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KORT NIEUWS:

1

Zonnepanelen?

4 Koffie-dieven
aangehouden

Ontvang nu de
BTW retour!

Aalsmeer - Op dinsdag 28 juli zijn in een supermarkt op het
Poldermeesterplein vier winkeldieven op heterdaad betrapt. Door personeel werd gezien dat er spullen in een rugzak werden gestopt. Vervolgens
liepen de vier mannen de winkel
uit en stapten in een auto. Wegrijden was er niet bij, de wagen
werd tot stoppen gemaand. In
de rugzak troffen agenten acht
pakken koffie aan. De koffie is
retour gegeven aan de supermarkt. De vier winkeldieven van
37, 41, 43 en 68 jaar komen uit
Roemenië en zijn overgedragen
aan de Vreemdelingendienst.

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

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

op 6 september

Er kunnen nog meer fietsers, vrijwilligers en sponsors bij!

Gemeente klaar voor 18e
editie Ride for the Roses
Aalsmeer - Als gastgemeente voor
de 18e editie van de Ride for the Roses doet de gemeente Aalsmeer er
alles aan om haar steentje bij te dragen om het grote wielerevenement
voor het KWF tot een succes te maken. Naast het meedenken en adviseren over onder andere veiligheid, vergunningen en routes, zorgt
de gemeente er ook voor dat de Ride for the Roses voldoende aandacht krijgt. Voor het gemeentehuis
staat een rode Ride for the Rosesfiets. Aan het gemeentehuis hangt
een spandoek met de tekst ‘Schrijf
je nu in voor de Ride for the Roses op 6 september’. Niemand kan
er meer omheen, want deze fiets-

tocht voor het goede doel kan nog
wel wat extra inschrijvingen gebruiken. Hoe meer fietsers, hoe beter
voor het KWF.
Mooie routes
Net als in 2011 is Aalsmeer dit jaar
gastgemeente en de start en finish
vinden plaats bij FloraHolland aan
de Legmeerdijk. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een cycletour van 100 kilometer en toerfietsers kunnen een rondje van 25 of 50
kilometer fietsen. De toertocht van
25 kilometer is een ‘rondje Westeinder’ en de 50 kilometer verlengt
langs de Braassemermeer via Roelofarendsveen, Hoogmade en Wou-

Horen, zien en bellen, help ook mee!

Succesvolle actie Burgernet:
Vermiste vrouw gevonden
Aalsmeer - Burgernet in Aalsmeer
werkt en met succes. Afgelopen vrijdag 31 juli is een 88 jarige inwoonster uit de P.F. Von Sieboldlaan veilig thuis gekomen dankzij deze oproep aan burgers om naar haar uit
te kijken. De beginnend dementerende inwoonster was om drie uur
in de middag vertrokken om boodschappen te gaan doen. Om zes uur
was zij echter nog steeds niet thuis
en werd door de familie de politie
ingeschakeld.
Agenten gingen op zoek en via Burgernet werd de vermissing van de
88 jarige gemeld rond half zeven in
de avond. Na het doorgeven van het
signalement van de vermiste vrouw
kreeg de politie al snel tips door. Een
deelnemer aan Burgernet trof de inwoonster aan op de Zwarteweg en
heeft haar veilig thuis afgeleverd.
De actie op Burgernet kon om ze-

ven uur met succes beëindigd worden. De politie is blij met alle extra
oren en ogen van inwoners. Natuurlijk loopt een actie niet altijd zo positief af, maar hoe meer mensen aan
Burgernet deelnemen, hoe groter
de kans dat een verdacht of vermist
persoon wordt opgespoord.
Op vrijdag 10 juli werd na het op heterdaad betrappen van twee inbrekers in het Baanvak ook een Burgernet actie opgestart. Aan 899
deelnemers werd gevraagd uit te
kijken naar de donkere volkswagen
Golf waar de inbrekers in weg reden
richting Ophelialaan. Helaas heeft
dit geen bruikbare tips opgeleverd.
De verdachten zijn niet gevonden.
Toch weegt het succes zwaarder,
zo is de politie van mening en met
nog meer deelnemers aan Burgernet kan nog beter samengewerkt
worden aan een veilige gemeente.

Ride foR the Roses
fiets mee voor het goede doel!
schrijf je in op
www.RidefortheRoses.nl
Kijk verderop in deze krant

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

brugge. Alle deelnemers, van jong
tot oud, getraind of ongetraind, kunnen genieten van een mooi landelijk stukje Noord- en Zuid-Holland.
Wielrenners kunnen zich opgeven
voor de 100 kilometer cycletour die
vanuit Aalsmeer door de Haarlemmermeer voert en via Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn
weer eindigt in Aalsmeer. Een verrassende route in een verstedelijkt
gebied met ook een mooi stuk natuur.
Iets doen voor de Ride for the Roses
of meefietsen? Naast deelnemers
zijn sponsors en vrijwilligers ook
heel hard nodig. Kijk op: www.ridefortheroses.nl voor alle informatie.

Tuinen- en dierenwedstrijd, doe ook mee!

Lucky shot en wegdromen
winnaars van deze week
Aalsmeer - Veel inwoners doen
mee aan de tuinen- en dierenwedstrijd. Ook deze week weer een

groot aantal inzendingen. Prachtige tuinen kleuren het computerscherm van de redactie op en met

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

ELKE DINSDAG

DE BESTE VIS UIT URK

IN AALSMEER
VERSE VIS
DE BESTE VIS UIT URK
Uw visspecialist!

Iedere dinsdag van
09.30 tot 17.30 uur vindt
u onze viskraam bij de
Hoogvliet supermarkt
Aalsmeerderweg 207

Wat schiet je hier mee op?

Bloembakken langs
Van Cleeffkade vernield!
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli zijn enkele bloembakken, die langs de kade van de Van Cleeffkade hangen,
vernield. Niet alleen zijn de geraniums uit de bakken getrokken en
in het water gegooid, maar ook de
bakken zijn behoorlijk toegetakeld.
Het betreft de bakken die hangen
ter hoogte van het Raadhuisplein.
Wijkagent Erik van den Brun deed
donderdag een oproep op facebook
en kreeg vele reacties. “Laf, zo jammer dat er van die vernielzuchtige
mensen bestaan, het blijft triest, wat
schiet je hier in vredesnaam mee op
en schandalig”, zijn enkele reacties.
De daders hebben (uiteraard) niets
van zich laten horen. Toch hoopt de
politie ze te vinden. Want, zoals ook
gezegd wordt: “Het vandalismepotje wordt steeds leger. Jammer, je
kunt met dat geld zoveel leuke dingen doen!” De daders gezien, meer

informatie? Bel 0900-8844. Bij het
zien van vandalisme mag overigens
direct 112 gebeld worden. Doen
hoor. Zo zonde en nutteloos dit!

plezier wordt gekeken naar alle leuke en grappige dierenfoto’s. De dieren winnen het, net als vorig jaar
overigens, van tuinen. Natuurlijk en
terecht zijn inwoners trots op hun
tuin, maar hun dieren behoren tot
de familie, zijn ook ‘kindjes’. Honden, poezen en onder andere kippen, maar ook bijzondere ‘gasten’ in
de tuin zijn op de foto gezet. De verhaaltjes bij de foto’s zijn informatief,
grappig, soms ontroerend en openhartig. Blijf vooral insturen en vertellen. Geweldig om te zien en te lezen en natuurlijk krijgen alle foto’s
een plaatsje in de krant.

af, een lucky shot. Genieten dus!
Voor haar en voor mij.”

voor 50 euro. Alle inzendingen dingen nog mee naar een plekje op
de voorpagina en dus mogelijk een
waardebon. Meedoen kan nog tot
eind augustus. Ook trots op de tuin
of heel blij met kat, hond of ander
huisdier? Laat het zien. Stuur een
foto met een verhaaltje naar redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Genieten van Pluizebol
Deze week op de voorpagina de leuke foto, die oppas Jolanda van Eijk
maakte: “Omdat de baasjes van PB
(Pluize Bol) van hun vakantie gingen genieten, mocht ik op dit lieve
speelse kitten passen. In de mooie
tuin, die volop bloeide en druk bezocht werd door vlinders en bijtjes,
verveelde de kleine rakker zich niet.
Op deze foto sprong ze recht op me

Win waardebon
Jolanda van Eijk en de familie Rijkmans dingen mee naar één van de
vier prijzen, die de Meerbode beschikbaar mag stellen van tuincentrum Het Oosten, vier waardebonnen totaal. De twee winnaars mogen gaan shoppen in het tuincentrum aan de Aalsmeerderweg voor
150 euro en de nummers twee (van
tuin en dier) mogen de kar volladen

Iedereen kan zich aanmelden voor
Burgernet. “Graag zelfs“, aldus de
politie. “Zo help je om een zaak op
te lossen. Wij doen de rest.“
Deelnemers ontvangen een spraakof sms-bericht met het verzoek om
in hun buurt uit te kijken naar een
vermist of verdacht persoon of voertuig. Wie informatie heeft, kan rechtstreeks naar de meldkamer bellen
via het gratis Burgernetnummer.
Burgernet wordt niet alleen ingezet
bij vermiste of verdachte personen
en diefstal of inbraak, maar ook onder andere bij beroving en doorrijden na een aanrijding.
In heel Nederland hebben al 1,5 miljoen inwoners zich aangemeld bij
Burgernet. Ook meedoen? Aanmelden kan via www.burgernet.nl. Op
de website is tevens meer informatie te vinden.

“Ieder jaar nieuwe belevenis”
“Een rustig hoekje in onze tuin, waar
je kunt wegdromen tussen de bloemen. Na gedane arbeid is het hier
zoet rusten op het bankje en kun je
genieten van de geuren en kleuren
die de natuur ons geeft. Ieder jaar
is de zomer weer een nieuwe belevenis in onze mooie tuin waar je
het water van de fontein kunt horen en kikkers in het rond ziet springen”, schrijft de familie B. Rijkmans
uit het Baanvak.

02 Nieuwe Meerbode

• 6 augustus 2015

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. 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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
9 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met Marko
Broedersz. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag geen dienst. Vakantie.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met ds. C.
van Atten en 18.30u. met ds P.J. den
Hertog in Lichtbaken. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met br. Hermen
de Graaf. Collecte voor Past. Ciacon.
fonds. Opvang 0-4 jaar 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 met dhr
E.R.H. Kramer, Aalsmeer. Organist J.
van der Zwaard.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. dienst met ds.
H. Mulder uit Harderwijk. Organist J.
Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met do-

Kat doodgereden,
eigenaar gezocht
Aalsmeer - “Wij zijn opzoek naar
de eigenaars van een kat. Wonend
in de Hornmeer, rond IJsvogelstraat
en Zwarteweg. Wij hebben afgelopen zondag 2 augustus een kat gevonden op de Zwarteweg, die zwaar
gewond was na een aanrijding. Hoe
treurig, de bestuurder is gewoon
doorgereden. Het arme beestje is

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

In Memoriam

‘Pionier’ Marius van den
Heuvel (86) overleden
Aalsmeer - Op donderdag 30 juli is Marius van den Heuvel (86) overleden. Naast vele bestuursfuncties in de tuinbouwsector en raadslid in
de gemeente Haarlemmermeer was Marius vanaf de oprichting van de
stichting de Bovenlanden Aalsmeer op 16 juni 1994 gedurende 10 jaar
penningmeester. Hij heeft daarmee de basis gelegd voor de gezonde
financiële opbouw van de stichting. Vooral gedurende de eerste jaren
was het echt pionieren, met name bij de provincie, om doelstellingen
en vertaald te krijgen in de zo nodige subsidies. Komende vanuit de
tuinbouw, hij was immers kweker, heeft hij in de loop der jaren ook de
natuurbelangen van de stichting zich eigen gemaakt. Tot op het laatst
was Marius geïnteresseerd in het wel en wee van de stichting; vaak tot
in details. Wij zijn dankbaar dat hij zo actief een bijdrage heeft kunnen
leveren aan het behoud van de Bovenlanden. Wij wensen Janny, zijn
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte.
Namens het bestuur,
Nico Borgman, voorzitter stichting de Bovenlanden Aalsmeer.
Van de Meerbode-directie:
Marius van den Heuvel was een van de laatste aandeelhouders van ‘N.V.
Orgaan & Drukkerij de Nieuwe Meerbode v/h F. Roosjen’. In een aandeelhoudersvergadering wed ingestemd met het overdragen van een
aantal aandelen van de overleden bekende Haarlemmermeerse dokter
Van Haeringen, die door vererving het aan zijn dochter Janny van den
Heuvel – van Haeringen naliet en zij het doorschoof aan haar echtgenoot
Marius. Eind jaren 1970 werden uiteindelijk ook de aandelen van Marius van den Heuvel overgenomen door Jan Goulooze en werd een geheel
nieuwe start gemaakt met de Nieuwe Meerbode. Zoals ook in het jubileumboek ‘125 jaar de Nieuwe Meerbode’ is beschreven.

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

venvertolking en vertaling in Engels.
Spreker: Wim van Putten. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor
kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. M. Hogenbirk en
18.30u. ds. P.J. den Hertog uit Koog
aan de Zaan, gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met N. Kuiper.
Zondag 9.30u. in Karmelkerk karmelviering met L. Seeboldt. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag: Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. C. van Dorp uit Garderen.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. A. Mak uit
Bloemendaal.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. viering met m.m.v.
koor.

Thema rondleiding over
begraafplaats Zorgvlied
Amstelland - Op zaterdag 8 augustus geven Marcel Bergen en Irma Clement (auteurs Wandelen
over Zorgvlied) een thema rondleiding over begraafplaats Zorgvlied.
De twee uur durende rondleiding
gaat onder andere langs de graven
van acteurs uit de periode 1900 tot
2014. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de funerarire symboliek uit de negentiende eeuw, die
op Zorgvlied veelvuldig te vinden
is. De rondleiding is van 14.00 tot
16.00 uur. Deelname 10 euro per
persoon inclusief koffie of thee. Reserveren bij Zorgvlied is gewenst.
Dit kan via 020-5404927 of via
zorgvlied@amstelveen.nl

Begraafplaats Zorgvlied werd in
1870 in gebruik genomen. De eerste 1,5 hectare werd door tuinarchitect Zocher aangelegd in Engelse landschapsstijl. Daarmee kreeg
Zorgvlied de uitstraling van een buitenplaats uit de negentiende eeuw.
Ook tegenwoordig waant de bezoeker zich op een buitenplaats, want
naast begraafplaats is Zorgvlied ook
een rustgevend wandelpark met
meer dan 2400 (monumentale) bomen. De eerstvolgende rondleiding
na zaterdag is woensdag 26 augustus van 19.00 tot 21.00 uur. Het betreft dan een algemene rondleiding.
Aanmelden hiervoor is reeds mogelijk.

Nu plaats voor 245 weeskinderen

Actie voor inrichting van
schoollokalen in Uganda
Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika zet zich al
meer dan 25 jaar in voor de weeskinderen in Uganda. In september 2014 is men begonnen met de
bouw van een nieuwe lagere school.
Komende maand is de bouw van
de school voltooid. Op dit moment
houdt de stichting een actie voor de
inrichting van de nieuwe schoollokalen. Het nieuwe schooljaar begint in Uganda in januari. De school

moet dan helemaal klaar en ingericht zijn. Door de uitbreiding biedt
de school nu plaats aan 245 weeskinderen. De stichting heeft een
aanvraag voor medefinanciering ingediend bij de OSA. Het totaal voor
de actie bedraagt 13.650 euro. Meer
informatie is te vinden op de website www.kinderhulp-afrika.nl. Giften voor deze actie kunnen overgemaakt worden naar NL43 INGB 000
000 5066.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27.
September tot en met april.
Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 20u. September tot en met mei.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.
onderweg naar de dierenarts helaas
overleden. Het was een vrij grote
kat, met een zwart, grijze tekening
en witte sokjes. We hopen de eigenaar te kunnen vinden op deze manier. Dierenambulance De Ronde
Venen houdt hem nog 2 weken om
de eigenaar een kans te geven om
hem een laatste rustplaats te geven.
En anders zullen wij hem ophalen
als de laatste dag is om hem een
vredig plekje te geven.” Eline van
Erp en Maarten den Haan
Eline is bereikbaar via Facebook

Mantelzorg &
Meer helpt!
Aalsmeer - Zorgt u voor een langdurig voor een ander? Weet u dat u
bij Mantelzorg & Meer terecht kunt
voor al uw mantelzorgvragen? Ook
worden vrijwilligers ingezet die het
zorgen een paar uur per week van u
overnemen. De medewerkers horen
vaak ‘Dat had ik veel eerder moeten doen’. Waarvoor en hoe kan ik

hulp inschakelen? Welke zorg- en
hulpinstanties zijn er in mijn omgeving? Welke financiële regelingen
zijn er? Hoe vraag ik een indicatie
aan? Wat kan ik met mijn werkgever
regelen? Hoe versterk ik mijn sociale netwerk? Waar vind ik emotionele ondersteuning? Loopt u rond
met dergelijke vragen? Deskundige mantelzorgconsulenten helpen u
kosteloos verder. Als u meldt dat u
mantelzorger bent dan wordt u op
de hoogte gehouden van het aanbod, zoals onder andere over cursussen omgaan met dementie en

Thijn met zijn sponsorkaart van de Ride for the Roses. Hij heeft de kaart al vol.

