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Dekbedden uit 
venster gestolen
Aalsmeer - Een merkwaar-
dige diefstal vond maandag 7 
augustus plaats. Een bewoon-
ster van de Hornweg had twee 
dekbedden te luchten gehan-
gen in het openstaand venster, 
op de eerste verdieping van het 
huis. Vreemd werd opgeke-
ken toen bleek dat beide dek-
bedden inclusief hoes waren 
ontvreemd. De diefstal moet 
hebben plaatsgevonden tus-
sen maandagavond negen en 
twaalf uur ‘s avonds. Het gaat 
om een zomervariant dekbed 
met oranjerood geblokte over-
trek. De bewoners hebben nog 
wel gekeken of de dekbedden 
niet door de wind uit het raam 
zijn gewaaid maar niets werd 
aangetroffen.

Geen krant?
0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-341900 1EDITIE: AALSMEER 1

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

29

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
9 J T!

SINDS 1888

129
WWW.MEERBODE.NL 10 AUGUSTUS 2017

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

BK ingenieurs groeit.
Groei jij met ons mee?

Zie ons artikel in deze krant.

Geen feest op het water zonder pontons

Maar liefst 500 m2 vuurwerk  
bij Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Het spectaculaire vuur-
werk waarmee Vuur en Licht op het 
Water op 2 september a.s. afge-
sloten wordt, is inmiddels ver bui-
ten Aalsmeer bekend en beroemd. 
Het vuurwerk wordt gerekend tot 
één van de mooiste in Nederland. 
Vuurwerk op het water is al bijzon-
der, maar op de Westeinder Plassen 
geldt dit des te meer. Van alle kan-
ten is het vuurwerk op het grootste 
binnenmeer van Nederland uitste-
kend te zien. Vanaf een boot op het 
water is de beleving nog specialer.

Schepje er bovenop
De organisatoren streven er naar 
om er ieder jaar een schepje boven-
op te doen. Het benodigde budget 
komt van een grote groep sponso-
ren. Inmiddels zijn dat er meer dan 
tachtig. De meeste sponsoren steu-
nen Vuur en Licht op het Water al 
meerdere jaren. Elk jaar komen er 
enkele sponsoren bij en zo kan het 
benodigde budget bij elkaar ge-
bracht worden. Meer dan de helft 
daarvan gaat op aan de kosten van 
het vuurwerk. Naast de inkomsten 
uit sponsoring, zijn er geen andere 
bronnen van inkomsten. Mike (Mul-
ti) van der Laarse: “Laten we niet 
vergeten dat ons evenement gratis 
is. We willen dat de mensen wan-
neer ze naar huis gaan, een verras-
sende en bijzondere ervaring gehad 
hebben waar ze nog lang van nage-
nieten. Dat is een cadeautje van ons 
en de sponsoren aan de bevolking 
van Aalsmeer. We houden de kos-

ten van het evenement zo laag mo-
gelijk, dan kunnen we al het geld 
dat we over houden in het vuurwerk 
steken.”

De vuurwerkshow voor dit jaar is al 
in detail besproken met Frits Pen, 
de ontwerper en uitvoerder van het 
vuurwerk. De voorbereidingen zijn 
reeds in volle gang. Met het groter 
en mooier worden van het vuurwerk 
is steeds meer aandacht nodig voor 
de pontons vanwaar het vuurwerk 
afgestoken wordt. Hiervoor is dit 
jaar in totaal 500 m2 vlakke, op het 
water drijvende ondergrond nodig. 
Die moet ook nog tegen een stootje 
kunnen, want de hitte en kracht van 
de explosies is enorm.

Een heel team van mensen is be-
zig met de voorbereidingen voor 
de pontons. De organisatie prijst 
zich bijzonder gelukkig hiermee, 
zegt Mike: “Zonder die fantastische 
hulp zouden we een probleem heb-
ben. Dan zouden we dit van buiten-
af moeten regelen en dat zou veel 
geld kosten. En dan blijft er minder 
over voor het vuurwerk.” Koninklij-
ke De Vries Scheepsbouw bouwt 
supergrote jachten en is een voor-
aanstaand bedrijf in Aalsmeer. Hen-
no Achterberg is er facilitair mana-
ger en is wel gewend om met grote 
pontons om te gaan. Hij helpt Vuur 
en Licht op het Water met de orga-
nisatie van de pontons en met het 
transport van de pontons naar de 
landtong van het Surfeiland. Daar 

worden de pontons in de dagen 
voor het evenement opgebouwd 
met vuurwerk. Dave de Groot zorgt 
er met zijn team van de Groot Wa-
terbouw voor dat op zorgvuldig be-
paalde plekken grote, sterke pa-
len in de bodem van de Westein-
der Plassen gedrukt worden. Henno 
Achterberg en een team van Jordy 
en Arnaud Brouwer van Jachthaven 
Stenhuis slepen in de loop van za-
terdag 2 september de pontons naar 
die palen, waar ze stevig aan beves-
tigd worden.

Vergunning
De vergunning voor het afsteken van 
het vuurwerk wordt verstrekt door 
de provincie Noord-Holland. Ap Ei-
genhuis: “Hierin is ook bepaald wel-
ke afstand er moet zijn van de pon-
tons tot de wal naar de ene kant, en 
de voor anker liggende boten naar 
de andere kant. Dat is uiteraard 
voor de veiligheid. En mensen van 
de provincie zien er ook nog op toe 
dat het vuurwerk goed wordt opge-
bouwd.” Er wordt dus niet over één 
nacht ijs gegaan en dat is gezien de 
toegenomen aandacht voor de vei-
ligheid van evenementen geen ver-
rassing. De organisatie van Vuur en 
Licht op het Water is hier op voorbe-
reid, met hulp van kundige onder-
steuning voor het vuurwerk en de 
pontons. Dat is een geruststellende 
gedachte wanneer op 2 september 
a.s. de eerste knallen klinken en het 
vuurwerk de hemel boven de West-
einder Plassen verlicht.

Schat van een hond

Bijen doen hard hun best

Aalsmeer - “Dit is Simba, een 
hele lieve hond van 1,5 jaar 
oud. Hij houdt van wandelen, 
is heel speels en luistert goed. 
Simba gaat graag mee naar het 

tuincentrum en hij vindt de aan-
dacht die hij krijgt ontzettend 
leuk.”  

Merelyn Verhoef

Aalsmeer - “In onze hibiscus 
bomen is het een gezoem van 
jewelste. De bijen hebben het 
ontzettend druk en vliegen van 
bloem naar bloem. Op de foto 

is te zien dat de bijen erg hard 
hun best doen. Het hele lijf zit 
onder de stuifmeel.”

Ruud Meijer

Fotowedstrijd tuinen en dieren

Buurthuis Hornmeer onder 
grote belangstelling geopend 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is 
het nieuwe buurthuis Hornmeer in 
de voormalig VVA-kantine aan de 
Dreef 1 onder grote belangstelling 
van buurtbewoners geopend. Wet-
houder Robbert-Jan van Duijn viel 
de eer te beurt om als openings-
handeling het doek van het logo 
Buurthuis Hornmeer weg te trek-
ken.  Robbert-Jan van Duijn: “Het 
was goed om te zien dat er zoveel 

buurtbewoners aanwezig waren bij 
de feestelijke opening, een teken 
dat het buurthuis echt een centra-
le plek inneemt in de buurt. Het is 
geweldig dat er wel 12 verschillende 
organisaties gebruik maken van het 
nieuwe buurthuis, het is zo echt een 
multifunctioneel gebouw geworden. 
In de afgelopen twee maanden heb-
ben veel vrijwilligers meegeholpen 
bij het opknappen van het buurt-

huis. Ik heb me laten vertellen dat 
de groep vrijwilligers zelfs nog aan-
groeide tijdens de werkzaamheden. 
Ik feliciteer graag alle vrijwilligers 
en buurtbewoners van de Hornmeer 
met hun nieuwe buurthuis.”
Voorzitter Buurtvereniging Horn-
meer Cor Knol: “Het nieuwe buurt-
huis werkt duidelijk heel inspire-
rend op nieuwe initiatieven. Tijdens 
de opening kwamen er enthousiaste 

mensen op mij af met verschillende 
ideeën. Bijvoorbeeld om een koffi e-
ochtend voor eenzame buurtgeno-
ten te organiseren, of om startende 
bandjes en/of cabaretiers uit te no-
digen voor een voorstelling, of om 
een knutsel ochtend/middag/avond 
te organiseren. Overigens is als eer-
ste activiteit afgelopen zaterdag de 
buurtbarbecue al georganiseerd.”

Op de plaats van het verouderde 
buurthuis en de omringende ge-
bouwen aan de Roerdomplaan/
Meervalstraat komt woningbouw. 
Aan de Roerdomplaan komen na-
melijk circa 60 sociale (zorg)wonin-
gen. Op de begane grond van het 
appartementencomplex komt mo-
gelijk een ‘zorgplint’ met ruimte voor 
diverse zorg- en welzijnsdiensten. In 

de Meervalstraat komen ongeveer 
75 koopwoningen in het goedkope-
re en middensegment.

De meeste organisaties die aan de 
Roerdomplaan/Meervalstraat ge-
huisvest waren, hebben inmiddels 
vervangende huisvesting gevonden. 
De gemeente heeft een krediet ter 
beschikking gesteld om de voorma-
lige VVA-kantine geschikt te maken 
als buurthuis. Ook dankzij de inzet 
van de vele vrijwilligers is het buurt-
huis nu weer helemaal klaar voor de 
toekomst.  
Voor meer informatie over de activi-
teiten, clubjes en boekingen in het 
buurthuis kunt u contact opnemen 
met Sonja Knol tel. 0297-764399 of 
via de mail sonjaknol1970@hotmail.
com.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888

COLOFON

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met dhr. Eric  

Wegman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Geen diensten op 13, 20 en 27 

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

ds. M. Hogenbirk en 18.30u. met 
ds. B.J. Eikelboom. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

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

Blomjous. Collecte voor Kruis-
post. Oppas op aanvraag: op-
pas@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. van 
Bloemen.

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

Theo Maarsen, Aalsmeer. Orga-
nist: A. Jacobs.

  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met dhr. 

