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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

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

“Prachtig weekend met ernstige lading”

Fotowedstrijd: Meerbode 
wil mee op vakantie
Aalsmeer - De Nieuwe Meerbode 
wil mee op vakantie, is het onder-
werp van de fotowedstrijd deze zo-
mer. De afgelopen jaren zijn tuinen 
in de schijnwerpers gezet en hebben 
vele foto’s van dieren de krant op-
gevrolijkt. Dit jaar maar eens vakan-
tiekiekjes, maar wel met de krant in 
de hand. De fotowedstrijd kwam iet-
wat langzaam op gang, maar inmid-
dels is de Meerbode fors op reis ge-
gaan. Gespot in Oostenrijk, Spanje 
en onder andere Zweden en natuur-
lijk leuke prentjes van thuisblijvers, 
want ook zij mogen deelnemen. 
Als de krant maar op de foto  staat. 
Reisbureau De Arend heeft voor de 
fotowedstrijd twee reischeques van 
elk 25 euro beschikbaar gesteld en 
dat is toch een leuke opsteker voor 
een volgend tripje. Deze week een 
schitterende foto met een bijzonder 
verhaal. Om stil van te worden:

“We zijn op het moment van schrijven 
in de haven van Oslo, Noorwegen, op 
weg terug naar huis in Aalsmeer. 
We rijden zo de veerboot op voor de 
oversteek naar Denemarken. De fo-
to is een week geleden gemaakt in 
Glaskogen Naturreservat in Zweden. 
Een prachtig weekend met een ern-
stige lading. Dit weekend was name-

lijk aan het begin van 2016 geïniti-
eerd door onze vriend Chris die, zoals 
hij veel vaker deed, weekenden met 
vrienden het bos in ging voor outdoor 
activiteiten. Van onze Facebookgroep 
waarop dit specifi eke weekend voor-
besproken werd, maakte hij veel ge-
bruik. Tot het in mei opeens stil werd, 
heel stil en hij niet meer thuis kwam 
van een expeditie in de Himalaya. 
Het is stil gebleven tot op de dag van 
vandaag. Toch zijn wij gegaan, een 
groepje vrienden én familie. Het voel-
de alsof hij toch weer bij ons was.” 
Tabitha Buitelaar, Aalsmeer

Een mooie herinnering. Ook een bij-
zonder verhaal of een gave foto van 
de krant in een ander land of op de 
camping in Drenthe, op de boot, de 
eigen bank of in het zwembad? Zo-
als Elvira Maarse die de Meerbode 
meenam naar Spanje en al zittend 
op een luchtbed begon te bladeren: 
“De krant gaat natuurlijk mee naar 
Spanje, want het nieuws uit Aalsmeer 
is altijd welkom.” 

Kom maar op met foto’s, fantastisch 
om te zien! De wedstrijd loopt door 
tot eind augustus. Foto’s insturen 
met een verhaal(tje) erbij kan via re-
dactieaalsmeer@meerbode.nl.

Erkenning (geluids)overlast en hinder door Schiphol

Staatssecretaris Dijksma: ‘Belangen 
Aalsmeer actief in beeld brengen’
Aalsmeer - In februari heeft de 
Tweede Kamer bij de behande-
ling van het nieuwe normen- en 
handhavingsstelsel voor luchtha-
ven Schiphol (LIB II) de motie Visser 
aangenomen. In deze motie wordt 
voorgesteld om al voor 2020 onder 
meer de Aalsmeerbaan intensiever 
te gebruiken. Dit is in strijd met de 
afspraken van het Aldersakkoord en 
betekent meer overlast voor de in-
woners van Aalsmeer. Burgemees-
ter en wethouders hebben hier-
over begin maart hun zorgen schrif-
telijk aan staatssecretaris Dijksma 
kenbaar gemaakt. “Als gemeente-
bestuur werken wij, vanuit het be-
lang van onze inwoners en bedrij-
ven, aan het versterken van de eco-
nomische slagkracht, leefbaarheid 
en duurzaamheid in de Schiphol-
regio. Wij accepteren hierbij ook de 
negatieve aspecten en beperkingen 
van het hebben van een succesvol-
le internationale luchthaven als di-
recte buurman. Echter voor delen 
van onze gemeente heeft, door zo-
wel de toenemende volumegroei 
van de luchtvaart als door de mo-
gelijke nog verdere verruiming van 
de inzetbaarheid van de secundaire 
Aalsmeerbaan, de leefbaarheid zijn 
grens bereikt.” 

Ruimtelijke beperking
Ook heeft het college aangegeven 
zich zorgen te maken over het voor-
zieningenniveau in de gemeente. 
“Al door de huidige ruimtelijke be-
perkingen zijn wij bijna niet meer 
in staat om de leefbaarheid in on-
ze woonkernen in stand te houden. 
Kleinschalige en levensloop-be-
stendige (woon)voorzieningen voor 
jongeren en senioren, die het mo-
gelijk maken dat mensen binnen 
hun vertrouwde leefomgeving kun-
nen blijven wonen, kunnen wij van-

wege de onnodig beperkende in-
terpretatie van de regelgeving nu 
al vrijwel niet meer realiseren.” Met 
het gegeven dat door de inzet van 
de Aalsmeerbaan het luchtverkeer 
zal toenemen, is de staatssecreta-
ris verzocht terughoudend te zijn 
met de mogelijkheden voor verde-
re verruiming van inzetbaarheid van 
een vierde start- en landingsbaan 
op Schiphol, zoals met de door de 
Tweede Kamer aangenomen motie 
van mevrouw Visser wordt bepleit. 

ORS en BRS
Het college heeft op 7 juli een ant-
woord ontvangen van staatssecre-
taris Sharon Dijksma. “Dat er sprake 
is van een toename van de overlast 
in Aalsmeer als gevolg van de groei 
van het vliegverkeer op Schiphol 
wordt onderkend. De balans tus-
sen luchthavenontwikkeling en om-
geving moet worden geborgd. De-
ze balans zal er moeten zijn, nu en 
in de toekomst.” De reactie van de 
staatssecretaris, waarin zij ook aan-
dacht besteedt aan de belemmerin-
gen die voortkomen uit de huidige 
regelgeving en de ontwikkeling van 
Schiphol in relatie tot de woning-
bouw, ziet het college als een er-
kenning van de (geluids)overlast en 
hinder die Aalsmeer van de luchtha-
ven ondervindt.  

“Mevrouw Dijksma adviseert ons 
om de belangen van onze inwoners 
actief in beeld te brengen bij de 
overlegorganen over Schiphol, zo-
als de Omgevingsraad (ORS) en de 
Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). 
Dat deden we al en zullen we met 
kracht blijven doen om de belan-
gen van onze inwoners hoog op de 
Schipholagenda te houden”, aldus 
de bestuurders in een brief aan de 
gemeenteraad. 

Politie zoekt getuigen
Inbrekers ‘super’ betrapt!
Kudelstaart - Om half vier in de 
nacht of ochtend van dinsdag 9 au-
gustus kreeg de politie een melding 
dat een harde klap was gehoord bij 
de supermarkt in de Einsteinstraat. 
De melders zijn ook gaan kijken en 
zagen een persoon in donkere kle-
ding en met capuchon op het rol-
luik omhoog houden. Bij het zien 
van deze getuige ging de inbreker, 
samen met twee andere die uit de 
winkel kwamen rennen, er als een 
haas vandoor. Ook deze daders 
hadden een capuchon op. De een 
had een grijs vest aan, de ander een 
zwart jack. 

Een van hen heeft een licht getinte 
huid. Agenten waren snel ter plaat-
se, mede omdat ook een alarmmel-
ding was binnen gekomen. Er is 
een zoektocht in de omgeving ge-
houden, maar de daders zijn niet 
meer gevonden. Samen met de be-
drijfsleider heeft de politie het pand 
doorgelopen. Vooralsnog lijken er 
geen spullen ontvreemd te zijn. De 
daders zijn ook niet langer dan en-
kele minuten binnen geweest. Het 
onderzoek is in volle gang. Moge-
lijk zijn er meer getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. 

Brand door blikseminslag
Kudelstaart - Om kwart voor vijf in 
de vroege ochtend van dinsdag 9 
augustus is de bliksem ingeslagen 
in het hoekhuis van de rij-woningen  
aan de Herenweg. De inslag ver-
oorzaakte een brand bij de schoor-
steen op het dak. De politie en de 
brandweer waren snel ter plaatse. 
De brandweerlieden van Aalsmeer 
kregen assistentie van collega’s uit 
Kennemerland, die het vuur met 
de hoogwerker te lijf zijn gegaan, 
en Leimuiden. Vanwege de brand 
zijn een drietal appartementen ont-
ruimd. Tijdens het blussen zijn en-
kele dakpannen naar beneden ge-

vallen. Eén daarvan is door een ruit 
van een nabij geparkeerde auto ka-
pot geslagen. Voor deze ‘inslag’ zal 
een regeling worden getroffen. Er 
zijn gelukkig geen gewonden geval-
len. De schade is fl ink, zowel door 
het vuur als door de bluswerkzaam-
heden. De blikseminslag is door vele 
omwonenden gehoord en door en-
kelen gezien. De inslag ging name-
lijk gepaard met een enorme klap. 
Zover bekend heeft het onweer 
geen verdere schade veroorzaakt in 
Aalsmeer en Kudelstaart.

Foto: Marco Carels

Bezoek ministerie
In de ‘zorgbrief’ van het college 
wordt de staatssecretaris uitgeno-
digd voor een bezoek aan Aalsmeer 
om de visie voor een gezamenlij-
ke ontwikkeling van de luchthaven 
en de directe omgeving persoonlijk 
toe te lichten en haar kennis te la-
ten nemen van de negatieve, maar 
ook positieve kanten van het wo-
nen, werken en leven naast een in-
ternationale luchthaven. De uitno-
diging wordt echter op een lange-
re baan geschoven. “Ik ben zeker 
van plan om een keer een bezoek te 
brengen aan de regio rond Schip-
hol, maar het moment laat ik afhan-
gen van het moment dat er meer 
duidelijkheid is over de advisering 
van de ORS.” 
Het college zegt het jammer te vin-
den dat de staatssecretaris (nog) 
niet op de uitnodiging voor een 
werkbezoek ingaat. De bestuur-
ders kunnen melden dat ambtelijk 
al wel een werkbezoek is gepland. 
Op 2 september zal de plaatsver-
vangend directeur Luchthaven van 
het ministerie Infrastructuur en Mi-
lieu een bezoek brengen aan de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen en 
Haarlemmermeer. “Het bezoek stelt 
ons in staat opnieuw aandacht te 
vragen voor de specifi eke proble-
matiek van Aalsmeer”, schrijven de 
bestuurders. 

Leefbaarheidsfonds
Het ziet er overigens wel naar uit 
dat Aalsmeer compensatie kan/
gaat krijgen via het leefbaarheids-
fonds, waarbinnen binnenkort met 
een tweede tranche van 30 miljoen 
euro wordt bezien op welke manier 
de leefbaarheid in een regio kan 
worden versterkt als hinderbeper-
king in een regio nauwelijks of niet 
(meer) mogelijk is. Het college is in-
middels met de Stichting Leefbaar-
heid Schiphol in gesprek over de 
invulling van deze tweede tranche. 
Het voornemen is om direct na het 
zomerreces een bijeenkomst met 
de gemeenteraad te beleggen om 
hierover van gedachten te wisselen. 

Geen persoon, 
maar knuffel

Rijsenhout - Afgelopen maan-
dag 8 augustus zijn rond half tien 
in de avond hulpdiensten uitge-
rukt na een melding over een 
stoffelijk overschot in het water 
bij de Aalsmeerderdijk. De po-
litie, duikers van de brandweer 
en de ambulancedienst hebben 
meegewerkt aan de zoektocht. 
Agenten hebben geprobeerd de 
persoon met warmtebeelden op 
te sporen, maar tevergeefs. Ook 
is de politiehelikopter ingezet. 
De brandweer vond uiteindelijk 
een grote knuffelbeer. De onge-
veer 1 meter grote knuffel dreef 
in de Ringvaart op de plek waar 
men het stoffelijk overschot ge-
zien had. Uit verder onderzoek 
bleek dat de knuffel inderdaad 
was aangezien voor een per-
soon. De operatie heeft zo’n drie 
kwartier geduurd. 

Sneldief grijpt 
volle rugtas

Aalsmeer - Op dinsdag 2 au-
gustus om half twee in de mid-
dag heeft een sneldief toegesla-
gen op het terrein van de vei-
ling aan de Legmeerdijk. Uit de 
cabine van een vrachtwagen is 
een rugtas met hierin een fo-
tocamera van het merk Ca-
non, een telelens, een naviga-
tiesysteem en de sleutels van 
de truck gestolen. De chauffeur 
had de rugzak hier neergelegd, 
terwijl hij samen met de bijrij-
der de laadruimte aan het los-
sen was. Er loopt een onderzoek 
door de politie.

Onwel door 
teveel alcohol

Kudelstaart - Om kwart voor 
zeven in de ochtend van zondag 
7 augustus kregen de alarm-
diensten een melding dat in het 
Zuiderpark een onwel persoon 
was gezien. De politie en de 
ambulancedienst zijn ter plaat-
se gegaan. De 20 jarige Uit-
hoornaar bleek echter te diep 
in het alcoholglaasje gekeken 
te hebben. De man verklaarde 
geen idee te hebben hoe lang 
hij op de grond had gelegen. 
Omdat hij een behoorlijk lage 
lichaamstemperatuur had, 34 
graden, is de 20 jarige thuisge-
bracht en is de boodschap ge-
geven de jongen tijdens het uit-
slapen van zijn roes regelmatig 
te wekken.

Winkeldievegge 
betrapt

Aalsmeer - Op het Polder-
meesterplein is op maandag 
8 augustus een winkeldieveg-
ge op heterdaad betrapt. Door 
medewerkers werd gezien dat 
een 32-jarige vrouw uit Roe-
menië vier pakken babymelk in 
haar tas stopte. Bij de uitgang 
is de vrouw, die vergezeld was 
van een 44 jarige man uit even-
eens Roemenië, aangesproken 
en overgedragen aan de politie. 
Er gaat snelrecht plaatsvinden. 
De man en de vrouw ontkennen 
elkaar te kennen.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J. Mar-
kus uit Hellouw en 18.30u. ds. 
K. Muller uit Emmeloord. Gez. 
dienst in CGK.

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

nieviering met M. van Zoelen 
in Kloosterhof. Zondag 9.30u. 
Woordcommunieviering met J. 
Hoekstra in Karmelkerk. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

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

Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Wattel uit Hoofddorp.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 11 u. Woordcommunie-
viering. 

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat. 

Zondag dienst om 10u. met Wer-
ner Knol.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker: 

Willem Plaizier. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. met 

ds. M. Hogenbirk en 18.30u. met 
ds. K. Muller. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Ruth Hoogewoud. Col-
lecte voor Pastoraal fonds. Op-
vang 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 dhr. R. 
Prent.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. dienst met dhr. 
P.J. Verhagen uit Harderwijk. Or-
ganist: Th. Griekspoor.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. Th. Wegman uit Den Haag. 
Organist: J. van der Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Kees van Til-
burg. Babyoppas en aparte bij-

Zondag 
14 augustus

In een kleurenfilm uit 1953 bewoners van ‘Rustoord’ samen met directrice 
Boschhuizen en ‘zuster’ Van der Meer (staand rechts op de foto) voor het 
vroegere bejaardenhuis wachten op het corso.

Kaartverkoop start volgende week!
Verrassende beelden op 
Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - Volgende week start in 
het Boekhuis in de Zijdstraat weer 
de kaartverkoop voor het Nostal-
gisch Filmfestival, dat op dinsdag 
6 september in de feesttent op het 
Praamplein wordt gehouden. Zo-
wel donderdagavond 18 als vrijdag-
avond 19 augustus, zijn tussen ze-
ven en half negen toegangsbewij-
zen (inclusief koffie of thee) ver-
krijgbaar à 7,50 euro. Daarna, zolang 
voorradig, vanaf zaterdag 20 augus-
tus tijdens de gewone openingstij-
den van de winkel.
Het is voor de vijfde keer, dat Feest-
week Aalsmeer een Nostalgisch 
Filmfestival organiseert. Liefhebbers 
van oude films van Aalsmeer, kun-
nen op dinsdagmiddag en –avond 6 
september hun hart ophalen. Even-
als voorgaande jaren, heeft journa-
list Dick Piet weer een gevarieerd 
programma samengesteld. De films, 
die hij met een korte toelichting in 
de feesttent zal presenteren, zijn 
twintig tot tachtig jaar oud.
De belangstelling voor het ‘feest der 
herkenning’, was voorgaande jaren 
enorm. Elk jaar werd het Nostal-
gisch Filmfestival door ruim twaalf-
honderd belangstellenden bezocht. 
Met name de avondvoorstelling was 
telkens binnen zeer korte tijd uitver-
kocht. Overigens is het programma, 
dat (inclusief pauze) twee en een 
half uur duurt, voor zowel de mid-
dag- als avondvoorstelling gelijk. 
Op het programma staan enke-

le verrassende, nog nooit eerder 
vertoonde films. Zoals een bios-
coopfilm van de voetbalwedstrijd 
V.V.Aalsmeer-Rodi uit 1937, waar-
mee Aalsmeer kampioen werd in de 
4e klasse van de KNVB. Voorts twee 
unieke kleurenfilms uit de jaren vijf-
tig, die Aalsmeer van weleer op 
schitterende wijze in beeld brengen. 
En een onlangs ontdekte film uit be-
gin 1962, van de Gemeentesecreta-
rie (‘noodraadhuis’) in de Zijdstraat 
en de laatste raadsvergadering in 
het oude raadhuis in de Dorpsstraat. 
Verder films over het reilen en zeilen 
op kwekerijen rond 1940; van (hou-
ten) viswedstrijden voor café ‘Wel-
kom’ aan de Pontweg in 1952; van 
het door prins Claus bijgewoon-
de veilingfeest ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van de VBA in 
1982 en een film van de christelij-
ke school in Oost tussen 1953 en 
1961, met daarin onder meer het af-
scheid van ‘Meester’ Dam. Een Po-
lygoonfilm laat fraaie kleurenbeel-
den zien van de door koningin Ju-
liana en prins Bernhard afgenomen 
vlootschouw op de Westeinderplas-
sen in 1965. Bijzonder nostalgisch 
zijn de winterbeelden van verschil-
lende plekken in Aalsmeer en Ku-
delstaart in 1996 en 2009. Overigens 
krijgen zowel de start (’s middags 
om 14.00 uur en ’s avonds om 20.00 
uur) als het slot van de nostalgische 
filmvoorstellingen, een extra nostal-
gisch – in beeld en muziek – sausje.

Eveneens in de film uit 1953 kleurrijke opnamen van kwekerijen op de Uiter-
weg, zoals van dahliakwekerij Topsvoort .