“Ook bijdragen aan strijd tegen kanker”

Speciale vroege kerkdienst
voor Ride for the Roses
Aalsmeer - Op 6 september zal
vanuit Aalsmeer de Ride for the
Roses plaats vinden. Deze bekende fietstocht is bedoeld om aandacht te vragen en geld op te brengen voor onderzoek naar kanker.
Omdat veel van de mensen die de
kerk bezoeken in familie- of vriendenkring te maken krijgen met deze
verschrikkelijke ziekte, heeft de kerkenraad van de Samen-op-Weg gemeente besloten om op hun eigen
wijze mee te doen met deze actie.
In de kerkdienst van 6 september
zal daarom bijzondere aandacht gegeven worden aan de omgang met
ernstige levensbedreigende ziekten,
zoals kanker. Het betekent ook, dat
de dienst een half uur eerder zal beginnen om iedereen de gelegenheid
te geven mee te fietsen met de tocht
van 25, 50 of 100 kilometer.
Carin Bremer, van de Samen-opWeg gemeente in Kudelstaart, organiseert, samen met predikant Hans
van Dalen, het mee doen aan de Ride for the Roses. Carin Bremer: “De
kerkdienst begint eerder, om vervolgens met de jeugd en ook ouderen
vanuit de kerk mee te doen aan de
Ride for the Roses. Wij willen ook
meedoen en bijdragen aan de strijd
tegen kanker. Drie weken geleden
is er tijdens de kerkdienst een presentatie gegeven door de Ride. We
hebben een eigen team ‘Samen Op
Weg Kudelstaart’. Voor kinderen, die
in staat zijn om 25 of zelfs 50 kilo-

Waar is Britse
langhaar Jip?
Kudelstaart - Sinds afgelopen zaterdag 25 juli wordt kater Jip vermist. Jip is een Britse langhaar en is
donkerbruin van kleur.
Jip is twee jaar oud en woont in de
buurt van de Leeghwaterstraat. Jip
wordt gemist door zijn baasjes en
natuurlijk hopen zij hun kater weer
in hun armen te kunnen sluiten.
Wie Jip vindt, wordt verzocht contact op te nemen met eigenaresse
Judith via 06-44776584.
Beloning: 50 euro.

meter te fietsen is er een speciale
sponsoractie. We hopen zo veel geld
in te zamelen voor dit goede doel en
roepen ook andere kerken, bedrijven en fietsers op zich in te schrijven of KWF te sponsoren.”
Vrijwilliger, sponsor, fan
Inschrijven of sponsoren voor Ride for the Roses kan nog steeds.
En wil je niet fietsen, maar wel iets
doen? Meld je dan als vrijwilliger,
sponsor, donateur of fan. Meer informatie over de verschillende toertochten en de cycletour van 100 kilometer is te vinden op www.ridefortheroses.nl. Daar kun je je ook
inschrijven en je eigen ‘Mijn Ridepagina’ aanmaken. Want als iedereen zich een beetje laat sponsoren,
wordt samen gezorgd voor een indrukwekkend bedrag voor het KWF.
Meer onderzoek naar kanker betekent meer kwaliteit van leven.
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Oud papier in
Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdagavond 7 augustus haalt de jeugdafdeling van
R.K.Des het oude papier op. Gaarne de papiercontainer of dozen papier plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen. Dus, verzamel het papier voor de eerste vrijdagavond van de maand en steun
ook de verenigingen in Kudelstaart.
Kijk voor alle overige ophaaldatums
op www.desupportersverenigingkudelstaart.nl
niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast ook gespreksgroepen, mantelzorgcafés en informatiebijeenkomsten. En u krijgt in het najaar
een uitnodiging voor de activiteiten
tijdens de Dag van de Mantelzorg.
Voor informatie en aanmelden kunt
u contact opnemen met Mantelzorg
& Meer via 020 3335353, via e-mail
info@mantelzorgenmeer.nl of bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Gevarieerd aanbod voor alle leeftijden

AGENDA

‘Ted 2’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 7
augustus presenteert Crown Cinema de film ‘Ted 2’. Seth MacFarlane
is terug als schrijver, regisseur en de
stem van ‘Ted 2’. Het vervolg op de
succesvolle komedie van Universal
en Media Rights Capital. Met onder
andere Mark Wahlberg, Amanda
Seyfried, Morgan Freeman en Liam
Neeson. Het scenario is geschreven
door Seth MacFarlane, Alec Sulkin
en Wellesley Wild. Genre: Komedie. De film duurt 115 minuten en
wordt vrijdag vertoond in de bioscoop in Studio’s Aalsmeer om 21.30
uur en zaterdag 8 en zondag 9 augustus om 18.45 uur. De film wordt
vertoond in de grote zaal, waar deze
week ook in het pluche plaats genomen kan worden voor ‘Minions’ 2D
en 3D, ‘Binnenstebuiten’ 3D, ‘Spangas in actie’, ‘Magic Mike XXL’ en
‘Mission Impossible - Rogue Natioan’ met Tom Cruise.
‘Timbuktu’
In de kleine zaal is het aanbod eveneens divers en bedoeld voor jeugd
als voor volwassenen. Ga bijvoorbeeld naar ‘Timbuktu’, een prachtige dramafilm. Kidane woont samen
met zijn vrouw Satima en hun dochter Toya in de woestijn buiten de
stad Timbuktu. In tegenstelling tot
Timbutku, waar de religieuze fundamentalisten heersen, is het een vredige plek. In de stad lijden de mensen onder het terreurregime van
de Jihadisten, die vastbesloten zijn
om de islamitische geloofsovertuiging op te leggen. Muziek, gelach,

sigaretten en zelfs voetbal zijn verboden. De vrouwen zijn een schaduw van zichzelf geworden, maar
houden waardig stand. Iedere dag
spreekt het geïmproviseerde tribunaal absurde en tragische veroordelingen uit. Kidane en zijn familie zijn
gespaard gebleven van de chaos in
Timbuktu. Alles verandert wanneer
Kidane per ongeluk de visser Amadou doodt, en hij geconfronteerd
wordt met de nieuwe wetten van de
buitenlandse bezetters. Te zien zaterdag 8 en woensdag 12 augustus
om 20.00 uur.
‘Shaun het schaap’
Of ga lachen om en met ‘Shaun het
schaap’. Shaun het Schaap maakte zijn eerste optreden in de Oscarwinnende korte Wallace & Gromitfilm A Close Shave (1995). Shaun
is ‘s werelds bekendste schaap en
weet televisiekijkers in al meer dan
170 landen te vermaken. Shauns
kattenkwaad zorgt er dit keer voor
dat de boer wordt weggevoerd van
de boerderij. Shaun en Bitzer moeten samen met de kudde de grote
stad trotseren om hem te redden.
Het begin van een episch avontuur
voor het grote scherm. Van donderdag 6 tot en met woensdag 12 augustus dagelijks te zien in Crown Cinema om 12.15 uur. Deze komedie
duurt 90 minuten. Kijk voor het uitgebreide aanbod op www.crowncinema.nl. Kaarten zijn te reserveren
via info@crowncinema, via 0297753700 en te koop in de gezellige
biosbar met ook snoep en drankjes.

Zaterdag Nachtruis voor
18+ met Egbert in N201
Aalsmeer - In maart was de eerste
editie van Nachtruis in N201. Deze
editie smaakte naar meer en daarom heeft de organisatie besloten
dit jaar nog twee feestjes te organiseren. De eerste is op zaterdag 8
augustus na afloop van de Summer
Dance party op het surfeiland met
niemand minder dan Techno producent Egbert met een live set! Techno is inmiddels een wereldwijd gemeengoed geworden en vindt aanhang onder alle lagen van de bevolking, bij zowel jong als oud. Grote steden als Amsterdam puilen uit
van de techno events van klein tot
groot, maar buiten de stad is er nog
niet veel aanbod. Volgens de organisatie van Nachtruis hoog tijd om
daar verandering in te brengen en
al snel viel het oog op Aalsmeers
enige echte rave cave N201 als geschikte locatie. Verwacht een Technofeest zoals het hoort te zijn: sfeervol, donker, aangepaste lichtshow,
moddervet geluid en stevige techno.
Resident dj’s Meneer Marcel en JorD verwelkomen zaterdag 8 augustus een grootheid op techno ge-

bied: Egbert. Deze artiest werd ontdekt op z’n 17e door Secret Cinema
en kort daarna opgepikt door Sven
Väth, die hem vroeg voor zijn label
Cocoon te produceren. Vanaf dat
moment is Egbert bijna geen weekend meer thuis geweest, zowel nationaal als internationaal speelt hij
live op de dikste feesten. Ook in Nederland staat Egbert op de grootste
festivals. Nachtruis is trots dat het
gelukt is om hem te boeken. Op 8
augustus zal Egbert in N201 laten
horen waarom hij één van Nederlands beste Techno producenten is.
Het feest begint om 23.30 uur en
duurt tot 5.00 uur. Kaarten zijn online verkrijgbaar voor 10 euro inclusief servicekosten, leeftijd is 18+.

Amazing Amateurs meer
dan een bezoekje waard
Aalsmeer - De Oude Raadhuissuppoosten Fanny Boomhouwer en
Corry Aarsen zijn er snel uit als hen
wordt gevraagd naar het mooiste
kunstwerk van de Amazing Amateurs. Voor Fanny is dat het Breiende Schaapje van Carolien Horich en
voor Corry Aarsen is dat de aquarel met Paddenstoelen van Greet
van Beest-Dijkman. En zo valt er tot
en met 16 augustus nog heel wat
te zien en te kiezen in het sfeervolle Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
Maar liefst 65 lokale kunstenaars
exposeren er met 165 verschillende
kunstwerken. De wanden van de lokale galerie hingen nog nooit zo vol
met kunst gewoon gemaakt door
amateurkunstenaars uit de regio.
Werk van enthousiaste mensen die
in hun vrije tijd, boetseren, beeldhouwen, schilderen of fotograferen. De Amazing Amateurs is traditioneel de laatste expositie van het
jaar en dit is alweer de vierde editie.
En ook dit jaar kunnen deelnemers
weer prijzen winnen. Zowel van een
vakjury als van een publieksjury. Deze prijzen worden uitgereikt op zondagmiddag 16 augustus vanaf 16.00

uur. De vakjury zal de ingebrachte kunstwerken beoordelen op basis van vier criteria: kwaliteit, kleurgebruik, techniek en originaliteit. De
publieksjury gaat daarnaast ook een
nummer 1, 2 en 3 kiezen en welke
criteria daar een rol gaan spelen is
elke editie weer verrassend.
De suppoosten Fanny en Corrie maken deel uit van een grote groep
suppoosten. Allemaal vrijwilligers
die er samen voor zorgen dat het
Oude Raadhuis vier dagen per week
open is in de middaguren. Voor Corry en Fanny geldt dat ze dat twee
keer per zes weken doen, respectievelijk alweer vier en twee jaar lang.
En Amazing Amateurs is een drukbezocht expositie. De dames houden er wel van. Om die drukte op
peil te houden deze oproep om toch
vooral de Amazing Amateurs te bezoeken en een stem, uw stem, uit te
brengen op het kunstwerk van uw
keuze. Er kan nog gestemd worden tot en met zaterdag 15 augustus. Het Oude Raadhuis is iedere
donderdag tot en met zondag open
van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang
is gratis.

Summer Dance op eiland
Aalsmeer - Het inmiddels bekende en populaire dancefeest Summer Dance vindt aanstaande zaterdag 8 augustus plaats op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg.
Al op vrijdagavond wordt aangevangen met de bouw van de podia en meer, waarna zaterdag om
15.00 uur de Summer Dance van
start gaat. Een groot aantal bekende DJ’s komen van zich laten horen
tijdens dit feest op het strand aan
de Westeinderplassen. Onder an-

dere nemen The Party Squad, Dyna,
Gianni Marino, Kudde Dieren, Billy the Kit, Kid Zane, Darryl Devaio,
Dirty German, Juliette en de ‘eigen’
Aalsmeerse Nista plaats achter de
draaiknoppen. Uiteraard kunnen de
bezoekers ook rekenen op geweldige lichtshows en leuke extra’s. Let
op: Summer Dance is een 18+ feest,
dus voor iedereen vanaf 18 jaar, en
duurt tot 01.00 uur. Kijk voor meer
informatie en kaarten op www.summer-dance.nl.

gelijk om de Utrechtse Domtoren en
de zender Lopik te onderscheiden.
De watertoren is open van 13.00 tot
17.00 uur. De watertoren ontdekken
kan ook nog volgende week zondag 16 augustus. Het is de laatste
mogelijkheid, dus pak deze kans!
De kosten van de klim naar boven
bedragen voor kinderen 1 euro en
voor volwassenen 2 euro. Wie met
een groep de watertoren wil bezoeken kan een afspraak maken via
s.b.w.a@caiway.net of bellen naar
06-53928054.

Aalsmeer - Ook al is het hartje zomervakantie, de seniorenfilms gaan
door op de tweede dinsdag van de
maand in Crown Cinema. Deze keer
helemaal aansluitend aan het jaargetijde met een heerlijke zomerse film.
Dinsdag 11 augustus kunnen senioren genieten van ‘La Grande Belezza’.
De film gaat over de mondaine, feestende kunstjournalist Jep Gambardella (Toni Servillo), die 65 is en zijn leven
overdenkt. Zijn verhaal speelt zich af
in het hedendaagse Rome. Regis-

seur Paulo Sorrentino zegt in een interview in NRC over de film: “Rome
is de spiegel van mijn land. Of eerder
een loep die alles uitvergroot wat elders gebeurt en misloopt.” De film begint dinsdag om 13.30 uur en duurt
2 uur. Verzamelen vanaf 13.15 uur in
de hal van Crown Cinema. De kosten
zijn 6,50 euro, inclusief een kopje koffie of thee met een lekker koekje. Gezellig met z’n allen naar de film. Kom
ook naar Crown Cinema in Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.

