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ADVERTEREN?
IN DE

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

George en Jacky drinken water

Prachtige tuin van Piet en Nel
Aalsmeer - “Vorige week las ik over de actie van de tuin en dieren foto’s. Ik 
moest meteen denken aan Piet en Nel van der Meer, opa en oma van mijn 
vriend. Wij komen daar elk weekend en ik bewonder elke keer weer met 
recht de prachtige tuin. Piet en Nel van der Meer doen nog steeds hun ui-
terste best om de tuin zo goed mogelijk bij te houden en dit lukt ze zeker! De 
tuin staat er elke keer weer prachtig bij. Elke zomer komen er weer prach-
tige, bloeiende bloemen op. Ook de dieren genieten in deze tuin, zo komen 
de vogels regelmatig langs om wat lekkers te snoepen. Hun eigen kat geniet 
ook van de tuin. Zo lag hij met dat hete weer heerlijk in het gras te zonnen! 
Kortom, deze tuin verdient in mijn ogen zeker een mooie plek in de krant! 
Het adres waar deze prachtige foto’s gemaakt zijn is bij Piet en Nel van der 
Meer aan de Uiterweg”, schrijft ‘bewonderaar’ Jacqueline van Holland.

Doe mee en win bon van Het Oosten
Dieren/tuinenwedstrijd: 
Op sleeptouw en genieten!

Aalsmeer - Zo geweldig, alle in-
zendingen voor de tuinen- en die-
ren-zomerwedstrijd van de Nieu-
we Meerbode! Vele inwoners stu-
ren foto’s van hun huisdier(en) en 
vertellen daarbij de leukste ver-
haaltjes of ‘koppen’ een korte al-
les zeggende tekst. Minder lezers 
geven een kijkje in hun tuinen, ter-
wijl hier veelal toch heel veel tijd 
in gestopt wordt en er in de tui-
nen genoten wordt van alle bloe-
men en planten, de natuur, de zon 
en de rust. Trots op uw tuin of uw 
huisdier? Iedereen mag meedoen 
met de tuinen- en dierenwedstrijd 
van de Nieuwe Meerbode. Mail 
een foto van de tuin of een huis-
dier met daarbij een verhaal of uit-

leg en wie weet prijkt de plaat vol-
gende week wel op de voorpagi-
na van de krant. Vier winnaars 
maken kans op een cadeaubon 
van tuincentrum Het Oosten aan 
de Aalsmeerderweg. Er wordt op 
twee cadeaubonnen van 150 euro 
en twee van 50 euro getrakteerd. 
Twee tuinen- en twee dierenfo-
to’s, die de voorpagina opgeluis-
terd hebben, krijgen dit cadeau. 
De tuinen- en dierenwedstrijd 
duurt tot eind augustus en foto’s 
kunnen opgestuurd worden naar  
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

De twee genomineerden 
van deze vierde week:

Aalsmeer - “Wij hebben op 
donderdag onze nieuwe Boer-
boel pup mogen verwelkomen, 
een half zusje van de Boerboel 
reu die wij al hadden. De klik 
tussen de twee honden was er 
vanaf het eerste moment. Broer 
George heeft zusje Jacky gelijk 
op sleeptouw de tuin door mee-
genomen. Aangezien het een 
warme dag was, moest er na-
tuurlijk ook gedronken worden. 
George doet dat het liefst bij de 
‘liksteen’ in de tuin. Hij gaat op 
zo’n moment op zijn tenen staan 
om bij het gat bovenin te komen. 
Daar kan hij het meeste wa-
ter ineens oplikken. Zusje Jac-
ky heeft eerst gekeken en deed 
hem daarna gelijk na. Helaas is 
haar lengte nog niet genoeg om 
bovenop te komen, maar dat 
komt vanzelf. Ze weet nu in ie-
der geval waar het lekkerste wa-
ter van Aalsmeer naar beneden 
komt”, vertelt de trotse eigenaar 
Monique van Binsbergen.

Wijkagent Erik van den Brun tijdens 
het interview begin juni: “Ken ook 
uw/jouw verantwoordelijkheid op het 
water.”

Vaarongeval met doden in Vinkeveen

Neem uw verantwoordelijkheid op 
de Westeinderplassen
Aalsmeer - Op zaterdag 2 augus-
tus rond kwart voor elf in de avond 

zijn op de Vinkeveense Plassen twee 
boten op elkaar gebotst. In een van 
de twee boten zaten vier mannen uit 
Leusden. Voor twee van hen, 51 en 
42 jaar oud, is de aanvaring nood-
lottig afgelopen. Ze zijn overleden. 
De andere twee zijn in shock opge-
vangen door de hulpdiensten. Het 
andere vaartuig, een speedboot met 
drie personen, is na de botsing weg 
gevaren. Er is een zoektocht opge-
zet en inmiddels is deze boot, be-
schadigd, terug gevonden en zijn 
de inzittenden aangehouden voor 
verhoor. Oorzaak van de botsing is 
waarschijnlijk het ontbreken van 
verlichting. En juist ‘gezien worden’ 
is op het meestal aardedonkere wa-
ter belangrijk. Ook op de Westein-
derplassen wordt veel in de avond 
en de nachtelijke uren gevaren. 
Veelal met weinig of zelfs geen ver-
lichting. Levensgevaarlijk, zo blijkt. 
Waarom is de speedboot weggeva-
ren? Niet de ernst ingezien, alcohol 
in het spel? Ook op het water gel-

den regels en niet voor niets! Be-
gin juni, toen het mooie weer zijn 
intrede deed, sprak wijkagent Erik 
van den Brun al zijn zorgen uit over 
het soms onverantwoordelijke ge-
drag op het water. Vooralsnog wor-
den vooral (jonge) snelvaarders ge-
spot en gewaarschuwd en hierover 
komen ook de meeste klachten bij 
de politie binnen. “Ken de regels en 
draag, net als in het verkeer, op het 
water uw/jouw verantwoordelijk-
heid”, zo benadrukte wijkagent Erik 
in het interview. Nu zeker heel be-
grijpelijk, er zijn al diverse rare ‘din-
gen’ gezien en gemeld bij de politie 
deze mooie zomer. Nogmaals: Ook 
op het water gelden regels! Hiervoor 
het geheugen opfrissen kan via de 
sites van de gemeente en de poli-
tie. Een dergelijk ongeluk met do-
delijke afloop zoals in Vinkeveen wil 
toch niemand herhaald zien op ‘on-
ze’ Westeinderplassen.

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Duurzame onder-
nemingen hebben de toekomst. 
Daarom organiseren de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn in sa-
menwerking met de lokale onder-
nemersverenigingen de verkiezing 
Duurzaamste Ondernemer in Am-
stelland. Zij nodigen ondernemers 
uit mee te doen met de Duurzaam 

MKB Award 2014. De Duurzaam 
MKB Award beloont het bedrijf dat 
het beste zijn bedrijfsvoering af-
stemt op samenleving en milieu. De 
deelnemende gemeente kiezen al-
lemaal een vertegenwoordiger die 
naar de finale gaat. In Aalsmeer 
wordt de lokale voorronde gecombi-
neerd met de voorronde van de Ver-
kiezing Onderneming van het jaar 

op 24 september. Op 8 oktober is de 
regionale finale in het centrum voor 
duurzaam ondernemerschap Zuid-
park in Ouder-Amstel. De Duurzaam 
MKB Award is een prijs voor onder-
nemingen uit de regio Amstelland, 
die succes hebben door duurzaam 
te ondernemen. Duurzaam onder-
nemen is ondernemen gericht op 
winst (profit), met respect voor de 

Aanmelden voor verkiezing 
Duurzaamste Ondernemer in Amstelland
Aanmelden nu mogelijk!

mens (people) en de natuur en het 
milieu (planet): ook wel de triple-
P-benadering genoemd. Denk aan 
milieuvriendelijke bedrijfsvoering, 
goed personeelsbeleid, initiatieven 
die het delen van machines of bij-
voorbeeld auto’s makkelijker maakt, 
werkgelegenheid voor mensen met 
een beperking, bevorderen van eer-
lijke handel, verduurzamen van pro-
ductketens en nieuwe financierings-
concepten. De prijs biedt onderne-
mers een podium en geeft hen de 
mogelijkheid om anderen te inspi-
reren. De winnaar van de Duurzaam 
MKB Award ontvangt een duurza-
me trofee, gemaakt door kunstenaar 
Guus Voermans, een geldprijs van 

2.000 euro en krijgt volop publici-
teit. Bovendien mag de winnaar zich 
het komende jaar De Meest Duurza-
me Onderneming uit de Amstelland 
regio noemen. De Duurzaam MKB 
Award is gebaseerd op de MVO 
prijs van het MVO Loont program-
ma, wordt uitgevoerd in samenwer-
king met FairBusiness en wordt mo-
gelijk gemaakt door de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ou-
der-Amstel en Uithoorn en het pro-
gramma MVO Loont. Voor de ver-
kiezing Onderneming van het Jaar 
kunnen ondernemers met meer dan 
20 werknemers zich nog tot 10 sep-
tember aanmelden via de website  
www.ovhj-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op maandag 4 augus-
tus is rond zes uur ‘s avonds een 
man onwel geworden op de West-
einderplassen. De politie- en brand-

weerboot en de ambulance waren 
snel ter plaatsen. De 66-jarige man 
uit Wassenaar is met een beroerte 
naar de VU gebracht.

Man onwel op eiland
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BINNENKORT OOK 
BIJ U IN DE BUURT!

Vanaf 13 augustus DEEN Aalsmeer Molenpad 19 
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

HulpDienst
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: aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

Vermist:
- Marconistraat: Grijs-witte kater van 1 jaar oud. Hij heet Kentut.
- Omgeving Gedempte sloot: Oude erg magere gester. poes. Beige-

wit cypers.
- Zwanebloemweg: Pastelkleurig lapjes poes. Zij heeft een litteken 

onder haar oog. Ze is gechipt en heet Luna.
- Ketelhuis: Cyperse poes. Slank postuur en heet Flow.
- Pontweg: Lapjeskat. Ze heet Speedy.

Gevonden:
- Machineweg:iets ouder zwarte poes met zwarte neus boven en 

wit onder neus loopt uit op driehoek
- Aalsmeerderweg: Zwarte kat.
- Rijsenhout, Bennebroekerweg: Gezonde, zeer tamme Agaponnis.
- Saturnusstraat: Gele kanarie.

Zondag 
10 augustus

KERKDIENSTEN

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 18.30u. met ds. C. 
van Atten in Lichtbaken, Rijsenhout.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Mieke 
Wierda. Collecte voor Pastoraal Di-
aconaal Fonds. Oppas kinderen via 
oppas@dgaalsmeer.nl.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Organist: Jan 
Terlouw. Koffie drinken.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten om 
10.00 u. en 18.30 u. met ds. C. van At-
ten uit Rijswijk, gez. dienst met CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Donderdag 7 en zondag 10.30u. in 
Karmelkerk eucharistieviering met 
L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloos-
terhof woord-communieviering met 
M. van Zoelen Zondag 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof in Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10 u. 
dienst met Dhr. Z. de Graaf, Katwijk. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

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

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.

Opbrengst collecte 2200 euro
Handicap.nl dankt gevers
Aalsmeer - In de week van 23 tot 
en met 28 juni heeft Handicap.nl 
naar jaarlijkse nationale collecte ge-
houden voor mensen met een han-
dicap en/of chronische ziekte in Ne-
derland. De opbrengst van de col-
lecte in Aalsmeer en Kudelstaart is 
2.200,98 euro. Het geld dat Handi-
cap.nl op heeft gehaald gaat onder 
andere naar het Ango Fonds. Vanuit 
dit Fonds wordt individuele financi-
ele hulp verleend aan mensen met 
een beperking die buiten elke rege-
ling van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en zorgverze-
keraar vallen, ongeacht of ze lid zijn 
van de Ango of niet. Ook wordt so-
ciaal, juridisch en financieel advies 
(waaronder belastingadvies) gege-
ven aan mensen met een beperking. 
Deze hulpverlening is hard nodig 
om de gehandicapte medemensen 
een volwaardig leven te geven met 

hun beperking of chronische ziek-
te, waarbij ze zelf de regie over hun 
leven kunnen voeren en niet (altijd) 
afhankelijk hoeven zijn van anderen. 
Dit kan bijvoorbeeld met een sta-op 
stoel of een speciaal matras. Maar 
ook met een autoaanpassing, zodat 
iemand zijn mobiliteit terugkrijgt en 
weer kan gaan werken en een ei-
gen inkomen kan werven. Ook kan 
een bijdrage gegeven worden voor 
de aanschaf van een computer om 
via het internet contacten te leg-
gen voor een hobby of (vrijwilligers) 
werk. Handicap.nl dankt alle gulle 
gevers en in het bijzonder de 15.000 
collectanten die een paar uur van 
hun tijd hebben gegeven om zich 
in te zetten voor mensen met een 
handicap. De organisatie hoopt vol-
gend weer op hen te mogen reke-
nen. Kijk voor informatie en contac-
ten op www.ango.nl. 

Het moment van overhandiding van de cheque. Van links naar rechts: Ron 
Bakkers, Dennis Vorster, Maria Hoekstra met daarnaast begeleidster Angela 
met enkele kinderen van de Lotusbloem.