Gouden jaren in 
65+ Inloop

Aalsmeer - Zondagmiddag 14 au-
gustus is weer de maandelijkse In-
loop in de Zijdstraat 55 (Doopsge-
zinde Kerk) van 15.00 tot 16.30 uur 
voor alle 65 plussers uit Aalsmeer 
en omgeving. Het thema voor de In-
loop is ‘De Gouden Jaren’. Uiteraard 
staan de koffie en de thee klaar en 
wordt een spelletje gedaan en ge-
zellig gepraat met elkaar. De In-
loop begint met een kopje koffie of 
thee en de ontmoeting met elkaar. 
Steeds vaker weten mensen de weg 
naar de ‘Inloop’ te vinden en ook u 
bent welkom. Er wordt een vrijwilli-
ge bijdrage van 2 euro per persoon 
gevraagd. Voor vragen: Ellen van 
Houten (ouderenpastor), tel. 06-
14144344.

Waar is Teun?
Aalsmeer - Kater Teun van ruim 1 
jaar oud is sinds zondag 31 juli weg.
Hij is ontzettend aanhankelijk. Hij 
vindt iedereen leuk, dus hij kan zo-
maar bij iemand in het huisgezin 
zijn opgenomen. Zijn baasjes ver-
moeden dat Teun ergens in de om-
geving van P.F. von Sieboldlaan of 
Flora Holland rondhangt, maar ze 
kunnen hem niet vinden. Teun is 
gechipt. Heeft iemand hem gezien 
of weet iemand waar hij is? De fa-
milie Eveleens hoort het heel graag. 
Adres is Hornweg 57 en het tele-
foonnummer 06-24470766.

Koffieochtend in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op dinsdag 16 augus-
tus zijn belangstellenden weer har-
telijk welkom in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf. De gezamenlijke 
kerken bieden een gezellige mor-
gen aan. De koffie en thee staan om 
10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden 
of niet, iedereen mag aanschuiven.
Rond half twaalf gaat een ieder 
weer naar huis. Verdere informatie 
bij Klaas Kersloot via 0297-323774 
of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

Kennismaken op jaarlijkse braderie
Nieuw Thuisfront ‘Tinka Helpt’
Aalsmeer - Het is enige tijd rustig 
geweest met betrekking tot acties 
voor Tinka Langeveld dos Santos. Er 
is echter veel gebeurd de afgelopen 
tijd. Het Thuisfront werd sinds jaren 
gevormd door Ilona Kock en Marti-
ne van Soest. Met veel enthousias-
me en toewijding hebben zij dit ja-
ren vorm gegeven. De afgelopen 
maanden hebben zij dit werk over-
gedragen aan een nieuwe ploeg 
enthousiaste mensen. Het nieuwe 
thuisfront bestaat uit Jan Willem en 
Petra ALderden-Vermeulen, Faisca 
Withaar, Anita Alderden en Petra 
Alderden-Eveleens. Het Thuisfront 
heeft zich de afgelopen maanden 
gebogen over het feit hoe zij Tinka 
en Eduardo het beste kan helpen. 
Tinka en Eduardo zijn momenteel 
werkzaam in Phuket, Thailand. Daar 
is een enorme behoefte aan pre-
fentie-werk met betrekking tot risi-
co kinderen: Kinderen die een groot 
risico lopen om te worden verhan-
deld in onder andere de prostitutie. 
Op dit moment zitten zij in de op-
startende fase van dit werk. Daarom 
zijn zij nu ook veel te vinden bij de 
kinderen in armoede. Want ook daar 
is de nood groot. Het Thuisfront wil 
hen helpen, omdat zij dit enorm be-
langrijk werk vindt! Kinderen horen 
niet op dergelijke plekken! 

Op de geheel vernieuwde website 
www.tinkahelpt.com is meer infor-
matie en filmpjes over het werk van 
Tinka en Eduardo te vinden. Neem 
eens een kijkje. Het Thuisfront 
hoopt dat site-bezoekers net zo ge-
raakt worden als het Thuisfront en 
ook vinden data deze kinderen een 
betere toekomst verdienen. 
Op 3 september staat het Thuisfront 
op de jaarlijkse braderie in het Cen-
trum. Onder het genot van een kop-
je Thaise thee kunnen belangstel-
lenden kennis maken met het nieu-
we Thuisfront en uiteraard kunnen 
de dames en heer nog veel meer 
vertellen over Tinka en Eduardo. 

Cursus ‘Omgaan met niet 
aangeboren hersenletsel’
Aalsmeer - Zorgt u voor iemand 
met niet aangeboren hersenletsel, 
zoals een hersenbloeding of een 
herseninfarct? Op 27 september 
start Mantelzorg & Meer een cursus 
‘Omgaan met Niet Aangeboren Her-
senletsel’ voor mantelzorgers woon-
achtig in Amstelland en de Haar-
lemmermeer. De gevolgen van niet 
aangeboren hersenletsel zijn vaak 
heel ingrijpend. Niet alleen voor de 
getroffene, maar ook voor de part-
ner, familie, vrienden en kennissen. 
De cursus bestaat uit vijf dagdelen 
en is speciaal voor degenen die hel-
pen bij de dagelijkse zorg van hun 
dierbare met niet aangeboren her-
senletsel. Onderwerpen zijn onder 

andere: De gevolgen van hersen-
letsel; Waar vind ik steun en goede 
hulp; Handvatten hoe om te gaan 
met de situatie; Kennismaken met 
de PRET strategie; Uitwisselen van 
ervaringen en kennis. De cursus is 
op 27 september, 4, 11, 18 en 25 ok-
tober en op 29 november een terug-
komdag, van 10.00 tot 12.00 uur bij 
Mantelzorg & Meerin de Lutulistraat 
145 te Hoofddorp. Voor informatie 
of aanmelding kan contact opge-
nomen worden met Mantelzorg & 
Meer via 020-3335353, info@man-
telzorgenmeer.nl, of kijk op www.
mantelzorgenmeer.nl. 

‘Minder piekeren’
Amstelland - Ziet u altijd beren op 
de weg? Bent u kampioen piekeren? 
Of voelt u zich vaak gespannen? 
Maakt u zich zorgen en ligt u daar 
’s nachts wakker van? U bent niet 
de enige! Iedereen piekert wel eens. 
Maar liefst één op de vier Nederlan-
ders is hier dagelijks meer dan een 
uur mee bezig. Veel mensen blijven 
tobben over bijvoorbeeld geld, kin-
deren, werk of gezondheid zonder 
een stap verder te komen. Herkent 
u zich hier in en wilt u minder pieke-
ren? Dan is de groepscursus ‘Min-
der piekeren’ iets voor u! Veel pro-
blemen zoals niet lekker in je vel zit-
ten, somberheid, stress, hebben te 
maken met verkeerde manieren van 
denken. In deze cursus van Prezens 
leert u om anders te denken. Want 
anders denken helpt om je beter te 
voelen. Startdatum is donderdag 3 
november van 9.30 tot 11.30 uur in 
De Amstelmere aan de Laan van de 
Helende Meesters 433 in Amstel-
veen. De cursus bestaat uit vijf bij-
eenkomsten. Deelname is koste-
loos. Informatie en aanmelding bij 
Prezens via 088-7885055, per email 
via aanmelding@prezens.nl of ga 
naar de website www.prezens.nl en 
vul de online vragenlijst voor advies 
en ondersteuning.

Ja-woord op schoolplein
Aalsmeer - Op een heel bijzonde-
re locatie zijn Chris Janssen en Es-
ter van der Stroom afgelopen zater-
dag 6 augustus getrouwd. Al enige 
tijd was het stel op zoek naar een 
trouwplek waar ze zelf voor honderd 
procent de touwtjes in handen kon-
den houden. En een relaxe locatie 
waar ook kinderen het naar hun zin 
zouden hebben. Zelf hebben Chris 
en Ester twee dochters van vier en 
zes jaar en het trouwfeest zou door 
veel kinderen bijgewoond worden. 
De locatie werd het schoolplein van 
de Jozefschool in de Gerberastraat. 
Het schoolplein is door het stel sa-
men met vrienden feestelijk inge-
richt. Het ja-woord is gegeven op 
deze zonnige dag op het plein, er 
is natuurlijk geproost en genoten 
is van een overheerlijk diner. Alle 
ouders hadden hun handen vrij en 
konden volop meefeesten. De kin-
deren werden namelijk door een 
oppas begeleid en konden spelen 
in de avontuurlijke speeltuin van de 
school en er was een springkussen 

gehuurd. De bruidegom vertelt: “We 
hebben een prachtige dag gehad. 
Onder begeleiding van een saxo-
fonist zijn we vanuit ons huis naar 
het schoolplein gegaan. We wonen 
slechts vijf minuten van de school 
vandaan. Het was een superfeest!” 
Overigens wil het kersverse paar 
speciaal directeur Antoine Zwager-
man bedanken voor het beschik-
baar stellen van het schoolplein. De 
beide kinderen van Chris en Ester 
zitten weliswaar op de Jozefschool, 
maar dit geeft absoluut geen garan-
tie dat leerlingen of ouders hier nu 
allemaal een feestje mogen gaan 
vieren. “Directeur Antoine Zwager-
man heeft dit eenmalig toegekend, 
meer aanvragen wil hij niet. Hij is 
zelf ook nog even komen kijken en 
vond het fantastisch om te zien hoe 
mooi we het hadden aangekleed. 
Natuurlijk is onze dank richting di-
recteur Antoine Zwagerman groot. 
Hij heeft onze mooie dag op het 
schoolplein mogelijk gemaakt”, be-
sluit Chris. 



Muziek
Vrijdag 12 augustus: 
* Tribute to Peter Green’s Fleet-
wood Mac in The Shack, Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 14 augustus:
* Woodshack-Woodstock-Jam in 
The Shack vanaf 16u.
Woensdag 17 augustus:
* Optreden Harold Veenstra in zorg-
centrum Aelsmeer, Molenpad van-
af 14.30u.
Zondag 21 augustus:
* All American Day met mr. Boogie 
Woogie & The Blisters en Rockedil-
le bij café Ruimzicht, Leimuiderbrug 
vanaf 13u.

Films
11 en 15 augustus:
* Film ‘Huisdiergeheimen’ in Bi-
oscoop Aalsmeer. Donderdag en 
maandag om 16.45u. Vrijdag 12, 
zondag 14 en dinsdag 18 augustus 
om 10.45u.
11, 13 en 17 augustus:
* Film ‘Absolutely Fabulous: The Mo-
vie’ in Bioscoop Aalsmeer. Don-
derdag, zaterdag en woensdag om 
18.45u. Maandag 15 augustus om 
21.15u.
11 en 16 augustus:
* Film ‘Star Trek Beyond’ (3D) in Bi-
oscoop Aalsmeer. Donderdag en 
dinsdag om 21.15u. Maandag 15 
augustus om 18.45u

Exposities
Zaterdag 13 augustus:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
13 en 14 augustus:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
vanaf 10.00 uur. Leuke speurtocht 
voor kinderen door tuinbouwmuse-
um. Diverse planten en groenten te 
koop. Ook dinsdag tot en met vrij-
dag open vanaf 10u.
Tot en met 18 september:
* Stock-expositie in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg (tegenover 

watertoren). Open zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 
Tot en met oktober:
* Foto-expositie over renovatie Se-
ringenpark in het gemeentehuis. Te 
zien tijdens openingstijden.

Diversen
Donderdag 11 augustus:
* Kaarten voor ouderen in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Speeddaten bij Borrel Aalsmeer in 
resto-bar op het terrein FloraHol-
land, Legmeerdijk vanaf 17u.
13 tot en met 21 augustus:
* Watertoren dubbel-tennistoer-
nooi voor senioren bij Tennis2Ten-
nis in Beethovenlaan. Info en opga-
ve: www.tennis2tennis.nl.
Vrijdag 12 augustus:
* Tweede Algemene Aalsmeer-
se Peuravond DIP. Verzamelen bij 
jachthaven Drijfhuis om 20.15u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zondag 14 augustus:
* Excursie naar Schinkelbos met 
IVN. Verzamelen om 10u. bij Bos-
randweg 35, kant Aalsmeer.
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u. Elke zondag.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat van 15 tot 16.30u.
* Lezing Bob van den Heuvel over 
zijn Poelgezichten (schilderijen) in 
wijkcentrum Voor Elkaer, Nobelhof 
1, Kudelstaart vanaf 16u.
Dinsdag 16 augustus:
* Koffieochtend in Ontmoetingskerk 
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
Woensdag 17 augustus:
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
18 en 19 augustus:
* Start kaartverkoop voor Nostal-
gisch Filmfestival op 6 september. 
Donderdag en vrijdag bij Boekhuis 
Aalsmeer in Zijdstraat van 19 tot 
20.30u.

Woodshack-Woodstock-Weekend
Peter Green’s Tribute in 
The Shack vrijdagavond
Oude Meer - Vrijdag 12 en zondag 
14 augustus gaat The Shack terug in 
de tijd naar het Woodstock tijdperk! 
Geen groot evenement, maar ge-
woon op z’n Shack’s met veel goeie 
muziek. Vrijdag 12 augustus kan 
genoten worden van Peter Green’s 
Fleetwood Mac Tribute. Al eerder 
stonden ze met heel veel succes op 
het podium van The Shack. Een fe-
nomenaal eerbetoon aan de legen-
darische Peter Green. Dat ook de-
ze tribute van een muzikaal zeer 
hoog niveau is, moge duidelijk zijn, 
met vier van Nederlands beste mu-
zikanten in de gelederen. Ook de-
ze vrijdag zullen de grote hits vóór 
1975 weer voorbijkomen: Albatross, 
Need Your Love So Bad, Black Ma-
gic Woman, Oh Well en vele ande-
ren. Wie kent ze niet, deze fantas-
tische songs geschreven door Pe-
ter Green, zanger, gitarist én op-
richter van Fleetwood Mac, die met 
zijn band eind jaren zestig furore 
maakte. Gitarist Will Sophie en gi-
tarist en zanger Richard van Bergen 
sloegen de handen ineen om hun 
held te eren met een tribute-band. 
Zij worden bijgestaan door de bes-
te Blues ritme-sectie van Nederland 
bestaande uit drummer en Dutch 
Blues award winnaar Jody van Ooij-
en en bassist Roelof Klijn. Tijdens de 
show wordt bekend, maar ook ob-

scuur werk van Fleetwood Mac ten 
gehore gebracht. De nadruk ligt 
hierbij op de Bluessongs. Opzwe-
pende gitaar-duels, soulvolle zang 
en een meedogenloos groovende 
ritme-sectie staan garant voor een 
topmiddag voor Peter Green’s Fleet-
wood Mac-fans en bluesliefhebbers 
in het algemeen. The Shack is vrij-
dag 14 augustus open vanaf 20.00 
uur, aanvang tribute rond 22.00 uur. 
De entree bedraagt 8 euro per per-
soon.

Woodshack-Woodstock-Jam
En zondag 14 augustus presen-
teert The Shack de Wood-shack-
Woodstock-Jam. In een relaxte 
Woodstock-sfeer muziek maken op 
het gezellige terras aan het water! 
Hoe tof is dat? Zowel jong als oud, 
iedereen herinnert zich nog wel al 
die prachtige en tijdloze songs van 
onder andere Melanie, CCR, The 
Band, Janis Joplin, Jefferson Air-
plane, CCR, Joe Cocker, Jimi Hen-
drix. Berry en Rian hebben weer een 
paar toffe muzikanten bereid gevon-
den om te komen spelen, dus kom 
gezellig buurten en/of mee spelen. 
Zondag open vanaf 15.00 uur, aan-
vang 16.00 uur. Entree gratis. Voor 
het programma en openingsdagen/
tijden: www.the-shack.info Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Uitgebreid aanbod voor jong en oud

Film ‘Huisdiergeheimen’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
11, en maandag 15 augustus kan 
vanaf 16.45 uur genoten worden van 
de animatiefilm ‘Huisdiergeheimen’ 
in Bioscoop Aalsmeer. Wat spoken 
huisdieren uit wanneer de baas-
jes van huis zijn? In Huisdierenge-
heimen worden de hilarische avon-
turen gevolgd van de trouwe ter-
riër Max, de slome kat Chloë, het 
snoezige dwergkeeshondje Gidget, 
mopshond en lady-killer Mel, de 
knorrige bastaard Duke, de onno-
zele cavia Norman en het schatti-
ge maar gestoorde konijntje Snow-
ball. Ook te zien op vrijdag 12, zon-
dag 14 en dinsdag 16 augustus om 
10.45 uur. De film duurt 91 minuten.

Absolutely Fabulous: The Movie 
Vanaf vandaag presenteert de bi-
oscoop in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade ook de komische 
film ‘Absolutely Fabulous: The Mo-
vie’. Het eerste bioscoopavontuur 
voor de langlopende en geliefde ko-
medie. Edina (Jennifer Saunders) en 
Patsy (Joanna Lumley) beschikken, 
toepasselijk voor hun debuut op het 
grote doek, nog steeds over de no-
dige glitter en glamour. Ze leven 
het luxe leven dat ze gewend zijn: 
winkelen, drinken en stappen in de 
meest trendy hot-spots van Londen. 
Maar als ze de schuld krijgen van 
een groot incident tijdens een hip 
fashionfeestje worden ze het mid-
delpunt van een mediaschandaal 
en worden ze meedogenloos ach-
tervolgd door de paparazzi. Zon-

der een rooie cent vluchten ze naar 
de speeltuin voor de superrijken, de 
Franse Rivièra, en bedenken ze een 
plan om permanent te ‘ontsnappen’ 
en wederom het goede leven, te le-
ven! Te zien donderdag 11, zaterdag 
13 en woensdag 17 augustus om 
18.45 uur en maandag 15 augustus 
om 21.15 uur. De film duurt 90 mi-
nuten. 

Star Trek Beyond 
Bioscoop Aalsmeer presenteert ook 
de nieuwe actiefilm ‘Star Trek Bey-
ond’ in 3D. De crew van de Enter-
prise, bestaande uit onder ande-
re Captain Kirk, Spock, Uhura, Bo-
nes, Scotty en Sulu, verkent de ver-
ste uithoeken van de ruimte in de 
nieuwe bioscoopfilm Star Trek Bey-
ond. Hier krijgt de bemanning te 
maken met een mysterieuze nieu-
we vijand die de Federatie zwaar 
op de proef stelt. Star Trek Beyond 
is het lang verwachte nieuwe deel 
van de populaire Star Trek franchise, 
gecreëerd door Gene Roddenberry. 
Het derde deel is opnieuw geprodu-
ceerd door J.J. Abrams en is gere-
gisseerd door Justin Lin. Te zien in 
Aalsmeer op donderdag 11 en dins-
dag 16 augustus om 21.15 uur en 
maandag 15 augustus om 18.45 uur. 
De film duurt 122 minuten.
Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 of via bioscoop@studios-
aalsmeer.nl. Kijk voor het volledige 
filmavond, extra films vanwege de 
zomervakantie, op de website www.
bioscoopaalsmeer.nl. 