Schoonheid van traditionele Chinese aquarel

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

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

Storytellingfestival rondom Forten 

Historische verhalen in 
een eigentijds jasje
Aalsmeerderbrug - Tot en met 27 
augustus vindt ‘Forten vol Verhalen’ 
plaats op acht forten van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie en de Stel-
ling van Amsterdam. Een uniek ver-
halenfestival met historische verha-
len over de forten, het geheime li-
nielandschap en (waargebeurde) 
anekdotes over de soldaten, de offi-
cier, omwonende boeren en de was-
vrouw. Liggend of zittend in het gras 
met achter je de fortgracht en voor 
je het mysterieuze fort nemen de 
verhalenvertellers en de gidsen je 
mee terug naar de 19de eeuw. Op 
een verfrissende wijze brengen zij 
oude stoffige verhalen tot leven. 
Wist jij dat Fort Schiphol plaats 
moest maken voor het vliegveld 
Schiphol? Dat soldaten uit verveling 
prachtige tekeningen maakten op 
de muren van het fort? Dat de was-
vrouw doorgaans getrouwd was met 
de officier van het fort om de man-
nelijke soldaten in toom te houden? 
De grijze kolossen verspreidt in het 
landschap zijn op het oog allemaal 
hetzelfde en wellicht zelfs saai, maar 
niets is minder waar. Door mid-
del van Storytelling, verhalenvertel-
len, komen het linielandschap en de 
versteende ridders tot leven. 
 
Data en locaties 
Zaterdag 12 augustus Werk aan 
het Spoel: Goilberdingerdijk 40, Cu-
lemborg. Zondag 13 augustus Fort 
bij Aalsmeer: Aalsmeerderdijk 460, 
Aalsmeerderbrug. Zondag 20 au-

gustus Fort Altena: Tol 8, Werken-
dam. Zondag 27 augustus Hem-
brugterrein: Hemkade 7, Zaandam. 
De verhalen worden verteld door 
Eric Borrias, Bastiaan de Zwitser, 
Veerle Ernalsteen, Gottfrid van Eck 
en Esther Kornalijnslijper. Een kaart-
je voor Forten vol Verhalen kost 7,50 
euro voor volwassenen en 2,50 eu-
ro voor kinderen. Informatie over het 
evenement en het reserveren van 
kaarten: www.fortenvolverhalen.nl 
 
Stelling en Waterlinie
De Stelling van Amsterdam is een 
135 kilometer lange verdedigingsli-
nie die tussen 1880 en 1914 is aan-
gelegd. Het leger, de regering en de 

Watertoren 
zondag open!

Links Adrie van Houten en rechts oprichter Piet Schreurs.

Een bijzonder jubileum 
bij Schreurs Holland
De Kwakel - Op maandag 7 au-
gustus 2017 was het precies 50 
jaar geleden dat Adrie van Hou-
ten, toen nog woonachtig in Am-
sterdam, zijn eerste werkdag had bij 
Piet Schreurs in Sloten. Hij was op 
dat moment 14 jaar oud en begon 
zijn tuinbouwcarrière als kwekerij-
medewerker. Dit waren de beginja-
ren van Schreurs op het gebied van 
het veredelen en vermeerderen van 
nieuwe gerbera rassen. Adrie maak-
te zich de kneepjes van het verde-
lingsvak al snel eigen en hij groei-
de door tot veredelaar. Hij heeft aan 
de wieg gestaan van vele bekende 
Schreurs rassen. Zijn eerste succes-
volle selectieras was ’Fleur’ en in de 
loop der jaren zijn daar nog enke-
le zeer bekende rassen bijgekomen 
waaronder; Kimsey, Suri en Café. 
Ook heeft hij meegewerkt aan het 
opstarten van de rozenveredeling, 
maar zijn hart ligt toch bij de ger-
bera’s. Tijdens zijn dienstverband is 
Adrie  in 1973 nog voor enkele jaren 

verhuisd naar de Noord-Oostpolder 
om daar zijn werk voort te zetten, 
omdat er in Sloten niet voldoende 
ruimte was om te selecteren. Maar 
toen de gemeente Amsterdam in 
1985 plannen had voor het bouwen 
van een Olympisch dorp in Sloten 
en de kwekers daar werden ontei-
gend, was dit voor Schreurs de ge-
legenheid om opnieuw  te beginnen 
in De Kwakel in 1987. De Kwekerij in 
de Noord-Oostpolder werd verkocht 
en Adrie verhuisde weer mee met 
zijn gezin, maar nu naar De Kwakel, 
waar hij nog altijd woonachtig is. Hij 
komt dagelijks met de fiets naar zijn 
werk, dat hij nog altijd met passie en 
liefde uitvoert. 
Schreurs wil Adrie graag in het zon-
netje zetten omdat we vinden dat 
een 50 jarig jubileum wel heel uit-
zonderlijk is en omdat hij zeer ge-
waardeerd wordt als collega. We 
hopen dan ook dat hij de komende 
tijd tot zijn pensioen nog met veel 
plezier bij Schreurs blijft werken.

Deelname door 25 zangkoren
Koop nu kaarten voor 
KWF Korenmarathon
Aalsmeer - De voorbereidingen 
van de tweede KWF Korenmara-
thon, die op zondag 8 oktober gaat 
plaatsvinden, zijn in volle gang en 
de voorverkoop van de toegangs-
kaarten is al enkele weken in volle 
gang. Er doen dit jaar 25 zangkoren 
mee uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstel-
veen en uit diverse plaatsen uit de 
regio, met in totaal zo’n 729 koor-
leden. Een grote diversiteit aan ko-
ren treedt op: Meezingkoren, koren 
met een klassiek repertoire, popko-
ren, Shantikoren, een Grieks koor, 
een Caraïbisch koor en vele ande-
re genres. 
Ook de bekende Aalsmeerse koren 
Davanti en Con Amore zijn dit jaar 
van de partij. Voorverkoopadressen 
zijn: Boekhuis Aalsmeer (Zijdstraat), 
Gall&Gall (Kudelstaart) en DIO Dro-
gist Van Nieuwland (Poldermeester-
plein). In de voorverkoop kosten de 

toegangskaarten 10 euro per stuk. 
Op de dag van de Korenmarathon 
zijn kaarten – indien nog voorradig 
– te koop voor 12,50 euro.

Vriend van KWF Korenmarathon
Omdat het steeds moeilijker wordt 
sponsorgeld te vinden om een aan-
tal onvermijdelijke kosten mee 
te kunnen betalen, hoopt KWF 
Aalsmeer een Vriendenkring te krij-
gen van mensen of bedrijven die 
het KWF en de Korenmarathon een 
warm hart toedragen. ‘Vriend van 
KWF Korenmarathon’ worden kan 
voor slechts 50 euro. ‘Vrienden’ krij-
gen 2 vrijkaarten, 2 consumpties en 
2 gereserveerde zitplaatsen tijdens 
de afsluitende finale in de grote zaal 
van Clown Theater Aalsmeer. Meer 
weten over ‘Vrienden van KWF Ko-
renmarathon’ of  aanmelden? Zie: 
www.kwfaalsmeer.nl/vriend

Eigenbelang of landsbelang?
‘Julius Caesar’ in Bostheater
Amstelland - Deze zomer brengt 
Orkater in coproductie met Het Am-
sterdamse Bostheater in samenwer-
king met SSBA Shakespeares Juli-
us Caesar op toneel. In het open-
luchttheater van het Amsterdam-
se Bos delen de acteurs van Orka-
ter het podium met de blazers van 
K.O.Brass (bekend van Kyteman Or-
chestra). Een muzikale Shakespeare 
onder de sterren.
Wanneer Julius Caesar de absolu-
te macht in handen dreigt te krij-
gen wordt Brutus op de proef ge-
steld. Wat weegt hem zwaarder, 
zijn vriendschap met Caesar of het 
voortbestaan van de democratie? 
Eigenbelang of landsbelang? 
Shakespeare schreef een tragedie 
die zich afspeelt in de achterkamer-
tjes van het Romeinse rijk waar het 
politieke spel op het scherpst van 
de snede wordt gespeeld. Jaloezie 
en geslepenheid komen in het ge-

drang met idealen en de noodzaak 
om democratische waarden te ver-
dedigen; tegen elke prijs. Regisseur 
Michiel de Regt laat muziek, taal en 
beeld samensmelten tot een voor-
stelling die haarfijn blootlegt hoe 
kleine mensen in staat zijn tot da-
den waarvan de gevolgen immens 
blijken. De première van ‘Julius Cae-
sar’ is afgelopen 3 augustus ge-
weest en de voorstelling in het Am-
sterdamse Bostheater bijwonen kan 
tot en met 9 september.  
Julius Caesar wordt gemaakt door 
een groep jonge en energieke ma-
kers die in de afgelopen jaren hun 
sporen verdienden met eigen pro-
ducties en concerten en daar-
naast furore maakten bij vermaar-
de instellingen en orkesten. Regis-
seur Michiel de Regt valt op door 
zijn heldere en precieze vormtaal en 
heeft een reeks geslaagde regies op 
zijn naam staan.

Kat Dommel 
vermist in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Sinds vrijdag 28 juli 
wordt Dommel vermist.
Dommel is een langharige zwarte 
kater van 5 jaar oud, ras onbekend. 
Tevens gechipt en gecastreerd.
Hij is erg ondernemend en gaat uit 
nieuwsgierigheid wel eens ergens 
naar binnen. De familie Sikkema 
mist hem enorm en hoopt dat hij 
snel zijn weg naar huis vindt (Gal-
vanistraat, Kudelstaart).
Als u hem gezien heeft of iets weet, 
dan kunt u bellen met Martine Sik-
kema: 06-45457645.

Aalsmeer - De watertoren is in de 
komende vakantieperiode alle zon-
dagmiddagen geopend voor het pu-
bliek. De eerste zondagen van deze 
maand trokken dermate veel bezoe-
kers, dat – dankzij de inzet van de 
vrijwilligers - besloten is tot einde 
augustus open te gaan op alle zon-
dagen van 13.00 tot 17.00 uur. 
Opvallend is dat naast alle 
Aalsmeerse bezoekers en die uit de 
regio, ook veel buitenlandse gasten 
zijn te verwelkomen. 
Toeristen vanuit de hele wereld, die 
al of niet toevallig langs de waterto-
ren komen, nemen veelal de moei-
te om de bijzondere watertoren van 
binnen te bekijken. De grote wa-
terbassis oogsten veelal grote be-
wondering. De trappen omhoog 
is eveneens meer dan de moeite 
waard. Vanaf circa 50 meter hoog-
te is er een heel mooi uitzicht over 

Aalsmeer en haar verre omgeving. 
Afhankelijk van het weertype is het 
veelal mogelijk tot Utrecht en de 
duinen te kijken, dus zo’n 30 à 35 
kilometer. 