Goede doelen stage bij Aikido
865,- voor De Lotusbloem
Aalsmeer - Op maandag 28 ju-
li heeft Maria Hoekstra, Clusterma-
nager van KDC De Lotusbloem in 
Aalsmeer, de symbolische cheque 
met daarop het eindresultaat van de 
Aikido Goede doelen stage in ont-
vangst genomen. Deze cheque werd 
haar overhandigd door de organi-
satoren van dit evenement, Den-
nis Vorster van Aishinkai Aikido 
Mijdrecht en Ron Bakkers van Aiki-
do Hikari uit Zaandam. Mede orga-
nisator van de Goede doelen stage, 
Patrick van Engelen van Aikido Mu-
nen Muso uit Haarlem, was wegens 
vakantie niet aanwezig. De definitie-
ve opbrengst van de Goede doelen 
stage is uiteindelijk 865 euro gewor-
den. Dit bedrag komt volledig ten 
goede aan Kinderdagcentrum De 

Lotusbloem in Aalsmeer. De Lotus-
bloem is een dagcentrum voor kin-
deren tot 18 jaar met een beperking. 
Om de cheque persoonlijk te over-
handigen kwamen Ron en Dennis, 
voor de gelegenheid gekleed in hun 
Aikido-outfit, maandagmiddag naar 
De Lotusbloem. Maria Hoekstra gaf 
aan erg blij te zijn met deze actie en 
ze benadrukte dat de 865 euro goed 
besteed zal worden. Er zal bijvoor-
beeld nieuw speelmateriaal voor de 
kinderen voor gekocht worden. 

Wegens het succes van deze Aiki-
do Goede doelen stage hebben Ron, 
Patrick en Dennis besloten om het 
evenement op termijn te gaan her-
halen en dan zullen zij weer een an-
der Goed Doel centraal stellen. 

Kudelstaart - Waar is het baasje 
van de cyperse kat met witte neus, 
bef en sokjes op bijgaande foto? 
Het dier loopt rond in de Madame 
Curiestraat in Kudelstaart. Wie het 
dier herkent wordt verzocht con-
tact op te nemen met de Dierenbe-
scherming afd. Noord-Holland Zuid 
via tel. 0297-343618

Baasje gezocht

Aalsmeer - Volgende week don-
derdag- en vrijdagavond, 14 en 15 
augustus, vindt weer een speci-
ale kaartverkoop plaats voor het 
Nostalgisch Filmfestival, dat op 9 
september in de feesttent op het 
Praamplein wordt gehouden. Tussen 
zeven en acht uur, worden aan de 
achterzijde van café De Praam (aan 
de zijde van het Praamplein dus) 
toegangskaarten verkocht. 

Voor zowel de middag- als avond-
voorstelling bedraagt de toegangs-
prijs slechts 5 euro. Vanaf zaterdag 
16 augustus zijn kaarten te koop bij 
Bruna in de Zijdstraat. Vorig jaar 
werd het Nostalgisch Filmfestival 
door ruim 1100 mensen bezocht; de 
avondvoorstelling (met 700 plaat-
sen) was toen geheel uitverkocht. 

Ook dit jaar kunnen liefhebbers van 
historische films van Aalsmeer hun 
hart weer ophalen. Het ruim twee 
uur durende programma is zeer 
gevarieerd. De films dateren van 
1930 tot 1987. Niet alleen in zwart-
wit. Want de nostalgische filmvoor-
stellingen beloven dit jaar namelijk 
niet alleen een feest van herkenning 
te worden, maar ook van kleur. Er 
staan niet minder vijf unieke kleu-
renfilms uit de jaren vijftig op het 
programma. Met prachtige opna-
men van onder meer de bloemen-
corso’s 1955, 1957 en 1958, de vei-
lingen, kwekerijen en allerlei her-
inneringen oproepende plekjes in 
Aalsmeer. De samenstelling en pre-
sentatie van het Nostalgisch Film-
festival, is weer in handen van jour-
nalist Dick Piet.

Volgende week donderdag- en 
vrijdagavond speciale kaartverkoop
Nostalgisch Filmfestival

Het Aalsmeerse straatleven in de jaren ’50, zoals hier bij het Polderhuis aan de 
Stationsweg (1957), herleeft in kleur op het Nostalgisch Filmfestival. 

Aalsmeer - Ondanks dat we mid-
den in de vakantieperiode zitten is 
er zondagmiddag 10 augustus aan-
staande in de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer weer ‘Inloop’.  Het 
thema van deze middag is ‘Zon-
dagskinderen’. De ‘Inloop’ is voor al-
le senioren vanaf 65 jaar in Aalsmeer 
en omstreken die de zondagmid-
dag zo lang vinden duren. De mid-
dagen hebben een open karakter 
en veel mensen hebben inmiddels 
de weg naar de ‘Inloop’ gevonden. 
De inloopmiddag start om 15.00 uur 
en duurt tot 16.30 uur. Er wordt be-
gonnen met een kopje thee of kof-
fie, er klinkt een verhaal of mooi ge-
dicht. Aansluitend is er alle gele-
genheid voor de ontmoeting met el-
kaar bij een goed gesprek of tijdens 
een van de spellen die klaarstaan. 
Sjoelen, Triominos, Rummikub, kee-
zen en memory zijn inmiddels ge-
liefd gebleken. Iedereen vanaf 65 
jaar is van harte welkom. De middag 
vindt plaats in het kerkgebouw van 
de Doopsgezinde Gemeente aan de 
Zijdstraat 55. De vrijwillige bijdrage 
is 2 euro. Kijk voor meer informa-
tie op www.dgaalsmeer.nl of neem 
contact op met Ellen van Houten via 
06-14144344

Inloop op 
zondagmiddag 
voor 65+-ers

ANBO-ers eten 
gezellig met elkaar
Aalsmeer - Op donderdag 31 ju-
li gingen bijna dertig ANBO leden 
weer gezellig met elkaar uit eten. 
Deze keer waren ze te gast bij het 
tapas restaurant La Habanita aan 
de Oosteinderweg in Aalsmeer. Tus-
sen half zes en zes uur druppelden 
de mensen binnen en werd er be-
gonnen met een borrel op het ter-
ras. Daarna werd het eten binnen 
voortgezet. Als vanouds werd er 
een drie gangen menu geserveerd. 
Het eetfestijn is iedere twee maand 
weer een succes. Ook nu in de va-
kantie periode kwamen er weer vol-
doende mensen opdagen om er 
weer een gezellige avond van te 
maken.

Waar is poes 
Flow?

Aalsmeer - Sinds donderdag 17 ju-
li is poes Flow vermist. Flow heeft 
een getijgerde kleur en een slank 
postuur. Ook is Flow gechipt. Flow 
is voor het laatst gezien in de buurt 
van het Ketelhuis. De baasjes zijn 
radeloos en hopen Flow dan ook 
snel thuis weer te kunnen ontvan-
gen. Flow kan verstopt zitten in een 
schuur of een garage. Degene met 
de gouden tip, krijgt een beloning! 
Heeft u informatie? Neem dan con-
tact op met Hoep via 06-44633386 of  
hoep@telfort.nl
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STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST
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TIP:TIP:

Kleurige blokfl uit
‘Nuvo’

Western gitaar
‘CLX’ (met hoes)
                              

Stemapparaat
(o.a. Motion, Intelli)
                               €12,50

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

   €  79,-
Mondharmonica-box
‘Memphis’
(7 stuks)    € 39,95

   € 9,95

   vanaf

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:
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Elke dag films voor alle leeftijden
Komische film ‘Sex Tape’ 
draait in Crown Cinema
Aalsmeer - Verwacht vanaf van-
daag, donderdag 7 augustus, in 
Crown Cinema: de komische film 
‘Sex Tape’. Vroeger hadden Jay (Ja-
son Segel) en Annie (Cameron Di-
az) een spannend seksleven, maar 
tien jaar (en twee kinderen) later is 
de passie en romantiek in hun re-
latie ver te zoeken. Ze besluiten - 
want waarom ook niet? - om zich-
zelf te filmen terwijl ze drie uur lang 
alle standjes uitproberen uit het 
boek The Joy of Sex. Het leek een 
goed idee totdat ze erachter komen 
dat hun wel erg persoonlijke vi-
deo per ongeluk naar andere men-
sen is verstuurd. Nu hun reputatie 
op het spel staat, moeten ze zien te 
voorkomen dat de video online ver-
schijnt, wat leidt tot een onvergete-
lijke avond met bizarre gebeurte-
nissen. Een hit in de bioscoop voor 
de kids is de spannende en hart-
verwarmende film ‘Koemba: De ze-
bra die zijn strepen kwijt is’. Koem-
ba heeft slechts enkele strepen op 

zijn vachtje, waardoor hij door de 
rest van de kudde buiten gesloten 
wordt. Dan dreigt er extreme droog-
te en gaat de moedige Koemba op 
zoek naar de beroemde waterput. 
De waterput ook waar de eerste ze-
bra’s hun strepen hebben gekregen. 
Want die wil Koemba ook! Crown 
Cinema is deze zomervakantie el-
ke dag geopend en biedt een sca-
la aan films voor iedereen in de gro-
te en in de kleine zaal. Lekker met 
een bak popcorn en (soms) een 3D-
bril op kijken naar: ‘Maleficent’, ‘Hoe 
tem je een draak 2’, ‘Planes: Redden 
en blussen’, ‘Heksen bestaan niet’ 
en onder andere ‘K3 en het Dieren-
hotel’. Aanraders voor de groten: ‘22 
Jump Street’, ‘Transformers: Age of 
Extinction en onder andere ‘Step 
Up All In’. Kijk voor meer informatie 
en filmtijden op: www.crowncine-
ma.nl. Kaarten reserveren kan tele-
fonisch via 0297-753700 of per mail 
info@crowncinema.nl. Adres is Van 
Crown Studio’s is Van Cleeffkade 15.

Twintig jaar feestweek Aalsmeer
Feest met Sharon Doorson 
en Edwin Evers Band 
Aalsmeer - De organisatie van de 
feestweek is trots om op de vrij-
dagavond in de tent op het Praam-
plein te mogen trakteren op maar 
liefst twee bands. Op 12 septem-
ber kan tijdens deze twintigste edi-
tie vol activiteiten voor alle leeftijden 
genoten worden van Sharon Door-
son met band en niemand minder 
dan de Edwin Evers Band. De feest-
week begint op zondag 7 septem-
ber met een kerkdienst, op maan-
dag staat de SPIE sportavond op het 
programma, op dinsdag 9 septem-
ber zijn er in de middag en avond 
nostalgische films, op woensdag is 
de kindermiddag en is in de avond 
het podium voor de Aalsmeerse 
band Red Maddies en Ten Beers Af-
ter en donderdag 11 september pre-
senteert de organisatie weer op 100 
% Aalsmeer met dit keer Gerard Jo-
ling, Jan Leliveld, Bonnie St. Claire, 
Danny Terp en dj Kees Markman. 
Op vrijdag is de seniorenmiddag 
met John Spoel en ‘s avonds gaan 
dus de spots aan voor Sharon Door-
son met band en de Edwin Evers 
Band. Sharon besloot vorig jaar mee 

te doen aan het tweede seizoen van 
The Voice of Holland! Tijdens de 
blind auditions draaien alle coaches 
zich om en kiest Sharon voor Mar-
co Borsato. Tijdens het programma 
zingt ze duetten met Ben Saunders 
en Alain Clark. Ook staat ze maar 
liefst 5 keer als gastartiest bij de 
concerten van Marco Borsato. De 
band rond drummer, zanger en dj 
Edwin Evers bestaat louter uit top-
musici. De Edwin Evers Band met 
een ‘strakke’ blazerssectie trakteert 
op bekende hits uit de jaren zeven-
tig tot nu. Meezingen mag! De tent 
gaat vrijdag 12 september open om 
20.30 uur, de aanvang is 21.00 uur 
en om 01.00 uur is het programma 
ten einde. Kaarten voor deze feest-
avond op 12 september kosten, net 
als de 100 % Aalsmeer-avond op 
donderdag, 17,50 euro in de voor-
verkoop. Aan de zaal 22,50 euro. 
Kijk voor het volledige program-
ma van de feestweek (afsluiting op 
zaterdag 13 september met onder 
andere Jan Smit) en aankoop van 
kaarten op de website www.feest-
week.nl.

Familievoorstelling met Rob en Emiel

Magic for Make a Wish in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 4 oktober 
is de familieshow ’Magic for Make a 
Wish’ te zien in het Crown Theater. 
Cabaret en magic van Rob en Emiel: 
100% voor het goede doel! Rob en 
Emiel vieren hun 10-jarig bestaan 
op een wel heel bijzonder manier
Vijf shows door het hele land, waar-
van 1 in Aalsmeer, waarbij de op-
brengst geheel naar Make-A-Wish 
Nederland gaat. In deze show ziet u 
het beste van 10 jaar Rob en Emiel. 
Verwacht stand-upcomedy, caba-
ret, theater, mindreading en magic 
in een wervelende voorstelling voor 
het hele gezin (vanaf 12 jaar). Rob 
en Emiel zijn anders, snel, uniek, 
grappig, verwonderlijk, theatraal, in-
teractief, lekker om te kijken én on-
vergetelijk. Rob en Emiel dromen 
van volle zalen, zodat er meer (al-
lerliefste) wensen van kinderen met 
een levensbedreigende ziekte wor-
den gerealiseerd. De opbrengst is 
100% voor Make-A-Wish Nederland 
en iedereen helpt mee. U steunt het 
goede doel én heeft een geweldi-
ge avond uit. Deze kans laat u toch 
niet lopen? Make-A-Wish Neder-
land vervult ieder jaar ruim 500 lief-
ste wensen van kinderen en jonge-
ren tussen 3 en 18 jaar met een le-

vensbedreigende ziekte. Kinderen 
voor wie het leven voor een groot 
deel bestaat uit angst, zorgen en 
ziekenhuisbehandelingen. Make-A-
Wish Nederland haalt deze kinde-
ren uit de zorgen en laat ze door het 
vervullen van hun liefste wens weer 
kind zijn in plaats van patiënt. Dit 
geeft deze kinderen maar ook het 
hele gezin kracht en energie voor 
de toekomst. 
Verzeker u van een plaatsje en be-
stel nu kaarten via www.crownthe-
ateraalsmeer.nl. Voor de maand au-
gustus geldt nog het speciale tarief 
van twee voor de prijs van 1, voor 
alle voorstellingen! De Magic Show 
for Make a Wish op zaterdag 4 ok-
tober begint om 19.00 uur. Informa-
tie ook via 0297-753680.