Volgende week start kaartverkoop

Nostalgisch filmfestival met
middag en avondvoorstelling
Aalsmeer - Het Boekhuis in de
Zijdstraat is dit jaar de plek waar
kaarten verkrijgbaar zijn voor het
Nostalgisch Filmfestival, dat dinsdag 8 september wordt gehouden
in de feesttent op het Praamplein.
Volgende week donderdag- en vrijdagavond, 13 en 14 augustus, vindt
hier tussen zeven en acht uur een
speciale kaartverkoop plaats. Daarna, vanaf zaterdag 15 augustus, zijn
kaarten te koop tijdens de reguliere openingstijden van de winkel. De
toegangsprijs voor zowel de middag- als avondvoorstelling bedraagt
5 euro. Het twee en een half uur durende ‘feest der herkenning’, biedt
enkele nog nooit eerder vertoonde
films. Onder meer een reportage uit
1957 over de CAV aan de Van Cleeffkade. Hierin laten de toenmalig directeur Maarsen, bedrijfsleiders Van
Lint en Tas, exporteur Tuning en veilingmeester Van Es zien hoe het er
zestig jaar geleden in deze veiling
aan toe ging. Ongetwijfeld vertonen

Films
Tot en met 14 augustus:
* Nieuw ‘Ted 2’. Ook Minions 2D en
3D, Spangas in actie, Big Hero 6,
Bibi & Tina, De Vijf en de Piratenschat, Meester Kees op de Planken,
Wiplala en Michiel de Ruyter (12jr).
Voor volwassenen: Mission Impossible - Rogue Nation, Jurassic World,
The Imitation Game, Deux jours, une
nuit, Sergio Herman, fucking perfect
en Magic Mike XXL in Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Dinsdag 11 augustus:
* Film ‘La Grande Belezza’ voor senioren in Crown Cinema vanaf 13.30u.
Verzamelen om 13.15u.
Exposities
Zaterdag 8 augustus
* Expositie over Tweede Wereldoorlog en (nieuw) Haarlemmermeerse verzetshelden in Crash Museum
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 11 tot 16u.
8 en 9 augustus:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
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van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
vanaf 12u.
* Grootste bloemenkleurplaat te
zien in etalage winkel naast Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat.
Tot en met 16 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs 4
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: Donderdag tot en met zondag van 14 tot 17u.
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en
Bergit in gemeentehuis. Ook foto’s
winnaars Aalsmeer Photo.
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Thema: Vreemde Vogels.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Diversen
Donderdag 6 augustus:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u. Iedere donderdagmiddag.
* Fietstocht Pedaalrijders Ovak. Vertrek: 13.30u. bij zwembad aan de
Dreef.
Zondag 9 augustus:
* Watertoren aan Westeinderplassen, Kudelstaartseweg open 13 tot
17u. Ook open 16 augustus.
10 tot en met 14 augustus:
* Kindervakantieweek op terrein Atletiekvereniging, Sportlaan. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 16u.
Woensdag 12 augustus:
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in
Sportlaan, 1, 3 of 5 km. Vanaf 20u.
12 + 15 augustus:
* Van Kouwen voetbaltoernooi om
titel ‘beste club’. Woensdag en zaterdag vanaf 19u. op terrein Dreef.
Donderdag 13 augustus:
* Workshop schaken voor beginners, voor jeugd 7 t/m 12 jaar, in bibliotheek Marktstraat, 14 tot 15.30u.
* Borrel Aalsmeer in Welkom Thuis,
Stommeerweg vanaf 17u.
Vrijdag 14 augustus:
* Vaartocht de Bovenlanden voor
begunstigers en sponsors van 19 tot
21.30u. Opstappen voor zorgcentrum Aelsmeer, ingang Kanaalst

Filmmiddag voor senioren

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - Ook aanstaande zondag 9 augustus staan de deuren
van de watertoren weer wijd open
voor bezoekers. Stap naar binnen
en beklim de grote en kleine trappen en geniet boven op de trans van
het uitzicht over Aalsmeer en verre
omgeving. De watertoren is 51 meter hoog en het is verbazendwekkend dat vanaf deze hoogte van behoorlijke vergezichten genoten kan
worden. Het gebied rond Schiphol
en Amsterdam zijn prima te zien en
bij heel helder weer is het zelfs mo-

Expositie in het Oude Raadhuis

Muziek
Vrijdag 7 augustus:
* Crazy friday in Feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 8 augustus:
* Danceavond met dj in feesterij de
Bok, Dreef vanaf 22u.
* Summer Dance Festival op surfeiland, Kudelstaartseweg,15 tot 01u.
* 18+ Dancefeest Nachtruis met dj
en producer Egbert in N201, Zwarteweg, 23.30 tot 05u.
* Optreden Little Boogie Boy Bluesband in café Ruimzicht (Red Kees),
Leimuiden vanaf 22u.
Zondag 9 augustus:
* Hansford & Son, optreden Hans
en Remco Millenaar, in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude Meer
vanaf 16u.
15 en 16 augustus:
* Woodshack weekend met zaterdag Tribute to Fleedwood Mac vanaf
22u. en zondag vanaf 16u. jamsession in The Shack, Oude Meer.

• Nieuwe Meerbode

de oudste films van Aalsmeer (onder andere van kwekerijen en bloemenveilingen), daterend uit 1923 en
1926, op het immense filmdoek in de
feesttent een indrukwekkend beeld.
Dat geldt zeker niet in mindere mate voor de films uit de jaren dertig
(Maarse & Kroon, Fanfarecorps Uiterweg, bezoek Prins Bernhard aan
de jubileumtentoonstelling van de
CAV), de jaren veertig (zwembad
VIBA, Hannes van Elk, trouwerij in
het Oude Raadhuis) en de jaren vijftig (schoolvoetbaltoernooi). Een bijzondere film is die uit 1984 van de
drie vroegere bejaardenhuizen in
Aalsmeer: Rustoord, Seringenpark
en Kloosterhof. Van een jaar eerder, toen Aalsmeer 850 jaar bestond, dateert de film van het bloemencorso op het Raadhuisplein. Dat
in Aalsmeer door de jaren heen veel
is veranderd, laat een kleurrijke film
uit 1987 zien. Hilarisch zijn de beelden van de Pramenrace in de jaren
negentig.

Bijzondere en gezellige zondagmiddag

Hans en Remco Millenaar
acoustic in The Shack
Oude Meer - In The Shack én in
Aalsmeer en omstreken zijn Hans
en Remco Millenaar al lang geen
onbekenden meer. Jaren geleden
trad Remco in de voetsporen van
zijn muzikale vader en werd ook gitarist in de succesvolle band Hucksters. Hans is naast frontman van
Hucksters, ook zanger en gitarist
in de Coolcast en Rietveldband, en
Remco is als geluidsman regelmatig achter de knoppen te vinden in
The Shack. Dat deze twee samen
akoestisch ook wat neer kunnen
zetten, mag duidelijk zijn! Zondagmiddag 9 augustus aanstaande onder de naam Hansford & Son, Of deze naam blijvend is, blijft nog even
de vraag. Wel zeker is dat zowel
Hans als Remco ontzettend graag
muziek maken en daar is The Shack
een perfecte plek voor! De perfecte match voor een bijzondere en gezellige muzikale middag. The Shack

is zondag 9 augustus open vanaf
15.00 uur en Hansford en Son beginnen om 16.00 uur. Entree: Gratis
Voor alle info: www.the-shack.info.
Adres is Schipholdijk 253b in Oude Meer.
Woodshack
Het weekend van 15 en 16 augustus: Woodshack-Weekend, met
op zaterdag 15 augustus, en deze band is terug op veler verzoek:
Mirage, een fenomenale Tribute to
Fleetwood Mac. Zondag 16 augustus: Woodshack-Woodstock-Jam op
het terras, met o.a. Chaja v.d. Heide, Cindy Peress, Hans Millenaar,
Remco Millenaar en anderen. Muzikanten die ook (mee) willen spelen
met muziek uit het Woodstock tijdperk, zijn natuurlijk van harte welkom! Aanmelden mag, via info@
the-shack.info maar je kan ook gewoon spontaan aankomen waaien!

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

Foto’s: Martin Verbeek kondigt Klaas Tas aan met het lied ‘Oud Aalsmeer’.
De oudste film (uit 1922) laat onder andere kwekers zien die hun producten
wegbrengen naar veiling Bloemenlust.
In het kader van zeventig jaar bevrijding, staat een film van de bevrijdingsfeesten in Aalsmeer-Oost op
het programma.
De samenstelling en presentatie
van het Nostalgisch Filmfestival,
met zowel ’s middags als ’s avonds
hetzelfde programma, is weer in

handen van journalist Dick Piet. Hij
heeft ook de film, waarin Klaas Tas
(de vroegere trompettist en accordeonist van De Vrolijke Vrijbuiters)
zijn in 1983 geschreven en gecomponeerde lied ‘Oud Aalsmeer’ zingt
en speelt, in een geheel nieuw nostalgisch jasje gestoken.

Mondharmonica
'Belcanto' blues
€ 6,80
NIEUW:

Cajon 'Hayman'
€ 79,-

AANBIEDING:

Klassieke gitaar
3/4 'Martinez'
(div. kleuren) € 69,TIP:

Ketting met
plectrum
€ 6,95
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officiële Mededelingen
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, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
oPenInGstIjden BalIe Bouwen & VerGunnInGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wIjkInforMatIe
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GeMeente-Info oP weBsIte
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsPraken BurGeMeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
InsPreken In de coMMIssIeVerGaderInG
oVer een GeaGendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
oVerIGe loketten en InforMatIe
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVIcelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
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.officielebekendmakingen.nl.

ProGraMMa en weGafsluItInGen rIde for the
roses 2015
Op zondag 6 september 2015 vindt de 18e editie van de
Ride for the Roses plaats. Bij dit bijzondere wielerevenement
stappen jong en oud, getraind en ongetraind, op de fiets om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Deelnemers kunnen kiezen uit toertochten van 25 en
50 kilometer of de cycletour van 100 kilometer.
schrijf je in!
Bent u nog niet ingeschreven voor dit bijzondere fietsevenement? Regel dat dan nog snel op de website www.ridefortheroses.nl.
route en afsluitingen
Start en finish zijn bij FloraHolland in Aalsmeer, maar de
tochten gaan langs de prachtigste plekjes in onze regio. Zo
gaat de tocht onder meer langs de mooie Westeinder Plassen.
De toertochten gaan over gewone fietspaden. De 100 kilometer route wordt in een peloton gefietst over openbare wegen.
Deze tocht loopt van Aalsmeer naar Haarlemmermeer, Haarlem, Haarlemmerliede, Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn
en dan weer terug naar Aalsmeer. Wegen waar het peloton
overheen komt zijn drie kwartier tot een uur afgesloten voor
alle verkeer en het openbaar vervoer. Afsluitingen en omleidingen worden aangegeven met gele borden. Verder zijn er
verkeersregelaars om het verkeer om te leiden. Als het peloton voorbij is, worden wegen zo snel mogelijk weer opengesteld voor het verkeer. Hulpdiensten hebben wel toegang tot
de afgezette gebieden. Informatie over busverbindingen is
te vinden op: www.connexxion.nl. Kijk voor meer informatie
over het programma, afsluitingen en omleidingen op de website van de gemeente www.aalsmeer.nl/wegafsluitingRide.
toerIstenBelastInG VerschuldIGd BIj aIrBnB
oVernachtInGen
Het verhuren van een kamer, appartement of woning via de
site AirBnB heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen.
Waar veel aanbieders niet stil bij staan, is dat over dergelijke
overnachtingen Toeristenbelasting verschuldigd is.
Voor de Toeristenbelasting geldt een wettelijke aanmeldingsplicht. Indien men voornemens is overnachtingen aan
te gaan bieden, is men verplicht zich aan te melden voor de
heffing van de Toeristenbelasting.
Gebleken is dat een groot aantal aanbieders zich nog niet
hebben gemeld. Middels dit bericht doen wij een verzoek
aan iedere aanbieder zich aan te melden bij: Gemeentebelastingen Amstelland, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, o.v.v.
Aangifte toeristenbelasting of via de mail: belastingen@amstelveen.nl o.v.v. aangifte toeristenbelasting.
Wij willen er nogmaals op wijzen dat u als aanbieder een
aanmeldingsplicht heeft. Indien u zich niet vrijwillig aanmeldt maar wij zelf constateren dat u overnachtingen aanbiedt, dan wordt alsnog een aanslag toeristenbelasting opgelegd welke verhoogd kan worden met een boete die kan
oplopen tot een bedrag van e 5.278,-.
Verleende oMGeVInGsVerGunnInG In afwIjkInG
Van het BesteMMInGsPlan “uIterweG 1985.” en
“uIterweG-PlasoeVers 2005 e.o.”, uIterweG 214
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten aanleggen
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het
adres Uiterweg 214 ten behoeve van de herinrichting van
een recreatieperceel. De ontwerpomgevingsvergunning met
bijbehorende stukken heeft met ingang van vrijdag 29 mei
2015 tot en met donderdag 9 juli 2015 ter inzage gelegen
met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Gedurende
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.
doelstelling
Een gedeelte van de projectlocatie gelegen is in het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, en heeft hierin de
bestemming ‘Jachthaven I’ en ‘water behorende bij jachthaven’ heeft. De aanvraag ziet op het dempen van water
en het graven van water ten behoeve van het recreatiepark
op locaties waar deze functies niet zijn voorzien in dit bestemmingsplan. Het andere gedeelte van de projectlocatie
is een gedeelte van de locatie gelegen is in het bestemmingsplan “Uiterweg 1985” en heeft hierin de bestemming
“recreatieve doeleinden II”. In strijd met deze bestemming
wordt ter plaatse van deze gronden water gerealiseerd. Nu
het project in strijd is met de gebruiksvoorschriften van de
geldende bestemmingen en er geen binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project tevens niet valt onder
de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan het plan alleen worden
gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking
ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien
van een goede ruimtelijke onderbouwing.
Inzien omgevingsvergunning
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, gedurende
een periode van zes weken met ingang van vrijdag 7 augustus 2015 tot en met donderdag 17 september 2015 voor een
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xU-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende die ten aanzien van de ontwerpomgevingsver-

gunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor
burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via
de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20
met%20overheidsorganisatie/33.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.
Verleende oMGeVInGsVerGunnInG In afwIjkInG
Van het BesteMMInGsPlan “sPoorlaan”,
Venkelhof
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het
deelplan Venkelhof, Venkelhof nrs. 1 tot en met 8, ten behoeve van de bouw van 8 halfvrijstaande woningen. De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken hebbende met ingang van vrijdag 12 juni 2015 gedurende zes
weken tot en met donderdag 23 juli 2015 ter inzage gelegen
met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Gedurende
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.
doelstelling
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan
“Spoorlaan” als vastgesteld op 26 januari 2012 door de raad
van de gemeente. De aanvraag is (op onderdelen) in strijd
met de gebruiks- en bouwvoorschriften van de op grond van
dit bestemmingsplan geldende bestemmingen. Op grond
van het bestemmingsplan mogen er 6 vrijstaande woningen
worden gebouwd. Het bouwplan voorziet in de bouw van 8
half vrijstaande woningen. Nu het project in strijd is met
de gebruiksvoorschriften van de geldende bestemmingen en
er geen binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het
project tevens niet valt onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het
Bor, kan het plan alleen worden gerealiseerd met toepassing
van de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3o Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
Inzien verleende omgevingsvergunning
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang van vrijdag 7 augustus 2015 gedurende zes weken tot
en met donderdag 17 september voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB07ExA-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30– 15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende die ten aanzien van de ontwerpomgevingsvergunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor
burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via
de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20
met%20overheidsorganisatie/33.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist
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 sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/042125), aanvraag brandveilig gebruik m.b.t. de uitbreiding van FCA (ontvangen
29 juli 2015);
- Darwinstraat 6 (Z-2015/042747) het plaatsen van een
dakkapel op de voorgevel (ontvangen 3 augustus 2015);
- Geraniumstraat 45 (Z-2015/042449), het plaatsen container tbv renoveren woning (ontvangen 2 augustus
2015);
- Japanlaan 4 (Z-2015/042540), het oprichten van een
broodbakkerij, het plaatsen van een erfafscheiding en
aanleggen in- en uitrit (ontvangen 3 augustus 2015);
- Kastanjelaan 23 (Z-2015/042445), het wijzigen en uitbreiden van de bestaande uitbouw (ontvangen 31 juli
2015);
- Mijnsherenweg 32A (Z-2015/041829), melding activiteitenbesluit m.b.t. het veranderen van het bedrijf (ontvangen 29 juli 2015);

- Oosteinderweg 210 (Z-2015/042219), het legaliseren van
een entresolvloer met wandafscheidingen voor kantoor
en kantine (ontvangen 30 juli 2015);
- Stationsweg 8 (Z-2015/042067), het renoveren van het
dak en het plaatsen van kozijnen (ontvangen 29 juli
2015);
- Turfstekerstraat 49 (Z-2015/042377) melding activiteitenbesluit m.b.t. het veranderen van opslagvoorziening
naar productieruimte met verpakken (ontvangen 31 juli
2015);
- Uiterweg 417C ws2 (Z-2015/042422), het oprichten van
een recreatiewoning (ontvangen 31 juli 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Stationsweg 8 (Z-2015/042031), het slopen van het dak
van het gebouw (ontvangen 29 juli 2015);
- Uiterweg 417C ws2 (Z-2015/042438), het slopen van de
vakantiewoning (ontvangen 31 juli 2015);
- Wilhelminastraat 43 (Z-2015/042218), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
(ontvangen 30 juli 2015);
- Zwarteweg 77A (Z-2015/041776), het slopen van twee
loodsen (ontvangen 28 juli 2015).
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Gloxinastraat 21 (Z-2015/034095), Het kamergewijs verhuren van een woning aan maximaal 6 personen (verzonden 3 augustus 2015);
- Lijnbaan 5 (Z-2015/031363), het plaatsen van een reclamebord t.b.v. woningverkoop (verzonden 28 juli 2015);
- Machineweg 151 (Z-2015/032133), het aanpassen van de
kozijnen aan de voorzijde van de woning (verzonden 3
augustus 2015);
- Primulastraat 28 (Z-2015/034868), het plaatsen van een
dakkapel (voor) (verzonden 29 juli 2015);
- Achter de Oosteinderweg 43 (Z-2015/029635), het plaatsen van een schuilhut op een seringenakker (verzonden
28 juli 2015);
- Oosteinderweg 127 (Z-2015/018959), het vergroten van
de bedrijfsruimte (verzonden 9 juli 2015)..
Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Koningsstraat 94 (Z-2015/033902), het aanleggen van
een in/uitrit aan verbindingsstraat tussen Koningsstraat
en achterliggende parkeerterrein;
- Oosteinderweg 261 (Z-2015/021757), Het wijzigen van
bedrijfsruimte tot studio en atelier.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 249i (Z-2015/039918); melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting
t.b.v. verkoop en opslag van consumentenvuurwerk (verzonden 31 juli 2015);
- Aalsmeerderweg 459 (Z-2015/040683), het slopen van
een schuur en verwijderen asbesthoudende materialen
(verzonden 30 juli 2015);
- Hadleystraat 10 (Z-2015/041455), het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit garage/schuur (verzonden 30 juli 2015);
- Helling 49 (Z-2015/037072), het slopen van de opstallen
van voormalige scheepswerf (verzonden 30 juli 2015);
- Stationsweg 8 (Z-2015/042031), het slopen van het dak
van het gebouw (verzonden 3 augustus 2015);
- Wilhelminastraat 43 (Z-2015/042218), het verwijderen
van asbesthoudende materialen (verzonden 3 augustus
2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Vervolg op volgende blz.