Technisch duo Kees en Marcel
Speciale effecten bij Vuur 
en Licht op het Water
Aalsmeer - Bij weinig evenemen-
ten in Aalsmeer zijn ze niet be-
trokken. Vaak op de achtergrond 
en soms achter de draaitafel. Kees 
Markman en Marcel Wilkes zijn 
een ijzersterk duo en zorgen voor 
de techniek, ook bij Vuur en Licht 
op het Water. Ze doen dat al jaren: 
“We hebben het evenement de laat-
ste jaren enorm zien groeien en dat 
geldt ook voor de techniek. Beeld, 
geluid en licht voor het feest bij de 
Watertoren moeten kloppen en alles 
wat we nodig hebben brengen we 
met twee bussen daarheen.” 
Toen ze vorig jaar om twee uur ’s 
nachts moe maar voldaan de laat-
ste geluidsboxen in de grote bus 
laadden, was dat het einde van 
een enerverende avond: “We heb-
ben langs de boulevard drie keer 
stroomstoring gehad vanwege de 
plensbuien, maar gelukkig konden 
we dat steeds snel verhelpen.”
Ze vullen elkaar als technisch duo 
perfect aan. Kees is vooral van de 
muziek en Marcel van het licht. 
Voor allebei is het hun hobby. Kees 
heeft een druk bestaan op de he-
dera kwekerij en Marcel werkt bij 
scheepswerf de Vries: “Het is ge-
weldig om ergens op een locatie te 
komen waar eigenlijk niks is en dan 
de techniek op te bouwen om een 
wervelende show mogelijk te ma-
ken. Dat is echt gaaf.” 

Dit jaar treden geen artiesten van 
het Crown Theater op bij de Water-
toren en daardoor is er meer ruim-
te voor Kees en Marcel om vanaf 
20.00 uur de muziek te verzorgen: 
“We gaan een mooie muziekshow 
maken voor de gasten op het terrein 
van de Watertoren en het publiek op 
de boulevard. Dat is echt ons ding 
en we kijken er naar uit om de boel 
te vermaken. Maar we gaan ook 
meer met licht doen, we gaan nog 
niet verklappen wat precies. We zijn 
er al weken mee bezig. De Waterto-
ren is een prachtig punt om speciale 
effecten te doen, het vraagt natuur-
lijk wel een goede voorbereiding.”

Spectaculair optreden
De flyboarders zijn er dit jaar ook 
niet bij, maar om half elf is er naast 
de Watertoren op een ponton op 
het water een spectaculair optre-
den. Tegen elf uur komt er een ver-
rassende act op de Watertoren en 
enkele minuten later start het vuur-
werk, waarvoor dit jaar een extra 
groot ponton beschikbaar is om al-
le vuurwerk een plek te kunnen ge-
ven. Na het vuurwerk rond half 
twaalf is er een spetterende afslui-
ting van het feest bij de Watertoren. 
Kees en Marcel hebben er al weer 
zin in: “Het wordt weer een gewel-
dig spektakel. We hopen wel dat we 
het dit jaar droog houden.” 

Grote braderie in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 3 septem-
ber is het weer tijd voor de grootste 
en gezelligste braderie van het jaar. 
Meer dan 100 kraamhouders stellen 
zich tussen 10.00 en 17.00 uur op in 
de straten van het Centrum. Er ko-
men kramen met allerlei artikelen te 
staan in de Zijdstraat, Dorpsstraat, 
Schoolstraat en Marktstraat. In de 
avond vindt Vuur en Licht op het 
Water plaats. De verlichte boten-

show is als Aalsmeerse traditie uit-
gegroeid tot een jaarlijks spektakel 
met enkele honderden verlichte bo-
ten. Iedereen met een boot en licht-
jes kan hier aan meedoen en vanaf 
de kant is het een fraai schouwspel! 
Om 23.00 uur wordt deze feest-
dag afgesloten met een spetteren-
de vuurwerkshow bij de Watertoren 
tegen het fraaie decor van de West-
einderplassen.

Vergunning is binnen!
Feestweek Aalsmeer biedt 
gevarieerd programma
Aalsmeer - De organisatie van de 
Feestweek kan nu toch echt opge-
lucht adem halen. Natuurlijk werd 
gerekend op vergunning voor dit 
evenement van 4 tot en met 10 sep-
tember op het Praamplein. Echter, 
groen licht hiervoor bleef lang uit. 
Het felbegeerde papiertje is vorige 
week bij de penningmeester gearri-
veerd en dus is er honderd procent 
zekerheid dat Aalsmeer een feeste-
lijke week tegemoet gaat met activi-
teiten voor leeftijden. 
Traditiegetrouw start de Feestweek 
zondag met een tentdienst en is de 
maandag weer ingeruimd voor de 
SPIE sportavond. Dinsdag worden 
liefhebbers getrakteerd op nostal-
gische (film)beelden en woensdag-
middag wordt extra feestelijk, want 
de Rabobank bestaat honderd jaar 
en dit jubileum wordt onder ande-
re gevierd met alle jeugdige inwo-
ners tijdens de Rabo Kindermiddag. 
Op woensdagavond is het podi-
um voor Aalsmeerse bands, die tij-
dens ‘Vrienden van Aalsmeer Live’ 
een bijzonder concept presenteren 
met klassiek, pop, gastoptredens en 
meer. 
Op donderdag mag de stichting Dag 
van je Leven weer een feestmid-
dag houden voor gehandicapten en 
in de avond gaan de spots tijdens 
‘Praamplein Live’ onder andere aan 
voor Jamai, Jeroen van der Boom, 

Glennis Grace en de Aalsmeerse 
zanger Jan Leliveld. 
Vrijdagmiddag worden senioren uit-
genodigd naar de tent te komen en 
zij krijgen gratis een leuk program-
ma voorgeschoteld met optredens 
van The Frontaliny’s en Ronnie To-
ber. Vrijdagavond presenteert de 
Feestweek een After Summer Party 
met Brace, Ronnie Flex en The Par-
tysquad. 
Zaterdag overdag staat natuurlijk 
in het teken van de Pramenrace en 
met een Back to the Apres Ski party 
wordt de Feestweek groots afgeslo-
ten. Genieten kunnen bezoekers za-
terdagavond van onder andere Two 
Brothers on the Fourth Floor en 2 
Unlimited. Meer weten, kaarten be-
stellen? Kijk op www.feestweek.nl. 

Amerikaans feest in Leimuiderbrug
19e All American Day
Leimuiderbrug - Zondagmiddag 
21 augustus vindt bij café Ruim-
zicht, ook wel ‘café Rooie Kees’, aan 
de Leimuiderdijk 377 de negentien-
de editie van de All American Day 
plaats. Deze dag staat alles weer in 
het teken van Amerikaanse muziek, 
bikes, old timers, barbecue en voor-
al gezelligheid. 
De middag begint om 13.00 uur met 
het trio ‘Rockadile’. De band, die 
in 2007 werd opgericht, staat be-
kend om zijn dansbare, vijftiger ja-
ren muziek, aanstekelijk enthousi-
asme en zijn rock & roll dansende 
fans die vaak bij de optredens zijn. 
Rond 14.00 uur nemen de Vennep-

se pianist en zanger Eric-Jan Over-
beek, alias Mr. Boogie Woogie, en 
zijn nieuwe band ‘The Blisters’ het 
muzikale roer over. Voor deze spe-
ciale gelegenheid heeft Mr. Boogie 
Woogie niet alleen nieuw repertoi-
re, maar ook twee geweldige zange-
ressen aan zijn kwintet toegevoegd. 
Met Miranda Jillissen en Sacha de 
Bruin belooft het zeker een hele 
speciale middag te worden. 
Beide bands spelen om en om met 
als klap op de vuurpijl een grote fi-
nale met alle muzikanten. De toe-
gang is gratis.
Foto: Anous Heil, 
www.takeApicture.nl 

Zondag toren beklimmen!
Aalsmeer - In de maand augus-
tus is de watertoren iedere zondag-
middag geopend voor bezoekers. 
De watertoren is het meest opval-
lende gebouw binnen de gemeen-
te. Deze toren, die voor de jaren ne-
gentig gebruikt werd als drukverho-
ger binnen het Aalsmeerse waterlei-
dingstelsel, is gebouwd in Art De-
co stijl. Mede door de ligging aan de 
Westeinderplassen is in menig boek 
over Aalsmeer een grote foto te be-
wonderen van deze markante toren. 
Binnen is de bezoeker gelijk ver-
wonderd over het aparte interieur 
en wanneer men naar boven klimt 

is men verbaasd over de twee gro-
te bassins van 460.000 en 530.000 
liter inhoud. Nog fraaier wordt het 
om bovenop de toren naar bui-
ten te gaan en uitzicht te hebben 
over Aalsmeer en verre omgeving. 
Bij helder weer kijkt men tot IJmui-
den en de Utrechtse dom, maar ook 
bij wat minder zicht blijft het een 
machtige ervaring om de verte in te 
kijken. 
Aanstaande zondag 14 augustus 
zijn bezoekers welkom tussen 13.00 
en 17.00 uur. De beklimming kost 1 
euro voor kinderen en 2 euro voor 
volwassenen.

Bacchus opent seizoen met 
‘Black Hammer Voodoo’
Aalsmeer - De afgelopen twee 
maanden is er weer hard gewerkt 
om cultureel café Bacchus klaar te 
stomen voor een nieuw seizoen met 
mooie avonden vol creatieve, ca-
bareteske, en muzikale hoogstand-
jes. De opening van het nieuwe sei-
zoen is op zaterdag 3 september. 
Bacchus da Musica presenteert de 
band ‘Black Hammer Voodoo’.
In de warme winter van 2015 verliet 
zanger en bassist Michiel van Leeu-
wen ‘Rusty Apollo’ om een nieuwe 
missie te beginnen. Met een sta-
pel nieuwe songs op zak vond hij 
zijn ouwe maat ‘Raggende Man’ Pall 
Gudmundsson bereid om te het rit-
misch fundament te leggen. De van 
‘downunder’ gevluchte Sam ‘Smo-
kehouse’ Shine meldde zich aan 

als gitaar tovenaar en Black Ham-
mer Voodoo was geboren. De band 
speelt stevige bluesrock met een 
psychedelische inslag. Hiermee 
roepen ze de geesten van voorou-
ders als Howlin’ Wolf, Muddy Wa-
ters, John lee Hooker, Jimi Hendrix 
en Stevie Ray Vaughan op. Deze ho-
ge priesters brouwen een kokend 
elixer van originals en eigenzinnige 
uitvoeringen van hoogtepunten.  
De tweede Bacchus da Musica is op 
vrijdag 7 oktober en dan is het podi-
um voor toetsenist Tristan en zange-
res Evelyn Kallansee. Cultureel café 
Bacchus is gevestigd in de Gerbe-
rastraat (naast het Parochiehuis) en 
opent op activiteitendagen om 21.00 
uur. De optredens beginnen rond de 
klok van 21.30 uur. 

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:

TIP:KOOPJE:

AANBIEDING:

Westerngitaar
‘Grimshaw’ €99,-

Groot assortiment
(gitaar) kabels

Lessenaar ‘Boston’
(met hoes) €19,95

Elektrische gitaar
‘Motion’ €135,-
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Meer Aalsmeer over Centrumvisie
De stichting Meer Aalsmeer is blij 
met het gemeentelijk initiatief om 
voor het centrum een eigen visie 
op te stellen. De huidige situatie in 
het centrum en de landelijke detail-
handelstrends vergen ons inziens 
een goed doordachte, stevig onder-
bouwde en breed gedragen ontwik-
kelingskoers voor de toekomst. Om 
niet te blijven steken in goede voor-
nemens zullen drie partijen de han-
den ineen moeten slaan: de onder-
nemers, de pandeigenaren en de 
gemeente. De visie dient ons inziens 
de basis te vormen voor een samen-
werkingspact tussen deze partijen. 
De huidige ontwerpvisie bevat wel-
iswaar de nodige positieve aanzet-
ten, maar biedt in haar totaliteit nog 
onvoldoende basis voor samenwer-
king. Het gaat dan om het volgende: 
De visie is niet in samenspraak met 
de ondernemers opgesteld
•  Voor de realisering van de visie 

is de gemeente sterk afhankelijk 
van partijen die het economisch 
gezicht van het centrum bepa-
len: de ondernemers en de eige-
naren. Haar succes staat of valt 
met het draagvlak bij deze partij-
en. Wij als bestuur hebben er bij 
verschillende gelegenheden op 
aangedrongen om ondernemers 
en eigenaren te laten ‘meebou-
wen’ aan de visie en er zo een 
gezamenlijk product van te ma-
ken. 

•  Desondanks is gekozen voor de 
klassieke benadering: eerst bin-
nen de gemeentemuren een ont-
werp vervaardigen en dit vervol-
gens via de formele inspraakpro-
cedure voorleggen aan de be-
langhebbenden.

•  De participatie van onderne-
merszijde beperkte zich tot een 
‘intakegesprek’ met het stich-
tingsbestuur en een mondelinge 
uitleg van de visie inhoud. Overi-
gens hebben we deze gesprek-
ken als prettig en constructief 
ervaren.

•  Door de geringe betrokkenheid 
bij het opstelproces kunnen de 
ondernemers zich moeilijk ver-
eenzelvigen met de inhoud van 
de visie. Het is simpelweg niet 
hun product, een gevoel wat nog 
eens versterkt wordt door het 
ontbreken van essentiële onder-
delen en de magere onderbou-
wing. De visie is niet compleet.

•  Het Raadhuisplein e.o. is buiten 
de begrenzing van de centrum-
visie gelaten terwijl het een be-
langrijke drager van het kern-
winkelgebied is. Haar betekenis 
zal met de vestiging van de Lidl 
alleen maar toenemen.

•  Er ontbreekt een positionering 
van centrum t.o.v. andere win-
kelgebieden in Aalsmeer. Ons 
inziens dient het centrum binnen 
de lokale detailhandelshiërar-
chie gepositioneerd worden als 
hoofdwinkelgebied en dienen de 
ontwikkelingen elders daarop af-
gestemd te worden.

•  Het thema verkeer en parkeren 
is een ondergeschoven kind-
je gebleven terwijl een goe-
de bereikbaarheid en voldoen-
de (gratis) parkeermogelijkhe-
den bepalend zijn voor het func-

tioneren van winkelgebieden als 
Aalsmeer centrum. 

•  Er wordt geen zicht op uitvoe-
ring geboden in de vorm van een 
actieprogramma en een realise-
ringsstrategie. De visie is mager 
onderbouwd. Op een aantal in-
houdelijke fronten missen we de 
hand van een (ervarings) des-
kundige. 

•  Een positionering van Aalsmeer 
centrum t.o.v. vergelijkbare win-
kelgebieden elders in Nederland 
ontbreekt. Wat zijn haar sterke 
en zwakke punten vergeleken 
met andere dorpscentra?

•  De leegstandsproblematiek 
wordt te sterk op de voorgrond 
geplaatst en bovendien op onei-
genlijke wijze gekoppeld aan de 
verspreide winkelvestigingen in 
de aanloopstraten. De gedateer-
de uitstraling van de openba-
re ruimte vormt een minstens zo 
groot probleem en aan de leeg-
stand liggen ons inziens ande-
re oorzaken ten grondslag. De 
paar verspreide winkels in de 
aanloopstraten betreffen voor 
het merendeels ondernemingen 
die daar van oudsher gevestigd 
zijn, het niet van de loop in een 
hoofdwinkelstraat moeten heb-
ben en bewust gekozen hebben 
voor een mindere plek tegen een 
lagere huur. 

•  De verspreide winkelvestigingen 
elders in de gemeente (linten, 
bedrijventerreinen) vormen een 
serieuzer probleem. 

•  De doorkijk naar de toekomst is 
uiterst summier. Beschouwingen 
over detailhandelstrends en con-
sumentengedrag en hun kansen 
en bedreigingen voor Aalsmeer 
centrum ontbreken.

•  De positie en functie van de 
aanloopstraten wordt nauwe-
lijks aangeroerd. Aanloopstraten 
bieden ‘opvang’ voor onderne-
mers die zich geen hoge huren 
kunnen veroorloven/een broed-
plaats voor startende onder-
nemers en geleiden bezoekers 
naar het hoofdwinkelgebied. Het 
gedwongen vervallen na een jaar 
van de detailhandelsfunctie in de 
aanloopstraten vinden wij een te 
zwaar wapen. Beter is het om in 
het bestemmingsplan de ruimte 
te bieden voor een andere (com-
merciële) invulling als een win-
kelfunctie niet haalbaar is en het 
aan de eigenaren over te laten of 
zij van deze verruiming gebruik 
willen maken. 

Wij kunnen de ontwerpvisie in haar 
huidige vorm dus niet ondersteu-
nen. Desondanks zien we in de visie 
voldoende positieve aanknopings-
punten om tot een goed en gedra-
gen product te komen. Wij stellen 
u dan ook voor om in één of twee 
werksessies met eigenaren en on-
dernemers de hiervoor genoemde 
onvolkomenheden weg te nemen. 
Tevens pleiten we ervoor om daar-
bij een detailhandelsdeskundige in 
te schakelen. 

Lucas Schoonebeek
Voorzitter Ondernemersfonds 
Meer Aalsmeer

ingezonden

Voor het 7e jaar roze lintje 
voor goed borstkankerzorg
Amstelveen - Ook in 2016 is het 
roze lintje voor goede borstkanker-
zorg ontvangen van de Borstkan-
kervereniging Nederland (BVN). Het 
gloednieuwe samenwerkingsver-
band van Ziekenhuis Amstelland en 
VUmc Cancer Center voldoet daar-
mee aan de criteria voor patiëntge-
richte borstkankerzorg en behoort 
tot de 83 ziekenhuizen (van de 88) 
in Nederland die het lintje hebben 
behaald. Dit geeft aan dat het cen-
trum zowel op basis van patiënter-
varingen als kwaliteit goede borst-
kankerzorg levert. Borstkankerver-
eniging Nederland (BVN) stelt cri-
teria in de Monitor Borstkanker-
zorg die ieder jaar worden aange-
past. Deze criteria zijn bedoeld om 
de borstkankerzorg in Nederland 
te optimaliseren. Over de perio-
de 2014-2015 was er speciale aan-
dacht voor de informatievoorzie-
ning omtrent medisch wetenschap-
pelijk onderzoek (trials) en daarmee 
het benutten van patiënten deelna-
me. Een van de nieuwe criteria van 
de Borstkankervereniging is name-

lijk deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek, want dit draagt bij aan 
de vooruitgang van de borstkan-
kerzorg. Het behandelend team van 
Ziekenhuis Amstelland en VUmc 
Cancer Center zijn met recht trots 
op het roze lintje, dat al voor het ze-
vende jaar achtereen is behaald. Het 
ziekenhuis streeft naar uitsteken-
de borstkankerzorg, een vriendelij-
ke patiëntbenadering en korte lij-
nen tussen behandelaar en patiënt. 
Kortom: aangenaam dichtbij.

