. De andere 
dag heeft de tourdirectie alle gedo-
neerde enveloppen weer openge-
maakt die juist de week daarvoor al-
lemaal waren dichtgeplakt. Het wa-
ren veel muntjes van 5 eurocent, 10 
eurocent en 20 eurocent. Bij elkaar 
heeft dit toch een leuk bedrag van 
342,15 euro opgeleverd. 
Dit bedrag zal worden gebruikt voor 
projecten als workshops en begelei-
ding voor leerkrachten op de spe-
ciale scholen, workshops voor ou-
ders en bevolking, onderzoek en 
samenwerking met opleidingsinsti-
tuten en informatie uitwisseling met 
het ministerie van Onderwijs. Wilt U 
meer weten over stichting Sukaci-
ta of misschien zelfs wel donateur 
worden, neem dan een kijkje op de 
website van deze stichting www.
sukacita.org

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma, en er 
is ook gelegenheid voor rummicub-
ben en hartenjagen. Op donderdag 
1 augustus was het Daan Sandee 
die er vandoor ging met de klaver-
jaswinst, hij kaartte 5646 punten bij 
elkaar. Riet Pothuizen werd twee-
de met 5381 punten en als derde 

eindigde Gemma van As met 5086 
punten. De vierde plaats was voor 
Geertje Koopstra met 4917 punten. 
Bij het jokeren eindigde Kees van 
der Meer met 197 punten de tweede 
plaats was voor Henny de Wit met 
217 punten. Heeft u ook belangstel-
ling voor deze gezellige middag? De 
groep begint om 13.30 uur en ein-
digt om 16.30 uur. Voor inlichtingen 
kunt u bellen naar mevrouw Pothui-
zen, telefoon 0297-340776.

Klaverjaswinst voor Daan Sandee

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het druk in Postduivenland. Er 
waren drie vluchten waarbij twee 
beslissende. Voor de Oude dui-
ven stond de laatste Dagfondvlucht 
vanuit het Franse Argenton (gem. 
672 Km) op het programma, en daar 
moest de beslissing vallen wie de 
kampioen zou worden van 2013, 
en dat gold ook voor de Marathon-
vlucht vanuit het Franse Bergerac 
(Gem. 882 Km). De Jonge duiven 
hadden een vlucht vanuit het Fran-
se Arras (gem. 260 km). De Jonge 
duivenvlucht werd gewonnen door 
Comb. Van Ackooy uit Hoofddorp 
met de 632 die met 1641,864 mpm 
(99 Km p/u)als eerste het thuisfront 
wist te bereiken. John van Duren 
werd 2e en Wim Wijfje 3e. de laatste 
Dagfondvlucht werd een prooi voor 
Wim Wijfje uit De Kwakel, zijn 352 
wist de 671,556 Km met een snel-
heid van 1485,083 mpm te over-
bruggen. 2e werd Comb. van Ac-
kooy en 3e Comb. v. Leeuwen & v. 
Grieken. 
Zaterdag om 14.00 uur werden de 
Marathonduiven in Bergerac ge-
lost, (dat is een overnachtvlucht) 
en het was de 472 van Jan van Dijk 
uit Aalsmeer die de 882,170 Km met 
1147,761 mpm als snelste wist te 
overbruggen. Wim Grapendaal werd 
hier 2e en Hans Kluinhaar & Doch-
ter 3e. Hiermee zijn de kampioen-
schappen op de Dagfond (Comb. 
Van Ackooy) en Marathon (Jan van 
Dijk) beslist.
Ook het ploegenklassement onder-
ging een flinke wijziging, Truckwash 

Aalsmeer heeft de koppositie over-
genomen van R&P Bliksembevei-
liging, de overige ploegen komen 
ook naderbij. De uitslagen en tus-
senstand zijn als volgt:

Arras 370 Jonge duiven en 14 deel-
nemers: 1. Comb. van Ackooy 
Hoofddorp, 2. J. van Duren Amstel-
veen, 3. W. Wijfje De Kwakel, 4. Dan-
ny van Leeuwen Rijsenhout, 5. Ge-
rard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 
6. E. Wiersma Amstelveen, 7. Comb. 
v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9. j. Kluinhaar & Dochter Aalsmeer, 
10. Tim Rewijk De Kwakel, 11. 
D. Baars Kudelstaart, 12. J. van 
Dijk Aalsmeer, 13. A. van Bel-
zen Kudelstaart, 14. H. Spaargaren 
Aalsmeer

Argenton 86 duiven en 10 deel-
nemers: 1. W. Wijfje De Kwakel, 
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp, 
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grie-
ken Aalsmeer, 4. P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug, 5. J. van Dijk 
Aalsmeer, 6. J. Kluinhaar & Doch-
ter Aalsmeer, 7. W. Grapendaal 
Aalsmeer, 8. J. Vijfhuizen De Kwa-
kel, 9. C. van Vliet Kudelstaart, 10. 
M. de Block Aalsmeer

Tussenstand Ploegen klassement: 1. 
Truckwash Aalsmeer 11.309 pnt, 2. 
R&P Bliksembeveiliging 11.138 pnt, 
3. AA Sloopwerken 10.836 pnt, 4. 
Ambachtsbakker v. Leeuwen 10.754 
pnt, 5. C. van Vliet Holding 10.254 
Pnt.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Comb. Van Ackooy, Wim Wijfje 
en Jan van Dijk winnaars
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Aalsmeer – Woensdag 14 augus-
tus kan iedereen weer meedoen 
met de 3 en 5 kilometer baanloop 
bij AVA. Alle dames en heren, jon-
gens en meisjes en ook de vetera-
nen zijn van harte welkom. Test je 
conditie door eens op recreatie-
ve wijze 3 of 5 kilometer te lopen 
op de baan van Atletiek Vereniging 
Aalsmeer. Probeer de gekozen af-
stand te volbrengen met lekker hard 
te lopen in je eigen tempo. Bij de fi-
nishlijn staan ervaren juryleden om 

de juiste tijden te controleren. Het 
startschot wordt gegeven om exact 
20.00 uur. Eerder komen is raad-
zaam, bijvoorbeeld om alvast warm 
te lopen of een kopje koffie te drin-
ken in de gezellige kantine van AVA. 
Het sportcomplex is geopend van-
af 19.15 uur en inschrijven kan tot 
15 minuten voor aanvang. De kos-
ten bedragen 2 euro voor niet-leden 
van AVA. De atletiekbaan is te vin-
den aan de Sportlaan 43a en kleed-
kamers met douches zijn aanwezig.