Procedure
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 bekendmakingen 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 schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor Meer InforMatIe: www.aalsMeer.nl
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Officiële Mededelingen
vervolg van vorige blz.
Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Geraniumstraat 45 (Z-2015/040055), het gedeeltelijk slopen van de woning en het plaatsen van een container
voor de woning van 21 aug. t/m 7 sept. (verzonden 30
juli 2015);
- Oosteinderweg 186 (Z-2015/041263), het slopen van de
aanbouw aan zij- en achterkant van de woning en het
verwijderen van de dakkapel (verzonden 30 juli 2015);
Niet geaccepteerde 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 commissie 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.

COlleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
explOitatieveRguNNiNg (aaNvRageN)

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

Op zoek naar werk

evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/040769), Pre Ride (Ride for the
Roses) op 5 september 2015 (ontvangen 21 juli 2015).
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/019922), Summer Dance
op 8 augustus 2015 (verleend 23 juli 2015).
- Zijdstraat (Z-2015/039314), Boekenmarkt op 3 oktober
2015 (verleend 29 juli 2015).
- Zijdstraat / Dorpsstraat / Schoolstraat (Z-2015/038235),
Braderie op 5 september 2015 (verleend 29 juli 2015).

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

Wij zijn op zoek naar een collega voor diverse werkzaamheden
in de box met voornaamste taak het verdelen van snijbloemen.
Het betreft hier een vierdaagse werkweek, donderdag bent u vrij.

Indien u beschikt over voldoende ervaring met snijbloemen, gemotiveerd bent en de Nederlandse taal in woord en schrift machtig bent,
verzoeken wij u z.s.m. te reageren.
Tevens hebben wij een vacature open staan voor een ervaren

internationale vrachtwagenchauffeur.

Het betreft 5 ritten in twee weken van Aalsmeer naar Berlijn, v.v.
Reactie op beide vacatures zijn wij graag tegemoet voorzien van cv naar
akkus@xs4all.nl en pvliegenthart@icloud.com waarna wij contact met u
opnemen ter uitnodiging van een gesprek.

TE KOOP:

INCLUSIEF:

t/m 20-08-15

t/m 20-08-15

dRaNk- eN hOReCaveRguNNiNg (veRleeNd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en)
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Zijdstraat 21 (Z-2015/037304), tapontheffing bij officiele opening nieuwe winkel en modeshow op 29 augustus
en 26 september 2015 (verleend 27 juli 2015).
- Loswal, Herenweg (Z-2014/059738), tapontheffing bij
Vuur en Licht op het Water op 5 september 2015 (verleend 23 juli 2015).
- Loods Oosteinderweg 127 (Z-2015/036162), tapontheffing bij Afsluiting basketballkamp op 14 augustus 2015
(verleend 27 juli 2015).

t/m 21-08-15
t/m 27-08-15

t/m 03-09-15

t/m 17-09-15

teR iNzage

t/m 17-09-15

t/m 13-08-15 Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-08-15 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de

beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de verklaring van geen bedenkingen en de
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met bestemmingsplan Hornmeer,
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Herenweg, tegenover 29
Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Uiterweg 188
Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en
bijbehorende stukken) en herziening van het
bestemmingsplan “N201-zone”
Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. “Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’ (met
de bijbehorende stukken)
Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine)
en 2B (blokhut) m.b.t. het brandveilig gebruik t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.
Verleende omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.”
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 214 met de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing,
Verleende omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Spoorlaan”, Venkelhof, met de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing.

vOOR MeeR iNfORMatie: www.aalsMeeR.Nl
job in de regio

Wij zijn een groeiend, middelgroot bloemenexportbedrijf en ontwikkelens ons steeds verder. Hierdoor zijn er twee vacatures ontstaan, ter
versterking van ons team.

Te koop:
Licht massief eiken hoekstoeltje
met lade h72 x b42 x d42 cm
€30,-. Tel. 0297-322942
Te koop:
Dames Gazelle fiets zit er goed
uit 7 versnelling €175,-.
Tel. 06-41960116

- Dorpsstraat 28 (Z-2015/040711), snackbar Della Chef
(ontvangen 21 juli 2015).
- Ophelialaan 108 (Z-2015/041975), De Ophelia (ontvangen 23 juli 2015).
- Sportlaan 86 (Z-2015/041707): Protestantse Gemeente
Aalsmeer (ontvangen 24 juli 2015).
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/041029), Merkur Casino Aalsmeer B.V., verlenging aanwezigheidsvergunning (ontvangen 24 juli 2015).

Te koop:
Grote sjoelbak igst € 7,50.
Tel. 0297-340555
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs
voor oude ansichtkaarten van
voor 1960, ook hele verzamelingen. Tel. 06-15451873

Te koop:
40 Lijsten z.g.a.n., diverse maten.
1 Koop €350,- vaste prijs.
Tel. 06-14547137
Te koop:
Boskoopse gesmede spade voor
rond te steken van heester en
struiken €50,-. Tel. 0297-325114

4PERSOONS

HELLWIG TOUR/
SPEED BOOT

NU: 2150

• 50pk mercury
buiten boord
COMPLEET E
motor met
N VAARKLA
elektrische start
A R!
Je kan er prima achter waterskien
• Trailer in zeer
of wakeboarden, maar de boot kan natuurlijk ook
begrenst worden, zodat je geen vaarbewijs nodig hebt.
goede staat
• boeien en peddels VOOR MEER INFO: 06-54 935 925

,-

w w w . v a n k o u w e n . n l

Christelijke
boekwinkel,
De Ichtusshop voor
al uw christelijke
lectuur en muziek.
Elke dinsdag, vrijdag
en zaterdag open van
10.00–16.00 uur
Gebouw Irene,
Kanaalstraat 12
te Aalsmeer
Tel.nr. 0297-363353
www.ichtusshop.nl

LAAT NÚ UW
TENT OF BOOTZEIL REPAREREN
door Zeilmakerij

Balder
Leimuiden
Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

Te koop:
Groot poppenhuis met meubeltjes €35,-. Houten schaakbord
met gebrandschilderd hout, in
koffer €25,-.
Tel. 0297-329604
Te koop:
Bidstoeltje antiek €40,-. Kleine
sjoelbak €15,-. Speelkleed
€15,-. K. tafel + 2 stoeltjes €5,-.
Tel. 0297-321733
Te koop:
Mobiel Acer Z3, simlockvrij,
in doos €15,-. 2 x z.g.a.n. leren
fietszadel, merk Lepper €10,-.
LCD Samsung tv, Sync Master
932, 50 cm €100,-.
Tel. 0297-761399/06-10224879
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt: oude
Nintendo, Sega Playstation en
cd-i. Geen Commodore of Atari.
Spelverzamelaar@gmail.com
Tel. 06-37304315
Te koop:
Nieuwe oogst bramen/pruimenjam. Ook mango/ananas/
kers/aardbei/zw bes/aalbes v.a.
€1,- Leimuiderdijk 97 Rijsenhout Tel. 0297-331433

Te koop:
Akai platenspeler €25,-. Sony
versterker €40,-. Bose boxen
type 601 €125,-. lg 110 cm lc
Tel. 06-48344508
Te koop:
Scooter piaggio flyers uit 2006
met 31116 km op de teller.
€ 300,-.
Tel. 06-28351730
Te koop:
Een kapstok uit grootmoederstijd van eikenhout met drie
koperen haken € 20,-.
Tel. 0297-563091
Te koop:
Nieuwe beon systeemhelm.
Wit van kleur met een zonnevizier € 80,-.
Tel. 06-28351730
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten vraagt tegen betaling
singles en lp’s uit de jaren 50/60.
Tel. 023-5381320
Aangeboden:
Garageverkoop, Hornweg 168
za15/8 10-13u: van lp’s & cd’s
tot kasten & meubels en van
tuingereedschap
Tel. 06-20445706
Te koop:
Snijbonen Piet Vissers € 3,50 p.
kg. Bessensap 1/2 ltr. fles € 3,50
3fl. €10,Tel. 06-11291389
Te koop:
Te koop meisjes fiets 24 inch
Alpina met 3 versnelling terugtraprem, verlichting standaard.
Besl. mooie fiets.
Tel. 06-51041176
Aangeboden:
Aangeboden div. boeken over
het koningshuis ongeveer 25
stuks t.e.a.b.
Tel. 06-22080283
Aangeboden:
Aangeboden ‘ANWB het beste
autohand boek vraagbaak voor
gebruik en onderhoud’, zeer
geschikt voor oldtimers €10,Tel. 06-22080283
Te koop:
Volglasaquarium met
lichtbak,ingebouwde filterpomp 60x60x38 cm + acc.,
Kienhout, brugje, luchtpomp,
visvoer etc. Tel. 0297-322942
Te koop:
Fongers degelijke vintage
damesfiets, geen versn, terugtraprem €57,-. Schilderijen uit
verzameling €10,- - €250,-.
Tel. 0297-341957
Te koop:
Voetbalschoenen merk Cruyff,
maat 41, kleur zwart. Nieuw
nieuw nieuw, prijs slechts €25,-.
Tel. 0297-367470

Gevraagd:
Hoge prijs voor uw antieke trein
en of stoommachine.
Defect geen bezwaar.
Tel. 06-22885528
Te koop:
Complete set om gelnagels te
maken. Lamp, lakken, alles zit
erbij voor €45,-. Tel. 06-12628422

Gevraagd:
Voor mij hobby ben ik opzoek
naar defecte laptops en notebooks en computers.
Tel. 06-84613045
Gevonden:
Een zonnebril gevonden In
Rijsenhout.
Tel. 0297-322272

Te koop:
Antiek geloogd grenen
inboedel: buffetkast, 2 salontafels, eetkamertafel en ingelijste
spiegel zelfde stijl.
Tel. 06-21298453
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van
Nederland. Tel. 0297-560920

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

1
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Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt
Foto de Boer
Annemieke’s Kramerie
Wittebol Wijn
DA Drogisterij De Horn
DIO Drogisterij Anna

Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Zijdstraat 43 Aalsmeer
Machineweg 3 Aalsmeer
Ophelialaan 116 Aalsmeer
Beethovenlaan 54 Aalsmeer
Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl
GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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ren gebracht wordt. Vorig jaar werd
dit over de lange trap naar boven
gesjouwd. Maar er is in de Watertoren in de verschillende tussenvloeren een luik ontdekt waardoor zaken
helemaal naar boven gehesen kunnen worden. Jordy en Arnaud Brouwer van Jachthaven Stenhuis gaan
regelen dat met een lier de zaken
naar boven gehesen kunnen worden die nodig zijn om een prachtig
vuurwerk vanaf het dak van de Watertoren mogelijk te maken.

Van links naar rechts: Jordy Brouwer, Ap Eigenhuis en Arnaud Brouwer boven in de Watertoren.

Vuurwerk vanaf het dak en statafels voor de gasten

Watertoren ‘gepimpt’ voor
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Zaterdag 5 september staat Vuur en Licht op het Water, met verlichte boten en een spectaculair vuurwerk, weer op het programma. De Westeinderplassen
worden in beslag genomen door
honderden boten met fraaie verlichting. De Watertoren is dan het decor voor een feest voor alle inwoners
van Aalsmeer die vanaf de wal het

evenement mee willen maken. Die
Watertoren wordt voor deze gelegenheid flink ‘gepimpt’.
Luik ontdekt
De Watertoren is een monument en
dient met het nodige respect behandeld te worden. Toch biedt de toren
ook ongekende en soms onbekende
mogelijkheden. Vorig jaar werd voor

het eerst in de geschiedenis van de
Watertoren vuurwerk afgestoken
vanaf het dak van de toren. Dit jaar
gaat dat opnieuw gebeuren, maar
dan wel uitgebreider. Voorafgaand
aan het grote vuurwerk om 23.00 uur
zal dit schouwspel te zien zijn. Daarvoor is het wel nodig dat allerlei materiaal op een veilige manier naar de
52 meter hoge top van de Waterto-

Podium met artiesten
Op de begane grond wordt op het
afgesloten terrein bij de Watertoren weer een feestje aan de sponsoren van Vuur en Licht op het Water aangeboden. Deze sponsoren
maken het evenement met hun bijdragen mogelijk. Op dit terrein is er
ook een podium waar artiesten van
Crown Theater een voorproefje zullen geven van hun voorstelling in het
Crown Theater later in het seizoen.
Het publiek op de Kudelstaartseweg kan volop meegenieten van deze voorstellingen. Om de toeschouwers wat dichter bij het podium te
brengen, zullen een aantal hekken
verwijderd worden en zullen er een
aantal statafels in de extra ruimte
geplaatst worden.De voorbereidingen lopen voorspoedig.
Veiligheid voorop
Mike (Multi) van der Laarse: “In
de contacten met sponsoren heb
ik ervaren hoe positief ons evenement ervaren wordt. Het groeit ieder
jaar. Dat is een stimulans om door
te gaan op de ingeslagen weg. Het
wordt steeds mooier.” Ap Eigenhuis:
“We zijn blij dat we dit kunnen doen.
We hadden al vroeg een vergunning
voor ons evenement en we hebben
goede contacten met de gemeente
om details af te stemmen. Veiligheid
staat bij ons voorop.”

Lotte Zethof en Robert van
Rijn op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Deze week zit de programmering van Radio Aalsmeer
bomvol met leuke interviews. Zo nemen onder meer Lotte Zethof, vrijwilligers van Only Friends, en Robert van Rijn, fractievoorzitter van
de VVD, plaats achter de microfoon.
Maar uiteraard worden ook de muziekliefhebbers niet vergeten. De
dj’s van ‘DakVanJeHouse-Mix’ hebben voor vrijdagavond van 23.00
tot 00.00 uur weer een gloednieuwe housemix voor je in elkaar gezet
en Meindert van der Zwaard draait
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur
wederom de beste Nederlandstalige muziek.
Rolstoelhockey en wijkagent
De programmamakers van ‘Halte
Zwarteweg’ zijn terug van vakantie.
Tijdens hun eerste uitzending na de
zomerstop hebben zij direct al een
boeiend interview op het programma staan. Donderdag 6 augustus
van 18.00 tot 19.00 uur wordt namelijk een interview met twee vrijwilligers van Only Friends uitgezonden. De vrijwilligers begeleiden spelers van het rolstoelhockey
en vertellen over hoe het is om jonge sporters (met een handicap) te
ondersteunen. Ook jeugdprogramma ‘Let’sGo2theDisco’ staat vrijdag
7 augustus van 18.00 tot 19.00 uur
grotendeels in het teken van sport.
Lotte Zethof en haar vader Richard
komen samen vertellen over hun
acties voor Ride for the Roses. Maar
ook Erik van der Brun, wijkagent
van Aalsmeer Centrum, is te gast.

Lotte en Richard Zethof zijn te gast bij Radio Aalsmeer en komen vertellen
over ‘Only Friends’ en de ‘Ride for the Roses’.

Bij Waning Tweewielers is de voor het Meerbode Tour spel beschikbaar gestelde racefiets afgelopen vrijdag uitgereikt aan de blije winnaar Ben de Vries.

Meerbode Tour de France spel

Ben de Vries heel blij met
racefiets van Waning!
Aalsmeer - De winnaar van de
hoofdprijs van het Tour de France
spel van de Nieuwe Meerbode is
heel blij met zijn prijs. Afgelopen
donderdag is winnaar Ben de Vries
uit Kudelstaart op de hoogte gesteld en reeds vrijdagavond 31 juli stond hij voor de balie bij de gulle gever, Waning Tweewielers. De
hoofdprijs, een Cube Peloton racefiets, is aan de bewoner van de Kamerlingh Onnesweg overhandigd
voor de winkel in de Zijdstraat. “De
heer de Vries is heel blij met zijn gewonnen fiets. Hij liet weten er al helemaal zin in te hebben om weer op
de racefiets te stappen”, vertelt Waning. En dat is mooi. Met een beetje extra trainingsuren, staat Ben de
Vries straks misschien wel klaar om
de 100 kilometer van de Ride for the
Roses te gaan fietsen. Maar deelnemen aan de 25 of 50 kilometer is uiteraard ook een sportieve uitdaging
met als extraatje dat bij deelname
het goede doel (kankerbestrijding)
gesteund wordt!

hof van de Kudelstaartseweg. Ook
zij heeft haar prijs al opgehaald en
is heel blij met de cheque. De Tifosi sportbril van Bert de Vries Fietsen
op de Oosteinderweg is gewonnen
door Esther Maas van de Mijnsherenweg en het doosje rosé, witte of
rode wijn van Wittebol Wijn uit de
Ophelialaan door Jori Groenewegen
van de Uiterweg. Allemaal, namens
ook de gulle gevers (ondernemers)
gefeliciteerd en veel plezier met de
gewonnen prijzen.
Mevrouw Voortman-Zethof heeft de
100 euro cheque van Sparnaaij Juweliers gewonnen. Ook zij heeft haar
prijs al opgehaald en is hier heel blij
mee.