Voor de beklimming is de entree 
voor kinderen 1 euro en voor vol-
wassenen 2 euro. Voor informatie 
kan de website geraadpleegd wor-
den: www.aalsmeer-watertoren.nl.

koning(in) zouden zich binnen de-
ze ring kunnen terugtrekken bij een 
aanval op Nederland. De Stelling 
bestaat uit 42 forten en een groot 
aantal batterijen, dijken, sluizen op 
een afstand van 15 tot 20 kilome-
ter van Amsterdam. De Nieuwe Hol-
landse Waterlinie is een unieke his-
torische verdedigingslinie uit 1815. 
De linie is 85 kilometer en bestaat 
uit zestig forten, twee kasteelvestin-
gen en zes vestingsteden.

S. Both, Lopik. Organist: Theo 
Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Cynthia van Echten. Baby-
oppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertolking 
en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met studenkt 
R. Koelewijn uit Bunschoten en 
18.30u. met ds. B.J. Eikelboom, 
Barendrecht, gez.dienst in CGK.

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

in Kloosterhof. Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

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

Zondag 10u. Dienst met H. Rei-
ners Lisse.

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

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

viering. 
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.





Muziek
Donderdag 10 augustus:
* Instrumentaal zomerconcert op or-
gel, piano en panfluit in Dorpskerk, 
Kanaalstraat vanaf 20u.
Zondag 13 augustus:
* Shack Woodstock-Jam in The 
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Zondag 13 augustus
* Elma Nijhuis quartet (jazz) in Bras-
serie Nieuwe Meer Stommeerweg 2 
van 16 tot 18 uur. Entree: uw gift.
Vrijdag 18 augustus:
* Raw Medicine live in The Shack, 
Nieuwe Meer vanaf 22u.

Exposities 
Zaterdag 12 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
12 en 13 augustus:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag van 
10.00 tot 16.30u. 
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunst-
kasten in gemeentehuis om 16u.
Tot en met 13 augustus:
* Expositie ‘Vreemde vogels en ra-
re snuiters’ in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag tussen 14 en 17u.
Tot 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 

gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 

Diversen
10 en 11 augustus:
* Summer Academy bij Windsurf-
club Aalsmeer. Donderdag en vrij-
dag van 10 tot 13u. en van 14 tot 
17u. Opgeven: www.wsca.nl
* Start verkoop kaarten voor nostal-
gisch filmfestival tijdens de Feest-
week bij ‘t Boekhuis, Zijdstraat. 
Donderdag en vrijdag 19 tot 20u.
Donderdag 10 augustus:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen in wijkcentrum Voor Elkaer 
in Kudelstaart van 14.30 tot 16u.
Vrijdag 11 augustus:
* Inloopcentrum voor senioren in 
gebouw Irene, Kanaalstraat vanaf 
14.30u.
Zondag 13 augustus:
* Watertoren aan de Westeinder 
open van 13 tot 17u. Ook op 20 en 
27 augustus. 
* Demonstratie Chinese schilder- en 
tekenkunst door Shou Le Sheng in 
galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg vanaf 14u.
Woensdag 16 augustus:
* Palingvisser Theo Rekelhof ver-
telt over zijn beroep in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 15u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u

Bijeenkomsten
Dinsdag 15 augustus:
* Financieel Café in Place2Bieb, Go-
zewijnstraat, Kudelstaart, van 12.30 
tot 14.30u.

AGENDA
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Gitaarstatief
'Stagg' € 10,95

Mondharmonica
'Belcanto Blues' € 6,80

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

6 modellen
'Cort' Westerns

KCA presenteert nieuw, 
gevarieerd cabaretseizoen
Aalsmeer - Het cabaret- en muziek-
seizoen is nog maar net ten einde, 
maar de cabaretcommissie van de 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
heeft het nieuwe programma van-
af september al helemaal rond. De 
cabaretvoorstellingen worden weer 
gegeven in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat op totaal zeven 
zaterdagavonden. De start is op 23 
september en het spits wordt afge-
beten door Nathalie Baartman met 
de voorstelling ‘Voest’. Dit is Twents 
voor vuist. Op 21 oktober kan ge-
noten worden van Martijn Kardol 
met ‘Bang’. Martijn is zoekende: Is 
hij bang? Op 25 november kan een 
avondje ongedwongen gelachen 
worden met Marcel Harteveld met 
‘De Sneeuwengel’. Alle kerstclichés 
komen voorbij en iedereen is wel-
kom. In het nieuwe jaar presenteert 

KCA op 13 januari Kees van Am-
stel. Kees is veranderd en geeft zich 
bloot in ‘De man die ik niet worden 
wilde’. Op 17 februari komt Tom Lash 
naar Aalsmeer en trakteert op ‘Uit 
vrije wil’. Hoe objectief zijn mensen? 
Hoe vormen ze hun mening zonder 
beïnvloeding? Op 24 maart is het de 
beurt aan de cabaretier Rayen Pan-
day met het programma ‘Fenomeen’. 
Rayen beschrijft alles zoals het is, 
maar wel op fenomenale wijze. Als 
laatste gaan op 21 april de spots 
aan voor Yvonne van den Eeren-
beemt met ‘Sirenes’. Als de sirenes 
loeien is er geen tijd voor getreuzel.  
Wie verzekerd wil zijn van een plaats 
in het kleine, knusse culturele café 
kan een abonnement aanschaffen 
voor totaal 72,50 euro. Bestellen kan 
via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl 
(voor 15 september).  

‘Zomerse 50’ wederom 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Deze zomer werkt Ra-
dio Aalsmeer wederom mee aan de 
hitlijst ‘Zomerse 50’. Het initiatief 
ontstond in 2001 bij de lokale om-
roep van Enschede, maar wordt in-
middels door 150 verschillende om-
roepen in Nederland en België uit-
gezonden. Namens Radio Aalsmeer 
nemen Frank Bunnik en Walther de 
Vries de presentatie voor hun reke-
ning. Volgens initiatiefnemer Martijn 
de Lange word je ontzettend vrolijk 
van al die zomerse liedjes. “Bij de-
ze nummers horen vrolijke zomerse 

herinneringen, over vakanties met 
de vouwwagen of met de caravan, 
over zomerliefdes of over je eerste 
vakantie zonder ouders. Zo hoort 
bij elke vakantie een eigen lied-
je. Met de Zomerse 50 kun je deze 
herinneringen herbeleven bij Radio 
Aalsmeer. Even terugdenken aan 
vroeger.” Stemmen kan via zomer-
se50.nl waarbij tevens een vakantie 
te winnen is. De uiteindelijke ‘Zo-
merse 50’ lijst van 2017 is op 20 au-
gustus tussen 17.00 en 21.00 op Ra-
dio Aalsmeer te beluisteren.

The mouse is in the house
‘Eek-A-Mouse’ live in P60
Amstelveen - Op zaterdag 26 au-
gustus sluit de Jamaicaanse reg-
gae– en dancehall specialist Eek-A-
Mouse de zomer in P60 op passen-
de wijze af. Met ongekende mon-
sterhits als ‘Ganja Smuggling’, ‘Wa-
Do-Dem’ en ‘Sensee Party’ maak-
te the mouse in de jaren tachtig 
naam voor zichzelf. Op platenge-
bied is het momenteel wat stil rond-
om Eek, maar zijn live shows zijn al-
tijd een ervaring op zich. Sinds zijn 
doorbraak op het Jamaica Suns-
plash festival in 1981 heeft het Eek-
virus zich razendsnel over de we-
reld verspreid. Binnen no-time wer-
den de harten van vele reggaefans 
veroverd en met albums als ‘Black 

Cowboy’, ‘Wa-Do-Dem’ en ‘Eek-A-
Speeka’ werd zijn naam definitief 
gevestigd. Zijn unieke ‘singjaying’ 
stijl – waarbij hij het midden houdt 
tussen zingen, praten en rappen – 
is kenmerkend voor de Jamaicaan-
se rasartiest. Ondanks de roemrijke 
carrière die hij met zijn 59 jaar reeds 
achter de rug heeft, is de invloedrij-
ke Eek nog niks aan enthousiasme 
en energie verloren. Bereid je voor 
op een zonovergoten show van de-
ze onstuitbare hitmachine!
Zaterdag 26 augustus, zaal open om 
20.30 uur, aanvang 21.30 uur. Kaar-
ten kosten in de voorverkoop 18,50 
euro, aan de zaal 20 euro. Meer in-
formatie: http://p60.nl/agenda.

Foto: www.kicksfotos.nl

Feestmaand september met 
vele activiteiten in aantocht!
Aalsmeer - Nog zo’n drie weken 
en dan gaat Aalsmeer weer bruisen 
met een hooofdletter. September is 
feestmaand en ook dit jaar worden 
inwoners getrakteerd op allerlei leu-
ke evenementen.
Op zaterdag 2 september barst het 
feest los met een grootse brade-
rie in het Centrum. En in de avond 
je ‘vergapen’ aan verlichte boten 
en natuurlijk de vuurwerkshow, die 
naar zeggen weer heel spectaculair 
gaat worden. Op zondag 3 septem-
ber begint de Feestweek en hiervoor 
heeft de organisatie een gevarieerd 
programma weten samen te stellen.

Na de kerkdienst op zondag is de 
tent maandag voor SPIE. Middels 
een sportief en vast hilarisch spel 
gaat de startvolgorde voor de Pra-
menrace bepaald worden. Op dins-

dag wordt weer het nostalgisch 
filmfestival gehouden en woensdag 
krijgen de jeugdige inwoners een 
gezellig middag aangeboden. In de 
avond muziek van onder andere de 
Aalsmeerse band Jamento.

Donderdag-, vrijdag- en zaterdag-
avond is het een komen en gaan 
van bekende artiesten. Zo komen 
onder andere André Hazes, Maan, 
Ali B en René Froger optreden. 
Donderdag overdag is de tent voor 
de Stichting Dag van je Leven, vrij-
dag is er een gratis ouderenmiddag 
en zaterdag 9 september staat na-
tuurlijk in het teken van de Pramen-
race. Benieuwd naar alle sterren die 
naar Aalsmeer komen? De organis-
tie van de Feestweek heeft afgelo-
pen weekend het eerste spandoek 
opgehangen.