AVA baanloop 3 en 5 km

Aalsmeer - Het weekend van 2 
en 3 augustus waren de open wa-
ter zwemmers van Oceanus te gast 
in Hoorn. 
Op het programma de LEN cup, 
een internationale wedstrijd waar-
bij zwemmers 10 kilometer afleg-
gen. Het deelnemersveld was inter-
nationaal met onder meer mensen 
uit Rusland, Spanje, Italie, Engeland 
en Duitsland. Daar waar het zwem-
water van het IJsselmeer vrijdag zo 
glad was als een spiegel waren er 
zaterdag enorme golven. Vier deel-
nemers van Oceanus kwamen aan 
de start. Arjan begon de ochtend 
met de 2 kilometer vrije slag en de 
golven vormden echt een enorme 
uitdaging. Doordat Arjan een kor-
te slag heeft voelt hij zich met deze 
omstandigheden als een vis in het 
water en kwam als 6e binnen in een 
tijd van 28.52,25. De dames begon-
nen een minuut of 7 na de heren, 
en voor Oceanus kwam Margreet 
uit, ze was blij dat ze deze omstan-
digheden niet de week ervoor had 
bij haar 10 kilometer in Medem-
blik waar ze overigens ruim 500 eu-
ro heeft bijeengezwommen voor het 
‘Vu Cancer Center’. Ze legde haar 
race af in een tijd van 36.34,35 en 
werd keurig 20e. Na het 10 kilome-
ter ‘geweld’ van de dames en heren 
waar de Duitse zwemmer en zwem-
ster met de 1e prijs aan de haal gin-
gen, was het de beurt aan Nina om 
aan haar 250 meter vrije slag te be-
ginnen. De baan werd iets inge-
kort zodat ze net voor de ergste ho-
ge golven ietwat beschermend in de 
baai konden blijven zwemmen. Nina 
lag op een keurige 2e plaats want 
de enige jongen in het veld mocht 
absoluut niet van haar winnen, vond 
ze. Het was een prachtig spektakel. 
Met een snelle tijd van 5.45,82 2e 
overall, en bij de meisjes. Zus Am-
ber mocht wel de golven in bij de 
500 schoolslag en vond het super-
spannend en toch best wat eng, 
maar ze deed het toch maar werd 
7e met een tijd van 10.35,57. Arjan 
sloot de dag af met de kilometer 
masters en werd overtuigend 1e in 
de klasse 40+.

Zondag 4 augustus, na jaren van af-
wezigheid, kon weer wedstrijd ge-
zwommen worden bij de Bosbaan. 
De laatste wedstrijd was daar in 
1994 en de nostalgie was voelbaar. 
Er was massaal ingeschreven, want 
de verhalen kwamen talrijk naar 
boven, het weggebracht worden 
met de melkbus etc. Dit jaar geen 
melkbus. De zwemmers zwommen 
heen, rond de boei en zwommen 
dan snel terug. Bart Sommeling be-
gon de dag met zijn tweede open-
water wedstrijd en voor het eerst de 
1 kilometer vrije slag. Meteen van-
af de start ging hij goed mee, nog 
wat zoekende naar de juiste lijn, 
maar werd met een tijd van 13.20,70 
keurig 5e. Arjan, Laura, Annette en 
Margreet maakten zich intussen op 
voor hun kilometer masters. Arjan 
eindigde als 1e bij de 40+, Laura als 
3e en Annette en Margreet finish-
ten als 4e en 8e. De minioren moch-
ten niet starten op deze baan, de re-
den is onbekend dus ging Nina voor 
de 500 meter prestatietocht die ze 
samen volbracht met haar vader 
Arjan. Erwin Sommeling ging zich 
vastbijten in een kilometer pres-
tatietocht om het gevoel te krijgen 
wat dat nou is, open water zwem-
men, en hij deed het goed. Hij vol-
bracht zijn kilometer in een tijd van 
17.30,00, wat heel goed is. Amber 
mocht zich gaan klaarmaken voor 
haar allereerste keer 1 kilometer 
schoolslag en dat is dus de dubbele 
afstand van wat ze normaal zwemt, 
ze wist goed mee te komen en fi-
nishte in een tijd van 20.28,60 maar 
3 minuten achter de winnares. 
De Oceanusdag werd afgesloten 
door de 4 musketiers op de 2 kilo-
meter vrije slag en het was een heel 
gevecht met een watertemperatuur 
van 24,8 graden (volgens zwem-
mers leek het water wel stroopm 
zo warm) wederom een groot deel-
nemersveld. Arjan werd 12e in een 
tijd van 27.42,53; Annette 14e in 
29.14,92 ; Laura 15e in 29.16,47 en 
Margreet 34e in 33.08,51. Volgende 
week rust en dan maken de Ocea-
nuszwemmers zich op voor Heer-
jansdam en Vught.