Sparnaaij, Bert de Vries, Wittebol
De drie andere winnaars zijn ook
schriftelijk op de hoogte gesteld en
gefeliciteerd. De cheque ter waarde van 100 euro van Sparnaaij Juweliers in de Zijdstraat is gewonnen door mevrouw Voortman-Zet-

Nieuw programma bieb
met veel evenementen
Amstelland - Het nieuwe programma van de Bibliotheek Amstelland is
bekend. In de maanden september,
oktober en november biedt het Najaarsprogramma meer dan 20 evenementen met veel variëteit. Natuurlijk met activiteiten tijdens het Stadspleinfestival en tijdens de Kinderboekenweek van 7 tot 18 oktober), maar
ook met Annejet van der Zijl, de Lego

‘De maandelijkse Jeu de Boules’
En keer per maand is er jeu de boules. Dat wordt gehouden in de grote
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer en als u wilt kunt u meedoen of er gezellig
bij komen zitten. De eerst volgende keer zal zijn op woensdagmiddag 12
augustus om 14.30 uur.

‘Lichaamsbeweging als hersengymnastiek’
in het inloopcentrum Kudelstaart
Iedere dinsdagochtend is er in het inloopcentrum van Kudelstaart gezond
bewegen onder de naam ‘totaal vitaal’. Er wordt gestart om 10.00 uur met
koffie of thee in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ aan de leestafel. na de koffie
wordt de bewegingsactiviteit gestart in de activiteiten ruimte. We beginnen
met een warming-up waarbij we de spieren warm en soepel maken, gevolgd
door een bewegingsactiviteit o.a. hockey, tennis en sjoelen. Bewegen is niet
alleen goed voor de lijn, maar vooral voor het brein! De ochtend duurt
tot ongeveer 12.00 uur.

Ondernemers denken mee
met Ride for the Roses

Hij gaat in op hoe veilig weer naar
school te gaan.
Muzikale politicus
Bij de zomerspecial van ‘Aalsmeer
Politiek’ op zaterdag 8 augustus van
12.00 tot 13.00 uur is Robert van
Rijn (VVD) te gast. Hij laat zijn favoriete muziek, met toelichting, horen. En ook maandag 10 augustus
zijn er diverse gasten van de partij.
Tijdens ‘Uur van Puur’ van 18.00 tot
19.00 uur schuift een nog nader bekend te maken gast aan om te vertellen over social media. Bij ‘Door de
Mangel’ van 19.00 tot 20.00 uur is
het Lotte Borgman die plaats mag
nemen achter de microfoon (herhaling). Bij ‘De top 10 van...’ mag ook
deze week weer een Aalsmeerder
zijn of haar muzikale top 10 laten
horen (houd de website in de gaten
voor wie dit zal zijn). In verband met
een zomerstop wordt op het tijdstip
van ‘Vrijdagavondcafé’ (vrijdag van
21.00 tot 23.00 uur) zomerse muziek
uitgezonden. Radio Aalsmeer is de
lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
de kabel en via de livestream op de
website: www.radioaalsmeer.nl. Elke
avond en in het weekend overdag
brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In
de nacht en doordeweeks overdag
kan genoten worden van fijne muziek. Uitzendingen zijn terug te beluisteren via de website. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.

‘Filmavond in het zorgcentrum:
Andre Rieu in New York’
Op woensdagavond 12 augustus is er een filmavond over Andre Rieu in de
grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. Om 19.30 uur zal de film van start
gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Consumpties zijn wel voor eigen
rekening. Komt u ook gezellig langs?

Challenge, App-voeding, workshops
en Schrijvers Live met Niña Weijers
en P.F. Thomesé. Vanaf 1 augustus
start de kaartverkoop voor het Najaarsprogramma en liggen de folders
met het complete programma klaar
in de bibliotheken. Dit programma is
dan uiteraard ook op de website van
de bibliotheek te bekijken. Tijdens
het Stadspleinfestival verzorgt de bi-

bliotheek onder andere de Silent Disco, lekker dansen op muziek via een
draadloze hoofdtelefoon in de pagodetent op het plein. In de bibliotheek
zelf komt Govert Schilling alles vertellen over het ongelooflijke heelal en
organiseert de bibliotheek een boeiende speurtocht. Uiteraard staan er
ook weer Poëziecafés en iPad-cafés op het programma. Vernieuwd dit
keer zijn de iPad-cafés Tips en Trucs
en Fotografie. Meer informatie is te
vinden op www.debibliotheekamstelland.nl of in één van de Amstelland
Bibliotheken, in Aalsmeer gevestigd
in de Marktstraat.

Aalsmeer - Op zondag 6 september gaat de Ride for the Roses van
start. Samen de 100, 50 of 25 kilometer fietsen om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Met nog ruim een
maand te gaan zie je steeds meer
posters, stickers en borden in het
dorp verschijnen. Ook worden er
verschillende acties op touw gezet.
Kudelstaartse kinderen die langs de
deuren gingen om gerbera’s te verkopen is een klein voorbeeld, maar
ook de plaatselijke middenstand
denkt mee om aandacht voor de Ride te vragen en sponsoracties te bedenken. Bij Fitness Aalsmeer wordt
op zaterdag 29 augustus een drie
uur durende cycling marathon gehouden. Spinninglessen als goede
training voor het fietsevenement in
september en het creëren van het
echte fietsgevoel, maar tevens een
actie om geld in te zamelen. Iedere deelnemer betaalt 7,50 euro om
mee te doen en leden van de sportclub dienen een vrijwillige bijdrage
te geven. De gehele opbrengst gaat
naar de Ride for the Roses. Deelnemers kunnen zich bij de receptie, telefonisch of via www.fitnessaalsmeer.nl/sporten aanmelden per
uur (of meer uur) en er wordt gespind om 9.15, 10.15 en 11.15 uur
onder professionele begeleiding.
Een ander voorbeeld van een betrokken ondernemer is Banketbakkerij Tearoom Ab Müller. In de week
voorafgaand aan de Ride for the Roses is er in de winkel, in de tearoom
of op het terras een speciale Rideactie. Van 31 augustus tot en met 6
september wordt de ‘Apple Pie for
the Roses’ verkocht. Ter ere van de
18e editie in Aalsmeer wordt van iedere verkochte appelpunt 18%, oftewel 40 eurocent gedoneerd aan
de Ride for the Roses. Voor het vijfde jaar op rij organiseert Dutch Flower Group (DFG) voor de Ride for
the Roses, een ketenactie in samenwerking met supermarkt Albert
Heijn. Vanaf 31 augustus aanstaande zijn de speciale ‘Ride for the Roses’ rozen weer in de schappen te
vinden van de bekende Nederlandse supermarktketen. Deze zijn in de
winkel eenvoudig te herkennen aan
de speciale verpakking met het Ride-logo. Met iedere aankoop van
deze rozen in de actieweek, doet de

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

gehele keten van sierteeltbedrijven
een bijdrage aan het KWF.
Inschrijven
De komende weken zullen er meer
acties volgen in Aalsmeer en omgeving. Zoals ook in Aalsmeer Centrum. In het weekend van de Ride
heeft het Wapen van Aalsmeer een
speciaal actiemenu waarbij ook een
gedeelte van het besteedde bedrag
naar het KWF gaat. De Ride for the
Roses begint steeds meer te leven.
Nog niet ingeschreven? Het kan nog
steeds. En wil je niet fietsen maar
wel iets doen. Meld je dan als vrijwilliger, donateur of fan. Meer informatie over de verschillende toertochten (25 en 50 kilometer)en de cycletour van 100 kilometer is te vinden
op www.ridefortheroses.nl. Daar kun
je je ook inschrijven en je eigen ‘Mijn
Ride-pagina’ aanmaken. Want als
iedereen zich een beetje laat sponsoren, wordt samen gezorgd voor
een indrukwekkend bedrag voor het
KWF. Meer onderzoek naar kanker
betekent meer kwaliteit van leven.

In augustus zon,
dan goede wijn!
Aalsmeer - De supermaan is een
volle maan die maar een maal per
jaar te zien is. Meestal is dit rond
de langste dag van het jaar, maar in
2014 was dit op de 10de augustus.
De supermaan is de maan die het
dichtste bij de aarde staat, waardoor ze veel groter lijkt en veel helderder is. Volgens astrologen lijkt ze
niet alleen veel groter maar is ze effectief ook 12% groter dan normaal.
Geeft augustus niet veel regen,
maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn.
Michelle De la Haye
Tekst voor een wijnkaart:
O, drank, je hebt zoveel verpest.
Toch ben je in mijn dorstig leven
altijd die éne hoer gebleven,
die mij het diepste heeft gelest,
want hoe je me ook hebt geflest
door altijd (en ik kón het weten)
al je beloften te vergeten,
als je weer klaar lag voor de rest,
en hoe je m’ ook hebt uitgemest
door alles wat je van me nam,
ik leefde als ik bij je kwam,
bij jou alleen. Dat weet je best.
Je grokstem en je valse streken,
de stomme platheid van je spreken
en van je bed de wulpse stank,
‘t was niets, als ik maar weg mocht zinken
in jou om steeds weer in te drinken
jouw zoete leugen-bitt’re drank.
Simon Carmiggelt
1913-1987

10 Nieuwe Meerbode

• 6 augustus 2015

Netwerkspel tijdens 33ste
Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 13 augustus vindt de 33ste editie van de netwerkbijeenkomst Borrel Aalsmeer
plaats. Het netwerken gaat ook in
de zomervakantie door en elke keer
worden er weer opdrachten vergeven, vacatures ingevuld en gaan de

netwerkers met inspiratie en opgedane contacten naar huis. Netwerken kan onder het genot van een
hapje en drankje op het dakterras
van restaurant Welkom Thuis aan de
Stommeerweg vanaf 17.00 uur. Iedereen is welkom op de netwerkbij-

Aanmelden voor Borrel Aalsmeer is
niet verplicht, maar altijd fijn in verband met de hoeveelheid hapjes.
Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar info@borrelaalsmeer.
nl. Verhinderd? Noteer 10 september, 8 oktober en 12 november in
de agenda, elke tweede donderdag
van de maand. Het is ook mogelijk
om tijdens Sail 2015 te netwerken
op de MS de Jordaan. Meer informatie over deze speciale all inclusive netwerkboottocht is te vinden
op www.borrelaalsmeer.nl.

‘Opening’ op 15 augustus

Kunstgrasveld bij RKDES
zo goed als klaar
Kudelstaart - In de eerste week
van juni is aangevangen met de
aanleg van het eerste kunstgrasveld bij RKDES in sportpark Calslagen. De werkzaamheden begonnen
met het verwijderen van de oude
hekken en andere voorzieningen op
het huidige natuurgrasveld. Daarna is de grond afgegraven en is de
ondergrond gestort voor het kunstgras. De werkzaamheden eindigen
met het aanbrengen van tegelpaden
rond het veld en de hekken. En aan
deze laatste klus wordt momenteel
gewerkt. Volgens de planning zou
het nieuwe kunstgrasveld half augustus in gebruik genomen kunnen worden en deze planning is gehaald, want zo schrijft Eppo Buskermolen namens het bestuur van RK-

DES: “Een grote wens van het bestuur en de leden van RKDES is in
vervulling gegaan: een kunstgrasveld op ons sportpark! Wij zijn hier
heel blij mee en willen dit veld daarom feestelijk in gebruik nemen aan
het begin van het nieuwe seizoen
en wel op zaterdag 15 augustus om
9.30 uur. We nodigen u graag uit
hierbij aanwezig te zijn.” Belangstellenden zijn dus welkom en natuurlijk wordt aan deze ‘opening’ een
officieel tintje gegeven. Wethouder
Gertjan van der Hoeven van sport
komt langs samen met kinderburgemeester Vince en er staan wedstrijdjes voor de jongste leden op
het programma. Het feest duurt tot
rond 12.00 uur. Noteer de datum alvast in de agenda!

eenkomst, ook werkzoekenden en
entree is gratis. Om 18.15 uur start
het Netwerkspel voor de geïnteresseerden. Je stelt je zoekvraag en
wisselt visitekaartjes gedurende 15
minuten uit. Na afloop van het netwerkspel zoek je de relaties op die
positief op je zoekvraag hebben geantwoord en ga je het gesprek in. Er
kan voor 12,50 euro een dagschotel besteld worden en hiervoor staat
om 20.00 uur een lange tafel klaar
om met de netwerkers samen te laten dineren. Deelname is niet verplicht. Dit keer staat er een Wagyu
burger of een scholfilet gevuld met
zalm en frites en salade op de menukaart.

Vaker gebruik Aalsmeerbaan

Polderbaan weekje dicht!
Aalsmeer - De Polderbaan is van
maandag 17 tot en met dinsdag
25 augustus buiten gebruik voor
groot onderhoud en werkzaamheden aan het lichtbesturingssysteem.
Naar verwachting gebruikt Schiphol in deze periode vaker de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en
Buitenveldertbaan. Dit heeft gevolgen voor het vliegverkeer ook boven Aalsmeer. Schiphol vernieuwt
dit jaar de lichtinstallaties op alle
start- en landingsbanen. Gelijktijdig

wordt het onderhoud aan de banen
uitgevoerd, zodat de banen niet langer dan noodzakelijk buiten gebruik
hoeven te zijn.
Door het onderhoud aan de Polderbaan kunnen tussen 23.00 en
6.00 uur de Zwanenburgbaan en
Aalsmeerbaan ingezet worden voor
vliegverkeer. Hiervoor is ontheffing
aangevraagd en verleend. Het afwijkende baangebruik kan leiden tot
extra hinder.

Meer informatie
Voor vragen en/of klachten kunnen
inwoners terecht bij het Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol (BAS).
Dit is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen,
bijvoorbeeld over het baangebruik,
en klachten over het vliegverkeer op
Schiphol.
BAS is bereikbaar via telefoonnummer 020-6015555 en is dagelijks
van 9.00 tot 17.00 uur geopend, ook
in het weekend. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bezoekbas.nl. Ook is op www.aalsmeer.nl/
Schiphol meer informatie vinden.
Of raadpleeg de website: www.bezoekbas.nl.

Klaar met dumpen afval!
Aalsmeer - Onbegrijpelijk en belachelijk vinden omwonenden het
gedrag van sommige inwoners wat
betreft dumpen van grof vuil. Rond
de inzamelcontainer voor glas en
plastic aan de Zwarteweg, nabij de
Clusiusstraat wordt bijna wekelijks
grofvuil gedumpt. “Een schande. Zo
klaar mee“, aldus een omwonende
die voorstelt om een bewakingscamera te plaatsen om op deze manier
de kosten op de vervuilers te verhalen. “Is zo terug verdiend en wel zo
eerlijk voor de belastingbetaler: de
asociale vervuiler(s) betaald”, stelt
de omwonende. “En hopelijk laten
de daders het in het vervolg uit hun

Alle beschikbare meters bezet

FloraHolland Trade Fair
meer dan volgeboekt!
Aalsmeer - De FloraHolland Trade
Fair die plaats vindt van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 november is meer dan volgeboekt. Alle beschikbare vierkante meters zijn bezet. Hieruit blijkt dat deze internationale handelsbeurs dé plaats is waar
handelaren, veredelaars en producenten van sierteeltproducten willen zijn om elkaar te ontmoeten en
zaken te kunnen doen. Op de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer presenteren kwekers, veredelaars en
handelspartners uit binnen- en buitenland hun producten en diensten
en tonen de nieuwste productontwikkelingen en concepten. Leveranciers presenteren een breed assortiment aan artikelen die van toegevoegde waarde zijn voor de sier-

teelt, zoals hoezen, vazen, sierpotten en steeketiketten. Centraal gelegen op het FloraHolland Plein zijn
de meest opvallende noviteiten te
vinden en kunnen bezoekers kennis
maken met de belangrijkste markten consumententrends van morgen.
Kwekers, exporteurs, groothandelaren en hun klanten uit binnen- en
buitenland laten zich op de FloraHolland Trade Fair inspireren door
een compleet overzicht bloemen,
planten, productconcepten, noviteiten, marktontwikkelingen en consumententrends. De beurs is woensdag 4 en donderdag 5 november open van 9.00 tot 17.00 uur, op
vrijdag 6 november tussen 9.00 en
15.00 uur. Voor vakpubliek is de toegang gratis.