In de Bibliotheek Amstelveen
Reizende tentoonstelling 
‘Kind onder vuur’
Amstelveen - Hoe eng is het om ’s 
nachts door het bos de grens over 
te steken zonder dat iemand je mag 
zien? Hoe gevaarlijk is het om con-
tinu op te moeten passen voor mij-
nen? In de tentoonstelling Kind On-
der Vuur, die van 4 tot 24 augustus 
in de Bibliotheek Stadsplein te zien 
is, ervaren kinderen hoe het voor 
hun leeftijdsgenootjes is om op te 
groeien in oorlogsgebied . Deze bij-
zondere tentoonstelling komt voort 
uit een samenwerking tussen het 
Rode Kruis en de Bibliotheek Am-
stelland.
Over de tentoonstelling in de bibli-
otheek Manoach, Noa, Nachson en 
hun moeder zijn de eerste enthousi-
aste bezoekers van de tentoonstel-
ling. Met een opdrachtenboek on-
der hun arm gingen ze met elkaar 
op ontdekkingsreis. ‘We willen de 
komende weken nog veel meer kin-

deren in Amstelveen en omstreken 
kennis laten maken met de verhalen 
van de kinderen onder vuur,’ aldus 
Hiske Deinema programmeur bij de 
Bibliotheek Amstelland. Kind onder 
Vuur reist tot 2020 door heel Neder-
land en staat tijdens de zomerva-
kantie in de Bibliotheek Stadsplein. 

Over de kinderen onder vuur
De expositie vertelt de verhalen van 
Farah, Vian, Angie en Otim. Vian 
moest bijvoorbeeld vluchten uit haar 
Syrische wijk en Angie verloor haar 
been toen ze op een landmijn stapte 
in Colombia. Hoe dat voor hen was – 
en hoe het nu met ze gaat - is te er-
varen in deze tentoonstelling. Doel 
is om kinderen meer begrip bij te 
brengen voor hun leeftijdsgenootjes 
ver weg die in oorlog opgroeien en 
voor de leeftijdsgenootjes dichterbij 
die uit oorlogen komen.

C+B Museum kreeg 
bijzonder archiefmateriaal
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
5 augustus is het oud Madness-be-
stuur naar Grolloo geweest om ar-
chiefmateriaal naar het C+B Muse-
um te brengen. Via Johan Gaasbeek 
en Jeanne Visser, Cuby-liefhebbers 
en -kenners bij uitstek, werd con-
tact gelegd met het C+B Museum. 
En zodoende overhandigde het zes-
koppige voormalig bestuur van The 
Madness alle originele concertpos-
ters, foto’s en contracten aan Albert 
Haar, conservator van het C+B Mu-

seum, die hier uiteraard zeer mee in 
zijn nopjes was. Uiteraard kreeg het 
bestuur uit Kudelstaart een rondlei-
ding door het C+B Museum aange-
boden. Jan Venhuizen, ex-manager 
van C+B was aanwezig om uitleg te 
geven en om te putten uit zijn grote 
schat aan herinneringen uit de eer-
ste hand. 
Na afloop werd er bij Café-restau-
rant Hofsteenge onder het genot 
van enkele drankjes nog uitgebreid 
nagepraat.

Praambode in de maak!
Aalsmeer - Nog een maandje en 
dan bruist Aalsmeer weer. Tijdens 
de vakantie wordt het even rustig, 
maar niet voor de redactie van de 
krant. Hard gewerkt wordt aan een 
nieuwe Praambode. Geweldig om 
te doen. In deze special weer aller-
lei informatie over de route, de op-
drachten en de spelregels. Natuur-
lijk ook leuke roddels, nieuws van 
het bestuur en andere wetenswaar-
digheden. De redactie hoopt ook 
dat teams een bijdrage willen leve-
ren aan deze gezellige krant. Stel je 
(nieuwe) team voor of vertel waar-
om je al ruim tien jaar aan dit eve-
nement deelneemt. 
Thema is dit jaar ‘Zoek ’t uit’ en dit 
is natuurlijk een breed begrip. Hoe 
gaan de teams verkleed, hoe zoe-
ken ze het uit? De Pramenrace is 
natuurlijk niet effe een stukje varen. 
Nee, van de teams wordt verwacht 
dat ze diverse opdrachten vervul-
len. Een daarvan is al bekend ge-
maakt. Dopjes sparen voor de stich-
ting Blindengeleide hond en deze 
dienen ingeleverd te worden bij de 
IJzerenbrug. Heel benieuwd of de 
juryboot de grote hoeveelheid dop-
jes (er wordt volgens zeggen al flink 
gespaard) aan kan.

Voor wie alle informatie op de voet 
wil volgen, is er vanaf vandaag ie-
dere zaterdag SPIE radio op Radio 
Aalsmeer. Lekker een beetje slap 
‘lullen’, zeggen de heren en dames 
van het bestuur, maar er zit geheid 
bruikbaar nieuws bij. Mis het niet!

Het wordt natuurlijk ook allemaal op 
papier vastgelegd, in de Praambode. 
Iets te vieren, nieuws over de praam, 
het team of iets kwijt over het geko-
zen thema? De redactie is heel be-
nieuwd en hoopt vele verhalen te 
mogen krijgen. Deze kunnen (liefst 
met foto) gestuurd worden naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 
Doen hoor! Uiteraard geen Praam-
bode zonder advertenties en aan 
de inhoud hiervan wordt altijd veel 
aandacht besteed. Een hele beste 
promotie en wie dit ook wil kan een 
plekje in de Praambode reserveren 
via verkoopaalsmeer@meerbode.
nl. Teksten en advertenties aanleve-
ren kan tot eind augustus. Dus voor 
nu, hup aan de slag! De Praambo-
de verschijnt twee dagen voor aan-
vang van de tocht der tochten. De 
start van de Pramenrace op zater-
dag 9 september is vanaf 12.30 uur 
aan de Pontweg.

BK ingenieurs IJmuiden 
zoekt nieuwe collega’s
Regio - BK ingenieurs in IJmuiden 
is een middelgroot adviesbureau 
met een bijzonder open karakter. Er 
heerst een werkklimaat van collegi-
aliteit en samenwerking. Het motto 
is ‘samen werken aan morgen’. Sa-
men met opdrachtgevers en samen 
met collega’s en externe partners 
wordt gewerkt aan de dag van mor-
gen. Zodat er ook morgen een aan-
gename leefomgeving is.
Volgens directeur Bert Zijl is het 
aantal opdrachten zodanig toege-
nomen dat BK op het moment hard 
op zoek is naar nieuwe collega’s. 
“Onze opdrachtgevers maken plan-
nen op het gebied van milieu, infra-
structuur, arbo & veiligheid, gebou-
wen of de openbare ruimte en wij 
helpen hen bij de realisatie ervan. 
Door het aantrekken van de markt 
zoeken wij nu een aantal colle-
ga’s die mee willen werken aan on-
ze verdere groei. Denk daarbij aan 
de volgende functies: adviseurs bo-
dem, (junior) veldwerkers en milieu-

kundig begeleiders, middelbaar vei-
ligheidskundigen en werkvoorberei-
ders of ontwerpleiders in de civiele 
techniek. Geïnteresseerden uit het 
vak en schoolverlaters (MBO, HBO 
en academici) dagen wij graag uit 
eens een kijkje op het vacaturege-
deelte van onze website te nemen 
en zodra zij vragen hebben contact 
op te nemen met Michelle Stolten-
borg via 088-3212520”, aldus Bert 
Zijl. 

Als allround advies- en ingenieurs-
bureau zet BK ingenieurs de juiste 
technici op het juiste project. Door 
haar acht vestigingen biedt BK in-
genieurs landelijke ondersteuning 
en is het bureau regionaal verte-
genwoordigd. Met als voordeel dat 
projectleiders intensieve contacten 
hebben met opdrachtgevers, ge-
meenten en bevoegd gezag. Daar-
naast is er veel kennis aanwezig 
over de markt en de regelgeving ter 
plaatse. Zie www.bkingenieurs.nl  
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Kok pakt accordeon erbij... 
Zomerfeest bij Molenstaete
Aalsmeer - Voor een feestelijke  
zomer-BBQ hoef je niet ver van huis 
te gaan. Afgelopen weekend werd, 
door twee bewoners van het ap-
partementencomplex ‘Molenstae-
te’, een barbecue georganiseerd. 
Voor de derde keer alweer,  in de 
mooie binnentuin van het complex 
met uitzicht op de molen in het Cen-
trum van Aalsmeer. Bijna alle bewo-
ners, op een paar vakantiegangers 
na, waren aanwezig. Het weer was 
uitstekend. Vooraf, onder het genot 
van een drankje, kregen de nieuwe 

bewoners de gelegenheid om met 
ieder die hier woont, beter kennis 
te maken. De stemming was opper-
best. De BBQ + extra’s waren goed 
verzorgd. Na afloop van de BBQ 
pakte de kok zijn accordeon. Dat 
zorgde nog voor extra gezelligheid. 
Er werd zelfs gedanst en gezongen. 
Alle zorgen en (wereld-)problemen 
werden even vergeten. Het was een 
genoeglijk samenzijn met elkaar. 
Nadat de feestgangers huiswaarts 
keerden kwamen er donkere wol-
ken en begon het te regenen.





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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
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Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn  met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd: 
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/030907), het ver-

bouwen van een tankstation. De beslistermijn is verlengd 
met zes weken. 

- Thailandlaan 13, 1432 DJ (Z-2017/029513), het plaatsen 
van magazijnstellingen. De beslistermijn is verlengd met 6 
weken.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Beethovenlaan 6, 1431 WX (Z-2017/022639), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023087), het re-

noveren van gevels, het wijzigen van de gevelbekleding en 
het verbouwen van de entree 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2017/036408), activi-

teitenbesluit t.b.v het starten van het bedrijf Café Op de 
Hoek

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: 
- Rietwijkeroordweg 8, 1432 JE (Z-2017/031402), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 
voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een bestaan-
de bedrijfswoning. Verzonden: 02-08-2017

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergun-
ningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2017/029023), het aanbren-

gen van stortstenen met vlonder als oeverbescherming 
langs de oostelijke strekdam. Verzonden: 01-08-2017

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
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:
- Machineweg 197, 1432 ES (Z-2015/063759), het uitbrei-

den van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 01-
08-2017. Toelichting: vergunning bekend onder nummer 
Z-2015/058294 is ingetrokken.