Monitor borstkankerzorg
Het roze lintje en de criteria zijn ver-
werkt in de Monitor Borstkanker-
zorg. Hierin worden ervaringen van 
patiënten met informatie over het 
zorgaanbod van ziekenhuizen ge-
combineerd. Op basis van postco-
de en criteria die voor de patiënt zelf 
belangrijk zijn, geeft het een dui-
delijk overzicht van alle ziekenhui-
zen in de buurt. Met deze informa-
tie kunnen zij samen met de huis-
arts een gemotiveerde keuze voor 
een ziekenhuis maken

Van links naar rechts: Pascal Gilet (algemeen directeur Heineken), Wim Balder 
(eigenaar Cotulip) en Maurits Hendriks (chef de mission TeamNL/NOC*NSF) 
dopen de bijzondere oranje TeamNL tulp in het Holland Heineken House.

TeamNL tulp gedoopt op 
Olympische Spelen in Rio
Aalsmeer - Op 4 augustus werd 
voorafgaand aan de Olympische 
Spelen 2016, in het Holland Heine-
ken House te Rio, op initiatief van 
Dutch Flower Group, een bijzondere 
oranje tulp gedoopt: TeamNL. Wim 
Balder, als uitvinder van de tulp, en 
Maurits Hendriks, chef de mission 
van TeamNL/NOC*NSF, doopten de 
tulp samen met Pascal Gilet, alge-
meen directeur van Heineken.
Deze bijzondere oranje tulp is het 
resultaat van de bundeling van ver-
schillende krachten in de keten. 
Wim Balder, Jan-Karel Apeldoorn, 

L&M, Holex en Dutch Flower Group 
hebben alles op alles gezet om de-
ze oranje tulp, buiten het gangba-
re tulpenseizoen en speciaal voor de 
Olympische Spelen, op tijd beschik-
baar te krijgen.
De nieuwe tulp, die overigens gro-
te gelijkenis vertoont met het nieu-
we logo van TeamNL, zal in de toe-
komst verbonden blijven aan Team-
NL en NOC*NSF.
Voor de aankleding van het Holland 
Heineken House leveren Holex en 
Dutch Flower Group tevens de be-
kende oranje Prinses Irene tulpen.

Buren van Hester genieten van een raketje.

Vrolijke verrassing op druilerige zomerdag

Raketjes in Fuchsiastraat
Aalsmeer - Een vrolijke verrassing 
op een druilerige zomerdag voor 
de bewoners van de Fuchsiastraat. 
Zij werden donderdagavond 4 au-
gustus door buurvrouw Hester van 
der Stroom getrakteerd op het be-
kendste ijsje van Nederland. Hes-
ter had raketjes voor de hele straat 
gewonnen door een leuke zomerse 
foto te maken met de plakplaatjes 
van Jumbo en deze te plaatsen op 
Instagram met #lekkernaarbuiten. 
Uiteraard hielpen medewerkers van 
Jumbo Aalsmeer met het uitdelen 
van de raketjes in de fl at. Het po-
pulaire ijsje is één van de favorieten 

van de klanten van Jumbo.
Winnares Hester is dolgelukkig met 
de raketjes: “Ik vind het ontzettend 
leuk. Ik heb nog nooit iets gewon-
nen en nu mag ik alle buren op ijs-
jes trakteren. Dank je wel Jumbo!”

Lekker naar buiten actie
Wie ook kans wil maken op raketjes 
voor de hele straat? Meedoen aan 
de actie kan nog tot en met dins-
dag 16 augustus. Haal een vel met 
plakplaatjes op bij de dichtstbijzijn-
de Jumbo winkel en volg de instruc-
ties op jumbo.com/content/raket-
jes-actie. Veel succes!

Jumbo medewerkers verrassen winnares Hester met raketjes.

Postcode Loterij deelt ijs 
uit in Aalsmeer
Aalsmeer - Diverse wijken in 
Aalsmeer winnen ijs. De IJsprijs van 
de Postcode Loterij is namelijk op 
wijkcode 1431 gevallen. Maar liefst 
2235 inwoners van Aalsmeer win-
nen ijs. Vanaf volgende week ont-
vangen de winnaars hun prijs. In-
woners van Aalsmeer die in de juni-
trekking meespeelden met de Post-
code Loterij ontvangen per lot een 
multipack met vier Ben & Jerry’s 
ijsbekertjes. Zij hebben een cou-
pon thuisgestuurd gekregen waar-
mee zij hun prijs vanaf aankomende 
week kunnen ophalen bij een loca-
tie in de buurt.
Bij de Postcode Loterij maken deel-
nemers maandelijks kans op hon-
derdduizenden prijzen. Tegelijkertijd 

steunen deelnemers met de helft 
van de lotprijs goede doelen. Dank-
zij de 2,7 miljoen deelnemers is er 
sinds de oprichting van de Postcode 
Loterij ruim 4,7 miljard geschonken 
aan 95 goededoelenorganisaties op 
het gebied van mens en natuur. Dit 
zijn onder meer: Unicef, Natuurmo-
numenten, Greenpeace, het Wereld 
Natuur Fonds, Humanitas en Stich-
ting Doen. 
Ook bij Ben & Jerry’s staat sociale 
impact centraal. Naast het maken 
van ijs op een zo duurzaam mogelij-
ke manier, ontwikkelt het bedrijf ini-
tiatieven tegen de opwarming van 
de aarde en maakt het zich hard 
voor een wereld met meer sociale 
rechtvaardigheid.

Audiotour Historische Tuin ook 
voor buitenlandse bezoekers
Aalsmeer - Vorig jaar is de Histori-
sche Tuin Aalsmeer gestart met een 
audio-tour. Tijdens deze individu-
ele rondleiding worden bezoekers 
in ruim een uur door het tuinbouw-
museum van 13.000 vierkante me-
ter gedirigeerd. Alle belangrijke as-
pecten komen hierbij aan de orde: 
Van de tentoonstelling ‘De redding 
van Aalsmeer’ tot aan de schuilhut 
richting de Ringvaart. De audiotour 
bleek zo’n succes dat er sinds kort 
ook een Engelse- en een Duitstalige 
versie verkrijgbaar is. Buitenland-
se bezoekers waarderen het enorm 
dat zij alles in hun moedertaal kun-
nen volgen. Dankzij de inzet van ge-
dreven vrijwilligers, die verantwoor-
delijk waren voor zowel de vertaling 
als het inspreken van de geluids-
banden, is deze bijzondere prestatie 
mogelijk gemaakt! De Franse ver-
sie komt eraan. Nog even geduld. 
De Historische Tuin Aalsmeer is ge-
opend van dinsdag tot en met zon-

dag van 10.00 tot 16.30 uur. De en-
tree voor volwassenen is 4 euro en 
voor 65+ers 3,50 per persoon. Het 
museum is te bereiken via de op-
haalbrug aan het Praamplein. Kijk 
voor meer informatie op www.histo-
rischetuinaalsmeer.nl.

Optreden van Harold Veenstra in Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 17 augustus is er om 14.30 uur een optreden van 
Harold Veenstra in de grote zaal van het zorgcentrum. Hij zingt 
beroemde liedjes van o.a. Toon Hermans, Dorus, Wim Sonneveld, 
Paul van Vliet en nog veel meer. U bent van harte welkom !

3-gangendiner in restaurant ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Komt u a.s. woensdag en/of vrijdagavond gezellig bij ons eten. 
Voor maar € 9,- krijgt u een heerlijk 3-gangen menu met op woensdag 
een Ierse champignonsoep met daarna Irish stew: stoofpot met rund-
vlees en mals lamsvlees en kriel aardappeltjes met daarbij geserveerd 
peen, ui en koolsalade. Als dessert: heerlijk citroen ijs met citrusvruchten. 
Vrijdag bestaat het menu uit een krab-grapefruit cocktail met daarna 
een paprika schnitzel met paprika roomsaus, geserveerd met witlof uit 
de oven, boerensalade en gefrituurde  aardappelen. En als dessert een 
vanille pudding met slagroom en bessensap. Voor reserveringen/ 
inlichtingen kunt u bellen met 0297 82 09 79. Nobelhof 1, Kudelstaart.

Multi media ochtend in het inloopcentrum
Iedere woensdagochtend om 10.00 uur is er een multimedia ochtend in 
het inloopcentrum in Kudelstaart. Met de tijd meegaan is een uitdaging. 
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van uw mobiele telefoon, tablet of 
pc of kunt u anderen daarbij helpen, dan bent u van harte welkom! 
Kom een keer binnen lopen in het Inloopcentrum, Nobelhof 1, 
Kudelstaart. Tevens kunt u terecht voor de multimedia ochtend in de 
Kanaalstraat 12, Aalsmeer op vrijdagochtend om 10.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met een van onze activiteiten-
begeleiders (Kudelstaart) tel. 06-83 44 13 13 óf (Aalsmeer) 0622 46 85 74.

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

het zorgcentrum woont.

DIP: Vrijdag 2e Algemene 
Aalsmeerse Peuravond

Aalsmeer - Precies een maand na 
de eerste editie van 2016 wordt vrij-
dag 12 augustus door De Illegale 
Peurders (DIP) weer een avond ge-
organiseerd om de palingstand in 
de Aalsmeerse wateren op te ne-
men. Hopelijk verschijnen vele pra-
men (en andere vaartuigen) met on-
derzoekers ten tonele. Mede in het 
kader van de titel: Aalsmeers Peur-
kampioen 2016 zal de spanning di-
rect vanaf het begin om te snijden 
zijn. Er zullen tijdens het rijgen van 
de peuren zeer waarschijnlijk geen 
naalden vriendschappelijk worden 
uitgeleend. Zorg dus zelf voor de 
juiste hulpstukken. Kampioen van 
2015 Jan-Willem H. komt zijn titel 
verdedigen én tevens zijn verjaar-
dag vieren. Hij neemt al zijn vrien-
den mee. De kampioen ad-inte-
rim 2016 (Dipper P.P.) is er natuur-
lijk ook weer bij om de defi nitieve ti-
tel in de wacht te slepen. Bijzonder 
is dat DIP-secretaris HWS ook aan 
boord van de DIP praam gehesen 
wordt, ondanks de tijdens de voor-
gaande peuravond opgelopen ern-
stige blessure.
Verzamelen wederom onder de 
kraan van Jachthaven Het Drijfhuis 
om 20.15 uur. Daar start het rijgen 
der peuren. Daarna wordt de eer-
ste gemeenschappelijke peurplek 
aangewezen. Het onderwerp van 
gesprek tijdens de wedstrijd is na-
tuurlijk: hoe zit het met de paling-

stand in de Westeinder op dit mo-
ment? En: hoe voorkomt men bles-
sures tijdens het instappen van een 
natte praam?
Naar voorbeeld van DIP-voorzitter 
H. van der M. (in 2015) mogen er 
ook dit jaar weer meervallen mee-
doen in de categorie ’aalles telt’. 
Maar ook: wolhandkrabben, rivier-
kreeften en seringenarmen tellen 
mee in deze categorie, mits opge-
haald aan de peur.
Hét moment van de waarheid: Wie 
heeft de meeste en/of de grootste, 
zal op een nader te bepalen plaats 
en tijdstip tijdens deze avond wor-
den bepaald. Dan zal ook de defi -
nitieve kampioen 2016 worden ge-
huldigd. Of de prijs zal worden uit-
gereikt door een ingevlogen Miss 
Peur is nu nog onbekend. Maar de 
Dippers hopen daar natuurlijk wel 
op. Vorig jaar nam zij haar taken 
wat minder serieus, overdonderd 
door het peurgeweld. Hopelijk zal 
zij dit jaar wat meer aandacht heb-
ben voor de winnaar en niet voor de 
peurstokken van het team van The 
Young Dippers. Het weer wordt fan-
tastisch. Dus begin alvast uw naal-
den, rijgdraad en peurloodjes maar 
uit het vet te halen. Wurmen kopen 
mag! Panty-ploempen is alleen toe-
gestaan voor dames! Komt allen 
met eigen vervoer om teleurstelling 
te voorkomen, want de DIP-praam 
zit vol.

Zomerschilderen voor jeugd 
Amstelveen - Kinderen van 7 tot 
12 jaar kunnen woensdag 17, za-
terdag 20, woensdag 24 en zater-
dag 27 augustus van 12.00 tot 16.00 
uur weer op Wester-Amstel terecht 
om te schilderen. Onder leiding van 
kunstenares Marianne Wagemaker 
kunnen zij met verschillende tech-
nieken kennismaken. Iedere mid-
dag heeft Marianne een ander idee, 
waarin het park een rol speelt. Elk 
kind kan zich uitleven, vaak met 

verf, maar ook met lijm en schaar. 
Elke middag is het een feest.
Zondag 28 augustus om 15.00 uur is 
er een afsluitende expositie van de 
gemaakte werken.
Kosten: 12,50 euro per middag, 
(tweede kind uit zelfde gezin 10 eu-
ro) en 40 euro voor 4 middagen.
Opgeven: kinderschilderen@wes-
ter-amstel.nl. Buitenplaats Wester-
Amstel is te vinden aan de Amstel-
dijk-Noord 55 in Amstelveen.





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

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

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

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

officiële mededelingen
11 augustus 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

voornemen opschorten bijhouding 
persoonslijst

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Apeldoorn J.J. 10-05-1977 01-08-2016
Pietrzela L.M. 14-08-2006 01-08-2016
Pietrzela A. 11-10-1980 01-08-2016
Skóra A. 08-06-1986 02-08-2016 
de Jong R.F. 07-11-1991 02-08-2016
Ignaczyk M. 04-04-1986 02-08-2016
Rębisz M. 16-02-1968 02-08-2016
Mohammad T. 17-12-1993 04-08-2016

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
rectificatie, aanvraag ontvangen
Herenweg, sectie: D perceelnummer 02569, 1433 HB (Z-
2016/040149), het gedeeltelijk vervangen van de bestaande 
schoeiingen. 
Bij de publicatie van 28 -07-2016 is een foutief adres en 
omschrijving vermeld.

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aan de Zwarteweg, (Z-2016/040269), het opstellen van 

maatwerkvoorschriften voor brandweerpost en ambulan-
cepost t.b.v. bestemmingsplan Zwarteweg

- Jasmijnstraat 35 en 37, 1431 RH (Z-2016/042255), het 
brandveilig gebruik t.b.v. woon- en dagcentrum

- Stommeerweg 129, 1431 EV (Z-2016/042332), het ver-
nieuwen van de gevelbekleding op de begane grond en 
pui hoofdentree en vervangen van het balkon

- Achter Vlasakkerlaan 16, 1431 DJ (Z-2016/042326), het 
oprichten van 3 waterwoningen

- Achter Vlasakkerlaan 16, 1431 DJ (Z-2016/042299), het 
oprichten van 31 woningen

- Achter Vlasakkerlaan 16, 1431 DJ (Z-2016/042479), het 
oprichten van 32 woningen

- Stommeerkade 18, 1431 EJ (Z-2016/042542), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeids-
migranten

- Stommeerkade 17, 1431 EJ (Z-2016/042536), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeids-
migranten

- Azaleastraat 3, 1431 SH (Z-2016/042657), het oprichten 
van een schuur

- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/042655), het oprichten 
van 9 vrijstaande woningen 

- Uiterweg 302 A, 1431 AW (Z-2016/042645), het plaatsen 
van twee boothuizen op de jachthaven

- Spilstraat 3, 1433 HD (Z-2016/042958), het veranderen 
van het voormalige dokterspraktijk in 2 aparte woningen

- Machineweg 133, 1432 EP (Z-2016/043050), het melden 
van brandveilig gebruik t.b.v. huisvesting arbeidsmigran-
ten en het afwijken van het bestemmingsplan daarvan

- Stationsweg 38, 1431 EG (Z-2016/043055), het plaatsen 
van dakkapellen aan de achterzijde en het plaatsen van 
een privacyscherm op het platte dak

- Linnaeuslaan 40, 1431 JV (Z-2016/043071), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorgevel

- 1e J.C. Mensinglaan 16, 1431 RW (Z-2016/043212), het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de wo-
ning

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/043207), het plaat-
sen en wijzigen van de reclame-uitingen en bewegwijze-
ring op en aan het pand

- Dorpsstraat 135, 1431 CC (Z-2016/043188), bouwen van 
3 verkeersbruggen ten behoeve van de ontsluiting van de 
Dorpshaven Noord en het aanleggen van een nieuwe weg 
en in- en uitrit, het aanleggen beschoeiingen, grond-, 
funderings- en andere civiele werken

procedure afgebroken, aanvraag is door aanvrager 
ingetrokken
- Herenweg 60 znhs, 1433 HB (Z-2016/037389), het aan-

leggen van een oprit en parkeerplaatsen
- Pontweg 7a, 1432 BW (Z-2016/010666), handelen in 

strijd met ruimtelijke ordening t.b.v. het bouwen van een 
huis

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Schinkeldijkje 20, 1432 CE (Z-2016/024982), het oprich-

ten van een woonhuis. Verzonden: 03-08-2016
- Stommeerweg 63, 65, 67 en 69, 1431 ET (Z-2016/024715), 

het oprichten van 4 woningen. Verzonden: 04-08-2016
- Punterstraat 8, 1431 CT (Z-2016/035226), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. lichte horeca ‘broodjes-
zaak/lunchroom’ en het aanleggen van een terras aan de 
voor- en zijgevel van de winkel. Verzonden: 05-08-2016

geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Distelvlinderstraat 24, 1432 MN (Z-2016/025792), het 

plaatsen van een dakopbouw. Verzonden: 02-08-2016

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk.
- Jasmijnstraat 35 en 37, 1431 RH (Z-2016/042201), het 

melden van brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze ver-
huur 

- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2016/042535), het 
melden van brandveilig gebruik t.b.v. cafe

- Margrietstraat 24, 1432 HS (Z-2016/042602), het verwij-
deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/042649), het slopen van 
een woonhuis

- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA (Z-2016/042613), het ver-
anderen van het bedrijf

- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2016/042609), het 
starten van het bedrijf

- Sierteeltstraat 25, 1431 GM (Z-2016/042736), het star-
ten van het bedrijf

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

pen van het bestaande polycarbonaat- en glazendaksys-
teem 

- Oosteinderweg 248 en 248A, 1432 BB (Z-2016/041356), 
het slopen van het restaurant en de dienstwoning

- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/039963), het ver-
vangen van de lichtmasten en lichtarmaturen op het trai-
ningsveld

commissie ruimtelijke kWaliteit 
(voorheen Welstandscommissie)

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

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

openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning 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 ad-
vertentie.
- Sportlaan 43A, 1431HW(Z-2016/032337), 60-jarig be-

staan van tennisvereniging All Out op 20 augustus 2016, 
verleend 5 augustus 2016

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

exploitatievergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatie-vergunning is aange-
vraagd:
- Marktstraat 22, 1431BE (Z-2016/043625), Grieks Specia-

liteiten Restaurant Zorba de Griek, ontvangen 8 augustus 
2016

- Beethovenlaan 62, 1431WZ (Z-2016/042121), Cafetaria ’t 
Koepeltje, ontvangen 26 juli 2016

terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22, 1431BE (Z-2016/043625), Grieks Specia-

liteiten Restaurant Zorba de Griek, ontvangen 8 augustus 
2016

drank- en horecavergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22, 1431BE (Z-2016/043625), Grieks Specia-

liteiten Restaurant Zorba de Griek, ontvangen 8 augustus 
2016

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2016/042897), Jongeren-

activiteit op 10 september 2016, melding akkoord 3 au-
gustus 2016

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ter inZage
t/m 18-08-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herzie-

ning N201- zone - Schipholparkeren met de 
bijbehorende stukken.

t/m 25-08-16 De vastgestelde bestemmingsplannen Woon-
arken - Uiterweg 180’ en ‘1e herziening be-
stemmingsplan Woonarken met bijbehorende 

t/m 27-08-16 Beleidsregels terugvordering en verhaal ge-
meente Aalsmeer

t/m 09-09-16 Vastgestelde structuurvisie 2016 GPA, inclu-
sief Royal FloraHolland

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

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Oud-plaatsgenoot Sjoerd: 
“Every day is writersday”
Aalsmeer - “If you’ve got a job to 
do, you got to do it well”, zong Paul 
McCartney in 1973. Het zou het 
motto kunnen zijn van Sjoerd Hoog-
ma, die als songwriter liedjes de we-
reld in slingert. Na twintig jaar als 
landschapsarchitect de openbare 
ruimte te hebben verfraaid, besluit 
hij in 2012 zijn goedlopende bedrijf 
van de hand te doen en opnieuw de 
gitaar op te pakken. Sindsdien plukt 
hij liedjes uit de lucht en beklimt 
podia om ze te laten horen aan wie 
maar wilt luisteren.