Muziek
Vrijdag 8 augustus:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Thema-feest in feesterij de Bok, 
Dreef 5, 22u.
Zaterdag 9 augustus:
* Summerdance Party op surfeiland, 
Kudelstaartseweg, 15-01u.
* Zomerconcert Wilbert en Wim Ma-
gré en Carina Bossenbroek op vleu-
gel, orgel en panfluit in Dorpskerk, 
Kanaalstraat v/a 20u.
* Party met dj in café de Praam in 
Zijdstraat v/a 22u. 
* Thema-feest in feesterij De Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
Zondag 10 augustus:
* Akoestisch gitaarduo ‘99 and a 
half’ op terras The Shack, Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer v/a 16u.

Films
T/m 14 augustus:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met: Oorlogsheimen, 22 
Jump Street en De Poel. Ook Step 
Up All In, Transformers Age of Ex-
tinction, Soof en Toscaanse bruiloft. 
Voor jeugd: Hoe tem ik een draak, 
Rio2, Heksen bestaan niet, K3 en 
het dierenhotel, Planes2: Redden en 
blussen en Koemba de zebra.

Exposities
Vanaf 3 juli:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
7 tot en met 9 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 9 augustus
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
9 en 10 augustus
* Historische Tuin open. Zaterdag 

en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collectie 
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag 14-17u. 
Tot en met 17 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden 
* Portretten van Ria en Kaylee Brui-
ne de Bruin in fysiotherapiepraktijk 
Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
Augustus:
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 7 augustus:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ovak pedaalridders fietstocht. Ver-
trek 13.30u. bij zwembad Dreef.
7 t/m 14 augustus:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 
elke dag open 13 tot 17u. 
Zaterdag 9 augustus:
* Brocante verkoop aan Hornweg 
193, 11-16u. Bij mooi weer.
Dinsdag 12 augustus:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 85 v/a 10u.
Woensdag 13 augustus:
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Woensdag 13 augustus:
* AVA baanloop bij atletiek vereni-
ging Aalsmeer aan de Sportlaan 43 
v/a 20u.
Donderdag 14 augustus:
* Zomerworkshop voor kids, ont-
werp je eigen dier, in bibliotheek, 
Marktstraat, 10-12u.
Zaterdag 16 augustus:
* Waterpolotoernooi in Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade v/a 14u. 

Kunstroute derde week september
Locatie ‘De Populier’ een 
bron van expressiviteit
Aalsmeer - In aanloop naar de 
kunstroute (derde weekend van 
september) besteedt de Nieu-
we Meerbode aandacht aan deel-
nemende kunstenaars en de loca-
ties. Deze keer Het voormalige Wel-
lantcollege in de Jac. P. Thijsselaan 
12. Deze locatie, beter bekend on-
der de naam, De Populier, herbergt 
- nu de leerlingen zijn verdwenen - 
een aantal hardwerkende en ent-
housiaste kunstenaars. Zij zijn zeer 
gelukkig met de prachtige ruim-
tes die precies over het licht be-
schikken waar een kunstenaar vro-
lijk van wordt. Ook de cursisten van 
de kunstenaars voelen zich zeer op 
hun gemak in deze locatie waar-
van men maar mag hopen dat de 
projectontwikkelaar voorlopig nog 
geen andere plannen heeft met dit 
gebouw. Hoewel de toekomst onze-
ker is, hangt er niet echt een zwaard 
van Damocles boven het hoofd van 
de kunstzinnige huurders. “Wij den-
ken er maar zo min mogelijk aan. 
Tijdens de kunstroute gaan wij het 
leuk inrichten”, vertelt Sunny Neeter 
die dit jaar de organisatie van Chris-
ta Logman heeft overgenomen. De 
vaste groep kunstenaars bestaat uit: 
Christina Villabal (schilderijen mixed 
media), Petra Költgens (geeft oude 
meubelen een tweede leven), Chris-
ta Logman (schilderijen- vooral por-
tretten) en Sunny Neeter (schilderij-
en mixed media en ruimtelijke ob-
jecten). 
Speciaal voor de kunstroute nodig-
de zij een aantal kunstenaars uit. 
“Alle deelnemers zijn lid van de Ver-
eniging Amstelland Kunst (VAK), 
een professionele organisatie.” 
Daarnaast worden er in het week-
end een paar interessante work-
shops georganiseerd. De gastexpo-
santen zijn: Astrid Stoffels (schilde-
rijen) en Wiep Valentijn (sieraden). 
Haar specialiteit is weeftechniek in 
zilver, het levert een bijzonder re-
sultaat op. Karina Tan (San Sia) is 
beeldhouwster, Tries Smilde maakt 
keramiek, Tamar Shilo (schilderijen), 
Susanne Compier, was ooit docente 
op de Populier, en doet nu met haar 
schilderijen mee aan de kunstrou-
te. Cilia Groenveld (sieraden), Ma-
ry Kuiper maakt originele bronzen 

vogelnestjes en tot slot de sprook-
jesachtige tekeningen van Eef Gay-
kema. Op beide dagen zal gastex-
posant Tries Smilde een doorlo-
pende workshop ‘Tegels beschilde-
ren’ geven. Zaterdag 20 september 
is er een demonstratie schilderen 
Mixed Media van Sunny Neeter. Zij 
licht een tipje van de sluiter op hoe 
haar cursisten op een speelse ma-
nier in een inspirerende ruimte leren 
hun eigen gevoelens en ideeën om 
te zetten in kleur. Door middel van 
mixes media, acrylverf, inkt, pastel, 
modelleerpasta, gel medium zand, 
enz. laat zij zien wat je allemaal met 
deze materialen kunt doen. 
De workshop ‘Creatieve Psychologi-
sche Verkenning’ staat onder leiding 
van de Psychologe Christa Logman. 
Haar lezingen in het gemeente-
huis waren voor veel luisteraars een 
openbaring. Christa wist de aanwe-
zigen ervan te overtuigen hoe be-
langrijk kunst in het leven van de 
mens is. Heel boeiend! Zondag 21 
september om 14.00 uur is men wel-
kom! Beeldhouwster San Sia geeft 
op de zaterdag van 14.00 tot 16.00 
uur een demonstratie steen hakken 
en zondag van 12.00 tot 14.00 uur. 
Er is gedurende dit weekend veel 
nieuw werk te bewonderen. Kortom, 
stap op de fiets om te leren ontdek-
ken hoe de wereld van de kunst het 
leven kan veranderen. De Populier is 
een bron van expressiviteit. Te jam-
mer om dat te missen. Koffie en thee 
staan klaar!
Janna van Zon

AGENDAJaren ’60-’90 herleven op Shack-terras

Livemuziek op zondag
Oude Meer - De zomerse zon-
dagmiddagen in The Shack blijven 
’n publiektrekker voor jong en oud. 
Ook de komende zondag, 10 augus-
tus, is er weer livemuziek op het ge-
zellig terras aan het water in Oude 
Meer. Een akoestische gitaar, zang, 

Bezoekers mogen stemmen
Veel bewondering voor 
‘Amazing Amateurs’
Aalsmeer - Sinds de opening van 
de expositie Amazing Amateurs op 
28 juni hebben ruim 400 bezoe-
kers de expositie bezocht in Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 
9. De stichting voor Kunst en Cul-
tuur houdt voor de derde maal een 
dergelijke tentoonstelling die de 
amateurkunstenaar de gelegen-
heid geeft zijn of haar kunstwer-
ken aan een groot publiek te tonen. 
Dit jaar doet ook het atelier Steen-
goed mee van de stichting Helioma-
re. In dit atelier werken mensen met 
niet aangeboren hersenletsel aan 
kunstwerken van keramiek en mo-

zaïek. Uit de reactie van de bezoe-
kers blijkt dat deze amateur expo-
sitie zeer wordt gewaardeerd. Er is 
vooral ook veel bewondering voor 
de inbreng van het atelier Steen-
goed en dit heeft geresulteerd in ve-
le verkopen. Alle bezoekers mogen 
meedoen aan de verkiezing van de 
Amazing Amateur Award. Zondag-
middag 17 augustus, de laatste ex-
positiedag, zal deze Award om 15.00 
uur worden uitgereikt. Amazing 
Amateurs gaan bewonderen kan ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.   

Summerdance
Aalsmeer - Duimen voor een zon-
nige middag en een zwoele avond, 
want aanstaande zaterdag 9 augus-
tus is weer het jaarlijkse openlucht-
dansfeest op het Surfeiland aan de 
Kudelstaartseweg. 
Om 15.00 uur begint Summerdan-
ce al en worden liefhebbers uitge-
nodigd te komen dansen, luiste-
ren en chillen. Om zes uur wordt 
het eiland afgesloten om verder op 
te bouwen voor het spektakel in 

de avond. Summerdance trakteert 
dit jaar op een groot aantal beken-
de dj’s. Mighty Pools neemt plaats 
achter de knoppen, evenals Thomas 
Newson, Gregor Salto, La Feunte 
& MC Boogie, Girls Love Djs, Roul 
and Doors, Artistic Raw en Dirt-
caps. Het Summerdance feest duurt 
tot 01.00 uur. Kaarten kosten 17,50 
per stuk en zijn verkrijgbaar via  
www.summerdance.nl. Op de web-
site tevens meer informatie.

en mondharmonica maken het duo 
“99 and a half” tot een aangename 
beleving van Rock ’n Roll, Soul en 
Blues uit de jaren ’60 t/m ’90. Num-
mer van The Kinks, The Troggs, Ed-
dy Cochran, Doobie Brothers, Fred-
die King, Status Quo, Gruppo Spor-
tivo, Fats Domino, Beatles, Rolling 
Stones en zelfs Alice Cooper zor-
gen voor de nodige nostalgische 
herkenning! Dit gaat wederom ‘n 
bijzonder gezellige zondagmiddag 
worden, dus stap op de fiets, in je 
auto of boot richting Oude Meer 
voor akoestische live muziek in 
’n relaxte sfeer! The Shack is zon-
dag 10 aug. open vanaf 15.00 uur 
en “99 and a half” begint om 16.00 
uur. De entree is gratis. Voor alle in-
fo en openingsdagen/tijden: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

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

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.am-
stelveen.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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over 
deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

AfSpRAkEN buRGEMEESTER EN WETHOudERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl 
of uw gemeentegids.

iNSpREkEN iN 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 hier-
voor 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 ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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

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

SERViCEpuNT bEHEER EN uiTVOERiNG 
pROViNCiE NOORd-HOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-
0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar 
tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. 0297-387575, 
de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Restaurant Steakhouse “Enjoy” (Z-2014/043288), 
 Oosteinderweg 387.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is ingetrok-
ken:
- Van Cleeffkade 15, Club Liberty/Big Apple 
 (Z-2014/020806) (verzonden 29 juli 2014).

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Cafetaria Creta V.O.F. (Z-2014/034951), 
 Machineweg 33 (verzonden 5 augustus 2014).

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Restaurant Steakhouse “Enjoy”” (Z-2014/043288), Oost-

einderweg 387.

TER iNzAGE

t/m14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 
22, 28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, 
(Schinkelpolder) (het besluit tot intrekking 
van de reactieve aanwijzing van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland, het op 4 ju-
li 2013 gewijzigd vastgestelde bestemmings-

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dorpsstraat 83 (Z-2014/045066), het kappen van vier bo-

men;
- Door gehele gemeente Aalsmeer (Z-2014/045284), 
 het plaatsen van diverse banieren;
- Kudelstaartseweg 263 (Z-2014/044973), 
 het verhogen van de kap van de woning;
- Ophelialaan 94A (Z-2014/044594), 
 het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten;
- Ophelialaan 124 (Z-2014/044735), 
 het wijzigen van een gevel;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/044852), 
 het oprichten van een onderheid terras;
- Sportlaan 81 (Z-2014/045202), het plaatsen van twee 
 dakkapellen en het aanleggen van een loopbrug.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)melding(en) is/zijn ontvangen:
- Einsteinstraat 103 (Z-2014/044623), 
 het melden van brandveilig gebruik:
- Vuurdoornstraat 11 (Z-2014/045059), 
 het melden van brandveilig gebruik.

RECTifiCATiE

Vorige week is onderstaande aanvraag gepubliceerd met 
huisnummer 24, het juiste nummer moet zijn:
- Machineweg 25-27 (Z-2014/040712), 
 het oprichten van een woonhuis.

Officiële Mededelingen
7 augustus 2014

GEACCEpTEERdE (SLOOp-)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 193 (Z-2014/042553), 
 het verwijderen van asbesthoudende materialen 
 (verzonden 4 augustus 2014).
Geaccepteerde (sloop)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning:
- Red Bull voorbij Pampus, Vrouwentroost/Surfeiland, 
 10 augustus 2014 (Z-2014/042971)
Datum verzending vergunning: 5 augustus 2014

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

plan “Schinkelpolder” en de daarbij behoren-
de stukken)

t/m 15082014 Burg. Kasteleinweg 3 en 4 (intrekken be-
staande omgevingsvergunning (v/h vergun-
ning Wet milieubeheer) d.d. 4 juli 1995 (nr. 
WM 94-64) voor de twee LPG-tankstations, 
m.i.v. 31 maart 2015 in te trekken).

t/m 21082014 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-
vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

t/m 21082014 Het besluit om economische activiteiten aan 
te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 
het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet 
markt en overheid en vervat in artikel 25h, 
vijfde lid, van de Mededingingswet.

t/m 28082014 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, eerste wijziging” met de daarop be-
trekking hebbende stukken (toelichting, re-
gels en een verbeelding (plankaart). Het plan-
gebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden 
aan de Rietwijkeroordweg 24 te Aalsmeer).

t/m 04092014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 32 (Z-
2014/004937).

t/m 04092014 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oost-
einderweg 404 (Z-2013/060345) en besluit 
hogere grenswaarden; voornemen weigeren 
aanvraag omgevingsvergunning met uitge-
breide procedure (Rietwijkeroordweg 45A)

t/m 12092014 Aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Marconistraat 
10A (Z-2014/025148) (melding brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf); en Baccarastraat 
3 (Z-2014/028450) (melding brandveilig ge-
bruik buitenschoolse opvang).