Open water zwemmen
Hoge golven bij Hoorn en 
nostalgie bij de Bosbaan

Aalsmeer - Voor de tweede mail 
in successie waren de Vinkeveen-
se Plassen afgelopen zaterdag het 
strijdtoneel van het Rondje Eilan-
den. Verleden jaar werd het Rond-
je Eilanden voor het eerst georga-
niseerd ter vervanging van de Vin-
keveense triathlon die jaren gele-
den werd gehouden. Het Rondje Ei-
landen is een zwemloop die bestaat 
uit twee gedeelten. Allereerst die-
nen de deelnemers – dit jaar 560 in 
totaal – individueel een ronde over 
de Vinkeveense Plassen te voltooi-
en waarbij 12 eilanden worden aan-
gedaan. Over de eilanden dient te 
worden hardgelopen en van eiland 
naar eiland dient te worden ge-
zwommen (totaal 5.000 meter lopen 
en 1.500 meter zwemmen). Door 
een elektronische tijdregistratie 
wordt een klassement opgemaakt 
waarbij de 30 snelste mannen en 
20 snelste vrouwen een finale ron-
de over een korter parcours dienen 
te volbrengen. De Oceanus wed-
strijdzwemmers Menno Koolhaas, 

Oceanus wedstrijdzwemmers 
doen ‘Rondje Eilanden’

Aalsmeer - In navolging van een 
Friday Night Sups in Amsterdam, 
Leiden en Rotterdam heeft Aalsmeer 
nu ook haar eigen event. Vrijdag 9 
augustus om 19.30 uur wordt bij de 
Windsurfclub Aalsmeer op het Sur-
feiland gestart. De de tocht over de 
Westeinder duurt ongeveer twee 
uur. Deelname is gratis indien je een 
eigen sup meeneemt. Huren van 
een sup kan voor 15 euro per per-
soon. Suppen is de snelst groeien-
de watersport in de wereld. De sport 
die van oudsher uit de golfsurfcul-
tuur van Hawaï komt heeft ook Ne-
derland bereikt. Zo doorkruisten 

ruim 160 ‘suppers’ de Amsterdamse 
grachten voorafgaand aan de His-
wa en werd de 11-stedenroute non-
stop in 38 uur afgelegd. Ook op de 
Westeinder zijn steeds meer sup-
pers te zien. Niet alleen recreatief, 
ook steeds meer als training waar-
bij techniek, kracht- en duurtraining 
van alle spiergroepen aan bod ko-
men.
Meer informatie over de Fri-
day Night SUP, lessen en de huur 
of koop van een sup is te vinden 
op facebook.com/SUPventure en  
www.supventure.nl Per mail kan 
ook: info@supventure.nl 

Snelst groeiende watersport!
Eerste ‘friday night sup’ 
op Westeinderplasssen

Aalsmeer - De traditionele ope-
ning van het Aalsmeerse voetbal-
seizoen is dit jaar het 12e RKAV 
Van Kouwen toernooi op het sport-
complex van RKAV aan de Beet-
hovenlaan in Aalsmeer. De organi-
satie heeft weer drie bekende ver-
enigingen bereid gevonden om met 
hun selectie deel te nemen aan dit 
mooie toernooi. Daarnaast heeft de 
organisatie voor het grote voetbal-
feest op zaterdagavond DJ Kees 
Markman geboekt. Een garan-
tie voor een geweldige voetbal af-
ter-party. Het organiserende RKAV 
neemt het tijdens dit 12e toernooi 
op tegen drie gerenommeerde te-
genstanders, namelijk vv Aalsmeer, 
RKDES uit Kudelstaart en SCW uit 
Rijsenhout. 
Vorig jaar ontbrak het sterke RK-
DES uit Kudelstaart. Het toernooi 
paste toen niet in hun voorberei-
dingsschema. Maar de organisa-
tie is verheugd dat RKDES dit jaar 
weer van de partij is! Net zoals vorig 
jaar neemt ook SCW uit Rijsenhout 
deel aan het toernooi. Ook SCW is 
een gewaardeerde deelnemer die al 
vele malen aanwezig is geweest op 
het toernooi. Ten slotte vv Aalsmeer, 
een geweldige vaste bezoeker ge-
worden van het toernooi. Het spor-
tieve evenement is een voorberei-
dingstoernooi op het nieuwe voet-
balseizoen, waarbij de trainers kun-
nen kijken hoever hun team op dat 
moment is. Uiteraard is het win-
nen van een dergelijk toernooi be-
langrijk, maar het belangrijkste is 
dat de trainers de mogelijkheid krij-
gen om nog flink te experimente-
ren met hun team. De wedstrijden 
worden gespeeld op donderdag 15 