Gemeente maakt balans na half jaar op

Ruim 7.600 euro schade
door vernielingen!
Aalsmeer - In de eerste zes maanden van 2015 hebben vandalen in
Aalsmeer en Kudelstaart voor ruim
7.600 euro schade aangericht. Zo is
er in het voorjaar brand gesticht op
de recreatiesteiger aan het Praamplein met als gevolg dat het de gemeente bijna 4000,00 euro kost om
de schade te herstellen. Want niet
alleen de verbrande steiger moest
worden vervangen maar ook een
deel van de waterleiding onder de
steiger. De kosten van vernielingen
van gemeentelijke eigendommen,
zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair, komen voor

rekening van de gemeente. En dus
voor rekening van de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart.
Meld vernielingen
De gemeente hoopt dat inwoners
zelf vaker optreden tegen vandalisme. Bijvoorbeeld door er met hun
kinderen over te praten of melding
te doen van vernielingen. Een melding vergroot namelijk de pakkans
van de daders. Ziet u een vernieling
gebeuren, bel dan 112. Ziet u de gevolgen van vandalisme, meld dit dan
0900-8844 of via de Servicelijn van
de gemeente: 0297-387575.

Aanrijding bij Waterwolftunnel
Aalsmeer - In de avond van zaterdag 1 augustus heeft een aanrijding met letsel plaatsgevonden op
de N201 bij de Waterwolftunnel. Een
24 jarige bestuurder uit Rijsenhout
was met hoge snelheid door de tunnel gereden en wilde ter hoogte van
de Middenweg een vrachtwagen inhalen. Juist op dat moment stuurde
de chauffeur naar links om een auto
in te halen. De Audi van de Rijsenhouter knalde bovenop de vrachtwagen. De chauffeur hoorde de

klap en besloot terug naar de rechterrijstrook te gaan. De Audi draaide
hierop rond zijn as en kwam frontaal
tegen de vangrail tot stilstand. De
Rijsenhouter is per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd. De N201 is
bij de tunnel vier uur gestremd geweest. De Verkeersdienst doet verder onderzoek. Op beelden is gezien
dat de Audi even stil heeft gestaan
in de tunnel en daarna met een flinke snelheid optrok en er vandoor
ging. Waarom is niet bekend.

hoofd om grofvuil zomaar te dumpen!”
Kapotte stoelen en tafels, oude televisies, etc. kunnen kosteloos gebracht worden naar de Meerlanden in Rijsenhout. Geld kost het dus
niet, alleen een ritje naar de Aarbergerweg en dit zouden inwoners er
toch wel voor over moeten hebben
om hun dorp netjes te houden. Kijk
voor alle informatie over afval ophalen en brengen op www.meerlanden.nl. Wie ziet dat er afval wordt
gedumpt, wordt verzocht contact op
te nemen met de gemeente via servicenummer 0297-387575.

Broersepark Familiefestival
voor tiende maal
gustus om 11.00 uur start Jazz4kids
met hun voorstelling ‘Ella, een muzikaal sprookje’. Daarna brengen Meatball & Van de Camp om 15.00 uur
met veel acrobatiek hun voorstelling
‘Vreemde Gasten’. Op 31 augustus brengt het theaterduo Kees &
Koos om 13.30 uur de peuter-kleutervoorstelling ‘Blij Visje’. Om 15.00
uur speelt Theatergroep Hilaria ‘Het
Jaarfeest van Sint Hilarius’. Op 6 september, om 13.30 uur, spelen Kees
en Koos de peuter-kleutervoorstelling ‘Aardig Molletje’. Het festival
wordt om 15.00 uur afgesloten met
het muzikale spektakel ‘Banbanku-

ne’ door de band Drumdrumdrum.
De locatie is op het terrein van Jeu
de Boulevereniging De Bulderbaan
(achter het Indië monument) in het
Broersepark. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amstelveen en De Bulderbaan. Reserveren is niet nodig. Kom
gezellig naar een of meer zondagen tijdens het Broersepark Familiefestival 2015! Meer informatie over
de voorstellingen is te vinden op
www.amstelveenspoppentheater.nl

Voet tussen
boot en steiger
Aalsmeer - Op maandag 3 augustus om half twee ‘s middags
is een 19 jarige inwoonster gewond geraakt bij het surfeiland aan de Kudelstaartseweg.
De vrouw zat in een motorboot,
die ging aanmeren bij de steiger. Er stond een behoorlijke
deining en de boot klotste flink
heen en weer. Op het moment
dat de 19 jarige op de steiger
wilde stappen, ging de deinde
de boot van beneden naar boven waardoor de voet van de
vrouw klem kwam te zitten tussen de steiger en de boot. De
ambulancedienst is ter plaatse
gegaan. De medewerkers hebben de vrouw een injectie tegen de pijn gegeven en vervolgens snel vervoerd naar het
Amstelland ziekenhuis.

Aalsmeer - Op zondag 2 augustus om kwart voor elf in de
avond kregen de hulpdiensten
een melding dat er brand zou
zijn in de Mendelstraat. De politie was snel ter plaatse. In een
tuin bleek een fikkie gestookt
te worden in een vuurkorf. Er
waren door getuigen vlammen
gezien van twee meter hoog.
Het vuur bleek echter mee te
vallen. In de buurt lagen enkele pallets, maar deze bevonden
zich op voldoende afstand van
de vuurkorf. De brandweer is
op advies van de politie niet ter
plaatse gegaan.

Kinderen en kunst

Noelle tekent
liefst dieren

Politie Aalsmeer
op Facebook
Aalsmeer - Sinds kort kan de
politie Aalsmeer en Uithoorn
ook gevolgd worden op Facebook. Er worden informatieve berichten gepost over onder andere de vakantieservice,
waarvan inwoners gebruik
kunnen maken, over het voorkomen van een woninginbraak,
uitgelegd wordt wanneer wel
en wanneer niet 112 gebeld
mag worden en gewaarschuwd
wordt voor oplichting aan huis.
Onlangs is een bericht gedeeld
van de politie Amsterdam over
de crimineel Ali Benhadi, die
ontsnapt is en als vuurwapengevaarlijk beschouwd wordt.
De politie Aalsmeer en Uithoorn wordt inmiddels al gevolgd door bijna 700 personen
en natuurlijk mag iedere Facebook gebruiker aansluiten. Let
wel: Via de officiële Facebookpagina kan geen aangifte gedaan worden of een melding
doorgegeven worden.

Aalsmeer - Rond het middaguur op vrijdag 31 juli zijn twee
zakkenrollers actief geweest in
een kledingwinkel in de Zijdstraat. Een 48 jarige inwoonster
was kleding aan het kijken toen
vlak naast haar twee vrouwen
van vermoedelijk Oost-Europese afkomst vlak bij haar enkele
kledingstukken uit een rek pakten. Een t-shirt werd omhoog
gehouden tussen de schoudertas van de inwoonster en de
twee vrouwen. Vermoedelijk is
dat het moment geweest dat de
vrouwen de portefeuille van de
inwoonster gerold hebben met
hierin contant geld, rijbewijs,
creditcard, bankpas en andere
passen. De twee hingen namelijk het t-shirt weer weg en liepen direct de winkel uit. De inwoonster miste pas later haar
portemonnee. De twee vrouwen hebben allebei zwart haar
en zijn tussen de 1.60 en 1.70
meter lang. Een van hen was
vadsig met een dik postuur. Zij
droeg roze schoenen en een
roze shirt en een lichte spijkerbroek. De andere vrouw is mager, heeft een tenger figuur en
droeg een zwarte broek. Mogelijk zijn de twee ook elders gezien? De politie hoopt meerdere getuigen te vinden. Contact
opnemen kan via 0900-8844.

Hoge vlammen
in vuurkorf

Organisatie Amstelveens Poppentheater

Amstelveen - Het Amstelveens
Poppentheater organiseert deze zomer voor de 10de maal het Broersepark Familiefestival! Jong en oud
kunnen drie dagen gratis genieten
van openluchtvoorstellingen op de
zondagen 23 en 30 augustus en 6
september in het Broersepark. Omdat het Amstelveens Poppentheater deze zomer dit familiefestival voor de tiende keer organiseert
zal er elke zondag een extra voorstelling geprogrammeerd worden.
De eerste voorstelling op de festivalzondagen is specifiek geschikt
voor de kleintjes. Op zondag 23 au-

Zakkenrollers in
winkel actief!

Aalsmeer - Noelle Vos is negen
jaar, woont in Aalsmeer en volgt een
cursus schilderen op de Werkschuit.
Het liefst tekent ze dieren. Zeepaardjes en slakken zijn favoriet!
Voor de grootste kleurplaat van Nederland tekende ze vier bloemen.
Haar bijdrage aan dit groepswerk is
te zien de etalage naast het Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat.
Foto: Annefie van Itterzon

Extra controles door politie

‘Afval-overlast’ bij Samen Een
Aalsmeer - Afgelopen weekend
heeft de politie diverse meldingen
gehad over overlast door een grote groep jongeren op het schoolplein van basisschool Samen Een in
het Centrum. De jongeren gaan hier
vaak tot laat in de avond voetballen
en zijn behoorlijk luidruchtig. Maar
vooral is er ergernis over de enorme troep die de jongeren na afloop
achter laten. Lege blikjes en verpakkingen van snoep en koek worden achteloos achter gelaten bij het

bankje voor de voetbalkooi en in de
bosjes gegooid. Ook zijn afgelopen
weekend diverse flessen stuk gegooid op het plein. Vernielingen zijn
nu niet gepleegd, maar hier heeft de
school wel regelmatig last van. De
politie gaat nu extra actie ondernemen. Er gaat iedere avond gecontroleerd worden. De jongeren zullen
op hun gedrag aangesproken worden en weggestuurd worden. Het
plein van de school is namelijk ‘verboden voor onbevoegden’.

12 Nieuwe Meerbode

• 6 augustus 2015

Overvaren tijdens Kunstroute

Voor jeugd 7 tot en met 12 jaar

Niet één object van keramiste
Annemieke is hetzelfde

Workshop schaken voor
beginners in bibliotheek

Aalsmeer - In aanloop naar de
Kunstroute van zaterdag 19 en
zondag 20 september besteedt de
Nieuwe Meerbode de komende
weken aandacht aan deelnemende kunstenaars. Vandaag staat keramiste Annemieke Rozenberg van
Bergen in de schijnwerpers. Wie het
werk van Annemiek wil bekijken zal
met het pontje van watersport vereniging de Nieuwe Meer naar de
overkant moeten varen.
Dat Annemieke uiteindelijk keramiste is geworden lag eigenlijk al
veertig jaar geleden voor de hand.
Zij maakte in opdracht een vaas. Bekeek het kunstwerk en dacht: ‘Waarom ga ik niet een beetje verder?” Zij
draaide de vorm een kwartslag en
maakte er een lollig beest van. Het
plezier in het maken daarvan…het
zal haar altijd bij blijven. Nooit zal zij
deze creatie weg doen. Het was immers het begin van een avontuur.
Maar niet altijd loopt het leven zoals
gewild, niet dat het geen leuke leven was, maar tijd voor het werken
met klei zat er niet in. Tot de dag dat
zij met ‘pensioen’ ging. Toen kreeg
het avontuur van veertig jaar geleden een vervolg. Zij ging naar de
Keramiekschool in Gouda. Na een
geslaagde drie jarige dag opleiding
knoopte zij er nog eens twee jaar
aan vast om nog meer kneepjes van
het vak te leren, zoals onder andere het maken van diverse glazuren.
Wie de scheppingsruimte van Annemiek betreedt denkt eerder aan een
scheikunde laboratorium dan aan
een atelier. Op rij staan de weegschaaltjes en tientallen potjes ge-

Aalsmeer - In de Zomervakantie organiseert de bibliotheek in alle vestigingen een workshop schaken voor beginners. Onder leiding
van niemand minder dan Frank Erwich, meervoudig Nederlands Kampioen schaken, leren kinderen in de
leeftijd van 7 tot en met 12 jaar alles
over deze meesterlijke sport. Mag je
de koning slaan? Wat is schaakmat?
Is achteruitslaan toegestaan?
In teams van twee gaan de kinderen
aan de slag met (schaak)opdrachten en natuurlijk met het spel zelf.
Erwich loopt inmiddels zo’n twintig jaar mee in de schaakwereld en
weet precies wat er nodig is om het

spel van de kinderen te ontwikkelen. Na deze workshop weten ze genoeg om zelf een spelletje schaak te
kunnen spelen!
De workshop wordt in de bibliotheek in Aalsmeer in de Marktstraat
gegeven op donderdag 13 augustus van 14.00 tot 15.30 uur. De kosten voor deze anderhalf uur durende workshop bedragen 5 euro voor
bibliotheekpashouders en 7,50 euro
voor niet-pashouders. Meer informatie over de tijden en voor het bestellen van kaartjes is te vinden op
de website van de Bibliotheek Amstelland www.debibliotheekamstelland.nl

Nico wint bij
Ouderensoos

AVA baanloop
op woensdag

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 30 juli is het kaarten gewonnen
door Nico de Ron met 5437 punten,
gevolgd door Kees v.d. Meer met
5315 en Huub Bouwmeester met
4966 punten. Bij het jokeren is de
hoogste eer behaald door Hennie
de Wit deze week met 156 punten,
op twee Bets Teunen met 213 punten en op drie Gerard de Wit met
287 punten. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken en meespelen. Voor
inlichtingen: 0297-340776.

Aalsmeer - Op woensdag 12 augustus kan iedereen weer meedoen
met de recreatieve 1, 3 en 5 kilometer baanloop bij Atletiek Vereniging Aalsmeer in de Sportlaan 43a.
Deelname kost 2 euro voor niet-leden van AVA. Het startschot wordt
gegeven om 20.00 uur en inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang in de kantine. Er wordt gelopen met een Ipico loopchip die
aan de deelnemers wordt uitgeleend. Kleedkamers met douches
zijn beschikbaar. Na afloop ontvangen de meeste hardlopers/sters een
plant. Voor verdere informatie: www.
avaalsmeer.nl

vuld met geheimzinnige chemische
stoffen die nodig zijn bij het maken
van de glazuren. Als kijker heb je
geen idee wat er allemaal nodig is
om een kunstobject van een mooie
kleur te voorzien. “Het is milligram
werk om de juiste kleur glazuur te
vinden en te krijgen. Daarnaast is
ook de kennis van de oven en de
vele soorten klei noodzakelijk. Alle
materialen reageren weer anders op
elkaar.” Voor Annemieke is het een
dagelijkse ontdekkingstocht waarbij
heel veel geduld nodig is dat uiteindelijk leidt tot mooie ontwerpen en
objecten. Niet voor niets kreeg zij de
kans om te exposeren in het Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam en in het Gouds Museum in
Gouda. Ook werd haar werk aangekocht door een vooraanstaand keramiek- en glasverzamelaar. Tijdens
het gesprek haalt Annemieke een
papiertje uit haar tas. Daarop heeft
zij een uitspraak van de dichter Gerrit Kouwenaar geschreven: ‘Makers
hebben het moeilijk, zij moeten iets
maken wat al duizend keer is gemaakt voor de eerste maal’. Het is
een waarheid die niet mooier beschreven had kunnen worden. Toch
weet de keramiste in haar werk een
heel persoonlijke toets aan te brengen. Ga maar naar haar schalen, het
tangram spel, de vazen kijken. Alle
creaties zijn unica, niet één object
is hetzelfde. Annemieke Rozenberg
van Bergen weet in haar werk het
plezier van de uitdaging om ideeen op deze wijze gestalte te geven
mooi uit te dragen.
Janna van Zon

Koop nu kaarten met korting!