Sluit deuren en ramen altijd goed af!
Toename inbraken woningen
Aalsmeer - In de gemeente nemen 
op dit moment de inbraken en in-
sluipingen toe, vooral veel wonin-
gen in Kudelstaart zijn doelwit van 
dieven. De politie let goed op en 
doet extra surveillances. Inbrekers 
hebben geen vakantie en zijn juist 
deze periode actief. Bel 112 bij ver-
moeden inbraak heterdaad of ver-
dachte situatie. Bewoners kunnen 
zelf ook veel doen om inbraak te 
voorkomen. Met een aantal eenvou-
dige maatregelen is ieder huis be-
ter te beveiligen. En: Sluit ramen en 
deuren goed af als u uw woning 
verlaat, al is het maar even. Vergeet 
ook de ramen en deuren op de eer-
ste etage niet. Berg klimmateriaal, 
zoals ladders en tuinmeubilair altijd 
op of maak ze goed vast. Laat regel-
matig de post uit uw brievenbus ha-
len tijdens uw afwezigheid. Laat uw 
tuin en planten tijdens uw langduri-
ge afwezigheid verzorgen. Een on-
verzorgde tuin, hoog gras, enz. ge-
ven aan dat de bewoners langdurig 
afwezig zijn. Zorg dat uw huis een 
bewoonde indruk maakt. Laat uw 
huis eruit zien, alsof u nog aanwe-
zig bent. Laat met behulp van scha-
kelklokken verlichting (onregelma-
tig) aan- en uitgaan. Laat buiten-
verlichting tijdens de nacht bran-
den. Uw buren willen misschien wel 
een oogje in het zeil houden en er-
voor zorgen dat uw woning een be-
woonde indruk maakt. Dit door de 
post weg te halen, de auto af en toe 
eens op de oprit te zetten, ‘s avonds 

de gordijnen te sluiten en deze in de 
ochtend weer te openen. Hiermee 
zet u gelegenheidsinbrekers op het 
verkeerde been.

Burenkaart en vakantieservice
Via www.politiekeurmerk.nl/zomer-
campagne kan een burenkaart ge-
download worden. Noteer daar-
op uw vakantiegegevens zodat uw 
buren weten waar ze u kunnen be-
reiken in geval van nood. Het dient 
ook als geheugensteuntje voor wat 
jullie met elkaar hebben afgespro-
ken over hoe zij uw woning een be-
woonde indruk kunnen geven tij-
dens uw vakantie. 
Ook kan gebruik gemaakt worden 
van de vakantieservice van de po-
litie. U kunt de politie per e-mail la-
ten weten dat uw woning een paar 
dagen of weken niet bewoond is. De 
service loopt het gehele jaar door 
en is niet alleen bedoeld voor de 
zomervakantie! Tijdens uw vakan-
tie houdt de politie een extra oog-
je in het zeil. Als er aanleiding toe 
is, bijvoorbeeld wanneer een raam 
of deur openstaat, nemen zij con-
tact op met het door u opgege-
ven waarschuwingsadres, zodat zij 
maatregelen kunnen nemen. Ver-
meld in uw e-mail: uw adresgege-
vens, de afwezigheidsperiode, het 
waarschuwingsadres/sleutelhouder 
(naam, adres én telefoonnummer). 
Stuur uw e-mail naar: aalsmeer-
wijkteamsecretariaat@amsterdam.
politie.nl 

Bijzondere bloemrijke rotonde!
“Dagelijks rijd ik om deze prachtige rotonde in Aalsmeer en waan mezelf in 
een dorpje in Frankrijk. Wat een verrassend mooie bloemenzee vermengd met 
wuivende siergrassen. Bedankt hoveniers!” aldus I.M.G. Van der Torre -Verlaan

Steunbetuigingen vlucht MH17 
naar nieuwe locatie Schiphol
Aalsmeer - Zondagavond 3 augus-
tus zijn de steunbetuigingen aan de 
slachtoffers en nabestaanden van 
vlucht MH17 naar een nieuwe loca-
tie op Schiphol gebracht. Deze loca-
tie is in de Traverse onder het World 
Trade Center Schiphol Airport en op 
250 meter loopafstand van de hui-
dige locatie voor Vertrekhal 3. De 
nieuwe locatie blijft voor lange-
re tijd beschikbaar en is dagelijks 
open voor bezoekers tussen 07.00 

uur en 19.00 uur. De verse bloemen 
worden naar de nieuwe locatie ge-
bracht, net als de andere uitingen 
van medeleven zoals brieven, kaar-
ten, foto’s en knuffels. Van de ove-
rige bloemen worden kaartjes, etc. 
afgehaald en ook deze worden in de 
nieuwe ruimte gelegd. 

In de nieuwe ruimte blijft de moge-
lijkheid voor bezoekers om condole-
anceboeken te tekenen.

Aalsmeer - De biljart Vereniging 
Aalsmeer gaat op 11 augustus weer 
van start met de onderlinge club com-
petities 2014/2015 op de maandag-, 
dinsdag- en woensdagmiddag. Op 
donderdag- en vrijdagavond zijn er 
weer clubavonden en op de zaterdag-
middag is er gelegenheid om een par-
tij te spelen. Ook worden er dit seizoen 
diverse activiteiten georganiseerd. Op 
6 en 13 september is het Gerlof Beu-
mer Toernooi en op 8, 15 en 22 okto-
ber is het Persoonlijke kampioenschap 

2e klasse Libre met spelers uit het dis-
trict. Op 6, 13 en 20 november is het 
persoonlijke kampioenschap 3banden 
voor recreanten. Op 19 en 26 novem-
ber is het persoonlijk kampioenschap 
hoofdklasse Libre met de grote jon-
gens uit het district. Op 12 en 13 de-
cember wordt de gewestelijke finale 3e 
klasse Libre georganiseerd en op 2 en 
3 januari 2015 de finale bandstoten 3e 
en 4de klasse. Ook wordt er op 4 juni 
2015 het Nederlands kampioenschap 
Libre 2e en 4e klasse georganiseerd. 

Biljart Vereniging Aalsmeer

w
w

w
.d

e
e

n
.n

l

AL 80 JAAR EEN 
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Zomerworkshop voor kids
Ontwerp je eigen dier
Aalsmeer – Ben je een beetje cre-
atief en zoek je nog iets leuks om 
te doen in de zomervakantie? Wat 
dacht je van een workshop gegeven 
door striptekenaar Irene Mulder, te-
kenaar voor Kidsweek. Je kan kie-
zen uit twee workshops voor kinde-
ren in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar. 

Op donderdag 14 augustus is dit de 
workshop Ontwerp je eigen dier. 
Donald Duck, Kikker en Nemo: het 
zijn allemaal dieren, geplaatst in een 
verhaal waar ze de gekste avontu-
ren beleven. In deze workshop leer 
je hoe je dieren moet tekenen. Waar 
moet je op letten als je een slurf, af-
grijselijke tanden of schattige ogen 
tekent? Vervolgens maak je er een 
mooi stripboekje van met een zelf-
verzonnen verhaal. Deze workshop 
is in bibliotheek Aalsmeer in de 
Marktstraat op donderdag 14 au-
gustus van 10.00 tot 12.00 uur. Voor 
de workshop geldt dat er een be-
perkt aantal plaatsen is en vol is 
vol. De deelnameprijs is 6,50 eu-
ro. Pashouders betalen 5,50 eu-
ro en in de voorverkoop gaat van 
deze bedragen nog eens een eu-
ro af. Kaarten zijn online te koop via 
www.debibliotheekamstelland.nl of 
in een van de Amstelland bibliothe-
ken.

Aalsmeer - Dat Het Veldboeket, 
het jongste project van de Kunst-
ploeg, echt voor alle leeftijden is 
bleek wel uit de belangstelling voor 
een speciale workshop in het Zorg-
centrum Aelsmeer. Een kleine twin-
tig 80- en 90 plussers schilderden 
die ene speciale  bloem voor ie-
mand die hen na aan het hart ligt. 
Voor de een was dat z’n vrouw of 
moeder, voor een ander was dat een 
zus of een dochter. Het resultaat, de 
bloemen en tekstjes, zijn ontroerend 
en prachtig om te zien. Dat kan tij-
dens de Kunstroute in het 3e week-
end van september. Het decor is het 
gras van wat vorig jaar de Gebrei-
de Boomgaard was. Het is ook de 
plek om op zondagmiddag om vier 

uur de bloemen, de schilderijtjes, 
uit het Veldboeket te plukken en 
ook echt weg te geven. De Kunst-
ploeg is ook in gesprek met het 
Kloosterhof. Daarnaast doen He-
liomare  en een aantal basisscho-
len in Aalsmeer mee aan dit leu-
ke community kunstproject. On-
der de schilders van het Zorgcen-
trum Aelsmeer kon ondertussen 
deelnemer 200 worden genoteerd. 
Er is meer informatie over dit pro-
ject te vinden op de Facebook pagi-
na van de Kunstploeg, https://www.
facebook.com/dekunstploeg. Een 
e-mail sturen om mee te doen mag 
natuurlijk ook, DeKunstploeg@
xs4all.nl
Foto: De Kunstploeg

80- en 90 plussers schilderen 
mee aan Het Veldboeket

Uitgeest - Op zondag 17 augus-
tus wordt in Sportcentrum Uitgeest 
voor de derde keer een hobbybeurs 
gehouden. De standhouders vul-
len circa vijftig marktkramen met 
nieuwe producten en benodigd-
heden voor diverse creatieve hob-
by’s. Er zijn materielen te koop voor 
(3D) kaarten, miniaturen, sieraden, 
scrapbooken, stempelen, ponsen, 
breien/haken, de elastiekjes-rage et 
cetera. Ook zijn er diverse demon-
straties en workshops. Er zijn stands 
voor de poppen- en berenliefheb-
ber, nieuw en antiek, en er is een 
stand met modelbouw. Dit keer is 
ook een lid van de Samzam-verza-
melclub van de partij met melkcup-
jes. Nieuwe items zijn vanzelfspre-
kend welkom bij deze verzamelaar. 
De bezoekers krijgen het magazi-

ne Hobbyfestival gratis zolang de 
voorraad strekt bij de entree. Op de 
website www.hobbyfestival.nl kan 
men een kortingbon op de entree 
downloaden. De beurs wordt geor-
ganiseerd door Heins & Hobby’s op 
de Zienlaan 4 in Uitgeest van 10.30-
16.30 uur. Entree volwassenen vier 
euro (kortingbon op de site), kinde-
ren tot twaalf jaar gratis.

Creatieve hobbybeurs

Ontdek de Hornmeer met 
park, dieren en midgetgolf
Aalsmeer – Terug van vakantie of 
een thuisblijf-vakantie? Aalsmeer 
biedt tal van mogelijkheden om ver-
maak te hebben. Ga eens de Horn-
meer in en ontdek het mooie groe-
ne park met bruggetjes en smalle 
paden. En als je er toch bent, kin-
derboerderij Boerenvreugd is een 
heerlijk en leerzaam middagje uit 
voor groot en klein. De kinderen 
kunnen naar hartelust klimmen en 
klauteren op het speelterrein, met 
zand en water spelen en natuurlijk 
kennis maken met de vele dieren op 
de kinderboerderij. In het huis op 
Boerenvreugd is een winkeltje ge-
maakt waar ijsjes en snoep te koop 
zijn en op de zolder is altijd een ex-
positie te zien. De kinderboerderij 
heeft overigens ook diverse vakan-
tiedieren op bezoek. Ga ook even 
bij hen kijken. Ze missen vast hun 
baasjes. En de Hornmeer nog niet 
uit, want even voor de kinderboer-
derij is de midgetgolfbaan gehuis-
vest. Maar liefst achttien holes kun-
nen hier ‘uitgedaagd’ worden en 
het parcours loopt door een prach-
tig, groen park met over de diverse 
slootjes mooie houten bruggen. On-
derweg staan diverse huisjes waar 
bij regen even geschuild kan wor-
den, maar liever natuurlijk aan slag 

bij mooi weer. Na afl oop kan in de 
gezellige kantine of op het terras 
genoten worden van een drankje of 
een ijsje en dan natuurlijk punten 
tellen. Wie heeft er gewonnen? De 
midgetgolfbaan is zeven dagen per 
week geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. De kinderboerderij is maandag 
gesloten, alle andere dagen kun-
nen bezoekers de hekken openen 
(en snel sluiten) en de wereld van 
de dieren binnenstappen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Vanaf begin septem-
ber tot en met 6 januari volgen-
de jaar exposeert fotograaf Kick 
Spaargaren in het Gemeentehuis 
van Aalsmeer. Dat doet hij samen 
met de fotografen Patrick Spaander 
en Judith de Bats. Toen Kick Spaar-
garen na een ongeluk genoodzaakt 
was zich te verplaatsen in een rol-
stoel ging hij als sportman niet bij 
de pakken neer te zitten. Hij maak-
te van de nood een deugd en ging 
in plaats van in het veld te staan 
nu aan de zijlijn fotograferen. ‘Mijn 
moeder heeft mij altijd gestimu-
leerd  en zo leerde ik hoe ik mijn tijd 
moest benutten. Ik ben mijn broer 
en zus, die allebei in de sport heel 
actief zijn, tijdens de wedstrijden 
gaan fotografen.’ De periode ligt al-
weer een tijd achter hem maar het 
fotograferen is hij (gelukkig) blijven 
doen. Het resultaat is wekelijks te 
zien in de Nieuwe Meerbode. He-
laas, geeft hij toe, kan hij nog niet 
van de fotografi e bestaan, daar-
om werkt hij bij een kweker aan de 
Hoofdweg in De Kwakel. Hij heeft 
zeker geen hekel aan zijn werk 
maar zodra het fi nancieel de moei-
te waard wordt, verruilt hij de tuin-
hortensia’s voor de fotografi e. ‘Het 
is een boeiend vak bovendien kom 
ik overal, die verscheidenheid aan 