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Beethovenlaan 120 (Z-2017/037292), Step by Step Aals-

meer op 7 oktober 2017,
  ontvangen 24 juli 2017
- Witteweg 3 (Z-2017/039624), Jubileum festival Alfa Ac-

countants & Adviseurs op 
  14 september 2017, ontvangen 7 augustus 2017

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

VASTSTELLING AANWIJZINGSBESLUITEN 
BURGEMEESTER BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING

De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend dat hij op 25 juli 
2017 de volgende aanwijzingsbesluiten behorende bij de APV 
heeft vastgesteld:
- Artikel 2:28 lid 5 Exploitatie openbare inrichting
- Artikel 2:29 lid 7 Openingstijd
- Artikel 2:67 lid 2 Verplichtingen met betrekking tot het 

verkoopregister
- Artikel 2:77 lid 2 Cameratoezicht op openbare plaat-

sen 
- Artikel 6:2 lid 1 Toezichthouders

Doel
Met de aanwijzingsbesluiten wordt nadere invulling gegeven 
aan de APV Aalsmeer, die op 16 maart 2017 door de raad is 
vastgesteld.

Ter inzage
De aanwijzingsbesluiten met bijbehorende stukken liggen 
vanaf vrijdag 11 augustus tot en met 22 september 2017 ter 
inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag tussen 8:30 en 14.00 en woensdag 
van 08.30 tot 20.00 uur).

Attendering
Aan deze attendering kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor de officiële bekendmaking verwijzen wij u naar de web-
site van Aalsmeer www.aalsmeer.nl.

Inwerkingtreding
De aanwijzingsbesluiten treden in werking op de achtste dag 
na die van bekendmaking.

De gemeente biedt een praam en de bijbehorende 
Honda en Penta motoren te koop aan 
U kunt de praam en de motoren bezichtigen en nadere 
informatie inwinnen bij: Jachthaven ’t Drijfhuis, Uiter-
weg 27, 1431 AA Aalsmeer. Contactpersoon: de heer M. 
Eveleens (T. 0297-322211). U kunt ook informatie opvra-
gen bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Aals-
meer per telefoon (0297-387514) of via de mail (secre-
tariaat.college@aalsmeer.nl). Geïnteresseerden kunnen 
hun bod, voorzien van persoonsgegevens en telefoon-
nummer, uiterlijk maandag 21 augustus in een gesloten 
envelop afgeven op het gemeentehuis ten name van het 
bestuurssecretariaat.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

sen van 6 lichtmasten voor sportveldverlichting. Toelich-
ting: is per abuis als milieuvergunning gepubliceerd op 
03-08-2017 in plaats van als omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Werven 33, 1431 CP (Z-2017/038249), het onderheien van 

het terras/tuin/oprit rondom de woning
- Stommeerweg 95 en 97, 1431 EV (Z-2017/038477), het 

kappen van 2 populieren op de zij- en achtererf
- Mozartlaan 3, 1431 ZK (Z-2017/038384), het plaatsen van 

een dakkapel aan  de voor- en achtergevel
- Zijdstraat 24, 1431 ED (Z-2017/038726), het kappen van 

een kastanjeboom achter het huis
- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/038949), het 

afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van 
erf bij de woonark

- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/038943), het 
herbouwen van een steiger aan de zuidkant van een woon-
ark ter bescherming tegen wind en water

- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/038932), het 
oprichten van een berging behorende bij een woonark

- Hornweg 199, 1432 GJ (Z-2017/038909), het uitbreiden 
van een woonhuis

- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/039000), het 
graven en dempen van water t.b.v. het verkrijgen van vol-
doende diepgang voor de ligplaats van een nieuwe woon-
ark en het verstevigen en uitdiepen van de oever 

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

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 
- Rietwijkeroordweg 60 kwek, 1432 JE (Z-2017/029393), 

het plaatsen van een kooldioxide-installatie. Verzonden: 
28-07-2017

- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2017/018016), het verlen-
gen van de omgevingsvergunning ten behoeve van tijde-
lijke locatie kinderopvang. Verzonden: 28-07-2017

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2017/027297), het oprich-
ten van een kantoorgebouw Flora Holland. Verzonden: 31-
07-2017

- Hornmeerpark (nabij Burgemeester Kasteleinweg sectie 
A, nr. 7055), 1431 GB (Z-2017/029983), het leveren en 
aanbrengen van 4 bruggen en 1 vlonder, het plaatsen van 
beschoeiing en damwanden van hardhout t.b.v. het reno-
veren van Hornmeerpark. Verzonden: 01-08-2017

- Rozenstraat 2A, 1431 BL (Z-2017/026540), het uitbreiden 
van de sporthal met twee bergingen. Verzonden: 03-08-
2017

- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023453), het uit-
breiden van de winkel, het vervangen van een lichtkoepel 
door een lichtstraat en het vervangen van de pui. Verzon-
den: 03-08-2017

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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.  

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

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

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

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Lacerda Da Silva M.A. 02-06-1982 01-08-2017

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

VASTSTELLING AANWIJZINGSBESLUITEN B&W 
BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE 
VERORDENING 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
zij op 25 juli 2017 de volgende aanwijzingsbesluiten beho-
rende bij de APV hebben vastgesteld:
- Artikel 2:42 lid 4 Plakken en kladden
- Artikel 2:48 lid 1 Verboden drankgebruik
- Artikel 2:57 Loslopende honden
- Artikel 2:58 lid 3 Verontreiniging door honden
- Artikel 2:60 lid 1 Houden of voeren van hinderlijke of 

schadelijke dieren
- Artikel 2:73 lid 1 Gebruik van consumentenvuurwerk tij-

dens de jaarwisseling
- Artikel 3:4 lid 1 en 2 Seksinrichtingen
- Artikel 4:2 lid 1 tot en met 3 Aanwijzing collectieve festi-

viteiten 
- Artikel 4:13 lid 1 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, af-

valstoffen enz. 
- Artikel 4:19 lid 1 Aanwijzing kampeerplaatsen
- Artikel 5:3 lid 1 Te koop aanbieden van voertuigen
- Artikel 5:8 lid 1 Parkeren van grote voertuigen
- Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets
- Artikel 5:13 lid 5 Inzameling van geld of goederen
- Artikel 5:16 lid 2 Vrijheid van meningsuiting
- Artikel 5:32 lid 2 Crossterreinen 
- Artikel 5:33 lid 2 Beperking verkeer in natuurgebieden
- Artikel 6:2 lid 1 Toezichthouders

Doel
Met de aanwijzingsbesluiten wordt nadere invulling gegeven 
aan de APV Aalsmeer, die op 16 maart 2017 door de raad is 
vastgesteld.

Ter inzage
De aanwijzingsbesluiten met bijbehorende stukken liggen 
vanaf vrijdag 11 augustus tot en met 22 september 2017 ter 
inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag tussen 8:30 en 14.00 en woensdag 
van 08.30 tot 20.00 uur).

Attendering
Aan deze attendering kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor de officiële bekendmaking verwijzen wij u naar de web-
site van Aalsmeer www.aalsmeer.nl.

Inwerkingtreding
De aanwijzingsbesluiten treden in werking op de achtste dag 
na die van bekendmaking. 

Vervolg op volgende blz.



Zonnig jazz-optreden in 
Brasserie Nieuwe Meer 
Aalsmeer - Zondag 13 augustus 
kan in de sfeervolle Bar- Brasserie 
Kempershoek, vanaf 16.00 uur, on-
der het genot van een drankje en 
hapje, geluisterd worden naar de 
warme klanken van het Elma Nij-
huis Kwartet. Er wordt vooral inge-
zet op heerlijke easy listening songs 
en klassiekers als ‘Summertime’ 
en ‘Sunny’. Het Elma Nijhuis kwar-
tet bestaat uit een nieuwe samen-
stelling en dit is een van hun eerste 

optreden. De band bestaat uit Elma 
Nijhuis (zang), Jaap Zwaag (bas), 
Don Spitsbergen (drums) en Philip 
Gerretsen (gitaar).
Het optreden duurt tot 18.00 uur. 
Entree is uw gift. Na het optreden 
gelegenheid om te dineren; een 
3-gangen Jazz menu kost €24.50. 
Eten a la carte kan natuurlijk ook. 
Brasserie Nieuwe Meer vind je aan 
de Stommeerweg 2, Aalsmeer. Tele-
foon: 0297-324589.

Buurtboekenkast overtreft de 
verwachting: initiatief slaat aan!
Aalsmeer - Een van de initiatief-
nemers van de buurtboekenkast is 
Mieke Keessen.  ‘Via Face-book las 
ik een vraag of er mensen waren die 
mee wilden denken over wat uitein-
delijk de Buurtboekenkast is gewor-
den. Na de nodige brainstorm avon-
den bleven er vier Aalsmeerse be-
woners over die er de schouders on-
der hebben gezet.’ Inmiddels staan er 
zestien boekenkasten verspreid over 
Aalsmeer/Kudelstaart : Vier in tui-
nen en twaalf in de openbare ruim-
te. De buurtboekenkast is mede ont-
staan na het verdwijnen van de bieb 
in Aalsmeer oost en Kudelstaart. ‘Nu 
kunnen mensen toch binnen hand-
bereik aan boeken komen.’ vertelt 
docent basisschool Mieke Keessen. 
 
Dat het plan aanslaat is na een 
klein jaar praktijkervaring duidelijk.
Want hoe leuk is het niet dat wan-
neer je ’s avonds de hond uitlaat om 
dat te combineren met een boek uit 
de buurtboekenkast. Nog even voor 
het slapen gaan met een glaasje wijn 
een paar bladzijdes lezen om vervol-
gens tevreden onder de wol te krui-
pen. Of het boek te bewaren voor 
een vrij uurtje en de tijd te vergeten 
omdat een boek bij uitstek geschikt 
is om je even in een andere wereld 
te kunnen wanen en te voelen. Een 
boek te vinden waar je een spreek-
beurt over kunt houden op school. 
Of een boek dat je samen gaat be-
spreken met vrienden, de buren of 
collega’s. 

Geheel vrijblijvend lenen
Het lenen van de boeken is geheel 
vrijblijvend. Het boek kan na lezen 
weer terug gezet worden, maar je 
kunt ook een boek ruilen, je neemt 
een boek mee en zet een boek van 

jezelf terug. De buurtboekenkast 
gaat op basis van vertrouwen er is 
geen administratieve rompslomp. 