Start en finish bij FloraHolland

Wegafsluitingen voor cycletour Ride for the Roses
Aalsmeer - Op zondag 6 september vindt de 18e editie van de Ride
for the Roses plaats. Bij dit bijzondere wielerevenement stappen jong
en oud, getraind en ongetraind, op
de fiets om zoveel mogelijk geld in
te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Deelnemers kunnen kiezen uit
toertochten van 25 en 50 kilometer
of de cycletour van 100 kilometer.
Nog niet ingeschreven voor dit bijzondere fietsevenement? Regel dat
dan nog snel op de website www.
ridefortheroses.nl. Iedereen die zich
voor 13 augustus inschrijft, krijgt alle deelnamebescheiden (deelnemersboekje, rugnummer en polsbandje) thuis gestuurd. Wie na 13
augustus inschrijft, dient alle spullen voor aanvang van de tocht op 6
september bij FloraHolland bij de informatiestand op te halen. Om 7.30
uur wordt FloraHolland open gesteld voor alle deelnemers aan de
Ride. Om 9.30 uur begint de startceremonie voor de 100 kilometer cycletour, waarna de deelnemers om
10.00 uur van start mogen gaan. Om
11.00 uur is de startceremonie voor
de 25 en 50 kilometer toertochten,
waarna alle deelnemers direct op
weg mogen gaan. De eerste deelnemers worden rond 13.00 uur weer
bij FloraHolland verwacht. Om deze
tijd start ook het middagprogramma
met vanaf 14.00 uur de slotmanifestatie en rond 15.45 uur de bekendmaking van de eindopbrengst.
Route en afsluitingen
Start en finish zijn bij FloraHolland
in Aalsmeer, maar de tochten gaan
langs de prachtigste plekjes in de re-

gio. De toertochten gaan over gewone fietspaden. De 100 kilometer route wordt in een peloton gefietst over
openbare wegen. Deze tocht loopt
van Aalsmeer naar Haarlemmermeer, Haarlem, Haarlemmerliede,
Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn
en dan weer terug naar Aalsmeer. Dit
betekent dat de wegen waar het peloton overheen komt driekwartier tot
een uur zijn afgesloten voor alle verkeer en het openbaar vervoer. Afsluitingen en omleidingen worden aangegeven met gele borden. Verder zijn
er verkeersregelaars om het verkeer
om te leiden. Als het peloton voorbij
is, worden de wegen zo snel mogelijk weer opengesteld voor het verkeer. Hulpdiensten hebben wel toegang tot de afgezette gebieden. Kijk
voor meer informatie over afsluitingen en omleidingen op de website van de gemeente. En informatie
over busverbindingen is te vinden
op: www.connexxion.nl
Rode Ride-fietsen
Het kan niemand ontgaan zijn in
Aalsmeer en Kudelstaart. Op verschillende plaatsen kom je rode Ride for the Roses-fietsen tegen. Verschillende plekken worden opgefleurd met deze vrolijke fietsen om
aandacht te vragen voor de Ride. De
gemeentewerf heeft ze ter beschikking gesteld en Autoschade Pijnaker maakte ze mooi rood. De fietsen staan onder andere bij het Surfeiland, het gemeentehuis, Fort Kudelstaart, het winkelcentrum in Kudelstaart, het Poldermeesterplein,
The Beach, de Uiterweg en bij FloraHolland.

Solodrummer Terry Bozzio Tennisvereniging Kudelstaart
live in Crown Theater
Gezellige entourage bij
open dubbeltoernooi

Aalsmeer - Terry Bozzio: ‘s Werelds
beste solodrummer (bekend van
Frank Zappa) een avond lang op
zijn 62-delige drumstel. Een groot
avontuur, een boeiend luisterspektakel, een sensatie apart. In het ‘eigen’ Crown Theater Aalsmeer te beleven op woensdag 28 oktober.
Een volledige avond solodrums in
het theater. Het lijkt een onmogelijkheid, maar de Nederlandse tournee in april 2001 bewees het tegendeel. Ondanks de beperking van
één man (maar wat voor één!) en
één drumstel (maar dan wel heel
groot) slaagde Terry Bozzio erin het
publiek meer dan twee maal drie
kwartier aan hun stoelen gekluisterd te houden met zijn melodische
slagwerkmuziek, die dan weer vol
spektakel, dan weer heel fijntjes en
precies was.
Een revolutionair concept van de
drummer die bij Frank Zappa furore maakte en sindsdien een indrukwekkende carrière opbouwde
en een astronomisch drumstel om
zich heen verzamelde. Bozzio voert
het soloconcert uit op zijn 19-delige
DW-drumstel, met vier bassdrums
en twaalf chromatisch gestemde toms, en 43 door hemzelf ontworpen Radia-bekkens van Sabian.
Hij gebruikt maar liefst acht pedalen om bassdrums, hi-hats en toms
te bespelen. Bozzio staat sinds eind
jaren zeventig aan de wereldtop
toen hij de complexe drumpartijen
bij Frank Zappa uitvoerde, waaronder het legendarische The Black Page. Sindsdien speelde hij met aller-

lei bands waaronder UK, The Brecker Brothers en Jeff Beck. Sinds begin jaren negentig werkt hij aan
zijn stukken voor solodrums, die hij
met groot fysiek en mentaal vermogen uitvoert, maar bovenal met een
prachtige muzikaliteit, die het drumstel ver weet te verheffen boven alléén een ritme-instrument. Hij legde ze vast op twee cd’s onder de titel ‘Solo Drum Music’, en recentelijk
op ‘Drawing the Circle’.
De voorstelling op woensdag 28 oktober begint om 20.00 uur en nu
kaarten bestellen is een aanrader.
Het Crown Theater viert haar vijf jarig bestaan en biedt kaarten aan
voor de jubileumprijs van 21,25 euro per stuk. Wacht niet te lang, er
zijn maximaal honderd kaarten voor
deze prijs beschikbaar. De reguliere
prijs is 25 euro per stuk.
The Beatles en Chez Brood
Het Crown Theater biedt het komende seizoen nog een groot aantal
leuke, muzikale shows. Op 10 februari het concert ‘Love The Beatles’, op
23 maart zingt Suzan Seegers liedjes van Annie M.G., op 25 maart
wordt met ‘Chez Brood’ een eerbetoon gegeven aan de legendarische
rock and roll zanger Herman Brood,
op 5 mei staat opnieuw een bevrijdingsconcert ‘Yes, We meet again’
op het programma en 8 mei wordt
het swingen met ‘The Soul of the
Motown VI’. Kijk voor meer informatie op www.crowntheateraalsmeer.
nl. Kaarten reserveren (nu nog met
jubileumkorting) kan via 0900-1353.

Kudelstaart - Tijdens het open
dubbeltoernooi 2015 van Tennisvereniging Kudelstaart was het tennispark volledig omgetoverd in oudHollandse sfeer. Gedurende dit 9
dagen durende evenement kon iedereen van 18 tot en met 26 juli getuige zijn van een werkelijk prachtige aankleding van tennispark en
clubhuis met talrijke ingrediënten
uit de oude doos. Daarnaast zorgden de in allerlei soorten en maten
aanwezige vlaggen en de wederom
aanwezige bloemenpracht voor een
uitermate gezellige entourage. De
aan het einde van de ochtend op de
eerste zondag steeds heftiger wordende regenval en de werkelijk barre weersomstandigheden op de zaterdag van het finale-weekend waren de smetjes, als het gaat om het
humeur van de weergoden. Na wat
improvisatie door de wedstrijdleiding konden alle geplande partijen op de eerste zondag toch nog
worden (af)gespeeld op het eigen
tennispark, maar op de zaterdag
van het finale-weekend moest op
een gegeven moment helaas worden uitgeweken naar tennishal De
Wildenhorst te Badhoevedorp. Tijdens dit druk bezochte evenement
kon men getuige zijn van uitstekend
tennis in de categorieën 3 tot en
met 8. Ook dit jaar kon men weer elke dag genieten van heerlijk bereide maaltijden onder leiding van verschillende chef-koks en van de inmiddels alom bekende natjes werd

ook gretig gebruik gemaakt. Op
de weg vol hobbels richting finales
werd in alle categorieën veel strijd
geleverd met als climax een fantastische slot(zon)dag. Na het traditionele finalistenontbijt, werden om
10.00 uur nog twee halve finales
afgewerkt, waarna vanaf 12.00 uur
een aanvang werd gemaakt met het
spelen van de 14 finales. Ten slotte nog wat statistische gegevens in
willekeurige volgorde.
Aantal deelne(e)m(st)ers: 400
Aantal gespeelde wedstrijden: 275
Aantal gespeelde categorieën: 14
Aantal Kudelstaartse finalisten: 19
Hiervan winnend: 12
Hiervan verliezend: 7
Uitstekende resultaten in deze 22e
editie van het open dubbeltoernooi
van Tennisvereniging Kudelstaart,
waarop door alle vrijwillig(st)ers
weer met trots en volle tevredenheid
kan worden teruggekeken.
Winnaarsbekers zijn uitgereikt aan
Lianne Tulp (2x), Melanie Tulp, Steef
Hoogwerff Kroon, Menno van der
Laarse, Peter Janmaat, Corina Beelen, Saskia Teunen (2x), Pascal Pluijmakers, Coen Stolwijk, Laura Buskermolen, Marco van Nieuwburg,
Angela Bus, Astrid BuskermolenHaijtink, Peter van Gijlswijk, Jan van
Verseveld, Peter Teunen, Henk Amorison, Philip Kenter, Karin van Es,
Peter van de Helder, Marieke Bosio,
Hanneke Palmen, Niels Bloklander,
Erwin Schmitz (2x) en Misha Maarsen-Schmitz.

Fietsdagtocht met OVAK
Aalsmeer - Dinsdag 25 augustus
kunnen liefhebbers weer meefietsen met de dagtocht die de OVAKPedaalridders organiseert. Deelnemers worden om tien uur verwacht
bij Easy Dinner in Waddinxveen. Na
de koffie met wat lekkers start de
fraaie route.
Deze keer wordt richting Boskoop,
Alphen aan de Rijn, Hazerswoude en gefietst en vervolgens weer
terug naar Waddinxveen. De route gaat over fraaie fietspaden door

het groene hart. Gelegenheid voor
de lunch is bij Avifauna in Alphen
aan de Rijn.
Dan vervolgt de route richting Hazerswoude voor de theestop, om via
het Schravenwildertpad en Bentwoudpad weer terug te keren naar
Waddinxveen. Na een gezellig samen wordt de dag afgesloten met
een diner. De route deze dag is circa 40 kilometer. Hebt u zich nog niet
aangemeld? Dit kan nog via het formulier in de Doorvaart.

Feestweek van 6 t/m 12 september

Jumbo Nederpop met Erik
Mesie en ‘Toontje Later’
Aalsmeer - De beste party-coverband van Nederland staat woensdagavond 9 september tijdens de
Feestweek op het podium tijdens
Jumbo Nederpop. De band ‘Streatbeats’ bestaat uit acht muzikanten: Van waanzinnige leadvocalisten tot super strakke solo’s en vette
blazers. Deze band speelt van disco tot rock en van ballade tot salsa. Met de ‘Streatbeats’ kan gerekend worden op een groot, gezellig en muzikaal feest! En deze zelfde woensdagavond kan er ‘stiekem
gedanst’ worden met en op de muziek van Erik Mesie & ‘Toontje Later’. Eén van de succesvolste popgroepen van de jaren tachtig staat
tijdens Jumbo Nederpop Live in de
Feestweek! Toontje Lager werd bekend van hits als ‘Net als in de film’
en ‘Zoveel te doen’. Erik Mesie en
zijn nieuwe band ‘Toontje Later’
brengen de liedjes van toen aangevuld met swingend nieuw materiaal.
De tent op het Praamplein gaat open
om 20.30 uur. Het eerste optreden

begint vervolgens al om 20.40 uur,
dus zorg dat je op tijd bent. Het einde is om 00.00 uur, de zaal sluit om
00.30 uur. In de voorverkoop bedraagt de toegangsprijs 7,50 euro.
Aan de zaal, indien nog beschikbaar, 10 euro per persoon. De Feestweek biedt overigens tal van bekende en leuke artiesten, zoals Xander
Buisonjé en de meidengroep OG3NE op donderdag, Nielson met
band en André Hazes jr. op vrijdag
en de Party Animals en Mental Theo
op zaterdag. Kijk voor het hele programma en de aanschaf van kaarten (het gaat hard, dus wacht niet te
lang) op www.feestweek.nl.

Piet winnaar
OVAK-soos

met 5477 punten, gevolgd door Dirk
Tromp met 5470, Wil ter Horst met
4920 en Cobie Velthuisen met 4874
punten.
Op woensdag 2 september start
het nieuwe seizoen. De OVAK-soos
wordt gehouden in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat en begint om
14.00 uur.

Aalsmeer - De OVAK-soos van 29
juli is de laatste geweest vanwege
een korte zomerstop. Het klaverjassen is gewonnen door Piet Straathof

Rabo Kindermiddag
De woensdag, 9 september, staat
ook in het teken van de Rabo Kindermiddag. Ook aan de kinderen
wordt gedacht tijdens deze 21e editie van de Feestweek! De kindermiddag is van 14.00 tot ongeveer
15.45 uur en de toegang is gratis.
Tent open vanaf 13.30 uur.

14 Nieuwe Meerbode
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Informatieavond over
Run for KiKa Marathon
Amstelland - De ultieme droom
van vele hardlopers is om een marathon te lopen. Deze droom wordt
nog mooier door te lopen voor
Stichting Kinderen Kankervrij, kortweg KiKa. Hardlopen om kinderen
met kanker een betere genezingskans te geven. Op 24 april 2016 in
Londen, 26 september 2016 in Berlijn en 6 november 2016 in New York
gaan de deelnemers weer de uitdaging aan en zetten zich in voor KiKa.
Meer weten over het lopen van de
London, Berlijn of New York Marathon voor KiKa? Vragen over voorbereiding, training of sponsorwerven voordat je overgaat tot inschrijving?
Op dinsdag 25 augustus vindt een
informatieavond plaats van 19.00 tot
20.30 uur om geïnteresseerden alles
te vertellen over Run for KiKa Marathon 2016 in het kantoor van de
Stichting Kinderen Kankervrij aan
de Groen van Prinstererlaan 99 in
Amstelveen. Meld je aan voor de-

Doelstelling
Stichting Kinderen Kankervrij zet
zich op allerlei manieren in om geld
in te zamelen voor het ontwikkelen van betere behandelmethoden
voor kinderkanker. Op dit moment
geneest 75% van alle kinderen met
kanker. Met Run for KiKa Marathon
wordt een bijdrage geleverd aan de
ambitieuze doelstelling om 95% van
de kinderen met kanker te genezen
in 2025.
Inschrijving
De inschrijving voor de editie 2016
van de Londen, Berlijn of New York
Marathon is geopend. Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op:
www.runforkikamarathon.nl/2016.

jaar lang ‘de beste’ van Aalsmeer te
zijn. Graag nodigen wij iedereen om
deze twee spannende avonden bij
te wonen.” Woensdag 12 augustus
starten om 19.00 uur de eerste wedstrijden: FC Aalsmeer ZO1 speelt tegen FC Aalsmeer ZA1 en KDO gaat
het opnemen tegen RKDES. Zaterdag 15 augustus volgen de wedstrijden: FC Aalsmeer ZA1 tegen KDO
en RKDES tegen FC Aalsmeer ZO1.
De eerste prijs is dit jaar twee uur
beachsoccerbal in The Beach. Ook
voor de nummers twee, drie en vier
zijn leuke prijzen beschikbaar.
De wedstrijden zijn vrij toegankelijk.
Iedereen is van harte welkom.

Maximaal vijftig deelnemers!

Jaarlijkse zeepkistenrace
Burgerveen - In Burgerveen wordt
voor de elfde maal op rij de jaarlijkse zeepkistenrace georganiseerd
op zaterdag 15 augustus. Aan de
race met aan de start zelfgemaakte wagens kunnen ook skelters zonder ketting deelnemen. De zeepkistenrace begint om 14.00 uur aan de
Oude Venneperweg bij dorpshuis
Marijke. De organisatie geeft maximaal vijftig zeepkisten een startbewijs. Elke zeepkist legt - tegen een
bescheiden inschrijfgeld van 5 euro
- tweemaal het hellingparcours af.
De tijden worden bij elkaar opgeteld
en de snelste over twee manches
is de winnaar. Deelnemers hoeven
trouwens niet zelf een racewagen te
bouwen, maar kunnen ook gebruik
maken van zeepkisten van de organisatie. Voor de winnaars, zowel in
de categorie jeugd als in die van de
volwassenen, zijn er leuke prijzen te

Cynthia glorieus winnaar
60ste Tour de Kwakel

ze informatieavond via marathon@
runforkika.nl. Komt deze datum niet
goed voor jou uit? Stuur een mail
naar bovenstaand e-mailadres en
informeer naar de andere informatieavonden in Nederland.

Voetbaltoernooi om
‘beste club’ van Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdag 12 augustus
start voor de 14e keer het Van Kouwen voetbaltoernooi, met Van Kouwen Automotive als hoofdsponsor.
Aan het toernooi nemen RKDES,
FC Aalsmeer en KDO deel. Het toernooi vindt dit jaar plaats op de velden aan de Dreef in verband met de
vernieuwing van de locatie aan de
Beethovenlaan. Van Kouwen is voor
het vierde jaar hoofdsponsor van dit
toernooi. Directeur Frank Vaneman:
“Ook dit jaar zijn wij weer de trotse
sponsor van dit Aalsmeerse voetbal
toernooi. Een bijzonder lokaal toernooi waarin FC Aalsmeer, KDO en
RKDES de strijd aangaan om een

Arnoud tweede, Jeroen derde

winnen, inclusief een bijbehorende
beker. Alle deelnemers ontvangen
een vaantje als teken van deelname.
Verder is er een leuke en sportieve
attractie voor de kleinere jeugd en
is er gelegenheid een hapje en een
drankje te nuttigen.
En als het weer ook een beetje meewerkt, zal deze middag in Burgerveen zeker weer een sportief succes
gaan worden. De start van de eerste
zeepkist is gepland rond 15.00 uur
en het oefenen begint om 14.00 uur.
Dus kom niet te laat en geniet van
de race en gezelligheid rondom het
parcours.
Inschrijven voor de zeepkistenrace
kan in Burgerveen bij ‘Rozen en Radijs’ aan de Aalsmeerderweg 938,
vraag naar Martijn Vis, of schrijf
in via de website: http://www.burgerveen.info/2015/06/zeepkistenrace-2015.