Nieuwe Meerbode fotograaf 
Kick Spaargaren exposeert 
in Gemeentehuis

Aalsmeer - Klare lijn tekenaar 
Joost Veerkamp, bekend van zijn 
getekende gebouwen uit de perio-
den van het nieuwe bouwen en art-
deco, zoals Het Raadhuis van Hil-
versum en het Tuschinski theater, 
beide uit de jaren dertig van de vo-
rige eeuw, heeft nu de watertoren 
van architect Sangster aan zijn oeu-
vre toegevoegd. Bij Veerkamp bete-
kent dit dat hij het gebouw in kwes-
tie op zijn kenmerkende, strakke 
wijze vormgeeft, met nadruk op het 
kleurgebruik, waarmee hij sfeer cre-
eert. Zijn tekenwijze mag dan ver-
want zijn aan de strip, zijn kleurge-
bruik doet denken aan de Japanse 
houtsneden, die al in de negetien-
de eeuw veel westerse kunstenaars, 
waaronder Vincent van Gogh, inspi-
reerden. Veerkamp beeldde de to-
ren af gezien vanaf het water van de 
Westeinderplassen, op een bladstil-
le, zwoele zomeravond. Geen rim-
peling verstoort het water. Terwijl 
de zon bloedrood onder gaat, is op 
de voorgrond een eenzame visser te 
zien, starend naar zijn dobber.
 
Er is niet slechts één enkel origi-
neel: van deze tekening maakte 
Veerkamp prenten die hij zelf drukt 
en verwant zijn aan zeefdrukken, 
op hoogwaardig zuurvrij papier ge-
drukt met lichtechte inkten. Elke af-
druk heeft een uniek nummer en is 
door de kunstenaar gesigneerd. De 
oplage is beperkt en is vanaf heden 
te bekijken en te koop bij Boekhuis 

Aalsmeer. Daar hangen nu de num-
mers een en twee. Elke afdruk ver-
schilt iets van de voorgaande af-
druk: steeds wijzigt Veerkamp iets, 
in die zin zijn de prenten min of 
meer originelen. Ook kan de prent 
ingelijst en voorzien van passepar-
tout besteld worden, en eventueel 
zelfs groter, in een maatvoering tot 
160 cm hoogte. Saillant detail: de ei-
genaar van het Boekhuis is de co-
auteur van het boekje dat Veerkamp 
tot inspiratie diende, “Op eenzame 
hoogte”, dat de historie van de wa-
tertoren in beeld en woord belicht 
en uiteraard ter plekke verkrijgbaar 
is.

Joost Veerkamp tekent 
watertoren

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Lees in deze rubriek wat u allemaal kunt doen en nuttigen 
in Zorgcentrum Aelsmeer of in Wijkpunt Voor Elkaar in Nobelhof te Ku-
delstaart. Ook bent u welkom in het Inloopcentrum van het Ontmoe-
tingscentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 

Wijkpunt Voor Elkaer
Nobelhof 1 te Kudelstaart is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-
17.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje koffi e of ander 
drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig een krant te le-
zen, of de leesmap in te kijken. Restaurant: van 12.00-14.00 uur kunt u 
van een warme maaltijd of lunch gebruik maken. Wilt u van de warme 
maaltijd gebruik maken, graag minimaal één dag van te voren reserve-
ren. Iedere woensdagavond is het restaurant geopend van 17.30-19.30 
uur. Op deze avond wordt een heerlijk menu geserveerd en er is altijd 
veel animo. Daarom graag reserveren vóór 11 augustus. Kosten €8,50 
p.p.. Tel: 0297-820979. Het menu voor komende woensdagavond 13 
augustus is:
- Italiaanse Kipcocktail met toast en boter 
- Lasagne op de manier van de Italiaanse oma 
 Italiaanse tomaten salade
- Cassata IJs met Slagroom
Activiteiten:  van 14.30-16.30 uur. Op dinsdagmiddag is er handwerken 
en woensdagmiddag worden er spelletjes gedaan met o.a. klaverjassen 
en rummikub. Vanaf 4 september begint weer BVO, bewegen voor ou-
deren, waarover binnenkort meer info wordt gegeven.

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat vanaf 10.00 uur de koffi e voor u klaar in het restaurant. U 
bent daar van harte welkom om tijdens uw koffi e even onder de men-
sen te zijn. Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 12.00-
13.00 uur terecht. Er is avondrestaurant op dinsdag en donderdag om 
17.30 uur. Als u komt eten is er altijd keuze uit 2 menu’s met voorgerecht, 
hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander drankje. Dus keu-
ze genoeg. Van te voren reserveren is aan te bevelen. Tel: 0297-326050.

Attentie
In het magazine Voor ons Allemael zijn twee hinderlijke fouten geslopen 
bij de agenda specifi ek. Hier de correctie: Woensdagavond 13 augus-
tus: Siem Kooij vertoont fi lm over Oud-Aalsmeer. Aanvang 19.30 uur. 
Toegang gratis, koffi e/thee voor eigen rekening. Woensdag 27 augus-
tus: optreden vervalt, is al geweest.

Inloopcentrum
Gebouw Irene, Kanaalstraat 1.
Elke dinsdag en donderdag begint de dag om 10.45 uur met een kopje 
thee of koffi e met aansluitend specifi eke activiteiten. Tussen de middag 
kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van de lunch, bestaande uit soep, 
uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor slechts 3 euro. Specifi eke activi-
teiten zijn:  Dinsdag 12 augustus wordt er begonnen met  geheugen-
training, na de lunch wordt een buurtwandeling gemaakt en om 14.30 
uur  is er ‘Musica’  met zangvrijwilligers en accordeonmuziek. Donder-
dag 14 augustus  ”Totaal Vitaal” – Stokken met ringen, om 14.00 uur is 
er een buurtwandeling en om 14.30 uur  ”Breinzaken” - “Wie heeft wat 
te zeggen”. Kom eens een dagje meedoen, u bent van harte welkom.

Aalsmeer - Zaterdag 9 augus-
tus a.s. vindt op het surfeiland in 
Aalsmeer het jaarlijkse Summer-
Dance Festival plaats. Gezien de li-
ne-up met internationaal bekende 
artiesten belooft het wederom een 
spetterend feest te worden. Ben jij 
benieuwd wat zich tijdens dit festi-
val afspeelt? Luister dan naar Radio 
Aalsmeer. De lokale omroep zendt 
van 15.00 tot 01.00 uur live uit van-
af SummerDance Festival. Geduren-
de deze live uitzending is de muziek 
te horen die de DJ’s op het podium 
draaien en tevens zullen zij geïnter-
viewd worden. De omroep is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel of de livestream 
op www.radioaalsmeer.nl.
Tijdens het festival treden on-
der meer Mightyfools, Gregor Sal-
to, Thomas Newson, Girls Love DJ’s 
en Roul & Doors op. Allen zijn Ne-

derlandse artiesten maar treden in-
tussen over de hele wereld op. Dit 
weekend staan ze dus weer op ei-
gen bodem, en wel in Aalsmeer 
op het surfeiland. Radio Aalsmeer 
zorgt ervoor dat je ook thuis niets 
van SummerDance hoeft te missen. 
Waarschijnlijk hoor je de klanken 
al in het dorp, maar mocht je niet 
naar het festival gaan, dan kom je 
er via Radio Aalsmeer achter wat er 
werkelijk gebeurt op SummerDan-
ce Festival. Deze radio-uitzending 
wordt gepresenteerd door Niels 
Tenhagen en Frederik Tijssen. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren 
op 105.9 FM en de kabel op 99.0 
FM. Ook kunt u luisteren via de 
livestream op internet: www.radio-
aalsmeer.nl. Het bezoekadres van 
de studio is: Van Cleefkade 15, 1431 
RN Aalsmeer in de Crown Business 
Studio’s.

Radio Aalsmeer live vanaf 
SummerDance Festival

Tentoonstelling in gemeentehuis
‘Hortensialaan’ exposeert
Aalsmeer - Hortensialaan expo-
seert in gemeentehuis Aalsmeer. 
Een expositie waar je werk door ie-
dereen gezien kan worden, waar ie-
dereen er ook wat van kan vinden. 
Dat is best spannend en de cliën-
ten van dagcentrum Hortensialaan 
zijn dan ook bijzonder trots op ‘hun’ 
tentoonstelling in het gemeentehuis  

van Aalsmeer. Burgemeester Jobke 
Vonk was heel enthousiast en raadt 
eenieder aan om een kijkje te ko-
men nemen. De tentoonstelling in 
de hal van het gemeentehuis is ge-
organiseerd door Janna van Zon en 
duurt tot en met 29 augustus. Het is 
onderdeel van een grotere expositie 
met werk van Christa Logman. 

contacten, ik ontmoet zoveel leuke 
mensen met wie ik inmiddels een 
band heb opgebouwd. 

Sport
Hoewel Kick behoorlijk inzetbaar 
voor de verkregen opdrachten, fo-
tografeert hij vooral de sportevene-
menten. Wat hem boeit is de snel-
heid, zoals bij het wielrennen en 
schaatsen, dat probeert hij te van-
gen in het beeld. ‘Iedereen kan wel 
een foto maken maar je moet ook 
de juiste momenten zien. Ik kijk veel 
om mij heen, het is mijn bedoeling 
om zo natuurlijk mogelijk mijn on-
derwerpen te benaderen. Maar wel 
vanuit een apart standpunt, even 
door de knieën kan al een totaal an-
der beeld weergeven.’ Toch is hij ook 
altijd op zoek naar leuke locaties. 
Wat dat aangaat treft hij het met het 
Oude Katholieke Kerkje op de Oos-
teinderweg waar de maandelijkse 
KCA klassieke concerten ten ge-
hore worden gebracht en zeker ook 
met het Crown Theater. De foto’s die 
hij maakte in het intieme Theater Ex-
clusief bij Bob&Gon zijn zo geslaagd 
dat hij gevraagd is deze te komen 
exposeren in het Gemeentehuis. ‘Ik 
vind het fantastisch dat ik  op de-
ze manier met mijn werk op groot 
formaat naar buiten kan komen.’ De 
theaterfoto’s worden getoond in de 
tien spreekkamers en zullen de ve-
le bezoekers verrassen en plezieren. 
Kick heeft de sfeer van de optre-
dens goed aangevoeld. Wervelende, 
kleurige en dynamische beelden, 
het plezier dat de artiesten hebben 
in hun optredens straalt er van af. 
Ook bij het aanwezige publiek zie je 
de vreugde op de gezichten. Op zijn 
verzoek zal in de Burgerzaal één van 
zijn favorieten foto’s komen te han-
gen. Niet alleen zijn trots maar ook 
die van alle Aalsmeerder namelijk 
De Watertoren. 

Door Janna van Zon
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voor iedereen!
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Aalsmeer - De 21ste editie van 
de netwerkbijeenkomst @Borrel-
Aalsmeer vindt 14 augustus a.s. 
plaats. 
Vanaf 17.00 uur bij Restaurant Wel-
kom Thuis met dakterras aan de 
Westeinderplas in Aalsmeer. Niet 
alleen netwerkers uit Aalsmeer of 
Kudelstaart bezoeken de netwerk-
borrel, ook relaties uit de regio Am-
stelland, Haarlemmermeer en om-
streken, weten inmiddels de weg 
naar Aalsmeer te vinden. Bijzon-

der om te zien dat naast veel trou-
we deelnemers, ook elke keer weer 
nieuwe netwerkers naar de borrel 
komen en relaties die voor het eerst 
komen netwerken. Veel netwerkers 
nemen ook zelf zakelijk contacten, 
collega’s of vrienden mee. Aanmel-
den is niet verplicht maar altijd fijn 
in verband met het aantal hapjes. 
Dat kan via www.borrelaalsmeer  en 
de entree is gratis. Iedereen is wel-
kom van ZZP tot aan MKB maar 
ook werkzoekenden. 

Netwerkbijeenkomst 
@BorrelAalsmeer

Aalsmeer - Prijsvechter Tango 
stunt iedere donderdag met kor-
tingsacties. Maar omdat de vakan-
tiemaanden al duur genoeg zijn, 
heeft Tango de kortingen nog meer 
verhoogd.
Of u nu nog lekker op vakantie gaat, 
of wanneer uw vakantie helaas al-
weer voorbij is, bij Tango kunt u met 
nog lagere brandstofprijzen tanken. 
Op Dwaze Donderdag ontvangt u 
op basis van de adviesprijs 16 cent 
korting op Euro 95 en 15 cent kor-
ting op Diesel. Edwin van Walsum,  
Sales Manager van Tango: “ Wan-
neer u bij Tango tankt, bespaart u 
flink op uw brandstof. Dit bedrag 
kan oplopen tot e8,- per tankbeurt”. 
De automobilisten die dus nog op 
vakantie gaan, kunnen hun vakantie 
starten bij Tango met lagere brand-
stofprijzen. De stroom vakantiegan-
gers die thuiskomt, kan door de ho-
ge kortingen nog even nagenieten 
van het fijne vakantiegevoel. Vol-
gens van Walsum denkt Tango aan 
de portemonnee. Niet alleen door 
het aanbieden van hoge kortingen 
op brandstofprijzen maar tevens 
door het aanbieden van het gratis 
op spanning brengen van de ban-

den bij nagenoeg alle Tango tank-
stations. Door de banden regelma-
tig op te pompen, bespaart een au-
tomobilist gemiddeld al snel e125,- 
per jaar. Reken maar uit uw winst. 
Daarvan kunt u leuke dingen doen 
in de vakantiemaanden.