Wie op zoek is naar een studie-
boek, een kookboek of een boek uit 
de Bouquet reeks zoekt tevergeefs. 
‘Studieboeken zijn te specialistisch 
en kook boeken zijn te kust en te 
keur te vinden bij de Dorcas. Wij 
houden het op de literaire romans en 
kwalitatief goede kinderboeken.’   Op 
zich zijn een aantal reeds geplaats-
te kasten al de moeite van het be-
kijken waard. Zo heeft een bewoon-
ster een paar nachtkastjes gekocht 
bij de Dorcas de naden afgekit zo-
dat de boeken niet vochtig worden, 
de kastjes geschilderd en voorzien 
van leuke teksten en het dakje maakt 
het geheel compleet. Het is een blij 
makend kunstwerk geworden.  Ook 
Mieke heeft in haar tuin een kast be-
schilderd, zij koos voor de Aalsmeer-
se kleuren. De kast bevat één plank 
voor volwassenen en één plank voor 
de jeugd. In totaal kan er gekozen 
worden uit zo’n zestig boeken.

Bouwtekening beschikbaar
Wie overigens niet zo inventief is 
maar best een boekenkast in de 
tuin wil plaatsen, is er een bouwte-
kening beschikbaar. En stel u heeft 
toevallig een vochtvrije schuur over 
dan houdt het team zich aanbevolen 
om daar de boeken te mogen op-
slaan. Ook zou het fijn zijn wanneer 
er meer buurtboekenkast adressen 
bijkomen. Daar is best behoefte aan.

Buurtboekenkasten zijn te vinden op 
de volgende locaties: Jongerencen-
trum 201, Gemeentehuis, Café Joppe, 
voormalige bibliotheek Kudelstaart,  
Stichting de Binding Zijdstraat (53), 

Roerdomplaan 89, Jupiterstraat 6, 
Zuiderpark 35, Parklaan, Dorpshuis 
Kudelstaart, Café Op de Hoek, Leeg-
hwaterstraat 20, Fort Kudelstaart, Re-
creatiepark Aalsmeer (Uiterweg 214). 
Binnenkort: Buurthuis het Middel-
punt (Wilhelminastraat 55) en Zwem-

bad de Waterlelie. 
Meer informatie is te vinden via Fa-
cebook buurtboekenkast Aalsmeer/
Kudelstaart, of  via e-mail buurtboe-
kenkast@outlook.com 

Janna van Zon 

Excursie Schinkelbos op 
zondag 13 augustus
Regio - Er zijn een paar gebieden in 
het Amsterdamse Bos, die een na-
tuurlijk karakter hebben. Het beheer 
van zo’n gebied is beperkt en de na-
tuur kan in deze gebieden zijn gang 
gaan. Één daarvan is het Schinkel-
bos. De enige echte beheerders hier 
zijn de Schotse hooglanders. De 
planten, w.o. veel distels, die ze la-
ten staan worden weer met veel ge-
kwetter van hun zaadjes  ontdaan 
door Puttertjes, vooral nu goed te 
zien. Naar dit gebied nemen wij - 
gidsen van IVN Amstelveen - u mee. 

Het is een woest gebied en tegelij-
kertijd een pleisterplaats voor een 
grote hoeveelheid planten, vogels 
en vlinders in een anderszins strak 
vormgegeven omgeving onder de 
rook van Schiphol en in de schaduw 
van de kassen, maar dat alles maakt 
het des te bijzonderder. Zondag 13 
augustus om 10u hopen we u daar 
te zien. We verzamelen op de par-
keerplaats ter hoogte van Bosrand-
weg 35 te Aalsmeer. Voor meer in-
formatie: 0625083910 zie ook www.
ivn.nl/afdeling/amstelveen

Nieuwe leden zijn welkom!
Doopsgezind Kerkkoor 
Aalsmeer start seizoen
Aalsmeer - Na de prachtige afslui-
ting van ons koorseizoen met de Jo-
ris-mis die ons boven onszelf deed 
uitstijgen begint het Doopsgezind 
kerkkoor Aalsmeer weer aan een 
nieuw seizoen. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom vanaf woensdagavond 

6 september om 20.00 uur in het ach-
terzaaltje van de kerk in de Zijdstraat  
55 Aalsmeer. We hopen er weer een 
fijn muzikaal jaar van te maken. In-
formatie over het Kerkkoor bij Janina 
van der Laarse tel: 0297-320762 of e-
mail kerkkoor@dgaalsmeer.nl

Praamdief loopt 
tegen de lamp

Rijsenhout - Omstreeks 12.00 
uur op zondag 6 augustus be-
merkte de eigenaar van een 
praam dat zijn vaartuig weg was. 
De praam was weggenomen uit 
de IJsvogelsloot (Rijsenhout). De 
man maakte melding van de dief-
stal op social media. Dat lever-
de de tip op dat de praam ge-
zien was ergens aan de Oostein-
derweg. Eenmaal op de plek waar 
het vaartuig was gespot, kwam 
hij inderdaad zijn praam tegen, 
met daarop drie knapen. De poli-
tie werd gewaarschuwd en daar-
op kon een van de jongens wor-
den aangehouden. Het betreft 
een jongen van 17 die eerst aan-
gaf de praam 'gekocht' te heb-
ben. Later kwam de diefstal naar 
boven. De zaak is in handen van 
justitie en de praam is terug naar 
de rechtmatige eigenaar.

Hoge boetes 
voor illegale 
vispraktijken

Aalsmeer - Aan het Zwanen-
meertje in Aalsmeer-Oost wer-
den de afgelopen week fikse boe-
tes uitgeschreven. Een controleur 
van 'Vislust' schreef op zaterdag 
5 augustus, 10.00 uur een bekeu-
ring uit aan een man van 31 die 
geen geldige vispas kon tonen: 
130 euro. De andere man, van 26, 
viste met maar liefst vijf hengels: 
350 euro boete. Twee hengels zijn 
toegestaan. De controleurs van 
'Vislust' gaan wekelijks op pad 
langs viswater in de gemeente. 

Twee auto’s van 
één eigenaar 

gestolen
Aalsmeer - Een bewoner van de 
Jac. P. Thijsselaan kwam woens-
dagochtend 2 augustus tot de 
ontdekking dat zijn beide au-
to's waren gestolen. Eén daar-
van, een Volkswagen Polo vond 
hij de volgende dag zelf terug, in 
de Parklaan. De ander, een grijze 
Seat Leon met kenteken 67-XX-
SP, is niet meer aangetroffen. De 
diefstal moet zijn gebeurd woens-
dag 2 augustus middernacht en 
kwart over zeven 's ochtends.

Bloed blijkt 
ketchup

Aalsmeer - Tussen zaterdag 5 
augustus, 13.00 uur en zondag 
6 augustus 12.00 uur, is bij een 
tuinhuisje aan het begin van de 
Oosteinderweg ingebroken. De 
toegangdeur werd geforceerd 
en de dieven blijken in het huis-
je gegeten te hebben. De politie 
trof bloed aan dat later tomaten-
ketchup bleek te zijn. Vervelend is 
dat de 'eters' eveneens een aan-
tal goederen hebben gestolen. 
Het gaat om een fiets, een hengel, 
een decoupeerzaag en een boor-
machine. Tevens werd een laptop 
meegenomen, echter die werd la-
ter bij de oever van de Ringvaart 
weer teruggevonden. De dieven 
zijn dus waarschijnlijk via het wa-
ter naar het tuinhuisje gekomen. 
De zaak is in onderzoek.

Rubberboot van 
twee dagen oud 

gestolen
Aalsmeer - Een rubberboot van 
het merk Talamex, type TLA 250 
is in de nacht van zaterdag 5 op 
zondag 6 augustus weggenomen. 
Het vaartuig was slechts twee da-
gen in bezit van de gedupeerde 
eigenaar. Plaats van de diefstal is 
de Ringvaartzijde, waar de boot 
aan de tuinsteiger vastgemaakt 
was met een deugdelijk slot. Dat 
bleek te zijn doorgeknipt.

Officiële Mededelingen
10 augustus 2017

TERRASVERGuNNiNG (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende terrasvergunning  is aangevraagd:
- Ophelialaan 89, 1431HB (Z-2017/037805), Shawarma 
Shop Sfinx, ontvangen 25 juli 2017

dRANk- EN HORECAVERGuNNiNG (VERLEENd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Edisonstraat 6, 1433KA (Z-2017/023354), Rolo Events 
(Sporthal de Proosdijhal), verzonden
    31 juli 2017

GEACCEpTEERdE MELdiNG(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 43a, 1431 HW (Z-2017/039335), Optreden van 
een pianist die op 6 augustus 2017,
  melding akkoord op 4 augustus 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER iNZAGE: 
t/m 14-08-17: zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

tot kostenverhaal - Zwarteweg 147, Aalsmeer 
Z-2016/057592

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

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

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

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

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

t/m 22-09-17: aanwijzingsbesluiten B&W (met bijbehorende 
stukken) behorende bij de Algemene Plaatse-
lijke Verordening. 

t/m 22-09-17: aanwijzingsbesluiten burgemeester (met bij-
behorende stukken) behorende bij de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG (AANVRAGEN)  
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Ophelialaan 89, 1431HB (Z-2017/037805), Shawarma 

Shop Sfinx, ontvangen 25 juli 2017

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG (VERLEENd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Edisonstraat 6, 1433KA (Z-2017/023354), Rolo Events 

(Sporthal de Proosdijhal), verzonden
  31 juli 2017

gen ons wereldwijd om maatrege-
len te nemen. Verduurzaming is een 
noodzaak. Gelukkig groeit het besef 
dat het roer om moet, als wij nog een 
leefbare wereld aan onze kinderen 
willen doorgeven. Maar wat betekent 
dit voor ons leven hier in Aalsmeer?