Eigen liedjes
De stap van succesvol onderne-
mer naar muzikant volgt na een op-
treden in een uitverkochte Melk-
weg. Hoogma maakt onderdeel uit 
van een gelegenheidsformatie die 
in 2010 meedoet met The Battle Of 
The Bands, een landelijke band-
competitie. De uitnodiging slaat hij 
af; covers speelt hij niet, alleen ei-
gen werk, net zoals hij deed voordat 
hij zijn bedrijf startte. Uiteindelijk 
gaat hij alsnog overstag dankzij de 
belofte dat er twee van zijn compo-
sities worden gespeeld. Zo gebeurt 
het dat de formatie in de finale in 
de Melkweg als enige band van de 
avond eigen liedjes heeft. Dat wordt 
gewaardeerd door de jury, die ze als 
winnaar aanwijst. Hoogma is exta-
tisch, als een 16-jarige die de we-
reldcup wint. Want, hoewel hij in zijn 
werk aan erkenning geen gebrek 
heeft dankzij talloze prestigieuze 
projecten, tilt de directe positiviteit 
en waardering die hij voor zijn mu-
ziek ontvangt hem op. Wat hij maakt 
als liedjesschrijver doet er toe, hij 
kan mensen raken met zijn liedjes 
en als hij zijn mond open doet wordt 
er naar hem geluisterd. Sterker nog, 
mensen waarderen het als hij zingt. 
Een deur waar hij het bestaan niet 
van wist gaat voor hem open. 
Vanaf nu is hij muzikant. Een weg 

terug is er niet. En, ondernemer als 
hij is, van half werk houdt hij niet. 
Het is alles of niets. Hij doet zijn 
goedlopende bedrijf van de hand 
en gaat terug de schoolbanken in 
om alles te leren over het schrijven 
van liedjes. Eerst twee jaar voorop-
leiding voor het conservatorium van 
Amsterdam, vervolgens naar Ber-
klee, de wereldberoemde School of 
Music in Boston. Met gitaar in de 
hand trekt hij door Europa om over-
al te spelen waar ze hem maar wil-
len horen. Ook reist hij naar de ou-
de muzieksteden van de wereld 
om zich te laten inspireren door de 
sfeer, traditie en historie van Liver-
pool, Londen, New York en Nashvil-
le. In Memphis neemt hij tracks op 
in de befaamde Sun Studio’s waar 
ook Elvis Presley zijn eerste schre-
den zetten. 

Toveren met woorden
Het reizen en de eenzaamheid on-
derweg laten hem reflecteren op 
zijn leven. Het werpt hem terug op 
de meest essentiële vraag: wie ben 
ik? Het antwoord op die vraag is te-
rug te horen in zijn muziek, dat een 
middenweg bewandelt tussen de 
puurheid en het verhalende karak-
ter van country en de luchtigheid 
van pop. De een na de andere song 
vloeit uit zijn vingers, resulterend in 
debuutalbum Picking Flowers On 
The Moon (White Dove Records, 
2016). “Every day is writersday”, zo-
als hij zelf zegt. De liedjes blijven 
zich aandienen, onderwerpen ge-
noeg. “Schrijven is het mooiste dat 
er is”, zegt hij. “Het is toveren met 
woorden en klanken, en er is zoveel 
te vertellen. Met muziek kun je er 
voor zorgen dat de grootste pijn ge-
dragen kan worden.” Meer weten of 
horen van oud-plaatsgenoot Sjoerd 
Hoogma, hij woonde van zijn 9e tot 
en met zijn 19e jaar in Aalsmeer, kijk 
dan op www.writersday.nl. 

Aan Tafel: ‘De smaak van Aalsmeer’

Jonge vluchtelingen schuiven 
aan bij project Kunstploeg

culturele instelling op het program-
ma stond. 
Het gaat om jongeren die in Neder-
land mogen blijven. Ze komen on-
der meer uit Syrië, Afghanistan en 
Palestina. Voor het project Aan Tafel 
met De Kunstploeg hebben ze met 
behulp van de vakdocenten Femke 
Kempkes en Karin Borgman in twee 
workshops met klei hun favorie-
te maaltijd uitgebeeld. Deze kunst-
werkjes worden straks tijdens de 
Kunstroute in september geëxpo-
seerd samen met de werkstukken 
van kinderen van drie basisscho-
len en een hele ploeg Vrije Kleiers. 
De Kunstploeg hoopt dat er straks 
zo’n 200 mensen zijn aangescho-
ven. De borden met lievelingseten 
worden dan op lange tafels door de 
oude boomgaard gepresenteerd als 
één groot kunstwerk ‘De smaak van 
Aalsmeer’.

Eigen lesprogramma
De jonge vluchtelingen hebben voor 
de zomermaanden zelf en met hulp 
van vrijwilligers een lesprogram-

ma gemaakt voor jonge, minderja-
rige statushouders in de regio. De 
Summerschool biedt naast Neder-
lands ook rekenen. Verder gaat het 
om maatschappijleer, sportactivitei-
ten en om het bezoeken van musea 
en culturele instellingen. Zo maken 
ze tijdens de zomermaanden ken-
nis met uiteenlopende aspecten van 
de Nederlandse cultuur. De jonge-
ren hebben zo de keuze zelf er uit 
te halen wat voor hen waardevol is.
De Summerschool is een samen-
werkingsproject van Vluchtelin-
genwerk Noordwestholland en jon-
gerenwerk van welzijnsinstelling 
Meerwaarde uit Hoofddorp. De jon-
geren wonen onder meer in Rij-
senhout, Nieuw Vennep en Hoofd-
dorp. Er zijn 25 jongeren en zes do-
centen/vrijwilligers bij de Summer-
school betrokken. Zowel bij de deel-
nemers, vrijwilligers, begeleiders als 
meewerkende organisaties komt 
veel energie vrij met dit project. Het 
is mooi om te zien hoe jonge men-
sen, die veel hebben meegemaakt, 
zich geholpen voelen en nu zo zijn 
gegroeid dat ze hun kennis en er-
varingen willen delen om anderen 
te helpen. 

Nog meer plek
Voor De Kunstploeg is de deelname 
van deze jonge vluchtelingen een 
verrijking voor het project. Er is met 
veel plezier aan gewerkt en dat valt 
ook aan de resultaten te zien. 
Voor wat het project betreft is er nog 
wel ruimte voor meer deelnemers. 
Vrije Kleiers zijn dan ook van har-
te welkom. De Kunstploeg zorgt als 
vanouds voor materiaal en techni-
sche tips om met klei uw lievelings-
eten te maken. Er komt zeker nog 
een ophaalmoment. 
Aanmelden kan via e-mail DeKunst-
ploeg@xs4all.nl of via de site www.
dekunstploeg.nl

Aalsmeer - Het is een beetje toe-
vallig ontstaan, maar onverwacht 
stonden er 25 vluchtelingjongeren 
op de stoep van De Kunstploeg om 
mee te doen aan het nieuwste Com-

munity Art project Aan Tafel met…
Aanleiding voor dit bezoek was een 
onderdeel van een speciale Sum-
merschool voor jonge statushou-
ders waarin een bezoek aan een 

Vrijdag in Voor Elkaer Kudelstaart
Lezing Bob van den Heuvel 
over schilderijen Westeinder
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 2 augus-
tus zijn de wanden van het ontmoe-
tingscentrum ‘Voor Elkaer’ versierd 
met de Poelgezichten van Bob van 
den Heuvel. De schilderijen laten 
de verschillende gezichten van de 
Westeinderplassen zien. Van lieflijk 
tot wild, van kleurig en donker tot 

licht en subtiel van tint. Het is leuk 
om de vertrouwde werken weer 
eens te kunnen bekijken in een an-
dere omgeving. Alsof er nieuwe ele-
menten aan zijn toegevoegd. 
De exposanten, die er tot nu toe met 
hun schilderijen te zien waren, wer-
den verzocht om gedurende de drie 

Leden van de werkgroep verdienen een lintje!

Veel publiek voor expositie 
over renovatie Seringenpark

Aalsmeer - Vrijdag 5 augustus trok 
de opening van de tentoonstelling 
‘Renovatie Seringenpark’ in het Ge-
meentehuis - zeker gezien het korte 
tijdsbestek van voorbereiding - be-
hoorlijk wat belangstelling. Het is 
duidelijk dat het Seringenpark leeft 
bij de inwoners van Aalsmeer. Bo-
de Henk had alles goed voor el-
kaar, hij zorgde er voor dat het pu-
bliek zich welkom kon voelen. De 
koffie, thee met een koekje stond 
klaar, de beamer geïnstalleerd, het 
projectiescherm gereed voor ge-
bruik. De foto’s van Sjaak Konin-

gen - gepresenteerd op de blau-
we borden in de burgerzaal - ge-
ven een mooi beeld weer van al-
le werkzaamheden die er zijn ver-
richt om het Seringenpark weer het 
aanzien te geven dat Aalsmeer ver-
dient. Tijdens de powerpoint pre-
sentatie werd nog eens extra dui-
delijk hoeveel arbeid er verricht is. 
Nieuwe drainage, beschoeiing, zie-
ke bomen verwijderd, rozen ge-
snoeid, nieuwe aanplant van serin-
genstruiken (met dank aan de His-
torische Tuin) bankjes herplaatst, 
bruggen aangepast, het gras op-
nieuw ingezaaid, enz. De gemeente 
is terecht blij met het eindresultaat, 
niet voor niets was wethouder Job 
Kluis aanwezig om zijn dank te be-
tuigen, evenals hoofd communica-
tie Marianne van de Berg. Maar dat 
wat uiteindelijk bereikt is, zou nooit 
gekund hebben zonder de inzet van 
de werkgroep bestaande uit Hans-
je Havinga, Magda van der Schil-
den, Greet Vaneman, Martin Smit 
en Sjaak Koningen. Zij namen vier 
jaar geleden het initiatief en heb-
ben hard gewerkt om dit prestigieu-
ze project te doen slagen.
“Deze mensen verdienen toch een 
lintje”, was een opmerking van één 
van hen van de belangstellenden. 
“Het park ligt er toch weer zo mooi 
bij.” Overigens betekent het niet dat 
de werkgroep nu op haar lauweren 
kan gaan rusten. Zo hier en daar eist 
het onkruid al weer brutaal een be-
hoorlijke ruimte op. Gelukkig helpen 
de mensen van de Meerlanden een 
handje mee, maar mochten er be-
woners zijn die plezier beleven aan 
tuinieren (heel goed voor lichaam 
en geest) dan zijn zij van harte wel-
kom om de handen uit de mouwen 
te komen steken. Na afloop van een 
geanimeerde en informatieve ope-
ning was er voor de werkgroep - als 
dank voor alle verrichtte werkzaam-
heden - nog een gezellig samenzijn 
in het Huiskamermuseum. 
De tentoonstelling is tot eind okto-
ber tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis te bekijken. 

Janna van Zon

Aalsmeer - De lokale omroep Ra-
dio Aalsmeer zorgt iedere week voor 
een gevarieerde programmering, 
waarvan een kleine greep voorbij 
komt in berichten zoals deze. Don-
derdag komt ‘Halte Zwarteweg’ te-
rug van hun zomervakantie en pak-
ken zij de draad weer op met als gast 
Rinus Zuidervaart. Hij heeft de mu-
ziek mogen samenstellen en zal zijn 
keuzes toelichten. Verder zendt in-
terviewprogramma ‘Door de Mangel’ 
herhalingen uit van gasten die eer-
der in het jaar in de spotlight ston-
den. Maandag hoort u de aflevering 
met Marco den Haan, voormalig ei-
genaar Bon Ami en tegenwoordig 
coördinator jeugdinlopen bij de ge-
meente Aalsmeer. Verder is op zon-
dag 28 augustus de ‘Zomerse 50’ hit-
lijst te beluisteren. Het programma 
wordt door zo’n 150 lokale omroepen 
in heel Nederland en België uitge-
zonden en wordt op Radio Aalsmeer 
door Frank Bunnik en Walter de Vries 
gepresenteerd. Geef nog snel vijf fa-
voriete zomerhits door via www.zo-
merse50.nl. Daar zijn zowel bij de 
organisatie van de lijst - die niet in 
handen is van Radio Aalsmeer - als 
ook bij Radio Aalsmeer zelf mooie 
prijzen mee te winnen!

Zomerhits Erik, Dirk en Deborah 
Ook deze vrijdag is het tussen 21.00 
en 23.00 uur weer volop zomer in 
‘Vrijdagavondcafé’. Het tijdens de zo-
mer tot ‘Vrijdagavond Zomer Mu-
ziekcafé’ omgedoopte programma 
brengt naast de grootste zomerhits 
allertijden ook deze vrijdag weer drie 
Aalsmeerders die zelf hun favoriete 
zomerhit aankondigen. Deze week 
zijn dat wijkagent Aalsmeer Centrum 
Erik van den Brun, winkelier Dirk 
Box en socialmedia-specialist Debo-
rah Bothe. Ze hebben alle drie ver-
rassende keuzes. Verder heeft pre-
sentator Ron Leegwater een inter-
view met de Nederlandstalige zan-
ger Wesly Bronkhorst. Hij heeft een 
zomerse meezinger gemaakt met de 
titel ‘Als ik het toch allemaal geweten 
had’. Reden genoeg om hem meer te 
vragen over dit lied en zijn komen-
de jubileum. Ook in de show de Top 
40 hitfeiten bij een aantal zomerse 
nummer één hits, de soulshow-clas-

sic en de gezellige meezinger. Zet 
vrijdag lekker je radio aan en haal 
de zomer binnen via Radio Aalsmeer.

Weer ‘That’s Life’
Het maandelijkse lifestyle-maga-
zine van Jenny Piet (techniek: Ri-
nus van Itterzon) is donderdag tus-
sen 20.00 en 22.00 uur weer op Ra-
dio Aalsmeer. Het programma be-
gint met de Vrijwilligerscentrale met 
daarin Jos van der Laan over de 
Zonnebloem en welke vrijwilligers 
er worden gezocht voor de Zonne-
bloem. Daarna volgt Leontine Zet-
hof over het maken van zeep met 
natuurlijke oorsprong en over haar 
droom om een prachtige lijn van na-
tuurlijke producten voor baby’s te 
maken. Verder in ‘That’s Life’ Deni-
se Kroes over haar dans- en zang-
droomcarrière en haar deelname 
aan het programma ‘The Next Boy/
Girl Band’, een nieuw programma 
van John de Mol dat vanaf 26 augus-
tus te zien is op televisie. Afsluitend 
het kunst-halfuurtje met Janna van 
Zon en deze keer stelt zij fotograaf 
Sjaak Koningen voor. Onlangs open-
de hij een expositie in het gemeen-
tehuis met prachtige foto’s van het 
project ‘Renovatie Seringenpark’. Hij 
was zelf ook onderdeel van de pro-
jectgroep.

‘Sem op zaterdag’
Nadat Sem van Hest afgelopen za-
terdag een uur Amerikaanse jazz liet 
horen, gaat hij aanstaande zaterdag 
op de Europese tour. Nostalgische 
nummers uit Nederlandse, Franse, 
Engelse en andere Europese nach-
tegaaltjes, zoals onder andere Petu-
la Clark, Edith Piaf, Herman van Veen 
en Gilbert Becaud.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio 
Aalsmeer informatieve en interes-
sante programma’s. In de nacht en 
doordeweeks overdag kan genoten 
worden van fijne non-stop muziek. 
Uitzending gemist? Surf naar radio-
aalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg 
Radio Aalsmeer ook op Twitter en 
Facebook.

Zomerhits en Europese 
jazz op Radio Aalsmeer

maanden durende expositie een le-
zing te houden over hun werk. Deze 
bijeenkomsten vonden altijd veel af-
trek. Ook aan Bob is dit verzoek ge-
daan en natuurlijk wil hij deze wens 
inwilligen. 
Vrijdag 12 augustus om 16.00 uur is 
iedereen van harte welkom om mee 
te komen luisteren hoe de Poel-
gezichten tot stand zijn gekomen 
en wat de Poel voor Bob persoon-
lijk betekent. ‘Voor Elkaer’ is te vin-
den aan Nobelhof 1, nabij winkel-
centrum Kudelstaart De toegang is 
gratis. 
Janna van Zon
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Batavus binnen 
5 minuten weg

Kudelstaart - Op woensdag 3 
augustus is binnen vijf minuten 
een goudkleurige herenfiets ge-
stolen bij het winkelcentrum in de 
Einsteinstraat. De Batavus Week-
ender was door de eigenaar even 
neergezet ter hoogte van de apo-
theek. De diefstal heeft plaats ge-
vonden tussen kwart voor en tien 
voor zes in de middag.

Sparta gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 4 au-
gustus is tussen acht uur in de 
ochtend en half zes ‘s avonds 
een damesfiets gestolen uit de 
stalling bij het busstation op het 
Hortensiaplein. De Sparta Sign is 
zwart van kleur. Het registratie-
nummer eindigt op 881.