Groot aantal deelnemers
en kijkers voor Polderloop
De Kwakel - De jaarlijkse Polderloop die op donderdag 30 augustus
is gehouden, heeft dit jaar weer een
grote groep lopers getrokken en
ook de publieke belangstelling was
enorm. In totaal vonden bijna 900
lopers de weg naar de start op het
terrein in De Kwakel waar het polderfeest wordt georganiseerd. Opvallend is het aantal kinderen dat
deelneemt aan de 1 kilometer, dat
elk jaar groeit. De gunstige weersomstandigheden zullen een rol hebben gespeeld, maar de sfeer en de
ambiance rond het feestterrein van
het polderfeest maken deze loop
heel speciaal. Na de vele voorbereidingen door vrijwilligers van het organiserende AKU en het feestcomité was rond zes uur alles in gereedheid om de vele lopers te verwelkomen. Vrij snel na zes uur was het
in de tent bij de inschrijvingen een
drukte van jewelste met ouders die
met hun kinderen waren meegekomen om te helpen bij het inschrijven en hen aan te moedigen. Daardoor verliep de inschrijving heel gespreid en hadden alle kinderen voor
19.00 uur een startnummer. De belangstelling was dit jaar ook weer
enorm. Nadat vorig jaar het record
was gebroken met 175 lopers, stonden er dit jaar 210 vaak hele jonge
lopers aan de start. Zij werden weggeschoten door Henk Kooyman. Een
geweldig gezicht om zo’n lang lint
gespannen kopjes te zien vertrekken. Veel ouders en enkele opa’s
en oma’s liepen mee om de jongste
hardlopers te ondersteunen. Uitslag:
Meisjes tot en met 9 jaar: 1. Fenna
Schreider, 2. Anniek van Triest en 3.
Zoë van Luijk. Jongens tot en met
9 jaar: 1. Diede van Bergen, 2. Sven
Wolvers en 3. Peter Idema. Meisjes
tot en met 12 jaar: 1. Bezaut Kilfe, 2.
Amy Groot en 3. Lieve van Avezaath.
Jongens tot en met 12 jaar: 1. Luco
van Bergen, 2. Remco Swaet en 3.
Anton van Triest.
4 Kilometer
Inmiddels hadden de meeste deelnemers voor de 4 kilometer zich al
aangemeld en om 19.15 uur startte
een aantal van 165 sportievelingen
aan deze afstand. De weersomstan-

digheden om te lopen waren ideaal
en dat zorgde er mede voor dat de
lopers er een mooie strijd van maakten. 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 ereprijzen naar
huis kon gaan.
Uitslag: Heren: 1. Wouter Heinrich,
2. Jeffrey Reijnders en 3. Rick Groenendijk. Dames: 1. Marije Hijman, 2.
Pauline Idema en 3. Giny Veurink.
10 Kilometer
De 10 kilometer trok weer een groot
aantal atleten en precies om acht
uur stonden meer dan 500 deelnemers aan de start waarbij het startschot werd gelost door Henk Kooyman, de hoofdsponsor van de polderloop, die met een grote glimlach
de enorme stoet lopers aan zich
voor bij zag gaan. Intussen was de
wind enigszins gaan liggen en met
de prettige temperatuur zorgde dat
voor prima loopcondities. Bij de heren ontstond aanvankelijk een kopgroep van lopers en werd duidelijk dat een grote groep sterke lopers aan de start was verschenen.
Maar in de tweede ronde van 6 kilometer wist Remco Tielsema zich los
te maken en hij verscheen solo aan
de eindstreep in de mooie tijd van
32.59 minuten. Bij de dames was
er al snel een afscheiding van een
drietal atleten en Karin Vissers wist
zich daar snel van los te lopen en
eindigde met een verschil van ruim
een halve minuut in de tijd van 37.50
minuten. Uitslag: Dames: 1 Karin
Vissers, 2. Patricia Schreurs, 3. Anja van ’t Schip, 4. Mariska Visser en
5. Riane Verdouw. Heren: 1. Remco Tielsema, 2. Gerard Hollestelle, 3. Ruud Weijer, 4. Maarten Hoegens en 5. Gijsbert van der Vuurst.
De eerste Kwakelaar was Joost Hogerwerf. De eerste Kwakelse dame
was Karin Versteeg.
AKU en het feestcomité kunnen
weer terugzien op een geslaagd
loopevenement dat zich weer mocht
verheugen in een prima organisatie.
De belangstelling van toeschouwers
was enorm en dat gaf een gezellige
drukte op de dijk en het plein.

De Kwakel - Het maximum aan
truien viel Cynthia ten deel: de gele
trui voor het algemeen klassement,
de rode trui voor het punten klassement en de witte voor het jongere klassement. Daarnaast greep ze
nog de titels voor beste dame en
beste debutante. Het zal een heet
avondje worden voor Cynthia als ze
tijdens de prijsuitreiking wordt behangen met al die felbegeerde tricots. Zij zal op het podium terzijde
worden gestaan door de mooie jongens Ar-noud van der Knaap en Jeroen Meijer, die als tweede en derde eindigden. De gele pet mistte Cynthia op een haartje na, haar
ploeg kwam slechts een puntje tekort op de renners van Het Luie
End. Henk Raadschelders, Rob van
de Berg, Gerda Voorn, Jan van Alen
en Arrianne van Wees zullen daarvoor in de bloemetjes worden gezet.
Dit gebeurt vrijdagavond 14 augustus in dorpshuis De Quakel , waar
het jubileum zal worden gevierd.
Henny Kouw wist met zijn vijftigste stek de Frank Vlasman-prijs te
winnen, zeer gegund door het bestuur waarvoor Henny vele hand- en
spandiensten vervuld. De comeback
van Gerrit Hogerwerf stelde wat teleur, hij ondervond een sterker peloton. Volgend jaar mag hij met de
rode lantaarn wat aan zijn rijkunsten bijschaven. Op de feestavond
zullen de deelnemers van dit tourspel ook extra proosten op de Joosten. De Pietje Verhoef-prijs, voor de
beste tijdrijder, gaat naar Joost Kooy
en het eindklassement van de Tour

Oceanus Triathlon Team deed goede zaken

Rondje Eilanden: Brons
voor Davy Heijsteeg

Postduiven PV De Telegraaf

Comb. van Ackooy wint
Quievrain en Argenton
Aalsmeer - Zaterdag 1 augustus
stonde twee vluchten op het programma, een jonge duivenvlucht
vanuit het Belgische Quievrâin (gemiddelde afstand 221 kilometer) en
de laatste Oude duiven en Fondvlucht (lange afstand) vanuit het
Franse Argenton met een gemiddelde afstand van 672 kilometer.
De duiven werden in Quievrâin om
09.00 uur gelost, in Argenton om
07.45 uur. Om 11.44.35 uur lande
de 286 als eerste bij Comb. van Ackooy in Hoofddorp op het hok, deze
duif maakte een gemiddelde snelheid van 1348,209 meter per minuut en werd daarmee de winnaar.
Om 17.48.12 uur lande de 054 die in
Argenton gelost was als eerste op
het hok van de Comb. van Ackooy,
deze duif maakte een snelheid van
1120,461 meter per minuut.
Uitslag vlucht Quievrâin met
480 duiven en 17 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
5. C. van Vliet Kudelstaart
6. Th. v.d. Wie Aalsmeer
7. L. v.d. Sluis Uithoorn
8. V. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
9. A. v.d. Wie Aalsmeer
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. M. de Block Aalsmeer
12. W. Wijfje De Kwakel

13. A.J. van Belzen Kudelstaart
14. J. Vijfhuizen de Kwakel
15. D. Baars Kudelstaart
16. J.A. van Dijk Aalsmeer
17. S. Vonk Aalsmeer
Uitslag vlucht Argenton met
71 duiven en 8 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
3. W. Wijfje De Kwakel
4. P. Baas Uithoorn
5. L. v.d. Sluis Uithoorn
6. J.A. van Dijk Aalsmeer
7. Tim Rewijk De Kwakel
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug

Tweede plaats Jetze Plat
op WK handbiken
Aalsmeer - Op zondag 2 augustus
heeft UWTC lid Jetze Plat uit Vrouwenakker de tweede plaats behaald op het WK handbiken in Nottwil (Zwitserland) bij de wegwedstrijd over 62 kilometer. De Italiaan
Alessandro Zanardi won met minimaal verschil van Jetze. Vrijdag 31
juli behaalde Jetze ook nog een 5e
plaats bij de tijdrit. Het WK is een
belangrijke plaatsingswedstrijd voor
de Paralympische spelen die in 2016
in Rio worden gehouden.
Veteranen 60+
De veteranen rijden ook in de zomerperiode fanatiek wedstrijden.
Afgelopen weekend zijn de UWTC
renners Leen Blom, Nico Fokker,
Piet Rewijk, John Tromp en Guus
Zantingh actief geweest in veteranen 60+ wedstrijden. Zaterdag 1 augustus stonden er 3 UWTC renners
aan de start wedstrijd in Amersfoort.
John Tromp werd vierde plek en
Guus Zantingh vijfde. Nico Fokker
eindigde in het peloton. John Trom

en Guus Zantingh waren mee in
een ontsnapping. De wedstrijd werd
gewonnen door Hans van Bavel uit
Sint Anthonis voor John Tromp uit
Kudelstaart. Guus Zantingh finishte
als vijfde, Piet Rewijk als tiende en
Leen Blom als dertiende.
Ronde van Uithoorn
Zondag 6 september wordt de ronde van Uithoorn verreden. Het parcours (1160 meter) loopt over de
Admiraal de Ruyterlaan, Thorbeckelaan, Prinses Christinalaan, Karel Doormanlaan, Prinses Christinalaan en Johan de Wittlaan. Start en
finish op de Admiraal de Ruyterlaan.
Medewerking van alle bewoners
wordt gevraagd om het parcours
verkeersvrij te maken voor de wielerronde. Het programma voor deze dag is: 10.00 uur veteranen 60+
om de Theo Oudshoorn memorial,
11.15 uur veteranen 50+, 12.30 uur
Rabobank Dikke banden wedstrijd,
13.30 uur nieuwelingen en 15.00 uur
sportklasse.

de France werd het beste voorspeld
door Joost Hogerwerf. Extra dank
gaat uit naar Ton en Gerda van erve Vlasman, en naar Mira en Wim
Wahlen die al de lapjes weer wit
wisten te wassen. Drie gezellige weken Tour de Kwakel zijn weer omgevlogen en ook de jaren. Met enige weemoed zal de tourcorrespondent de pijp aan Maarten geven, of
beter gezegd de pen aan zoon Joris. Dat Joris ook maar vele jaren de
verhalen over Tour de Kwakel mag
blijven optekenen. Dit unieke spel
mag niet verloren gaan, er gaan vele jaren voorbij eer het grint op erve
Vlasman tot gruis is verreden.
Gele trui: 1. Cynthia van de Berg 129
punten, 2. Arnoud van der Knaap
125 punten, 3. Jeroen Meijer 120
punten, 4. John Plasmeijer 120 punten, 5. Marco Pouw 120 punten, 6.
Jan Harte 120 punten, 7. Mario van
Schie 119 punten, 8. Joost Kooy
119 punten, 9. Joep Voorn 118 punten, 10. Vincent Bartels 118 punten, 11. Rob van de Berg 118 punten, 12. Bart Peek 117 punten, 13.
Ferry Kas met 117 punten, 14. Trudy
Lauwers 116 punten, 15. Timo Kas
116 punten, 16. Arrianne van Wees
116 punten, 17. Eric Zethof 116 punten, 18. Jim Voorn 115 punten, 19.
Sven Valsman 115 punten, 20. Joost
Hogerwerf 115 punten. 50. Henny
Kouw 109 punten en 100. Gerrit Hogerwerf 78 punten.
Ploegen: 1. Het Luie End 382 punten, 2. De Nieuwegracht 381 punten, 3. Het Zandpad 377 punten en
20. Tivoli 300 punten.

Aalsmeer - Sinds 1999 maakte
Sander Berk deel uit van het deelnemersveld in en rondom de eilanden
van de Vinkeveense plassen. Helaas moest hij dit jaar voor het eerst
verstek laten gaan om het parcours
te verkennen voor de Olympische
(para) Triathlon in Rio 2016. In deze olympische gedachte waren het
de talenten uit het Nationale en Regionale Triathlon trainingscentrum
en de atleten van de opleidingsvereniging Oceanus Triathlon Team
die goed zaken deden in de uitslagen van het vierde Rondje Eilanden.
Zaterdag 1 augustus om 15.30 uur
klonk het startsignaal voor de eerste
startgroep van tien atleten. Daarna
klonk elke 30 seconden een signaal
voor een volgende groep van tien.
Na ruim 30 minuten wachten waren
de 600 atleten gestart voor hun tijdmetingen over 1500 meter zwemmen en 5 kilometer lopen. Na het
overwinnen van de twaalf eilanden
in de Vinkeveense Plassen mochten de atleten finishen op het starteiland. Nu was het afwachten wat
de eindtijden waren. De beste dertig heren en twintig dames met de
snelste tijd over de volledige ronde
mochten later in de middag starten
in een finale over twee eilanden. Al
snel was duidelijk dat er een groot
aantal Oceanus leden een finale
plek hadden veroverd. De vijf heren
Jeffrey Reijnders (2e), Davy Heijsteeg (4e), Frans van Heteren (17e),
Johan Koolhaas (18e) en Jan van
Heteren (19e) en 1 dame, Annika
Fangmann (6e), mochten uitkomen
in de finale serie. Helaas had Jeffrey

Reijnders, winnaar van 2014, last
van spanning op zijn kuiten en liet
de finale schieten met het zicht op
zijn komende wedstrijden. Debutant
Frans van Heteren liet ook zijn finale plek voorbij gaan. Om 18.00 uur
was het Annika die in de finale de
wedstrijd hard mocht gaan maken.
Helaas had de snelste atleet van
de Ronde Venen te sterke concurrenten en kwam zij als zesde dame
over de finish. Om 18.30 uur klonk
het startschot voor de snelste heren. Davy Heijsteeg stond op de derde positie met Johan Koolhaas, Jan
van Heteren in de twede startrij. In
de sprint over 200 meter zwemmen
werd het startveld al behoorlijk uit
elkaar getrokken. De podiumplekken bleken hier al verdeeld te zijn.
Davy kwam als derde uit het water
na 200 meter zwemmen en wist deze plek over de navolgende twee eilanden niet meer uit handen te geven. Johan Koolhaas en Jan van Heteren hadden een mooie positie bij
de top 25.
Uitslag Oceanus Dames: Annika
Fangmann 6e plaats (48.12 min, finale 16.07 min.). Uitslag Oceanus
Heren: Davy Heijsteeg 3e plaats
(42.02 min, finale 13.41 min.), Johan
Koolhaas 20e plaats (45.53 min, finale 15.48 min.), Jan van Heteren
22e plaats (46.29 min, finale 16.02
min.), Jeffrey Reijnders 29e plaats
(40.56 min.), Frans van Heteren 30e
plaats (45.44 min.), John Heijsteeg
52e plaats (51.06 min.), Jeroen Heijstek 68e plaats (52.35 min.), Carl
Knelange 97e plaats (54.40 min.),
Freek de Boer 126e plaats (57.05
min.) en Henk de Raad 268e plaats
(1.06.57 min.).

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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EEN AANRADER! ALLEMAAL PROFS!

4E

AMATEURS!

Aalsmeer - Editie vier van de zomertentoonstelling Amazing Amateurs is momenteel te
zien in het Oude Raadhuis. Werken van meer
dan 65 kunstenaars uit Aalsmeer en omgeving
sieren de ruimtes en de tuin van de gemeentelijke expositieruimte in de Dorpsstraat op.
De tekeningen, schilderijen, objecten en beelden
kunnen tot en met 16 augustus bewonderd worden. De expositie is eind juni onder grote belangstelling verricht door burgemeester Jeroen Nobel.
En inmiddels hebben al veel inwoners en bezoekers
uit de regio Amazing Amateurs bezocht. En begrijpelijk. Wat veel mooie werken. Het woord amateur
niet waard, allemaal profs!
Een kijkje gaan nemen is zeker een aanrader.
Dit kan iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis
en adres is Dorpsstraat 9. De uitreiking van de
KCA Amateur Award is op zondag 16 augustus
om 16.00 uur en ook hier zijn belangstellenden
van harte welkom.

fotos.nl

ww.kicks
foto’s: w

15