Wat is verduurzaming eigenlijk?
Duurzaamheid gaat over slimme 
keuzes voor de toekomst met oog 
voor mens, natuur en economie. 
Niet alleen voor de mensen hier en 
nu, maar ook ‘daar en later’. We pra-
ten dus niet alleen over verduurza-
ming aan de harde kant, zoals het 
besparen van energie, maar ook 
over de zachte, sociale kant. Hoe 
zorgen we er samen voor dat on-
ze samenleving open staat voor ie-
dereen, en elke Aalsmeerder (ook) 
in de toekomst mee kan doen?  Hoe 
gaan we elkaar, inwoners, onderne-
mers, organisaties en gemeente, in-

spireren om met elkaar die duur-
zame ontwikkeling in Aalsmeer tot 
stand te brengen? Daar gaat de 
tweede bijeenkomst van ‘Aalsmeer 
inzicht’ over. Het doel van de avond 
is om wederom met elkaar het ge-
sprek aan te gaan. Er wordt niet al-
leen naar elkaar geluisterd, maar de 
aanwezigen gaan juist ook met el-
kaar in gesprek! Maurits Groen is 
uitgenodigd als spreker en geluis-
terd kan worden naar 3 Aalsmeer-
se ondernemers ter inspiratie. Daar-
na schuift eenieder aan bij een ge-
sprekstafel. Daar wordt gepraat met 
elkaar over verschillende vragen op 
het gebied van ecologische, eco-
nomische en sociale duurzaamheid 
en worden gedachten uitgewisseld 
over kansen en uitdagingen voor de 
toekomst van Aalsmeer. De avond 
wordt afgesloten met een gezellige 
borrel. Aanmelden kan via de web-
site www.aalsmeer.nl

Bijeenkomst ‘Aalsmeer 
Inzicht’ over verduurzaming
Aalsmeer - De tweede bijeenkomst 
van Aalsmeer Inzicht vindt op 20 sep-
tember plaats in het Wellantcollege 
locatie De Groenstrook aan de Jac. 
P. Thijsselaan 18. De gemeente wil 
graag weten hoe inwoners aankijken 
tegen verduurzaming in Aalsmeer.

Waar gaat de bijeenkomst over?
Hoe zorgen we ervoor dat wij in de 
toekomst geen afval meer hebben? 
Welke kansen en uitdagingen zien 
wij om Aalsmeer duurzamer te ma-
ken? Klimaatverandering en groeien-
de schaarste van grondstoffen dwin-
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Wandelen langs kunstkasten (6)
Lex Berghuis: “Wil jij dit ook?”
Aalsmeer - De wandeling langs 
kunstkasten bevindt zich nog 
op het Praamplein. Nog steeds 
zijn alle hier beschilderde elek-
triciteitshuisjes nog niet in het 
voetlicht gezet. Deze week het 
kunstwerk van de initiatiefnemer 
van dit project: Lex Berghuis

“Mijn kast geeft in een leesba-
re graffi tistijl de informatie over het 
project. Ik wil met mijn kunstkast 
iets vertellen. Passanten laten zien 
wat er gebeurt op het Praamplein 
en wat het project inhoudt.”
Lex Berghuis koos voor een kast die 
dichtbij de overkapping van de win-
kelwagentjes van Albert Heijn staat. 
Een nogal dynamische plek.
Dat Lex van letters houdt is onmis-
kenbaar terug te zien in door hem 
beschilderde kast. Op de voorkant 
schilderde hij in sierlijke letters de 
naam van het project: Kunstkast. 
En op de linkerzijkant de tekst: Wil 
jij dat ook? “Om de mensen te la-
ten weten dat iedereen zelf ook kan 

meedoen, door een kast aan te mel-
den of een kast te beschilderen”, 
legt hij uit. Daarom op de rechterzij-
kant de gegevens om contact op te 
nemen via social media en om meer 
te weten te komen van het kunst-
kast project. Op de achterkant staat 
de handtekening van maker Lex.
“Misschien gek, maar ik vind die 
heel mooi gelukt. Ook de Aalsmeer-
se vlag ontbreekt niet, om de ge-
meente te bedanken voor hun hulp 
bij het realiseren van wat eerst niet 
meer dan een leuk idee was.”
Wanneer Lex op de drukke opening 
van het project op het Praamplein 
tussen de bedrijven door aan het 
schilderen is hoort hij lachend het 
commentaar aan van de mensen die 
eerst met een volle kar boodschap-
pen naar de auto lopen om vervol-
gens de lege kar terug te brengen.  
De uiteenlopende reacties doen 
hem goed. Voor hem moet zijn kast 
vragen oproepen en beantwoorden. 
Wat dat betreft wordt Lex op zijn 
wenken bediend. Janna van Zon

Eerste lustrum

KCA Pop-up Art Store 
tijdens de Kunstroute
Aalsmeer - In aanloop naar de 
KCA Kunstroute besteedt De 
Nieuwe Meerbode aan dit bij-
zondere kunstweekend gehou-
den op zaterdag 16 en zondag 
17 september.  Deze week ver-
telt: Winkeljuffrouw Hansje. 

Het heeft even geduurd voor Hans-
je Havinga zich gewonnen gaf en 
dacht: ‘OK, ik doe het’. Tijd voor een 
interview, tijd voor PR!’. Dat heeft 
niets te maken met arrogantie maar 
gewoon met bescheidenheid. Hans-
je is een vrouw die achter de scher-
men gewoon haar werk wil doen en 
daarvoor niet voor het voetlicht ge-
haald hoeft te worden. Zo denkt zij 
eigenlijk nog steeds maar voor het 
goede doel zet zij even haar weer-
stand opzij.  Tenslotte wil zij zoveel 
mogelijk mensen naar haar Pop-
up Art Store zien te krijgen. Voor de 
vijfde keer door haar georganiseerd 
en met succes. Je kunt er enige en 
ideale cadeautjes inslaan voor kerst, 
verjaardag, sinterklaas, om iemand 
zomaar een plezier te doen of des-

noods gewoon om jezelf te verwen-
nen.  Dol als zij is om te wandelen 
en inkopen te doen in Amsterdam-
se Haarlemmerstraat zag zij zo’n zes 
jaar geleden een winkeltje die al-
leen maar portemonnees verkocht. 
‘Dat is leuk’, was haar eerste reac-
tie en de tweede: Maar dat is ook 
leuk om te organiseren voor de KCA 
Kunstroute.
‘Ik heb het besproken met de leden 
van de werkgroep en die vonden 
het een fantastisch idee. Ik kreeg de 
ruimte om het uit te werken, ging op 
zoek naar een locatie en vond die 
voor twee jaar bij opticien optome-
trist Nico Dames in de Zijdstraat. 
Een jaar in het winkeltje waar nu de 
bloemist Raymond zit en dit jaar is 
de locatie evenals verleden jaar op 
de Uiterweg 184. 
Kunstwerkjes tot dertig euro 
‘Ik schrijf alle deelnemers aan de 
kunstroute aan en vraag hen mee te 
doen. Het gaat om kunstwerkjes tot 
dertig euro. Er zijn kunstenaars die 
het zo een leuk idee vinden dat zij er 
speciaal iets voor maken. Zoals ke-

ramiste Annemiek Rosenberg, ken 
je de kerstballen die zij maakt? Die 
zijn zo mooi. Ook keramiste Carla 
Huson maakt altijd iets bijzonders, 
die is zo creatief.’ Maar dat zijn niet 
de enige hebbedingen want Hans-
je maakt zelf ook prachtige kettin-
gen. Met engelengeduld rijgt zij mil-
limeter kleine kraaltjes aaneen, ver-
vlecht deze op een ingenieuze wijze 
tot een ketting die tenslotte een sie-

The Shack’s Woodstock Jam
Love Peace & Music

Con Amore hervat repetities
Aalsmeer - Maandag 14 Augus-
tus komt Con Amore weer bij el-
kaar in de rozen tribune van the 
Beach, start van het nieuwe sei-
zoen. Er staat gelukkig nog al het 
een en ander op de agenda, waar-
voor we kunnen studeren. Als eer-
ste gaat Con Amore op open mo-
numentendag naar Apeldoorn om 
daar op verschillende podia’s een 
optreden  te verzorgen met als slot 
een gezellig samenzijn. In septem-
ber zingt Con Amore in de markt-
pleinkerk in Hoofddorp en in Ok-
tober wordt er meegewerkt aan 

het KWF koren festival in studio 
Aalsmeer Daarna begint het stude-
ren voor verschillende kerst mede-
werkringen en een eigen kerstcon-
cert in Aalsmeer. Voor 2018 gaat de 
studie in hoofdzaak naar ons 60 ja-
rig bestaan. U ziet voldoende werk 
voor het koor, maar er kunnen een 
aantal zanger bij. In de loop van de 
tijd is het koor afgeslankt en met 
rond de vijftig leden gaat het nog 
steeds, maar die worden ook ouder. 
Dus nieuwe  zangers zijn van harte 
welkom. Info via de website www.
amkconamore.nl of 0297-323847.

Oude Meer - Zondag 13 augustus 
gaat The Shack weer terug in de tijd 
naar het Woodstock tijdperk! Geen 
groot evenement maar gewoon op 
z’n “Shack’s” met goeie muziek. Een 
“Woodshack-Sunday” dus! In ’n re-
laxte Woodstock-sfeer muziek ma-
ken op het gezellige terras aan het 
water! Hoe tof is dat! En een groot 
succes, zowel bij de muzikanten als 
bij het publiek, want  er is niets leu-
ker dan muziek maken met elkaar 
en als liefhebber te genieten van 
deze muzikanten. We hebben Hans 
en Remco Millenaar bereid gevon-
den om het voortouw te nemen op 
deze muzikale middag, en muzikan-
ten die mee willen spelen/zingen 
zijn van harte welkom. Zowel jong 
als oud, iedereen herinnert zich 
nog wel al die prachtige en tijdlo-
ze songs van o.a. Melanie, CCR, The 
Band, Janis Joplin, Jefferson Airpla-
ne, Doobie Brothers, Joe Cocker, Ji-
mi Hendrix. Net als vorig jaar be-
loofd het een middag van herken-
ning te gaan worden met een hoog 
meezing gehalte!

Raw Medicine & Rob Klerkx & The 
Secret
Vrijdag 18 augustus: Raw Medici-
ne met oud leden van o.a. Herman 
Brood en Vitesse. Dirk Vermeij, Ru-
dy Englebert en Arthur Bont spelen 
dampende Rock ’n Roll die je ou-
derwets naar de keel grijpt. En ui-
teraard komen ook de gouwe ouwe 
juweeltjes voorbij. Zondag 20 au-
gustus Rob Klerkx & The Secret. In 
The Shack is Rob Klerkx het meest 
bekend als die fantastische drum-
mer van undercoversessie als Pearl 
Jam en Lenny Kravitz, maar in Ne-
derland toch vooral door zijn werk 
als drummer van Moke. Deze veel-
zijdige muzikant staat, met een klei-
ne bezetting van zijn eigen band, op 
zondag 20 augustus in The Shack in 
een prachtige akoestische setting! 
Een absolute aanrader!
Zondag 13 augustus open: 15.00, 
aanvang 16.00 Entree Gratis! Voor 
het programma en openingstijden 
ga je naar www.the-shack.info. 
Adres: The Shack, Schipholdijk 
253B, 1438AC Oude Meer

raad om de hals is. Niet één ketting 
is het zelfde. De cadeautjes wor-
den prachtig ingepakt, iedere kun-
stenaar drukt een eigen stempel 
en ach als Hansje ergens een paar 
leuke lapjes heeft opgedoken dan 
naait zij met alle liefde en plezier op 
de machine een aantal inpak zakjes.   
Of zij nog wensen heeft?  ‘Oh ja…..
ik ben op zoek naar een oude nog 
werkende kassa. Ik heb er vier jaar 
één kunnen lenen maar dat lukt 
nu niet meer, heb al een adverten-
tie gezet maar zonder succes. Mis-
schien na deze oproep? Dan heeft 
dit interview toch iets opgebracht.’ 
lacht zij spontaan. De Pop-up Art 
Store is alleen maar tijdens de KCA 
Kunstroute op zaterdag 16 en zon-
dag 17 september van 12.00 uur tot 
17.00 uur geopend. 