Flinke schade 
aan bestelbus

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 2 op woensdag 3 augustus is 
ingebroken in een op de Noord-
polderweg geparkeerde bestel-
bus. Dieven hebben het slot uit-
geboord en de schuifdeur gefor-
ceerd. Uit de Renault Master is 
niets ontvreemd. De schade aan 
de bus loopt in de duizenden eu-
ro’s. De inbraak heeft tussen vier 
uur in de middag en half tien ‘s 
ochtends plaats gevonden.

1 Kentekenplaat 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 5 op zaterdag 6 augustus is 
vanaf een in de Koningsstraat ge-
parkeerde auto een kenteken-
plaat gestolen. Het is de kente-
kenplaat aan de voorzijde met de 
letters en cijfers: HK-149-P.

Alcohol op, 
rijbewijs kwijt

Aalsmeer - Op woensdag 3 au-
gustus om kwart voor vijf in de 
middag is een 28 jarige automo-
bilist uit Amstelveen tot stoppen 
gemaand door de politie op de 
Oosteinderweg. Het vermoeden 
dat de bestuurder teveel alcohol 
had gedronken, bleek te kloppen. 
De Amstelvener blies 570 Ugl of-
tewel 1,3 promille. Het rijbewijs 
van de 28 jarige is ingevorderd. Er 
is proces-verbaal opgemaakt. De 
Amstelvener moet zich nu bij de 
rechter verantwoorden.

Aanrijding door 
teveel alcohol

Aalsmeer - Op vrijdag 5 augus-
tus om half negen in de avond 
heeft een 36 jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
een aanrijding veroorzaakt op de 
Stommeerweg. De politie kreeg 
hierover een melding van een ge-
tuige. Agenten zijn ter plaatse ge-
gaan en roken een flinke alcohol-
lucht. De man bleek inderdaad 
veel te veel alcohol gedronken te 
hebben, liefst 1170 Ugl, zo’n 2,6 
promille. Het rijbewijs van de 36 
jarige kon niet ingevorderd wor-
den. Deze had hij al eerder in 
moeten leveren na een eerder in-
cident. Er is proces-verbaal opge-
maakt.

Waarschuwing voor blauwalg
Negatief zwemadvies voor 
Westeinder ingetrokken
Aalsmeer - Het eerder deze week 
ingestelde negatieve zwemadvies 
voor de Westeinderplassen bij Vrou-
wentroost en het Surfeiland is inge-
trokken. Momenteel geldt voor deze 
locatie nog wel een waarschuwing 
in verband met blauwalg.
Een controlebemonstering van het 
Hoogheemraadschap Rijnland wees 
uit dat de waterkwaliteit is verbe-
terd. Daarom heeft de Regiona-
le Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) besloten het in-
gestelde negatieve zwemadvies om-
laag te schalen naar een waarschu-

wing. De RUD NHN adviseert om 
bij elk bezoek goed te letten op de 
blauwe borden die bij alle officië-
le zwemlocaties in Noord-Holland 
staan. Op de borden staat naast al-
gemene informatie over de locatie 
ook vermeld of op dat moment een 
waarschuwing, negatief zwemad-
vies of zwemverbod geldt. 
De RUD NHN geeft dagelijks ac-
tuele informatie over de kwaliteit 
en veiligheid van zwemlocaties in 
Noord-Holland op www.zwemwa-
ter.nl en via de zwemwatertelefoon: 
088-1021300. 

Kudelstaart- Langs het wandelpad van de Mijnsherenweg is dit frame te vin-
den. Het ding is in een struik gegooid, afgedankt. Ooit behoorde het aan een 
fiets toe maar nu het vervoermiddel zo is gestript, is van het woord fiets geen 
sprake meer. Dan ben je dus écht uitgefietst.

Echt uitgefietst...

Voor bodeminformatie op 
naar Omgevingsdienst
Aalsmeer - Sinds 8 augustus kun-
nen inwoners en het bedrijfsleven in 
Noord-Holland bij de omgevings-
dienst terecht met informatievragen 
over bodemdossiers. Met ingang 
van deze datum besteedt de provin-
cie Noord-Holland het ter beschik-
king stellen van bodeminformatie 
uit aan de vier omgevingsdiensten 
in de provincie. Per 1 januari 2016 
voeren deze organisaties al de bo-
demtaken uit.
Provincie Noord-Holland heeft een 
belangrijke stap gezet in het digi-
taliseren van provinciale gegevens. 
Zo is nu informatie over bodem ge-
digitaliseerd. Het gaat dan bijvoor-
beeld om rapporten met informatie 
over bodemverontreiniging. Belang-
stellenden kunnen deze (digitale) 

bodeminformatie vanaf maandag 8 
augustus 2016 opvragen bij de om-
gevingsdiensten.
 
Omgevingsdiensten
Sinds 1 januari 2016 heeft de pro-
vincie Noord-Holland de bodemta-
ken uitbesteed aan de vier omge-
vingsdiensten die in Noord-Holland 
werken. Met het overdragen van 
de gedigitaliseerde informatie, be-
schikken zij zowel over de bodemin-
formatie van vóór 1 januari 2016, als 
over informatie die na die datum 
is ontstaan. Elke omgevingsdienst 
heeft een eigen werkgebied en kan 
inzicht geven in de bodeminformatie 
van dit gebied.
Kijk voor meer informatie op www.
noord-holland.nl.

Verder met de kabels en 
leidingen op Uiterweg
Aalsmeer - Aannemer Van Baar-
sen Buisleidingen is zo’n anderhal-
ve week geleden weer gestart met 
de werkzaamheden aan de onder-
grondse infrastructuur aan de Ui-
terweg. De water- en gasleiding en 
de elektrakabel worden vernieuwd. 
Ook zal er glasvezel worden aange-
legd. Het project bestaat uit vier fa-
ses waarvan in 2015 de eerste fase 
is gerealiseerd. De tweede fase zal 
ongeveer drie maanden in beslag 
nemen. De tweede fase loopt van-
af huisnummer 108 tot 192, het ge-
deelte tussen de tweede en de der-
de brug, gezien vanuit het centrum. 
De derde en vierde fase zullen op-
gestart worden als de voorgaan-
de volledig is gerealiseerd. De ver-
betering van de ondergrondse in-
frastructuur in samenwerking met 
de gemeente, PWN Waterleiding-
bedrijf, de netwerkbedrijven Lian-
der en Stedin en telecombedrijf CIF, 
is een complex project. De kabels 
en leidingen liggen namelijk onder 
een puin en asfaltlaag van onge-
veer een meter, die eerst verwijderd 
dient te worden. Bewoners of ge-

bruikers zullen hinder ondervinden 
van de werkzaamheden, doordat de 
weg smaller is. De aannemer zal zijn 
uiterste best doen om de overlast 
tot een minimum te beperken. Van-
uit de eerste fase zijn verbeterpun-
ten meegenomen, waardoor ze in 
de tweede fase minder overlast ver-
wachten. Het verkeer zal op werk-
dagen tussen 7.00 en 18.00 uur wor-
den geregeld door verkeerbegelei-
ders. Zij kunnen vraag en aanbod 
afstemmen, waardoor de doorstro-
ming zal verbeteren. Buiten deze tij-
den zal een verkeersregelinstalla-
tie het verkeer langs het werk be-
geleiden. 

Nieuw tegelpad
De nieuwe kabels en leidingen ko-
men in het voetpad, waar de aanne-
mer na afloop van de werkzaamhe-
den een nieuw tegelpad aan zullen 
brengen. De scheiding tussen fiets-
strook en voetpad zal blijven be-
staan. Vragen over de werkzaam-
heden en de bereikbaarheid kunt u 
aan de aannemer mailen via uiter-
weg@vbaarsen.nl. 

Bibliotheekvisie 
in de maak

Aalsmeer - In de afgelopen pe-
riode heeft het college van burge-
meester en wethouders in goed 
overleg met de Bibliotheek Am-
stelland gewerkt aan het opstel-
len van een nieuwe bibliotheekvi-
sie. Deze visie speelt onder andere 
in op veranderde wetgeving. Daar-
bij is steeds de relatie gelegd met 
de ontwikkeling van De Oude Vei-
ling. Bibliotheek Amstelland is tege-
lijkertijd aan de slag gegaan met de 
bibliotheekvisie voor de gemeenten 
Amstelveen en Uithoorn. De plan-
ning is dat het college deze eind au-
gustus of begin september in han-
den krijgt. Daarna zal deze ter be-
sluitvorming doorgestuurd worden 
naar de gemeenteraad.

Gratis opfriscursus
Bijspijkeren verkeerskennis 
voor 60+ers in Aalsmeer
Aalsmeer - Wilt u zich als ervaren 
verkeersdeelnemer graag nog eens 
laten bijspijkeren over de nieuwste 
verkeersregels? Wilt u daarbij ook 
nog tips krijgen voor zuiniger en mi-
lieuvriendelijker rijden? Grijp dan nu 
uw kans! De gemeente Aalsmeer 
biedt u in samenwerking met Vei-
lig Verkeer Nederland afdeling Am-
stelland een gratis opfriscursus rij-
vaardigheid aan. De theoriecursus 
bestaat uit twee bijeenkomsten van 
2 uur. Een deskundige verkeersin-
structeur praat u bij over alle ver-
keersregels die in de loop der jaren 
veranderd zijn. U kunt daarbij den-
ken aan de turborotondes, spits-
stroken, nieuwe belijningen, enz.
Tijdens de eerste dag van de theo-
riecursus kunt u zich ook inschrij-
ven voor een rijvaardigheidsrit. Deze 
rit maakt u samen met een erken-
de rij-instructeur in uw eigen auto 
en in uw eigen omgeving. De data 
worden afgesproken in overleg met 
de verkeersschool. Deelname aan 
de praktijkrit is op eigen risico. Tij-

dens de tweede theoriebijeenkomst 
wordt dieper ingegaan op de ver-
keerstheorie en u kunt uw ervarin-
gen van de praktijkrit met elkaar de-
len. De theoriebijeenkomst en prak-
tijkrit hebben een informatief karak-
ter. Het is dus geen examen. Bij aan-
vang van de eerste theoriebijeen-
komst ontvangt u een theorieboek. 
De cursus wordt mogelijk gemaakt 
door de gemeente en is geheel kos-
teloos voor alle 60 plussers die in 
Aalsmeer wonen. De eerste dag van 
deze tweedaagse cursus is op dins-
dag 13 september en de tweede dag 
is op dinsdag 11 oktober. Beide da-
gen zijn van 10.00 tot 12.00 uur in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
19 in het Centrum.
Aanmelden kan bij VVN afdeling 
Amstelveen-Amstelland via vvn.am-
stelland@gmail.com of per post p/a 
J. de Graeflaan 123, 1181DM Am-
stelveen. Graag aanmelden voor 5 
september met de adresgegevens, 
telefoonnummer, geboortedatum en 
emailadres.

Open tennistoernooi voor 
35 plussers bij Qui Vive
De Kwakel - Ook dit jaar wordt 
door Tennisclub Qui Vive een open 
tennis toernooi georganiseerd voor 
35 plussers. Inschrijven is mogelijk 
voor alle rankings van 5 tot en met 
8. Het toernooi duurt voor iedereen 

Excursie naar Schinkelbos
Aalsmeer - Er zijn een paar ge-
bieden in het Amsterdamse Bos, 
die een natuurlijk karakter hebben. 

Het beheer van zo’n gebied is be-
perkt en de natuur kan in deze ge-
bieden zijn gang gaan. Één daarvan 
is het Schinkelbos. De enige be-
heerders hier zijn Schotse hooglan-
ders. Naar dit gebied nemen gidsen 
van IVN Amstelveen belangstellen-
den mee. Het is een woest gebied 
en tegelijkertijd een pleisterplaats 
voor een grote hoeveelheid planten, 
vogels en vlinders in een anderszins 
strak vormgegeven omgeving onder 
de rook van Schiphol en in de scha-
duw van de kassen, maar dat alles 
maakt het des te bijzonderder. 
Zondag 14 augustus om 10.00 uur 
start de excursie. Verzamelpunt is 
de parkeerplaats ter hoogte van 
Bosrandweg 35 te Aalsmeer. Voor 
meer informatie: 06-25083910

Kriebeldiertjes in het Bos
Amstelland - Kom op woensdag-
middag 17 augustus om 12.00 uur 
of om 14.00 uur mee op zoek naar 
kriebeldiertjes. Waar zitten de klei-
ne diertjes in het Bos? Help je mee 
zoeken? Met zoekkaarten wordt ge-
keken hoe ze heten. Leuk voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Kosten 2,50 

euro per kind en ouders of begelei-
ders zijn van harte welkom. Lekker 
rennen door het Amsterdamse Bos 
kan op zondagmiddag 21 augus-
tus om 12.00 uur, om 13.30 uur of 
om 15.00 uur. Spannende bosspel-
len staan op het programma en de 
deelnemers leren van alles over die-
ren. Geschikt voor kinderen van 6 
tot 12 jaar en (groot)ouders/bege-
leiders. Kosten 5 euro per kind en 
2,50 euro per volwassene. Duur: 
1 uur. Beide activiteiten starten bij 
De Boswinkel aan de Bosbaanweg 
5. Aanmelden via 020-5456100 of 
kijk op www.amsterdamsebos.nl. De 
Boswinkel is geopend van dinsdag 
tot en met zondag tussen 10.00 en 
17.00 uur.

Circus Renz in Nieuw-Vennep
Streek - Circus Renz uit Berlijn 
is bezig met de nieuwe Europa-
tour 2016 en zal van 18 tot en met 
21 augustus een bezoek brengen 
aan Nieuw Vennep. Het in 1842 op-
gerichte, grootste, circus van Ne-
derland komt met een geheel ver-
nieuwd programma en zal hier da-
verende voorstellingen verzorgen. 
Het grote circusdorp zal worden op-
gebouwd op het ijsbaanterrein aan 
de Zuiderdreef. De grote circustent 
zal vanuit de verre omtrek te zien 
zijn en biedt plaats aan 1000 toe-
schouwers. 
Natuurlijk zijn er, zoals gebruike-
lijk bij circus Renz, vele dieren te 
bewonderen, zowel in de show als 
op het buitenterrein. Zeer bijzonder 
is het feit dat er onlangs weer ve-
le dieren zijn geboren, die natuur-
lijk te bezichtigen zijn voor de be-
zoekers. Ondanks het feit dat wil-

de dieren niet meer mogen optre-
den in circussen in Nederland is cir-
cus Renz er weer in geslaagd een 
fantastisch programma neer te zet-
ten. Artiesten uit de gehele wereld, 
die de afgelopen jaren vele prijzen 
hebben gewonnen, zullen het pro-
gramma compleet maken met fan-
tastische luchtacrobatiek, jonglage, 
clownerie en vele dierenacts, waar-
onder Siberische steppenkame-
len, honden en vele paarden. Maak 
de show in Nieuw Vennep mee en 
beleef de betoverende wereld van 
zand en zaagsel. Het ideale uitje 
voor het hele gezin! 
Voorstellingen: Donderdag 18 au-
gustus 19.00 uur première, vrijdag 
19 augustus 17.00 uur (familiedag), 
zaterdag 20 augustus 17.00 uur en 
zondag 21 augustus 14.00 uur. Kijk 
voor verdere informatie op: www.
circus-renz-berlin.nl 

Een dagje kinderboerderij
Aalsmeer - Boerenvreugd is één 
van de leukste kinderboerderijen 
van Noord-Holland, met de groot-
ste speeltuin van de wijde omtrek. 
De kinderboerderij is eigendom van 
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
(SKBA). Deze stichting, met alleen 
maar vrijwilligers, heeft de kinder-
boerderij vanaf begin jaren negen-
tig ontwikkeld tot een educatieve, 
recreatieve en veelzijdige organi-
satie, waar vele duizenden mensen 
jaarlijks van genieten. Kinderboer-
derij Boerenvreugd in het Horn-
meerpark heeft een gezonde, ge-
varieerde dierengroep. Er zijn gei-
ten, schapen, konijnen, cavia’s, kip-
pen, eenden, pauwen, kalkoenen, 
ezels en kalveren. Alle dieren heb-
ben een passend verblijf. Alle dieren 
kunnen bekeken, geaaid en geknuf-

feld worden en er valt veel over ze te 
leren tijdens mini-tentoonstellingen 
in de stolp en in de leeshoek kun-
nen ouders en kinderen van alles 
te weten komen over de boerderij 
en haar dieren. Boerenvreugd heeft 
de grootste, veiligste en schoonste 
buitenspeeltuin in de regio. Er zijn 
speeltoestellen voor alle leeftijd-
groepen. Voor de ouders is een ge-
zellig terras van waaruit er uitzicht is 
op hun spelende kinderen. Het win-
keltje heeft heerlijke koffie en ook 
voor ijs en snoep kunt u daar te-
recht. 
Boerenvreugd in de Beethovenlaan 
is educatief, recreatief en veelzijdig. 
En een dagje kinderboerderij brengt 
heel veel vrolijkheid en gezellig-
heid. Elke dag, met uitzondering van 
maandag, geopend!

bijna even lang, omdat verliezers uit 
de eerste ronde automatisch deel-
nemen aan de verliezersronde en 
dus ook ruim de mogelijkheid hou-
den om er toch een gezellige ten-
nisweek van te maken. Dankzij de 
kunstgrasbanen aan de Vuurlijn tus-
sen De Kwakel en Uithoorn kan na 
eventuele regen snel weer lekker 
op de banen gespeeld worden. Het 
toernooi wordt gehouden van 27 au-
gustus tot en met 4 september. In-
schrijven is tot 20 augustus moge-
lijk. Meer informatie is te vinden op 
de website www.quivivetennis.nl.
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Polderloop geweldig loop-
feest met veel deelnemers
De Kwakel - Donderdag 4 augus-
tus was de 28e Polderloop weer 
een geweldig loopevenement met 
veel deelnemers, veel belangstel-
ling langs het parcours en een goe-
de organisatie. De polderloop blijft 
een grote aantrekkingskracht heb-
ben op veel lopers. De weergoden 
werkten uiteraard mee en meer dan 
900 lopers van jong tot oud waren 
naar naar het evenemententerrein 
in De Kwakel gekomen om een van 
de afstanden af te leggen.

Eerste G-run groot succes
Dit jaar was voor de eerste keer 
een G-run toegevoegd aan het pro-
gramma. Atletiekvereniging AKU en 
stichting OTT hadden het initiatief 
genomen om mensen met een be-
perking enthousiast te krijgen voor 
het lopen. Daarvoor werd niet alleen 
een G-run in het programma opge-
nomen, maar heeft een trainer van 
AKU een groep cliënten van Ons 
Tweede Thuis gedurende tien we-
ken voorbereid op deelname aan de 
Polderloop. De meesten van hen na-
men deel aan de G-run over 2 kilo-
meter, een paar van hen maakte zul-
ke snelle progressie dat ze hebben 
deelgenomen aan de 4 of 10 kilo-
meter. Tijdens de polderloop start-
ten om 18.30 uur meer dan 20 cli-
enten, begeleid door medewerkers, 
ouders en vrijwilligers, in hun mooie 
oranje tenue aan de 2 kilometer en 
alle deelnemers hebben de afstand 
uitgelopen en hebben na af loop 
een medaille in ontvangst mogen 
nemen. Christiaan Groot won bij de 
mannen en Astrid van Lente bij de 
vrouwen.