augustus en zaterdag 17 augustus 
a.s.  Alle wedstrijden beginnen op 
beide dagen om 19.00 uur en staan 
onder leiding van officiële scheids-
rechters van de KNVB. Op donder-
dag 15 augustus speelt RKAV tegen 
RKDES en vv Aalsmeer tegen SCW. 
Op zaterdag 17 augustus speelt 
RKAV tegen SCW en RKDES tegen 
vv Aalsmeer.
Op zaterdagavond wordt na afloop 
van de wedstrijden traditioneel een 
groot voetbalfeest georganiseerd. 
Dit feest zal dit jaar zeker slagen, 
want voor de muziek zorgt niemand 
minder dan de Aalsmeerse DJ, Kees 
Markman. Op zaterdagavond zal te-
vens het Horecateam van Jan Ker-
zaan aanwezig zijn om de inwendi-
ge mens te verwennen. Iedereen is 
van harte welkom, de entree tot zo-
wel de voetbalwedstrijden als het 
feest is gratis.

Voorbereiding op nieuwe voetbalseizoen
12e RKAV Van Kouwen Toernooi 
met sterk deelnemersveld

Aalsmeer - Zaterdagochtend 27 
juli kwam Michael Nieuwerf (van 
team Jobe ) de beginnende en ge-
vorderde wakeboarders instruc-
tie geven bij Waterski Vereniging 
Aalsmeer (WSVA). Nadat hij eerst 
voor alle aanwezigen een specta-
culaire demo had laten zien, was 
het de beurt aan de ingeschreven 
deelnemers. De vereniging had de 
beschikking over drie verschillen-
de boten, zodat voor de beginners, 
maar ook voor de gevorderden de 
juiste boot te gebruiken was. Door-
dat de WSVA recent geïnvesteerd 
heeft in nieuwe instructiemiddelen, 
kan de instructeur -d.m.v. een por-
tofoon- direct aanwijzingen geven 
aan de wakeboarder achter de boot. 
Het voordeel was direct zichtbaar en 
enkele moeilijke figuren die tot dus-
ver maar niet wilden lukken, lukten 
toen ineens wel! Er waren drie ses-
sies met lunch en het weer werk-
te prima mee. Een stevige regen/
onweersbui leek roet in het eten te 
gaan gooien, maar de regen viel ge-
lukkig tijdens de lunch. Het was een 
uitermate geslaagde dag, waarbij 
alle vrijwilligers en booteigenaren, 
maar ook alle deelnemers met el-

kaar zorgden voor een perfecte dag. 
De foto’s van de clinic staan ook op 
de FaceBookpagina van de Waters-
kivereniging.

Foto: Jasper Engel in actie.

Wakeboardclinic WSVA 
was een perfecte dag!

Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
bij tennisverenging Tennis2Tennis 
het jaarlijkse BDO Watertorentoer-
nooi plaatsgevonden. Onder uitste-
kende omstandigheden, met aan 
het begin van het toernooi nog en-
kele buien maar voornamelijk tropi-
sche omstandigheden, kan de orga-
nisatie terug kijken op een zeer ge-
slaagd toernooi. Mede door het vol-
ledig vernieuwde terras is het de 
gehele week uitermate gezellig ge-
weest. Van 27 juli tot en met 4 au-
gustus was het publiek getuige van 
spannende partijen in de catego-
rieën 6 t/m 8. Een week vol tennis 
die leidde tot een zinderend warm 
finaleweekend. Tennis2Tennis kijkt, 
mede door de ondersteuning van 
sponsors en vrijwilligers, met gro-
te tevredenheid terug op een ge-
slaagd toernooi. In 2014 zal het Wa-

tertorentoernooi wederom georga-
niseerd worden en de organisatie 
hoopt op nog meer inschrijvingen 
dan de afgelopen editie. Ook spe-
lers en speelsters in de categorieën 
3 t/m 5 zijn van harte welkom.

Einduitslag/Winnaar
DD6 J van Es/W van Wees 
HD6 R Boot/E Broekhuis 
DD718+ S v/d Pijl/ S v/d Pijl 
HD718+ R Petter/J Weber 
DD730+ J Noorman/ I Zuidgeest .
HD730+ D Houtsma/ R de Jong 
DD818+ S Heemskerk/C Sanders 
HD818+ M Blokzijl/ J den Hartog 
DD830+ J Klaassen/ J vd Schinkel 
GD6 A de Wit-Ros/ J Keunen 
GD718+ A Farokhi/ S Aboudou 
GD730+ J Ouwehand/ J Kraan 
GD818+ A Farokhi/ A Aboudou 
GD830+ M Bick/ E Sjaardema 

De vrijwilligers die het BDO Watertorentoernooi tot een succes hebben ge-
maakt. 

Watertorentoernooi bij 
Tennis2Tennis geslaagd

Dennis Reijnders, Jeffrey Reijnders 
en Bart Sommeling deden aan deze 
uitdaging mee. 
Voor Menno en Jeffrey – beide tri-
atleet talenten - was het de tweede 
keer; voor Dennis en Bart was het 
een vuurdoop. De kwalificatie ron-
de was voor de mannen een uitput-
tingsslag; door de harde wind ston-
den er hoge golven wat het allemaal 
zeer zwaar maakte. Menno (3e), Jef-
frey (4e) en Bart (29ste) wisten zich 
te kwalificeren voor de finale ronde. 
Dennis, de broer van Jeffrey, haal-
de de finale helaas niet. Tijdens de 
finale ronde gingen de deelnemers 
in koppels van 10 kort op elkaar 
van start waardoor er een spannen-
de strijd ontstond, die door alle toe-
schouwers goed was te volgen om-
dat de finale ronde zich concen-
treerde op 2 eilanden. Jeffrey wist in 
de finale ronde het podium te be-
reiken met een mooie derde plaats; 
Menno zat hier heel kort achter en 
eindigde als vijfde (en zag en pas-
sant zijn vader Johan op een mooie 
30ste plaats eindigen). Bart, als één 
van de allerjongste deelnemers, wist 
een mooie 17e plaats te bemachti-
gen. Dennis eindigde in het veld van 
560 deelnemers op een verdienste-
lijke 67ste plaats. Het Rondje Eilan-
den werd afgesloten met een bar-
becue in de zon voor alle deelne-
mers en hun in groten getale opge-
komen supporters. 

Regio - Eind juli en begin augus-
tus zijn er voor de jonge wielrenners 
van WTC De Amstel traditioneel 
twee etappe-wedstrijden waar veel 
renners aan deelnemen. De Tour 
de Junior in Achterveld (Gelder-
land) en de European Cycling Tour 
in Assen zijn beide zesdaagse wed-
strijden met een zeer internationale 
deelname. De renners van De Am-
stel lieten zich meerdere keren goed 
van voren zien.
In Assen waren 15 Amstel-coureurs 
actief en in Achterveld 12. In Dren-
the was de jonge Amstelvener En-
zo Leijnse succesvol met een vier-
de plaats in het eindklassement bij 
de 12-jarigen, én was hij winnaar 
van de groene trui van het tussen-
sprintklassement. Victor Broex reed 
bij de 13-jarigen een constante 
week met een tweetal 3e plaatsen 