Over Tango 
Tango, oprichter van het marktseg-
ment ‘onbemand tanken’ in Neder-
land, heeft sinds de opening van 
haar eerste onbemande tankstation 
in 2000 in Nijmegen succesvol ge-
werkt aan het realiseren van haar 
landelijk netwerk van tankstations. 
Daarnaast is Tango het eerste merk 
dat onbemande tankstations op be-
langrijke rijkswegen opent. Om-
dat Tango tankstations onbemand 
zijn en daardoor bespaard kan wor-
den op personeelskosten, kan Tan-
go kwaliteitsbrandstof in Nederland 
aanbieden tegen gunstige prijzen. 
De korting is direct verwerkt in de 
brandstofprijs die voor iedere au-
tomobilist geldt. Er zijn op dit mo-
ment 167 Tango tankstations. Tan-
go streeft ernaar om door te blijven 
groeien om iedereen goedkoper te 
kunnen laten tanken.

Tango verhoogt de kortingen

Aalsmeer - Op woensdagavond 13 
augustus wordt door Inge Saraswa-
ti de 'innerlijke reis naar jezelf' ge-
organiseerd. De 'innerlijke reis naar 
jezelf' is een korte meditatie sessie 
Inge vertelt over wat ze gaat doen: 
"Veel mensen dromen van een 
kalmte en ontspanning. Laat het 
niet bij dromen blijven maar doe de 
Innerlijke Reis naar jezelf met Inge 
Saraswati. In een betrekkelijk korte 
meditatie sessie kan je werkelijk er-
varen wat het is om je ontspannen, 
blij en zorgeloos te voelen. Tune 
nu in op deze unieke reis, zorgvul-
dig ontwikkeld door Inge Saraswa-
ti. Deze reis is bedoeld voor mensen 
die echt verlangen naar hun wezen-
lijke ik en vrijheid van denken wil-
len ervaren. Mogelijk kan dit ene 
moment je brengen naar een eeu-
wigheidervaring waardoor jij echt 
gaat beseffen wie je bent. Wan-

neer je dit werkelijk beseft, ben je 
niet meer bezig met spiritualiteit, 
maar ervaar je dat jij een spiritu-
eel wezen bent." De meditatieses-
sie wordt georganiseerd in de Wil-
lem Alexanderstraat 75 en duurt van 
20.00 tot 21.30. Deze avond kost 45 
euro. Voor meer informatie en op-
gave bel 0297-328798 of mail naar  
info@ingesaraswati.com

Innerlijke reis naar jezelf
Meditatiesessie door 
Inge Saraswati

Kudelstaart - Iedere Donderdag-
middag is er voor 55+ een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Op donderdag 31 ju-
li eindigde Kees van der Meer op 
de eerste plaats met 5300 punten 
en Wim Buskermolen eindigde op 
de tweede plaats met 5053 pun-

ten. Gemma van As werd derde met 
5039  punten en Huub Bouwmees-
ter werd vierde met 4951 punten. 
Heeft u ook belangstelling voor de-
ze gezellige middag? Wij beginnen 
om 13.30- en eindige op 16.30 uur. 
Voor inlichtingen kunt u bellen naar 
Mevr. R. Pothuizen, tel: 0297-340776.

Kees wint bij ouderensoos

Vleugel, orgel en panfluit
Zomerconcert in Dorpskerk
Aalsmeer - Zaterdag 9 augustus 
is er een instrumentaal zomercon-
cert in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat 12. Dit concert wordt verzorgd 
door Wilbert Magré op de vleugel, 
Wim Magré op het orgel en Cari-
na Bossenbroek op de panfluit. Te-
vens hoopt het muzikale trio deze 
avond hun nieuwe CD ‘Sfeervol’ te 
presenteren, die in Bolsward is op-
genomen. Het belooft een prachti-
ge avond uit te worden voor het hele 
gezin! De aanvang is: 20.00 uur. De 
musici hebben een mooi program-
ma samengesteld met voor ieder 
wat wils. Zo spelen ze onder ande-
re vrolijke polka’s en dansen, maar 

ook ontbreken gevoelige melodie-
en in het programma niet. Vader 
en zoon Magré verzorgen samen 
ook nog enkele nummers vierhan-
dig op de piano, wat altijd erg wordt 
gewaardeerd door het publiek. Ook 
zal de pianist een eigen improvisa-
tie geven op de vleugel van beken-
de melodieën. Toegangskaarten zijn 
op de concertavond aan de kerk te 
verkrijgen voor volwassenen à 12,50 
euro en kinderen tot en met 15 jaar 
betalen 7,50 euro. Ook zijn kaarten 
te reserveren met korting via 0525 
– 685413 of www.wimmagre.nl. Vol-
wassenen betalen dan 10 euro en 
kinderen tot en met 15 jaar 5 euro.

Aalsmeer - Vanaf woensdag 13 
augustus is Aalsmeer weer een su-
permarkt rijker. Op deze dag opent 
Deen een nieuwe vestiging op het 
Molenpad 19. De supermarktketen 
die al 4 jaar op rij is uitgeroepen tot 
beste bloemensupermarkt van Ne-
derland strijkt dus neer in Aalsmeer. 
De bloemen hoe kan het ook anders 
halen ze grotendeels uit Aalsmeer. 
“Deen wil de concurrentie met an-
dere supermarkten aangaan door 
zich te onderscheiden op het ge-
bied van klantvriendelijkheid, prij-
zen en de vers bereide maaltijden 
die de supermarkt aanbied”,  aldus 
marketing manager Geertje Meijer.
Cornelis Deen opende in 1933 de 
eerste kruidenierswinkel in Hoorn 
en van daaruit groeide de super-

markt in de daaropvolgende jaren 
uit tot een keten. In 1970 namen zijn 
zonen Fons, Dick en Koos gezamen-
lijk het roer over. En nog steeds zijn 
familieleden sterk betrokken bij het 
bedrijf. Fons is nog steeds actief en 
inmiddels maken de kleinkinderen 
ook deel uit van de dagelijkse lei-
ding.

Boudewijn Deen de huidige direc-
teur van Deen supermarkten is er 
trots op dat er nog veel kinderen 
en kleinkinderen actief zijn binnen 
het bedrijf. En de directeur zelf? “Ik 
ben ook onderaan begonnen hier in 
het bedrijf. Ik begon als hulpje bij de 
slagerij”, aldus Boudewijn Deen.  “Ik 
ben er trots op dat bescheidenheid 
en hard werken belangrijke waarde 

(Bloemen)Supermarkt komt 
bloemendorp veroveren

Aalsmeer - De vakantie nadert 
haar einde, de scholen gaan over 
1,5 week beginnen en dan start ook 
het nieuwe seizoen in Zwembad De 
Waterlelie. Na weken van veel bui-
tenzwemmen, gaat nu het gewo-
ne rooster weer in. Dat betekent: 
zwemlessen, vrijzwemmen binnen, 
dagelijks banenzwemmen en veel 
verschillende doelgroepen.

Vanaf augustus is er warmer water 
in het ondiepe instructiebad: maar 
liefst 32 graden! Ideaal om met de 
allerjongsten te komen zwemmen 
tijdens de Baby & Peuterlessen. 
Vanaf woensdag 20 augustus star-
ten de lessen weer. Op speelse wij-
ze leren baby en peuters wat er alle-
maal mogelijk is in het water. Lekker 
spelen, zwemmen, zingen en spet-
teren! Plezier staat centraal in de-
ze lessen, die worden gegeven door 
enthousiaste lesgevers. Deelna-
me aan een Baby & Peuterles kost 
€6,20 voor ouder en kind samen. 
De lessen zijn op woensdagavond, 
donderdagochtend en vrijdagoch-

tend. Kijk voor de exacte tijden en 
groepsindeling op de website.

Nog enkele plekken vrij 
bij Intensief Zwemles
Nieuw in Zwembad De Waterle-
lie: intensief zwemles. In deze cur-
sus van 24 lessen van 2,5 uur wordt 
uw kind klaargestoomd voor het A 
en B diploma van het ZwemABC. 
De lessen starten op vrijdag 22 au-
gustus, bij een volle groep, en du-
ren van 13.00 tot 15.30 uur (inclu-
sief 15 minuten pauze). Een vaste 
instructeur of diens vaste vervan-
ger geeft de kinderen les. Na iede-
re zes weken worden de vorderin-
gen en het programma met de ou-
ders besproken. De kosten voor het 
volledige programma zijn e895,- in-
clusief alle lessen, tussentijdse in-
formatie, swimsuitpakje, inschrijf-
kosten en kosten diplomazwem-
men. Om mee te mogen doen, dient 
uw kind minimaal 5 jaar te zijn. 
Voor meer informatie en voorwaar-
den kan contact worden opgeno-
men met Hoofd Zwemzaken Marjo-

Nieuw: extra warm water en Intensief zwemles

Seizoen in zwembad De 
Waterlelie start 18 augustus

Aalsmeer - De start van het nieu-
we seizoen voor SV Omnia 2000 is 
op maandag 18 augustus a.s. Sport-
vereniging Omnia 2000 bestaat uit 
7 productgroepen en biedt voor ie-
dereen verschillende leuke sporten. 
Over heel Aalsmeer, Kudelstaart en 
Uithoorn worden er in gymzalen en 
sporthallen lesgegeven. 
Dans: nieuw bij SV Omnia 2000 
zijn de lesuren musical voor Teenz,  
Zumba dance 12-16 jaar en street-
dance voor kinderen  van groep 
6-7-8. Daarnaast als vanouds on-
ze (street)dancelessen op bijna el-
ke werkdag in de week. 
Gymnastiek / turnen: Het begint met 
leren van coördinatie en balanceren 
bij de peuters vanaf 2 ½ jaar.  De 
jeugdleden leren acrobatische ele-
menten op 4 verschillende toestel-
len, te weten: balk, brug, mat en 
kastspringen. Nieuw dit jaar is Jon-
gensavontuur (gymnastiek / sport 
en spel in 1 lesuur) in Kudelstaart 
en een extra uur kleutergymnastiek 
in Aalsmeer Dorp.
Sportfit: 16+ ers kunnen zich op al-
lerlei manieren fit sporten bij onze 
vereniging. Ons aanbod bestaat o.a. 
uit: bodyshape, aerobic, zumba, pi-
lates dames en heren en conditie-
training/fitness voor de heren. Dus 
genoeg mogelijkheden om de spie-
ren te trainen en fit te houden. Op 
verzoek hebben wij een nieuw les-
uur gestart: een combinatie van 
bodyshape met pilatesoefeningen. 
Eerst lekker zweten met low-im-
pact bewegen en daarna het po-

werhouse trainen. Afgerond met 
een heerlijk cooling down. Ook voor 
55+ers hebben we voldoende les-
sen.
Ritmische Gymnastiek: deze sport 
bieden wij op dit moment alleen aan 
op wedstrijdniveau.
Twirlen: Houd je van dansen en vind 
je het leuk om oefeningen met een 
baton te leren, dan is twirlen iets 
voor jou! Als je begint met twirlen 
is er veel aandacht voor de basis-
technieken. Je leert dit in groeps-
verband. Bij SV Omnia 2000 zijn 
de lessen in verschillende groepen 
verdeeld. Je kunt als starten bij de 
beginnersgroep vanaf 4 jaar. Deze 
groep traint op zaterdag van 10.00 
tot 11.00 uur in de bovengymzaal 
van de Mikado. 
Volleybal: Samen een spel opbou-
wen met een tegenstander. Er zijn 
lessen voor jeugd en volwassenen 
in competitieverband of in recrea-
tieve vorm. Je kunt al beginnen met 
volleyballen vanaf 7 jaar. De vol-
leybaltrainingen zijn op woensdag 
(Bloemhof) en dinsdag/donderdag 
(Proosdijhal). Voor de allerkleinsten 
zijn minivolleybal toernooitjes en 
voor de jeugd en volwassenen spe-
len we in competitieverband. Ook 
bieden wij 2 recreatieve lesuren 
voor 16+ ers.
Naast deze reguliere lessen wor-
den er verschillende cursussen ge-
geven zoals: Pole-fitness ( paaldan-
sen), Ouder& Kinddans.
Nieuwe sporten bij SV Omnia: 
Sport(s)in, een combinatie-uur. Je 

Sportvereniging Omnia 2000

Aalsmeer - Tijdens het BDO Wa-
tertoren Toernooi 2014 (10 jarig ju-
bileum) van Tennis2Tennis zal op 
zaterdag 16 augustus Dennis van 
Scheppingen een demonstratie ver-
zorgen. 
De voormalig profspeler zal samen 
met David Pel een leerling van hem 
laten zien hoe er getraind dient te 
worden, om buiten je talent om, 
op internationaal niveau te kun-
nen tennissen. Dennis nu 39 jaar 
en behaalde waarschijnlijk in 2007 
zijn mooiste overwinning op de nu 
zeer bekende Fransman Monfils. De 
beste ranking van Scheppingen was 
een fraaie 72ste plaats op de we-
reldranglijst in 2004. Dennis heeft 

ook de 3de ronde van de Australi-
an Open bereikt. David Pel is nu 23 
jaar, 2 meter lang en linkshandig en 
probeert de aansluiting te verkrijgen 
om op topniveau te spelen. De de-
monstratie van Dennis van Schep-
pingen begint om 16.30 en eindigt 
om 17.00. Na de demo is het voor 
diverse (gelote) deelnemers aan 
het toernooi en sponsors mogelijk 
om mee te doen aan een clinic met 
Dennis en David. Deze clinic duurt 
van 17.15 tot 18.15. Natuurlijk is een 
ieder van harte welkom om op de 
buitenbanen aan de Beethovenlaan 
114 te komen kijken. Op zondag 17 
augustus wordt het toernooi afge-
sloten met de finales.