Vervolg op G-run
AKU en OTT hebben na dit succes 
alweer een volgende afspraak ge-
maakt om dit initiatief een vervolg te 
geven. Vanaf deze week gaat onder 
leiding van trainers van AKU op de 
dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur op 
de atletiekbaan van AKU de training 
starten waar de deelnemers aan G-
run van de Polderloop en andere cli-
enten van OTT en andere organisa-
ties voor mensen met een beper-
king aan deel kunnen nemen. Het 
eerste doel is meedoen aan Uit-
hoorns Mooiste. De organisatie van 

deze loop gaat zich buigen over de 
manier waarop een eventuele G-
run aan het programma toegevoegd 
gaat worden.

Record aantal deelnemers 
Aan de start van de 1 kilometer 
meer dan 220 kinderen in de leef-
tijd van 2 jaar tot en met 12 jaar. In-
derdaad, zelfs kinderen in de leef-
tijd van 2 jaar stonden aan de start 
van de 1 kilometer en veel ouders 
en grootouders liepen enthousiast 
met de kleinsten mee om hen aan 
te moedigen en soms, als het nodig 
was, met een hand naar de finish te 
helpen. Daar wachtte een medaille 
voor elke deelnemer en een lekker 
ijsje dat door de organisatie werd 
aangeboden. Het tempo van de eer-
ste groep jongens en meisjes lag 
behoorlijk hoog en er werd enorm 
hard gestreden om de eerste plaat-
sen. De 1 kilometer voor meisjes tot 
en met 9 jaar is gewonnen door Tess 
Harman en bij de jongens door Rink 
Rewijk. In de categorie meisjes tot 
en met 12 jaar bleek Julie Witteveen 
de snelste, bij de jongens was dit 
Sven Wolvers. Maar liefst 186 deel-
nemers stonden aan de start van 
de 4 kilometer. Bij de mannen stak 
Sjoerd Heemskerk, oud-atleet van 
AKU, met kop en schouders boven 
de rest uit en kwam als eerste met 
een ruime voorsprong over de fi-
nish. Bij de dames was Marije Hy-
man de snelste.

Lang lint 10 kilometer
Het lint deelnemers aan de start van 
de 10 kilometer was weer enorm. 
Meer dan 500 enthousiaste lopers 
hadden zich gemeld en het was 
weer een fantastisch gezicht om dat 
lange lint door het dorp te zien ver-
trekken. Iedereen die deze afstand 
heeft volbracht, heeft een fantasti-
sche prestatie geleverd, van de eer-
ste loper die in 33 minuten over 
de finish komt tot de laatste die 
er 70 minuten over gedaan heeft. 
De snelste heer was Wouter Hein-
rich en de snelste vrouw Katinka de 
Jong. De organisatie kijkt terug op 
een geweldig Polderloop en wil tot 
slot alle vrijwilligers van het feestco-
mité, atletiekvereniging AKU en di-
verse sponsors bedanken.

Tour de Kwakel helpt 
stichting Corantijn
De Kwakel - Een groep enthousias-
te Kwakelaars probeert sinds 1956 
tot topprestaties te komen tijdens 
de Tour De Kwakel. Ieder jaar mag 
tijdens de feestelijke prijsuitreiking 
een goed doel zich komen voorstel-
len. Dit jaar op 29 juli viel Stichting 
Corantijn de eer te beurt. Tijdens de 
Tour stond de ‘goede-doelen-doos’ 
dagelijks op tafel. Hier werden de 
niet opgehaalde geldprijzen en vrij-
willige donaties in gedaan. Afgelo-
pen zondag 7 augustus is het op-
gehaalde bedrag bekend gemaakt: 
275,75 euro, en overhandigd aan 
de stichting Corantijn. Deze stich-
ting is een initiatief van de Nieuw-
Apostolische Kerk in Nederland en 
verleent hulp ongeacht kleur, ras of 
geloof in Suriname. Jaarlijks wor-
den drie containers met (medi-
sche) hulpgoederen verstuurd. Kin-
deren, die meervoudig gehandicapt 
zijn, met hiv besmet of aids hebben, 
worden door een financieel adoptie-

plan bijgestaan waardoor ze betere 
voeding, medische zorg en (aan-
gepast) onderwijs ontvangen. Zie-
kenhuizen, verzorgings- en ver-
pleeghuizen en kinderhuizen voor-
ziet de stichting van medische ma-
terialen zodat zij hulp kunnen bie-
den. Momenteel verkeert Suriname 
in een grote crisis. Baby’s, kinde-
ren, (meervoudig) gehandicapten, 
chronisch zieken en ouderen lijden 
hier erg onder. Er is werkelijk een 
tekort aan alles: Schoenen, zomer-
kleding, babyluiers, flesjes, spenen, 
incontinentiemateriaal, maandver-
band, stomamateriaal, toiletartike-
len, verbandmiddelen, beddengoed, 
linnengoed, hobbymateriaal, lap-
pen stof en fournituren, kinderboe-
ken, schoolmateriaal, knuffels, puz-
zels, speelgoed en (zonne)-brillen. 
Goederen over? Neem dan contact 
op via 06-26455395 of via secr.co-
rantijn@nak-nl.com. Voor meer in-
formatie: www.stichting-corantijn.nl 

Wielrennen
Superweek voor UWTC
Uithoorn - Stijn Ruijter van UWTC 
heeft zondag 7 augustus de pijl van 
Heerlerheide gewonnen. Een klim-
koers in het verre Limburg. Stijn had 
op het laatste moment besloten om 
toch mee te doen en liet zich bij de 
nieuwelingen bijschrijven. Geen ver-
keerde beslissing, gezien de winst! 
Stijn reed attent mee in het peloton 
toen hij vlak voor de laatste premie-
sprint besloot om weg te springen. 
Het peloton had hier geen antwoord 
op en zo begon Stijn aan een solo 
met nog vijf rondes te rijden. Met 
een voorsprong van ongeveer an-
derhalve minuut kwam hij over de 
finish. Bij de amateurs reden Niels 
Ruijter en Bart de Veer ook in Heer-
lerheide. Hier was een kopgroep 
van tien man weg en Bart en Niels 
zaten beide in de tweede groep die 
in eerste instantie uit twintig man 
bestond. Later bleef hier nog min-
der dan de helft van over. Niels reed 
naar de 11e plaats en Bart werd 
16e. Vrijdag 5 augustus heeft Jeroen 
Breewel de mijl van Mares gewon-
nen. Deze elitekoers in Maarhee-
ze ging over 80 kilometer. Jeroen 
kreeg Nick Stöpler en Lars van de 
Vall naast zich op het podium.

Veteranen
De UWTC renners Leen Blom, Ni-
co Fokker, Piet Rewijk, John Tromp 

en Guus Zantingh hebben deelge-
nomen aan veteranen wedstrijden 
voor 68+ en 60+. 
Donderdag 4 augustus waren de 
renners weer naar Brakel afgereisd 
in het land van Maas en Waal om 
daar te starten in de tweede wed-
strijd van een reeks van drie wed-
strijden. In de 68+ wedstrijd ont-
stond een kopgroep van tien ren-
ners met daarin Leen Blom en Guus 
Zantingh. Guus Zantingh finishte als 
2e en Leen Blom als 8e. Bij de 60+ 
werd John Tromp 5e en Piet Rewijk 
8e. Zaterdag 6 augustus stonden de 
renners aan de start in Amersfoort. 
Bij de 68+ werd vanaf de start volop 
gedemarreerd en ook Leen Blom en 
Guus Zantingh waren hierbij actief. 
Pas in het slot van de wedstrijd ont-
stond een kopgroep van vier ren-
ners met daarbij Leen Blom. De vier 
koplopers werden niet meer ach-
terhaald en de wedstrijd werd ge-
wonnen door Kees Verdouw uit 
Driebruggen. Leen Blom behaalde 
een mooie 4e plaats en Guus Zan-
tingh werd 5e. Bij de 60+ ontstond 
een kopgroep van tien renners met 
daarbij John Tromp en deze tien 
renners bouwden een ruime voor-
sprong op. De wedstrijd werd ge-
wonnen door de Nederlandse kam-
pioen Willem Hus uit Voorschoten 
en John Tromp finishte als 6e.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond in 
het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 
20.00 uur gekaart. Op 3 augustus is 
het klaverjassen gewonnen door Joke 
Buijs met 5250 punten. Ineke Woer-
den werd tweede met 5067 punten en 
Tonnie Fervie derde met 5062 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Corrie Durieux met 3365 punten. 

Regina wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we kaarters zijn welkom. Vooral jo-
keraars hoopt de club erbij te kun-
nen krijgen. Belangstelling? Kom 
gerust langs of bel voor meer infor-

Bridgen in het 
Dorpshuis

Kudelstaart - Vanaf dinsdag 30 
augustus aanstaande start bridge-
club Strijd & Vriendschap het nieu-
we bridgeseizoen in de grote zaal 
van het Dorpshuis te Kudelstaart. Er 
wordt gebridged in drie lijnen vol-
gens het ladder-systeem. Nieuwe 
leden, zowel gevorderden als begin-
ners, zijn van harte welkom bij deze 
gezellige club. Aanvangstijd 19.30 
uur. Aanmelden kan bij Coby Blom 
via 06-81139350 of per email: info@
juffrouwblom.com. 

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Per vrijdag 12 augus-
tus gaat buurtvereniging Horn-
meer weer beginnen met klaverjas-
sen. Deze eerste avond staat kop-
pelkaarten op het programma. Voor 
iedereen die van klaverjassen houdt 

EK dressuur tot 16 jaar
Zoë Kuintjes op medaille-
jacht in Denemarken
Aalsmeer - Voor amazone Zoë 
Kuintjes uit Aalsmeer breken de be-
langrijkste weken van het jaar aan. 
Vanaf dit weekend zet Kuintjes en 
haar team namelijk koers richting 
het Deense Aarhus-Vilhelmsborg 
voor het EK dressuur tot 16 jaar, 
dat van 17 tot en met 21 augustus 
op het programma staat. De scho-
liere, die net geslaagd is voor haar 
middelbare school, gaat er alles aan 
doen om met een medaille thuis te 
komen. Dat doet Kuintjes samen 
met Jumbo Koster, JS Laadtechniek 
en Truckwash, die ervoor zorgen dat 
het de Aalsmeerse aan niets ont-
breekt in Denemarken.
Het is voor de 16-jarige Kuintjes sa-
men met haar toppony Elin’s Non-
cisdador de tweede keer dat ze in 
actie komt op een EK. Ook vorig jaar 
was ze aanwezig in het Zweedse 
Malmö. Het is tevens de laatste keer 
dat ze op een pony actief is, want 
vanaf volgend seizoen stapt ze over 
naar de junioren en de paarden. In 
Zweden belandde Nederland net 
naast het podium (4e). “Dat moet 
dit jaar anders”, zegt Kuintjes. “We 
hopen met het team op een zilveren 
plak. Duitsland zal normaal gespro-
ken een maatje te groot zijn, maar 
Denemarken en Groot-Brittannië, 
die vorig jaar nog voor ons eindig-

den, zijn verzwakt. We moeten in 
staat zijn om een van de twee ach-
ter ons te houden.”
Individueel werd Kuintjes vorige zo-
mer negende, nadat ‘Sco’, zoals de 
afkorting luidt van haar maatje, een 
paar keer schrok van al het publiek 
dat nogal luidruchtig te keer ging en 
daardoor niet optimaal presteerde. 
Dit jaar heeft de combinatie weer 
een stap vooruit gezet, wat heeft ge-
resulteerd in een vierde plek op de 
wereldranglijst en een aantal fraaie 
overwinningen in hoog aangeschre-
ven wedstrijden. 
Achter teammaatje Daphne van Pe-
perstraten, eveneens aanwezig op 
het EK, werd ze een aantal weken 
geleden tweede op het NK. Verge-
leken met vorig jaar scoort ze ge-
middeld zeker een dik punt hoger, 
wat net het verschil kan maken tus-
sen een medaille of niet. Dat resul-
taten uit het verleden geen garantie 
zijn voor een goed resultaat is zeker, 
maar wel dat de combinatie in goe-
de vorm verkeert. Zelf focust Kuin-
tjes vooral op een fijne en foutloze 
proef. “Ik verwacht dat ik een mooie 
en goede prestatie kan neerzetten. 
We zijn goed in vorm en nu de laat-
ste puntjes op de i aan het zetten. 
Als ik er alles aan heb gedaan, zie ik 
wel wat het eindresultaat is.”

matie naar mevrouw R. Pothuizen: 
0297-340776. 
Op donderdag 4 augustus is het 
klaverjassen gewonnen door Re-
gina Geleijn met 5637 punten, op 
twee is Geertje Koopstra geëin-
digd met 5219 punten en op drie 
Henk van Wichen met 4979 pun-
ten. Bij het jokeren was Gerrit van 
der Geest deze week met 0 punten 
de beste, gevolgd door Bets Teunen 
met 260 punten en Trudy Knol met 
358 punten. 

Blootvoetwaterskiën
Michel Velle 7e op EK
Aalsmeer - Michel Velle van Water-
ski Vereniging Aalsmeer heeft een 
mooi resultaat behaald tijdens de 
Europese kampioenschappen bloot-
voetwaterskiën in Zweden. Het was 
een wedstrijd onder bijzonder zwa-
re omstandigheden. De organisa-
tie was perfect, maar de ongunstige 
windrichting maakte de omstandig-
heden om te skiën moeilijk. Deson-
danks was de strijd hevig. Door een 
val in de voorronde op onderdeel 
Slalom haalde Michel niet de fina-
le. Een elfde plaats op dat onderdeel 

was het resultaat.
Het onderdeel figuren ging beter en 
Michel mocht door naar de finale. 
Uiteindelijk was een zevende plaats 
het maximaal haalbare.
De overige teamleden hadden meer 
succes. Er gingen een gouden, vijf 
zilveren en twee bronzen medailles 
mee terug naar Nederland. 
In de Teamklassering eindigde Ne-
derland op een verdienstelijke der-
de plaats! De waterskiërs gaan nu 
trainen voor revanche tijdens het EK 
2017 in Italië.

Windsurfen leren in slechts 3 uur
Summer Academy bij WSCA
Aalsmeer - Deze vakantie nog le-
ren windsurfen? Dat kan bij de 
Windsurfclub Aalsmeer! Op donder-
dag 18 en vrijdag 19 augustus vindt 
de Summer Academy plaats. Op de-
ze dagen bestaat de mogelijkheid 
om in slechts drie uur de basis van 
het windsurfen te leren!
Beide dagen zijn verdeeld in twee 
sessie’s: Een ochtendsessie van 
10.00 tot 13.00 uur en de middag-

sessie van 14.00 tot 17.00 uur.
De kosten bedragen slechts 20 euro 
per persoon per sessie. Wil jij in de-
ze vakantie nog leren windsurfen? 
Schrijf je dan snel in! Vol is helaas 
ook echt vol. 
Voor meer vragen of inschrijven, 
stuur een mailtje naar: learntowind-
surf@live.com of stuur een bericht-
je via de Facebook pagina: Summer 
Academy 2016.

is dit een ideale gelegenheid om 
eens een keertje mee te doen. Be-
valt het, dan verloren aan het spel-
letje. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur, Adres: Buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan 3. Neem 
gerust de buurman of buurvrouw 
mee, hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Er wordt overigens niet met 
het ‘mes’ op tafel gespeeld, gezel-
ligheid staat voorop.

Schermdemonstratie in Scheveningen

Aalsmeerder Daniël Giacon 
op Olympic Experience
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 9 
augustus werd op de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro door de 
enige Nederlandse deelnemer, Bas 
Verwijlen, geschermd. Om hiervoor 
aandacht te vragen en de scherm-
sport te promoten waren getalen-
teerde jeugdschermers aanwezig op 
de Olympic Experience op het Sche-
veningse strand.
Daniël Giacon, de regerend Neder-
lands Kampioen op het wapen flo-
ret, gaf op de Olympic Experience 
een demonstratie floretschermen en 
vertelde het publiek over zijn sport. 
De 15-jarige Aalsmeerder is al-
weer hard aan het trainen voor sei-

zoen 2016/2017 bij zijn club, Scherm 
Centrum Amsterdam (SCA). In au-
gustus is hij uitgenodigd om een 
week mee te trainen met de Itali-
aanse Juniorenselectie (leeftijdsca-
tegorie 17 tot 20 jaar). Een buiten-
gewone kans voor de jonge scher-
mer die zijn zinnen heeft gezet op 
de Olympische Spelen van 2010 in 
Tokio. 
Buitenlandse stages en kwalificatie-
toernooien kosten echter veel geld. 
Daarom komt Daniël graag in con-
tact met bedrijven die hem financi-
eel willen helpen met zijn ontwikke-
ling. Meer informatie over sponso-
ringstaat op www.danielgiacon.nl.



Atletiekvereniging Aalsmeer organiseert
Molenvlietloop op 6 september
Aalsmeer - Op dinsdagavond 6 
september organiseert Atletiekver-
eniging Aalsmeer in samenwer-
king met Fit4run en JOGG de jaar-
lijkse Molenvlietloop. Er kan geko-
zen worden uit de afstanden 1, 5 of 
10 kilometer. 
Voor de kinderen van 5 tot en met 
12 jaar wordt om 19.00 uur op de at-
letiekbaan een 1 kilometer loop ge-
houden. Zij lopen twee en een half 
rondje op de baan en na afloop ont-
vangen zij een medaille. Verder zijn 
er bij de 1 kilometer bekers te ver-
dienen voor de nummers één, twee 
en drie.
De afstanden 5 en 10 kilometer 
starten om 19.30 uur. Hier gaat het 
parcours langs de Sportlaan, Baan-
vak, Bielzenpad, Aalsmeerderweg, 
Middenweg, Molenvlietweg en Se-
ringenpark. Bij de 10 kilometer 
wordt dit rondje twee keer gelopen. 
De start en finish van alle afstanden 
is op de Atletiekbaan aan de Sport-
laan 43. Douche, kleedgelegenheid 
en EHBO zijn aanwezig. Na afloop 
ontvangt iedere deelnemer een leu-
ke attentie. Bij de 5 en 10 kilome-
ter zijn er bekers voor de nummers 
één en zijn er cadeaubonnen te ver-
dienen.
Doe mee en schrijf snel in via www.
molenvlietloop.nl. Voorinschrijven 
kan tot en met zaterdag 3 septem-
ber. Je helpt de organisatie enorm 

door vooraf in te schrijven. Dan hoef 
je op de dag zelf alleen nog maar 
je startnummer op te halen. Neem 
hiervoor wel de bevestiging die je 
per e-mail ontvangt mee. Inschrij-
ven kan ook in de kantine van At-
letiekvereniging Aalsmeer en is mo-
gelijk tot 20 minuten voor aanvang 
van een afstand.