in etappes en een 5e plaats in het 
eindklassement. In deze categorie-
en gingen ruim 70 renners van start. 
Clubgenoten Owen Geleijn (12e), 
Bente van Teesseling (23e) en Tij-
men van Loon (30e) eindigden ook 
bij de eerste 30. Bij de Junior Vrou-
wen reed Femke Markus naar de 
19e plaats in het  door de Scandi-
navische vrouwen beheerste deel-
nemersveld. Alle renners moesten 
in Drenthe op vrijdag afrekenen met 
temperaturen van boven de 35 gra-
den en enkele zware kasseistroken.
Vooral in Achterveld (negen wed-
strijden in zes dagen) moest men 
precies tijdens de hittegolf flink af-
zien. Victor Broex wist steeds net 
niet te winnen en scoorde maar 
liefst zes 2e plaatsen (5 keer in een 
etappe en in het eindklassement 
vcan de 12/13 jarigen). Zijn oudere 

zus Yvette Broex werd bij de Nieu-
welinge meisjes ook 2e in het eind-
klassement (maar won daar wel een 
individuele tijdrit). Teun Mouris be-
haalde bij de Nieuwelingen enke-
le top-10 klasseringen, maar zakte 
door pech weg uit de top-30. Zijn 
clubgenoot Michael den Toom was 
op de 11e plaats de beste Amstel-
renner. Na twee zware en leerzame 
weken zijn de renners nu wel aan 
een weekje rust toe.
De Elite renners van WTC De Am-
stel mochten de afgelopen weken 
overigens ook enkele overwinnin-
gen noteren. Dylan Groenewegen 
won de ronde van Alblasserdam en 
Patrick Bos won afgelopen zondag 
op knappe wijze de Kermisronde 
van Oostzaan door zijn Amstelveen-
se plaatsgenoot Koos Jeroen Kers in 
de sprint te kloppen.

Amstelrenners succesvol in etappekoersen
Fietsers moeten afrekenen met hoge 
temperaturen en zware kasseistroken

Klaverjassen met 
‘de Geluksvogels’
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt op woensdagavond gezellig 
gekaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Als u ook zin heeft om te 
komen klaverjassen dan bent u van 
harte welkom. Het motto luidt ‘Ge-
zelligheid is troef’. De kaartavond 
begint om 20.00 uur. Op 31 juli werd 
Jan Ramp eerste met 5851 pun-
ten, Teuny van Klaveren bezette een 
tweede plaats met 5135 punten en 
Martha Raadschelders eindigde als 
derde met 5039 punten. De poedel-
prijs ging deze keer naar Ria van 
Oostwaard met 3807 punten.



Waterpret in Aalsmeer
Heerlijk varen, surfen, zwemmen, dobberen, kanoën of suppen
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Aalsmeer - Vakantie naar de zon? Griekse 
stranden? Italiaanse meren? De kust van ons 
eigen land dan? Niet nodig! Aalsmeer heeft 
het allemaal en de temperaturen zijn helemaal 
gratis. Genieten dus, het afgelopen weekend 
waarin veel Aalsmeerders het water opgingen. 
Of ingingen want de watertemperatuur is zeer 
aangenaam. Zowel in de zwembaden binnen 
onze gemeente als op de Westeinderplassen 
en ook het Oosteinderpoelgebied werd druk 
gerecreëerd. Heerlijk varen, surfen, zwemmen, 
op een luchtbedje dobberen, met de kano op 
pad of suppen. En dan lekker laten opdrogen op 
het dek van de boot of gezellig op het Surfeiland. 
Vakantie vier je gewoon in Aalsmeer!

Foto's: www.kicksfotos.nl
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