Dennis met David op jubileum-
toernooi van Tennis2Tennis

zijn zowel in onze familie als in ons 
bedrijf”.
Dat het een echt familiebedrijf is, 
is onderhand wel duidelijk. De su-
permarktketen heeft geen landelij-
ke ambities volgens Fons Deen. “Wij 
willen onze klanten verse producten 
bieden, zoals brood uit eigen bak-
kerij, vleeswaren uit eigen slagerij 
en mooie streekproducten”. 
De binding met Aalsmeer is er door 
de inkoop van bloemen hier dus al 
geruime tijd. Maar Deen wil de ban-
den met Aalsmeer versterken. Niet 
alleen door een supermarkt te ope-
nen en op prijs en kwaliteit de con-
currentie aan te gaan met andere 
supermarkten. Maar ook door werk-
nemers uit de omgeving aan te ne-
men en door het actief ondersteu-
nen van lokale activiteiten en ver-
enigingen. Een belangrijke eerste 
stap hierin is de Deen Jeugdspon-
sor actie. Vanaf 7 september zul-
len klanten van Deen hiervoor mun-
ten ontvangen bij aanschaf van hun 
boodschappen. Aan de actie zullen 
4 lokale verenigingen meedoen en 
deze zullen elk een eigen koker in 
de supermarkt hebben staan. Klan-
ten kunnen hun munten plaatsen 
in een koker naar keuze en daar-
mee de vereniging steunen. Hierbij 
geldt hoe meer munten een vereni-
ging ontvangt des te meer sponse-
ring zullen zij van Deen ontvangen. 
Hoewel er nu nog keihard aan de 
winkel gewerkt wordt, zal de winkel 
op woensdag 13 augustus zijn deu-
ren openen en haar nieuwe klanten 
verwelkomen.

Door Casper Jansen

rie Meijer: m.meijer@esa-aalsmeer.
nl of 0297-322022.

Overige lessen en activiteiten
Verder biedt Zwembad De Water-
lelie ook reguliere zwemlessen van 
drie kwartier of een uur aan op bijna 
alle dagen van de week. Daarnaast 
behoren privélessen in groepjes van 
4 kinderen tot de mogelijkheden. Na 
je A en B, kun je verder zwemmen 
voor C, of een cursus snorkelen of 
zwaardvis volgen. Ook voor vol-
wassenen biedt het zwembad mo-
gelijkheden om te leren zwemmen: 
dinsdagochtend, dinsdagavond en 
woensdagavond. Banenzwemmen 
kan elke dag in het zwembad. En 
lekker spelen in het water kan tij-
dens vrijzwemmen op woensdag, 
zaterdag en zondag. Kijk voor alle 
informatie, openingstijden en tarie-
ven op: www.esa-aalsmeer.nl of bel 
0297-322022.

Op zondag 17 augustus houdt 
Zwembad De Waterlelie het 
Aalsmeers Kampioenschap Bom-
metje. Wie maakt het hoogste 
bommetje van de 1-meterplank? 
Doe mee voor e2,50 en misschien 
plaats je je wel voor het NK Bom-
metje op zaterdag 30 augustus ook 
in Aalsmeer! Opgeven kan bij de re-
ceptie. De wedstrijd start om 17.00 
uur in het buitenbad.

maakt kennis met Ritmische Gym-
nastiek, Twirlen, Dans en Turnen ge-
durende een periode van 10 weken. 
Daarna kun je doorgaan of 1 speci-
fieke sport kiezen. 
Fit Kids is nieuw in Uithoorn. O.l.v. 
Marle de Leede kunnen meisjes en 
jongens hun vaardigheden trainen 
op het gebied van gymnastiek, ver-
dedigingstechnieken, kracht en be-
weeglijkheid. En dat allemaal in 1 
lesuur, dus schrijf je zelf digitaal in 
voor het te laat is.

Bent u geïnteresseerd in één van 
deze activiteiten kijk dan voor het 
lesrooster op onze website www.
svomnia.nl en kom vrijblijvend  
langs om met een gratis proefles 
mee te doen. De augustusmaand is 
contributievrij. Sportvereniging Om-
nia 2000 dé sportvereniging bij u in 
de buurt met betaalbare sport. Volg 
en like ons op Facebook (svom-
nia2000) en Twitter (@SvOmnia) en 
blijf zo op de hoogte van alle nieuw-
tjes, feiten een aanbiedingen.

Gereedschap uit 
pand gestolen

Aalsmeer - Tussen vrijdag 1 
augustus en  maandag 4 au-
gustus is er ingebroken in een 
pand aan de Stommeerweg. Uit 
het pand zijn diverse gereed-
schappen gestolen. De poli-
tie is nog op zoek naar getui-
gen. Alle informatie is welkom: 
0900-8844

Poging inbraak 
woning

Aalsmeer - Om drie uur in de 
nacht van donderdag 30 juli 
hebben dieven proberen in te 
breken in een woning aan de 
Anjerlaan. De inbraak is mis-
lukt door het blaffen van een 
hond. Het kozijn van de wo-
ning is opengebroken met een 
breekijzer. De dieven hebben 
niets gestolen. 

Autodiefstallen
Kudelstaart - In de nacht van 
dinsdag 29 juli op woensdag 
30 juli zijn er verschillende au-
to diefstallen gepleegd in de 
voetbalwijk in Kudelstaart. Uit 
de auto’s zijn onder andere air-
bags gestolen. De omliggende 
wijken hadden geen last van 
deze autodiefstallen.

Elektrische fiets 
gestolen

Aalsmeer - Op maandag 4 
augustus is in de middag een 
elektrische fiets gestolen bij 
de kruising van de Ophelialaan 
met de Spoorlaan. Het gaat om 
een zilveren elektrische fiets 
van het merk Sparta. Het fra-
menummer eindigt op 312. 

Koperen beeld 
gestolen

Aalsmeer - Vanaf het bedrijfs-
terrein aan de Rietwijkeroord-
weg is tussen nu en afgelopen 
twee weken een koperen beeld 
gestolen. Het beeld is van sok-
kel afgezaagd. De sokkel heb-
ben de dieven achtergelaten. 

Te veel alcohol
Aalsmeer - Op zondag 3 au-
gustus is er om vijf uur ‘s och-
tends een 20-jarige scooterrij-
der uit Amstelveen aangehou-
den. De scooterrijder moest 
blazen en had te veel alcohol 
op. Het rijbewijs van deze scoo-
terrijder is ingevorderd. 

Hennepplantage 
opgerold

Aalsmeer - Op donderdag 31 
juli is er een hennepplantage 
opgerold in een industriepand 
aan de Lakenblekerbuurt. De 
politie kwam de hennepplanta-
ge op het spoor nadat er infor-
matie was binnengekomen. De 
33-jarige man uit Amstelveen 
was eigenaar van de hennep-
plantage. Hij heeft bekend dat 
de hennepplantage van hem 
was. De zaak wordt overgedra-
gen aan justitie en de hennep-
plantage is vernietigd. 
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Aalsmeer – Op woensdag 13 au-
gustus kan iedereen weer meedoen 
met de 1, 3 en 5 kilometer baanloop 
bij atletiek vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43. Deelname kost 2 
euro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-

ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico loop-
chip die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een plant. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl

Aalsmeer - De leden van de “Te-
legraaf” hadden afgelopen week-
end twee vluchten, een jonge dui-
venvlucht vanuit het Belgische Duf-
fel (gemiddelde afstand 132 Km) en 
de laatste Dagfond vlucht vanuit het 
Franse Chateaudun (gemiddelde af-
stand 525 Km). 
De jonge duiven kregen voor het 
eerst te maken met een ZO wind, en 
dat is zeker voor jonge duiven moei-
lijk te verteren, daar moeten ze een 
keer door heen, dat moeten ze le-
ren. Ze weden zaterdag om 08.45 
uur gelost, en het was de 1797078 
van Comb. van Ackooy uit Hoofd-
dorp die als eerste het hok wist te 
bereiken en om10.16.52 over het 
elektronisch systeem liep. De ge-
middelde snelheid was 1471,057 
meter per minuut, dat is 88 Km /u. 
Piet v.d. Meijden uit Aalsmeerder-
brug werd 2e en John van Duren uit 
Amstelveen 3e. In het rayon waar 
3254 duiven in concours stonden 
werd Comb. van Ackooy 4e, en Piet 
7e, John 17e, Comb. v. Leeuwen & 
v. Grieken 24e, Jacco Vijfhuizen 30e, 
Cees van Vliet 34e, Aad van Bel-
zen 57e, Jan van Dijk 59e, Bram v.d. 
Wie 63e en jeugdlid Tim Rewijk 65e. 

de vlucht voor de laatste Dagfond 
vlucht zou vanuit Argenton vervlo-
gen worden, maar werd vanwege 
slecht weer uitgesteld naar zondag, 
maar de weersverwachting was niet 
goed genoeg zodat de duiven terug 
gingen naar een kortere afstand en 
werden om 07.00 uur in Chateaudun 
gelost. Het was de 732 van Comb. 
van Ackooy die om 13.59 uur als 
eerste op het thuishonk arriveerde 
en een snelheid van 1257,252 .meter 
per minuut maakte, dat is 75 Km/u. 
Wim Wijfje uit De Kwakel werd 2e 
en Piet v.d. Meijden uit Aalsmeer-
derbrug 3e.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Comb. van Ackooy slaat dubbel-
slag op Duffel en Chateaudun

AVA baanloop op 13 augustus

De Kwakel - Voor het afsluiten-
de weekend naar Parijs stond Vin-
cent een punt achter op Joris Voorn, 
maar met een geweldige jump wist 
Vincent op de meet Joris te kloppen. 
Joris werd daardoor, net als verle-
den jaar tweede, een schrale troost 
voor hem was de witte trui voor het 
jongerenklassement. 

De rode trui ging eveneens naar 
Vincent die zijn kledingkast ook nog 
met een hoedenplank mag uitbrei-
den. Samen met Willem Holla, Mat-
thijs v Rijn, Kees vd  Meer en Gonny 
Franken, won hij de gele pet  voor 
de beste ploeg. De Kudelstaartse 
eer werd hoog gehouden door Eric 
Zethof, eindelijk weer eens op het 
podium voor de bronzen plak. Van 
de dames mag Willy Turk zich laten 
kronen tot de koningin van de Vrou-
wenakker, haar troonrede zal op een 
goeden lap geschreven staan. Mari-
na vd Hulst volgde op eerbiedwaar-
dige achterstand, voor Ria Verhoef 
die van haar troon viel. Mocht er 
een grijze trui te vergeven zijn dan 
kwam deze toe aan Ton Vlasman, hij 
toonde zich de kraste knar met een 
plek bij de eerste twintig kopman-
nen van het volgend jaar. Wie de 

Frank Vlasman-prijs, de 50e plaats, 
gaat winnen is onzeker. Bart Peek 
heeft hem op dit moment, maar er is 
een claim door een van de renners 
ingediend zodat Bart nog een plek 
zou kunnen zakken. Tot de prijsuit-
reiking mag Bart in de waan door 
rijden, zij het met enkelband. Thijs 
Holla mag een rode lichtgevende 
streep door deze tour halen, nog 
een jaartje rijpen dan gaat het wel 
beter. Op de eerste rustdag moes-
ten de deelnemers ook het eind-
klassement nog voorspellen, de-
ze wedstrijd wist Joris Voorn wel te 
winnen. Als vrijdagavond de prijzen 
in het Tourhome  worden verdeeld 
zal ook Marga Kouw  op het mat-
je moeten komen, zij won de Pietje 
Verhoef-prijs als beste tijdrijder van 
het honderd koppig peloton. Op de-
ze avond zal  zeker een woord van  
dank uitgesproken worden aan Mi-
ra. Zij kreeg ruim 2000 lappen, 2500 
inclusief herstellappen, te verwer-
ken. Dank ook aan Ton en Gerda 
voor hun gastvrijheid. Na de prijs-
uitreiking zullen de lichtjes van het 
Tourhome langzaam doven. Erve 
Vlasman zal  49 weken uitgestorven 
zijn,  daarna gaat Tour de Kwakel op 
voor haar zestig jarig jubileum. 