Nieuwe partners JOGG
Voorafgaand aan de start van de 
kidsrun presenteren AH en Levarht 
zich als nieuwe partner van JOGG 
Aalsmeer. JOGG staat voor Jonge-
ren Op Gezond Gewicht en zet zich 
in om gezond eten en bewegen voor 
jongeren makkelijk en aantrekkelijk 
te maken. Aalsmeer is een JOGG-
gemeente en draagt samen met 
GGD Amsterdam, zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid en andere loka-
le partijen bij aan de JOGG-aanpak 
in Aalsmeer. Per 6 september sluiten 
AH en Levarht officieel aan. Tijdens 
het evenement zal JOGG een water 
workshops geven, fruit verzorgen 
voor de jeugd en water ter beschik-
king stellen met diverse kruiden. Bij-
na één op de acht van de Aalsmeer-
se kinderen in de leeftijdscategorie 
5 tot 11 jaar is te zwaar. Het percen-
tage met overgewicht stijgt met de 
leeftijd. De JOGG-aanpak maakt de 
gezonde keus normaal in Aalsmeer, 
zowel voor kinderen als hun ouders.

Windsurfers ‘gek’ op wind
Aalsmeer - Het weer viel voor lief-
hebbers van zon afgelopen zon-
dag 7 augustus behoorlijk tegen. 
Pas laat in de middag kwam de zon 
door en de hele dag stond er een 
forse wind. Maandag gaf meer zon, 
maar ook veel wind. Fietsers balen 
nog al eens van harde wind, wind-
surfers daarentegen genieten er-
van. Het doet het zeil bollen en er 
worden hoge snelheden bereikt. Op 
de Westeinderplassen was het weer 
een spektakel afgelopen weekend 
en maandag. Ook beginners kunnen 
overigens hun entree maken op de 
Poel. Door de aanleg van een strek-
dam en de zeer gunstige ligging bij 
Zuidwesten wind is Surfeiland Vrou-
wentroost een echte toplocatie voor 
zowel beginnende als gevorder-

de windsurfers. Les nemen kan bij 
Windsurfclub Aalsmeer, die op het 
eiland haar onderkomen heeft met 
kleedkamers, toiletten, warme dou-
ches en een gezellige barruimte. Te-
vens beschikt de club over opslag-
boxen voor surfplanken en spullen. 
Wie van deze faciliteiten gebruik wil 
maken, dient wel lid te worden. Er 
wordt in de zomermaanden iedere 
donderdag een clubavond gehou-
den van 20.15 tot ongeveer 22.30 
uur. Lessen worden er gegeven op 
zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. 
Windsurfclub Aalsmeer organiseert 
ook jaarlijks diverse activiteiten en 
wedstrijden, waaronder op 2 okto-
ber de vierentwintigste editie van de 
Grote Prijs. Kijk voor meer informa-
tie op www.wsca.nl. 

Owen Geleijn sterk in Jeugd Tour
Buskermolen en Wessels 
prijsrijders in Oostzaan
Aalsmeer - Jordy Buskermolen uit 
Kudelstaart is afgelopen zondag 
7 augustus zevende geworden in 
de kwalitatief sterk bezette wieler-
ronde van Oostzaan. Franklin Wes-
sels (Aalsmeer) reed zich als twin-
tigste aankomende ook in de prij-
zen. De wedstrijd over 80 kilometer 
werd gewonnen door Roy Pieters uit 
Zwanenburg. Hij klopte twee mede-
vluchters in de sprint.
Nieuweling Owen Geleijn uit Rijsen-
hout eindigde zaterdag 6 augustus 
in de categorie nieuwelingen als 
dertiende in de zesdaagse Interna-
tionale Jeugd Tour Assen. Het beste 
dagresultaat behaalde Geleijn in de 
klassieker over 81 kilometer. Na een 
lekke band wist hij terug te keren 
in de kopgroep en finishte als tien-

de. De renner van de Amstelveen-
se wielerclub De Amstel zag ook zijn 
teamgenoten Enzo Leijnse en Victor 
Broex prima presteren; ze werden 
vierde en vijfde in de eindstand. Er 
waren bij de nieuwelingen 140 ren-
ners van start gegaan. In de groep 
van 14-jarigen behaalde Tristan Ge-
leijn een 32ste plaats. Junior Leon 
Buijs uit Aalsmeer werd bij de junio-
ren vijftigste. In de Jeugd Tour werk-
ten de renners een divers program-
ma af: proloog, twee criteriums, tijd-
rit, klassieker en omloop.
UWTC-veteraan John Tromp uit Ku-
delstaart sprintte zaterdag op het 
wielerparcours in Brakel in een uit-
gedund peloton 60-plussers naar 
de vijfde plek. Een dag later werd hij 
zesde in Amersfoort.

Eerste zakjesgooi toernooi 
gespeeld op Westeinder
Aalsmeer - Op zondag 7 augus-
tus heeft het eerste Aalsmeerse 
zakjesgooi toernooi plaats gevon-
den op de Westeinderplassen. Dit 
is een spel wat in Amerika gespeeld 
wordt onder de naam Cornhole. Be-
nodigdheden voor het spel zijn twee 
tot vier personen, of een veelvoud 
daarvan, twee platforms met een 
gat in het midden en acht zakjes 
met maïs. De zakjes dienen te wor-
den gegooid op het platform, wat op 
circa 7 meter afstand staat. Het zak-

je op het bord levert één punt op en 
wie in het gat gooit krijgt drie pun-
ten. De speler met als eerste precies 
21 punten wint het toernooi. Aan 
het eerste zakjesgooi toernooi na-
men veertien spelers deel. Allen wa-
ren behoorlijk fanatiek. 
De winnaar kreeg een mooie sjerp 
en de verliezer een prachtige 
bokaal(tje). Het toernooi krijgt vol-
gens de veertien deelnemers zeker 
een vervolg met wie weet dan meer 
spelers. 

Wildwatervaren met Michiel 
de Ruyter in Slovenië
Aalsmeer - Een hele week met vijf-
envijftig mensen van roei- en ka-
novereniging Michiel de Ruyter op 
camping ‘Kayakkamp Toni’ in Bovec 
te Slovenië. Een camping aan de ri-
vier de Soca, de rivier is adembene-
mend mooi met zijn groen-blauwe 
water stromend tussen de bomen 
en kronkelend door het dal omringd 
door steile bergen. Het water is glas 
helder en slechts een paar graden 
koud. Met veel grote keien en fik-
se stroomversnellingen, een fantas-
tische uitdaging voor alle wildwa-
ter niveau’s. Het gezelschap werd in 
vijf groepen opgedeeld, al naar ge-
lang de ervaring. Een aantal instruc-
teurs had in de week voorafgaand al 
het gebied verkent, want veiligheid 
staat voorop. Toch zijn er zeker ook 
een aantal spannende momenten 
geweest waar de kennis en ervaring 
van de instructeurs flink op de proef 
werd gesteld. Groep drie vaarde het 
stuk ‘duizend en één keerwaters’ 
(iets met super veel stenen) en daar 
blokkeerde een grote raft de door-
gang. Een instructeur werd zelfs met 
kano en al onder de raft getrokken 
door de stroming van het water. Nog 
drie kanoërs raakten uit de boot en 
dat vergt veel organisatie en kracht 
om alles en iedereen weer veilig aan 
de kant te krijgen. Gelukkig kwam 
groep vijf (met de instructeurs in 
opleiding) ook op het heikele punt 
aan en kon helpen met de reddin-
gen. Eén van de dames had een vei-
lig plekje gevonden: “Ik gokte op de 
steen, please houd mij tegen steen! 
En jawel, de steen hield mij prachtig 
tegen. Daar zat ik dan, in mijn kano-
tje bovenop een steen.” Een andere 
kanoër (niet van Michiel de Ruyter) 
hielp haar later om van de steen los 
te komen en dat doorstond ze hele-
maal vlekkeloos.
Gedurende de week kanovaren 
moet er natuurlijk ook goed gege-
ten worden. Traditioneel stort ieder-
een een bedrag in de etenspot. De 
kookploeg (elke dag een andere) 
bedenkt wat er gegeten moet wor-

den en doet ook de boodschappen. 
Vervolgens schuift er een groepje 
aan om alles te snijden, onder het 
genot van een drankje. Als in een 
echte gaarkeuken stonden de deel-
nemers dan geduldig in de rij tot 
het eten werd opgeschept. Wie nog 
niets gedaan had hielp mee met het 
afwassen. Op de Conimex avond 
was er als toetje ijs van de lokale ijs-
salon, er was alleen teveel besteld 
(en de ijsman geeft altijd extra bol-
letje) dus was de helft nog over. Een 
oplossing was snel bedacht: met de 
bakken ijs de camping over om uit 
te delen. De groep heeft veel vrien-
den gemaakt die avond. 
Na zo’n dag kanoën is het ‘s avonds 
vaak reuze gezellig wanneer alle 
sterke verhalen worden uitgewis-
seld. En soms is er een avond pro-
gramma, dit jaar werd er voorge-
steld om een bonte avond te hou-
den. Toen er geen aanmeldingen 
waren, is op de laatste dag gesteld 
dat iedere vaargroep en de groep 
die niet vaarde iets moesten doen 
die avond. Eigenlijk had dus nie-
mand zin in de bonte avond, maar 
het werd een topavond met zelf ge-
maakte versierselen bij een dans-
je en een dames dansact waar zelfs 
de heren in jurk verschenen, een 
labdance waarbij het publiek voor-
al ook werd opgeroepen om mee te 
doen leidde tot hilarische momen-
ten. Tijdens de kano-trekwedstrijd 
met twee gewichtige piloten moest 
de kano 25 meter zo snel mogelijk 
voorgetrokken worden, uiteindelijk 
belandden de teams bijna aan de 
andere kant van de camping. Ook 
nog de quiz met alleen een prijs 
voor het verliezende team, een nat 
pak. Als laatste een soort van stoe-
lendans met waanzinnig fanatieke 
deelnemers. Ondanks dat eigenlijk 
niemand echt zin had in de bonte 
avond, heeft uiteindelijk de creativi-
teit van de kanoërs een super bizar-
re leuke avond opgeleverd die nog 
vaak in de sterke verhalen zal terug 
komen.

Fietstoertocht voor goed doel
Voorinschrijving Rondje 
Stelling loont
Amstelland - Rondje Stelling vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 3 sep-
tember. Sportieve fietsers kunnen 
zich tot en met 29 augustus inschrij-
ven via de website www.rondjestel-
ling.nl. Om het eigen lustrum en het 
20-jarig jubileum van De Stelling 
van Amsterdam als Unesco Wereld-
erfgoed te vieren trakteert de orga-
nisatie van deze sportieve fietstoer-
tocht voorinschrijvers op leuke ca-
deaus. 
Onder het mom ‘Fietsen voor ca-
deau bij 20 jaar Unesco’ maken zij 
kans op een voucher voor onder 
meer een gratis pannenkoek, een 
theaterkaartje of een gratis dagje in 
een luxe spa & wellness resort. Voor 
iedere twintigste voorinschrijver is 
er een cadeau. Er kan op drie loca-
ties in Noord-Holland worden ge-
start voor zes verschillende afstan-
den. Dit zijn Uithoorn (45, 85 en 170 
kilometer), Spaarnwoude (30, 85, 
120 en 170 kilometer) en Uitgeest 
(60, 120 en 170 kilometer). 
De routes lopen door het fraaie 
Noord-Hollandse waterlandschap 
langs de vele forten van De Stelling 
van Amsterdam, dat twintig jaar ge-
leden een plekje kreeg op de Unes-
co Werelderfgoedlijst. Rondje Stel-
ling is dan ook een perfecte manier 

om eens kennis te maken met dit 
stukje Hollandse historie. Daarnaast 
staat Rondje Stelling ook in het te-
ken van mensen met hersenlet-
sel. De organisatie is samengegaan 
met de Raisin Hope Ride, waardoor 
Wheelerplanet Spaarnwoude nu de 
derde officiële start- en finishloca-
tie van Rondje Stelling is. De Raisin 
Hope Foundation Nederland (RHF), 
die zich inzet voor mensen met her-
senletsel, is vanaf dit jaar het goe-
de doel van het fietsevenement. Van 
het inschrijfgeld gaat twee euro per 
deelnemer naar deze stichting, ter-
wijl de deelnemers tevens wor-
den opgeroepen vrijwillig een ei-
gen sponsoractie op te zetten. De 
opbrengst komt ten goede aan het 
aangepaste fietsenproject van de 
RHF, waarmee zij mensen met her-
senletsel de mogelijkheid wil bieden 
weer sportief te bewegen. Hierdoor 
krijgen zij een groot deel van hun 
vrijheid en zelfvertrouwen terug en 
kunnen zij weer beter in de samen-
leving staan. 
De aangepaste fietsen worden ge-
stald bij revalidatie- en dagbeste-
dingscentra en kunnen door ieder-
een met hersenletsel gratis worden 
geleend. Reden te meer om snel in 
te schrijven voor Rondje Stelling.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Leo en Comb. van Ackooy 
winnaars duivenvluchten
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 6 
augustus drie vluchten op het pro-
gramma, een jonge duivenvlucht 
vanuit het Franse Peronne (gemid-
delde afstand 289 kilometer), de 
laatste Dagfond (lange afstand)
vlucht vanuit Argenton (gemiddel-
de afstand 673 kilometer) en nog 
de marathonvlucht vanuit Berge-
rac (gemiddelde afstand 883 kilo-
meter). De jonge duivenvlucht werd 
om 10.00 uur in Peronne gelost en 
de jonge garde kreeg het niet ca-
deau. De matige tot krachtige NW 
wind zorgde er voor dat het een 
zware vlucht werd. Het was de 16-
104 van Leo v.d. Sluis uit Uithoorn 
die om 13.28.17 uur als snelste het 
thuishonk wist te bereiken met een 
gemiddelde snelheid van 1391,867 
meter per minuut (ruim 84 kilome-
ter per uur). Hiermee werd hij eer-
ste van heel Noord Holland met een 
eerste Teletekst vermelding op SBS 
6 pagina 862. De duiven in Argenton 
werden om 07.15 uur in vrijheid ge-
steld en hier was het de 15-1547943 
van Comb. van Ackooy uit Hoofd-
dorp die met een gemiddelde snel-
heid van 1234,301 meter per minuut 
(74 kilometer per uur) als eerste het 
thuishonk wist te bereiken. Ook hier 
stond een matige tot krachtige NW 
wind. Tweede werd John van Du-
ren en de derde plaats was voor Piet 
v.d. Meijden uit Aalsmeerderbrug. 
Tot slot de vlucht Bergerac, hier-
voor waren de duiven vrijdagmiddag 
om 13.00 uur gelost en ze moesten 

overnachten. Zaterdagmorgen om 
11.16.36 uur wist de 15-898 van Jan 
van Dijk uit Aalsmeer de 883 kilo-
meter met een gemiddelde snelheid 
van 1015,622 mpm (bijna 61 kilome-
ter per uur) het thuishonk te berei-
ken. Deze duif wist zich in het rayon 
als 14e van de 200 duiven te klas-
seren. 
Uitslag vlucht Peronne met 439 dui-
ven en 15 deelnemers:
1. L. v.d. Sluis Uithoorn
2. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. C. van Vliet Kudelstaart
5. J. Vijfhuizen De Kwakel
6. Comb. van Ackooy Hoofddorp
7. Tim Rewijk De Kwakel
8. W. Wijfje De Kwakel
9. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
10. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
11. J. Spook Aalsmeer
12. A. v.d. Wie Aalsmeer
13. J.A. van Dijk Aalsmeer
14. A.J. van Belzen Kudelstaart
15. M. de Block Aalsmeer

Uitslag vlucht Argenton met 74 dui-
ven en 7 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
4. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
5. Comb. Baas & Berg De Kwakel
6. W. Wijfje De Kwakel
7. W. Grapendaal Aalsmeer

Voor clubs uit Aalsmeer en regio
2e Deel voetbaltoernooi 
bij FC Aalsmeer zaterdag
Aalsmeer - In augustus 2002 werd 
voor het eerst een voetbaltoernooi 
voor clubs uit Aalsmeer en de re-
gio georganiseerd bij RKAV. Dit jaar 
viert dit regionale toernooi het der-
de lustrum met alweer de vijftiende 
editie op 10 en 13 augustus. Deel-
nemers dit jaar zijn FC Aalsmeer za-
terdag 1 (1e klasse), FC Aalsmeer 
zondag 1 (3e klasse), KDO zondag 1 
(3e klasse) en nieuwkomer SV Ou-
derkerk zondag 1 (3e klasse). Gis-
teren, woensdag 10 augustus, was 
de eerste speeldag en speelden FC 

Aalsmeer (zat) en KDO tegen el-
kaar, terwijl SV Ouderkerk het op-
nam tegen FC Aalsmeer (zon). 
Aanstaande zaterdag 13 augustus 
speelt KDO tegen de zondag se-
lectie van FC Aalsmeer, terwijl op 
het andere veld de wedstrijd FC 
Aalsmeer (zat) tegen SV Ouderkerk 
zal plaatsvinden. 
De wedstrijden starten om 19.00 uur 
op het complex van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. De toegang 
is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom! 
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KUNSTBELEVING AAN HET WATER: 

Galerie Sous-Terre

Foto’s: kicksfotos.nl

Aalsmeer - Galerie Sous-Ter-
re is sinds 2007 gevestigd aan 
de voet van de oude watertoren. 
Aan de oevers van de Westein-
derplassen is de galerie niet al-
leen schitterend gelegen, maar 
beschikt bovendien over gro-
te binnen- en buitenruimten. 
De galerie heeft een oppervlak-
te van 1000 vierkante meter, ei-
gen parkeerterrein van plusmi-
nus 50 parkeerplaatsen en een 
grote buitenplaats met beelden-
tuin en terras. Galerie Sous-Terre 
heeft een diversiteit aan kunst-
vormen aan, e galerie onder-
scheidt zich vooral door een gro-

te en kwalitatief hoogstaande 
collectie glaskunst. 
De beeldentuin wordt opge-
vrolijkt door een ruime collec-
tie beelden aan van beeldhou-
wers, die hun sporen met natu-
ralistisch, symbolisch, sugges-
tief maar ook abstract werk ver-
diend hebben. De galerie aan 
de Kudelstaartseweg 1 is iede-
re zaterdag en zondag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur en op af-
spraak. Contact opnemen kan 
via  0297-364400 of  per email: 
info@galerie-sous-terre.nl. Meer 
informatie op www.sous-terre.nl.
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