Tour De Kwakel:  
Vincent Bartels glorieus 
winnaar tourspel

Regio - Van maandag 28 juli t/m 
zaterdag 2 augustus is de Tour de 
Junior in Achterveld verreden. De 
UWTC leden Stijn Ruijter (cat 7) en 
Menno van Capel (nieuwelingen) 
hebben hieraan meegedaan. De 
verwachtingen waren hoog, want in 
2013 had Stijn de Tour de Junior ge-
wonnen. 
De eerste dag had Stijn wat pech 
tijdens de wedstrijd. Een schoen-
plaatje zat los en hierdoor kon hij 
niet goed meesprinten. Tijdens de 
drie tijdritten, die gedurende week 
zijn verreden, werd Stijn eerste en 
tweemaal tweede. Hierdoor kwam 
hij in het bezit van de bolletjes-
trui. En kwam ook een hoge klas-
sering weer in zicht. De hele week 
bleef het spannend omdat de eer-
ste drie renners in het tussenklas-
sement binnen 5 seconde van el-
kaar stonden. Toen Stijn tijdens de 
wedstrijd op vrijdagavond solo over 
de finish kwam met ongeveer 10 se-
conde voorsprong, kwam de ge-
le trui om zijn schouders te han-
gen. Op zaterdagmiddag het afslui-
tende criterium op een vrij kort par-

cours. Veel bochten en zaak om er-
bij te blijven, want zodra je gedub-
beld dreigt te worden komt de ju-
ry in actie en word je uit de wed-
strijd gehaald. Stijn had de taak om 
zijn kleine voorsprong van de ge-
le trui te verdedigen. Hij deed dit 
met verve. De nieuwelingen meis-
jes mochten van hem gerust weg 
rijden, maar zodra een categorie 
7 renner probeerde weg te komen 
kwam Stijn in actie. De wedstrijd 
eindigde in een massasprint en voor 
Stijn betekende dit de winst van het 
eindklassement. Zowel de gele trui 
als de bolletjestrui zijn dit jaar voor 
Stijn! Menno heeft ook naar ver-
mogen gekoerst. Lekker aanval-
lend gereden, maar een topklas-
sering zat er voor hem niet in om-
dat de tijdritten nog niet zo’n sterk 
punt van hem zijn. Nog meer goede 
klasseringen werden behaald door 
Lorena Wiebes tijdens de acht van 
Chaam. Lorena werd 4e bij de nieu-
welingen meisjes. Ook Jeroen Bree-
wel pakte zijn 14e podiumplaats van 
dit jaar. Jeroen werd 3e bij de ronde 
van Oostzaan.

UWTC lid Stijn wint de 
Tour de Junior

Regio - De jaarlijkse Kooyman pol-
derloop die dit jaar op donderdag 
31 augustus werd gehouden heeft 
dit jaar weer een grote groep lopers 
getrokken en ook de publieke be-
langstelling was weer enorm. In to-
taal vonden meer dan 800 lopers 
de weg naar de start op het ter-
rein in de Kwakel waar het polder-
feest  wordt georganiseerd. Na de 
vele voorbereidingen door vrijwilli-
gers van het organiserende AKU en 
het feestcomité was rond 18.00u. al-
les 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 19.00 uur 
een startnummer. De belangstelling 
was dit jaar ook weer enorm. Na-
dat vorig jaar het record was gebro-
ken met 162 lopers, stonden er dit 
jaar 175 vaak hele jonge lopers aan 
de start. Zij werden weggeschoten 
door Guus Kooyman. Een geweldig 
gezicht om zo’n lang lint gespan-
nen kopjes te zien vertrekken. Veel 
ouders liepen mee om de jongste 
hardlopers te ondersteunen.
Uitslag: Meisjes t/m 9 jaar: 1. An-
niek van Tries 2. Jasmijn Poelwijk 3. 
Lois Wielage. Jongens t/m 9 jaar: 1. 
Diede van Bergen 2. Jordy Koele-
man 3. Sven Wolvers. Meisjes t/m 
12 jaar: 1. Paulien Idema 2. Chinouk 
Zeeman 3. Fleur Bocxe. Jongens t/m 
12 jaar: 1. Danny Heemskerk 2. Stijn 
Bocxe 3. Thijs van Dijk

4 kilometer
Inmiddels hadden de meeste deel-
nemers voor de 4 kilometer zich al 
aangemeld en om 19.15u. startte 
een aantal van 150 sportievelingen 

aan deze afstand. De temperatuur 
was nog vrij hoog maar dat belette 
de lopers niet om er een mooie strijd 
van te maken. De favorieten bleven 
lange tijd dicht bij elkaar maar in de 
laatste kilometer ontstond er een 
afscheiding en maakten de eerste 
lopers duidelijk wie met de ereprij-
zen naar huis kon gaan
Uitslag: Heren: 1. Herbert Putten 2. 
Erwin Koopstra 3. Sjoerd Heems-
kerk. Dames: 1. Marije Hijman 2. 
Vera Grotte 3. Willemijn de Bruin

10 kilometer
De 10 kilometer trok weer een groot 
aantal atleten en precies om 20.00u. 
stonden een enorm lint 460 deelne-
mers aan de start waarbij het start-
schot werd gelost door Henk Kooy-
man, de hoofdsponsor van de pol-
derloop, die met een grote glimlach 
de enorme stoet lopers aan zich 
voor bij zag gaan. De temperatuur 
was inmiddels wel gezakt maar tij-
dens het lopen bleek dat de warm-
te voor veel lopers een geduchte te-
genstander was. Aanvankelijk ont-
stond een kopgroep van lopers en 
werd duidelijk dat een grote groep 
sterke lopers aan de start was ver-
schenen. Maar in de tweede ronde 
van 6 kilometer wist Jasper Engel 
zich los te maken en hij verscheen 
solo aan de eindstreep in de mooie 
tijd van 34.10 min.
Uitslag: Dames: 1 Mirjam Koersen 
2. Karin Vissers 3. Anja van ’t Schip 
4. Carla van Rooyen 5. Marisca Vis-
ser 6. Ingeborg Couveé 7. Erica Be-
landi 8. Karin Versteeg 9. Janneke 
Verhorst 10. Marieke Schouten. He-
ren: 1. Jasper Engel 2. Karel Petit 3. 
Rik Groenendijk 4. Kees Kersten 5. 
Ruud Weijer 6. Michael Woerden 7. 
Sander Berk 8. Erik Scheers 9. John 
van Dijk 10. Stefan Suiker.

De eerste Kwakelaar was Joost Ho-
gerwerf. De eerste Kwakelse dame 
was Karin Versteeg.

Kooyman Polderloop 
groot succes

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hebben voor het derde jaar veel en-
thousiastelingen het rondje IJsbaan 
gezwommen binnen en buiten de 
‘grenzen’ van Het Oosterbad. Het 
was er prima weer voor met een wa-
tertemperatuur van rond de 20 gra-
den en veel mensen kwamen naar 
Het Oosterbad om deel te nemen 
aan dit unieke evenement. De con-
trole- en EHBO-boten voeren om 
even voor 14:00 uur naar hun plek 
en om precies 14:00 uur verrichte 
de nieuwbakken penningmeester 
Marc Blommestein de opening door 
als eerste de sprong in het water 
naast het badjuffenhokje te nemen 
en zo aan deze openwaterprestatie-
tocht te beginnen. 

Het deelnemersveld telde ongeveer 
50 mensen en dat was een nieuw 
record. Iedereen zwom de tocht uit 
en ontving een Oosterbad-presta-
tiebewijs.  De eerste die aankwam 
was Max Eveleens en hij mocht een 
heerlijke versnapering uitkiezen uit 
het winkeltje. 
Op zaterdag 16 augustus is er weer 
het jaarlijks terugkerende water-
polotoernooi om de felbegeerde 
Lucassentrofee met een speciaal 
daarvoor samengesteld team met 
internationale allure. 
Voor alle informatie: zie de Face-
book en www.hetoosterbad.nl

Door Loekie Brommer
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Penningmeester opent 
Rondje IJsbaan

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele jaar 
door op de woensdagavond in het 
Dorpshuis te Kudelstaart en we be-
ginnen om 20:00 uur. Het klaver-

jassen op 30 juli is gewonnen door 
Ben van der Voort met 5592 punten, 
op twee Piet van Klaveren met 5237 
punten en Bert van der Jagt werd 
derde met 5127 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Bert Buijs 
met 3622 punten.

Klaverjassen bij de geluksvogels

Aalsmeer - Zaterdag 2 augustus 
gingen 16 atleten van het Oceanus 
triathlon team Aalsmeer van start en 
wist Jeffrey Reijnders in een spec-
taculaire finale de winst te pakken 
van het 3e “rondje eilanden” in Vin-
keveen. Annika Fangmann pak-
te brons na een geweldige eind-
sprint.  Het rondje bestaande uit 
5000 meter lopen over 12 eilanden 
en daartussen 1500 meter zwem-
men had met een deelnemersveld 
van ruim 600 atleten een geweldi-
ge startserie. Om 15.30 uur werd 
de eerste groep weg gestart nadat 
even voor half vier het verlossende 
woord gegeven werd dat er gestart 
kon worden nadat een onweers-
bui de regio net had gemeden. Om 
de 30 seconden werden 10 atleten 
vanaf het ponton weg getoeterd. 
In de serie een groot aantal leden 
van het Oceanus Triathlon Team uit 
Aalsmeer. Nadat alle atleten gefini-
shed waren kon de balans worden 
opgemaakt voor de finale startserie.
De beste 20 dames atleten, waar-
onder Annika Fangmann en Birgit 
Berk , mochten om 17.45 uur start 
voor hun finale van 2 ronden over 
2 eilanden met de tussenliggende 
waterpartij. Helaas moest Birgit zich 
afmelden, maar Annika wist een 
geweldige prestatie neer te zetten 
door in een spetterende eindsprint 
de 3e plaats te pakken, waarmee ze 
uiteindelijk ook 1e in de ronde ve-
nen werd.
Bij de mannen waren het de bes-
te 30 atleten die zich om 18.30 uur 
mochten melden op het startpon-
ton. Onder deze 30 atleten waren 6 
Oceanus atleten net grote kans op 
het podium voor Bart Sommeling, 
6e in de serie en Jeffrey Reijnders, 
2e in de serie op 2 seconden van de 
seriewinnaar. Met tussentijden van 
5 seconden mochten de atleten in 
3 groepen van 10 atleten in het wa-
ter springen. Helaas waren er 2 atle-
ten die bij hun afsprong hun schoe-
nen verloren. Jan van Heteren was 
een van deze atleten. Hij raakte op 

achterstand maar wist met grote in-
zet en enthousiasme de finale af te 
ronden.
Johan Koolhaas, Stef de Boer had-
den een duidelijk invulling in de fi-
nale waarbij ze goed partij gaven en 
onder luidde aanmoedigingen de fi-
nishlijn passeerde. Sander Berk wist 
zijn rivaal Rob Barel, te verslaan in 
het rechstreekse duel in de Battle of 
the Coaches. Bart Sommeling wist 
als 16 jarige en als aankomende ta-
lent net voor ervaren atleet Martin 
Pet te finishen.
Jeffrey Reijnders had in de voor-
gaande edities al 2x op de bronzen 
positie op het podium gestaan en 
had weer een positie op het podium 
in het vooruitzicht. Met motiverende 
woorden werden de opties bespro-
ken en hierbij hoorde de hoogtes 
positie ook tot de mogelijkheden. 
Hierbij moest hij slimmer zijn dan 
zijn concurrent Bas de Waal. Zij aan 
zij stonden de 2 atleten op het pon-
ton. het startschot ging en daar gin-
gen de 10 atleten. In de eerste ron-
de was het Bas de Waal die initia-
tief nam Bij het ingaan van de 2 ron-
de wist op het juiste ogenblik te ver-
snellen. Jeffrey zich gaf geen me-
ter kado en wist als na het laatste 
zwemonderdeel als eerste op het 
eiland te klimmen en onder luidde 
coaching van zijn vader Kees Reijn-
ders wist Jeffrey als winnaar van 
“Het Rondje Eilanden” de finishlijn 
te passeren.

Jeffrey Reijnders geeft alles: 
rondje eilanden

Kudelstaart - Van 19 tot en met 
27 juli is door tennisvereniging Ku-
delstaart de 21e editie van het open 
dubbeltoernooi georganiseerd. Al-
le deelne(e)m(st)ers en bezoekers 
konden bij hun bezoek aan het ten-
nispark meteen wennen aan het dit 
jaar gekozen motto ‘in the jungle’. 
Op het in deze sfeer omgebouw-
de tennispark zorgden verschillen-
de dieren,  allerlei soorten bomen 
en planten, een tent en een aan-
tal Jeeps voor een uitermate fraai 
decor. Daarnaast droegen ook dit 
jaar de wederom aanwezige bloe-
menpracht en vrolijk wapperende  
vlaggen weer bij aan een bijzonder 
fraai versierd - en een zeer gezel-
lig ogend geheel. Tijdens dit 9 da-
gen durende evenement kon men 
getuige zijn van uitstekend tennis in 
de categorieën 3 t/m 8. Voor ieder-
een was er elke dag weer de mo-
gelijkheid om te genieten van heer-
lijk bereide maaltijden onder leiding 

van verschillende chef-koks en ook 
de run op de vloeibare consump-
ties was groot, want de weergoden 
waren in een nagenoeg opperbes-
te stemming. Een prima feestavond 
op vrijdagavond en het inmiddels 
overbekende finalistenontbijt op 
zondagochtend waren de voorlo-
pers van de slot(zon)dag. waarop 
nog 15 finales werden gespeeld. Op 
deze dag werd de weg vol hobbels 
richting finales afgemaakt en vanaf 
12.00 uur kon iedereen getuige zijn 
van werkelijk prachtige finales.
Op een bomvol tennispark werd in 
alle categorieën veel strijd geleverd 
om die begeerde 1e plaats binnen 
te halen. Na de afsluitende prijsuit-
reiking en loterij was iedereen er-
van overtuigd, dat tennisvereniging 
Kudelstaart ook dit jaar weer kan 
terugkijken op een zeer geslaagd 
open toernooi. De uitslagen van het 
open dubbeltoernooi zijn te bekij-
ken op de website. 

Open dubbeltoernooi 2014 bij 
tennisvereniging Kudelstaart
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OP WWW.DEEN.NL 
VINDT U MEER INFORMATIE

Vanaf 13 augustus DEEN Aalsmeer Molenpad 19 
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