Janna van Zon

Martin Verbeek treedt op tijdens het carnaval
in ‘Het Seringenpark’ in 1993

Kassenzee op de hoek Aalsmeerderweg-Molenvliet
in de vijftiger jaren

In 1997 worden in de Zijdstraat
Kluunwedstrijden gehouden

De Stommeermolen
in de jaren dertig

Klaas de Boer houdt toezicht bij het boterhammen
klaarmaken voor de corso-opbouwnacht in de CAV (1952)

Drukte in Zaal II van veiling
Bloemenlust anno 1930

Aalsmeer - Vanavond en mor-
genavond (10 en 11 augustus), 
tussen zeven en acht uur, start in 
het Boekhuis in de Zijdstraat de 
kaartverkoop voor het zesde Nos-
talgisch Filmfestival, dat op dins-
dag 5 september in de feesttent 
op het Praamplein wordt gehou-
den. Voor zowel de middag- als 
de avondvoorstelling, bedraagt de 
toegangsprijs 7,50 euro (inclusief 
garderobe en koffi e/thee). 
Evenals voorgaande jaren, is jour-
nalist Dick Piet ook nu weer ver-
antwoordelijk voor de samenstel-
ling van het programma. Mede 
dankzij veel nooit eerder vertoond 
beeldmateriaal dat hem uit parti-
culiere fi lmarchieven beschikbaar 
is, kan hij een verrassend nieuw 
programma presenteren. 
Bijvoorbeeld door Siep Hazenberg 
eind jaren ’30, begin jaren ’40 ge-
maakte opnamen op en rond zijn 
kwekerij aan de Aalsmeerderweg 
(waar nu tuincentrum Het Oosten 
is). Maar ook van de strenge win-
ter van 1942, zwemplezier in Het 
Oosterbad in 1944 en de Colum-
biaschool in de 1e J.C. Mensin-
glaan in 1956.
Uit 1957 dateert een fi lm van het 
bejaardenreisje van buurtvereni-
ging ‘De Pomp’. Voorts beelden 
uit 1960 van de bouw van de win-
kel van Foto Looy in de Ophelia-
laan en de Corsowielerronde in 
1970.
Dat vooral op de Uiterweg door 
de jaren heen veel is veranderd, 
komt duidelijk naar voren in de 
door W.J. Kniep in 1986 gemaak-
te kleurenfi lm van de inmiddels 
verdwenen kwekerijen van Aldert 
Heeren en  Klaas Keessen, resp. 
Uiterweg 19 en 174. De kwekerij 
van Heeren lag schuin tegenover 
Dahlia Maarse. Hier werd in 1982 
de Historische Tuin geopend, 
waarvan ook een fi lm wordt ver-
toond. 
Van veel eerder, 1968, dateert een 
fi lm van de sloop van de brug 
in de Van Cleeffkade over de 
Kerkwetering.
Een drietal korte fi lms van be-
jaardenhuis ‘Het Seringenpark’ 
zorgt ongetwijfeld voor veel hi-

lariteit: de ‘Amsterdamse dag’ in 
1991, het Carnaval in 1993, met 
een (laatste) optreden van con-
ferencier Martin Verbeek, en het 
afscheidsfeest van Het Seringen-
park op 28 april 1993, vanwege 
de verhuizing naar Zorgcentrum 
Aelsmeer. 
Uit de jaren negentig dateren ook 
twee fi lms Maarten Maarse: het 
Aquacorso in de Ringvaart (1990) 
en kluunwedstrijden in de Zijd-
straat (1997).
‘Pareltjes’ op het nostalgisch fi lm-
programma zijn kleurenfi lms uit 
1949 (Hazenberg) en 1952 (Foto 
De Boer). In beide fi lms zijn niet 
alleen beelden van verschillende 
plekjes in Aalsmeer te zien, maar 
ook van het bloemencorso, inclu-
sief de corso-opbouwnacht in de 
CAV.
De oudste fi lms zijn die van 
Schiphol en omgeving, uit de ja-
ren twintig, waarop de luchthaven 
niet meer was dan een weiland 
met een paar barakken en een 
handvol toestellen van de KLM. 
Met een Fokker F-III werden in 
1922 luchtopnamen van Aalsmeer 
gemaakt. Uniek zijn voorts de 
beelden van de eerste luchtvaart-
dag op Schiphol in 1923.  Al jaren 
circuleren verschillende fi lmbeel-
den van oud Aalsmeer, waarvan 
Dick Piet onlangs ontdekte, dat 
die onderdeel uitmaken van een 
fi lm uit 1930. Hij kreeg de volle-
dige, originele fi lm in handen, die 
ter promotie van Aalsmeer dien-
de op de Internationale jaarbeurs 
te Zagreb. Hierin fraaie opnamen 
van onder meer CAV en Bloemen-
lust, kwekerijen, bloemenvervoer, 
de Stommeermolen en een vaar-
tocht over de Kleine Poel. Vanaf 
de toren van de CAV werd het ou-
de dorp gefi lmd.  Als u wilt we-
ten hoe Aalsmeer er vroeger (ook 
al weer) uitzag, zorg dan dat u op 
tijd een toegangskaart hebt. Voor-
gaande jaren vlogen de kaarten 
als zoete broodjes over de toon-
bank. Vooral de avondvoorstel-
ling was telkens snel uitverkocht. 
Overigens is het programma voor 
de middag (aanvang 2 uur) en de 
avond (aanvang 8 uur) hetzelfde.

Start kaart-
verkoop voor
Nostalgisch 
Filmfestival





Foto: Laurens Niezen

Brandweer opgeroepen
Aalsmeer - Op woensdag 2 au-
gustus omstreeks 16.00 uur is de 
Aalsmeerse brandweer opgeroe-
pen naar het Weteringplantsoen in 
Aalsmeer. Bezorgde buurtbewoners 
kregen geen gehoor van een be-
woner, welke bekend zou zijn met 

hartproblemen, waarop zij de hulp-
diensten ingeschakeld hebben. De 
brandweer is ter plaatse gekomen 
om de deur te openen voor ambulan-
ce en politie. Gelukkig bleek er later 
niets aan de hand te zijn, de bewoon-
ster was op dat moment niet thuis. 
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Goed surfweertje op zondag
Aalsmeer - De echte zomer houdt 
zich een beetje op de vlakte in au-
gustus, zo lijkt het. De zon is er wel 
maar de temperaturen lopen niet tot 
hoge waarden op. De eerste paar 
dagen van de maand moesten we 
bovendien ‘dealen’ met flink wat 
regen én zo nu en dan behoorlij-
ke wind. “Najaar”, zegt de pessimist 
maar de optimist grijpt het weer-

beeld aan om erop uit te trekken. 
Regenjas mee en gaan. Windsurfers 
vinden de wind natuurlijk fantas-
tisch en togen afgelopen dagen dan 
ook veelvuldig naar de Westeinder. 
Zondagmiddag kon je genieten van 
een mooi schouwspel dat diverse 
surfers op de Poel lieten zien. Ge-
zeten op het Surfeiland was het uit-
zicht zo gek nog niet.

Gemeente: Hornmeer bij 
Dreef blijft groen!
Aalsmeer - Voor de geplan-
de nieuwbouw van Integraal Kind-
centrum Triade en de woningbouw 

langs de Zwarteweg wordt een tij-
delijke bouwweg aangelegd. De 
doorsteek bij de Zwarteweg wordt 

later een fietsverbinding voor onder 
andere de kinderen die naar school 
gaan en de doorsteek bij de Dreef 

Foto: P.H. van der Zwan

Pionier Rit houdt defilé 
bij Cor Millenaar
Aalsmeer - Zaterdag 19 augustus 
zorgt Cor Millenaar weer voor een 
bijzondere middag.
Dat Cor van auto’s houdt is inmid-
dels wijd en zijd bekend, dat Cor 
zich inzet voor Aalsmeer is ook al-
lang geen geheim meer.  Maar wat 
hij nu voor elkaar heeft gekregen zet 
Aalsmeer toch net weer een beetje 
extra op de kaart.  
Met een goed netwerk en brain-
stormen kun je duidelijk ver komen 
en zeker wanneer daaruit een goed 
contact ontstaat. De samenwerking 
tussen Cor en Jeroen Helms van 
Helms Automotive Taxatie heeft ge-
leid tot een geweldige stunt die au-
toliefhebbers een unieke kans biedt 
om te komen kijken naar voertuigen 
van vóór 1919! 

Defilé
De deelnemende automobielen aan 
de  Pionier - Rit doen zo rond 15.15 
uur de locatie van Cor Millenaar op 
de Oosteinderweg 340 aan. 
Met een tussenstop van ruim een 

half uur is er voldoende tijd om het 
defilé van de tot in de puntjes ver-
zorgde schoonheden te bewonde-
ren. 
Bij schoonheid behoren ook de ge-
neugten van het goede leven en ze-
ker een mooi glas wijn. Daarvoor 
staat wijnslijterij Wittebol garant. 
Zo heel langzamerhand gaat de sa-
menwerking tussen de verschillen-
de ondernemers steeds beter. Cor is 
één van de aanjagers: “Als je elkaar 
niets gunt dan gaat het niet lukken, 
samenwerken dat is het geheim om 
een evenement te doen slagen”. 
Dit wordt nu echt zo’n middag om 
elkaar op een bijzondere loca-
tie omringd met klassieke vierwie-
lers te ontmoeten, de vriendschap - 
en relatiebanden weer eens aan te 
halen. Belangstellenden zijn vanaf 
14.30 uur welkom.  De wijnbar sluit 
om 17.30 uur. Gezien de te verwach-
ten bezoekers wordt aanmelding op 
prijs gesteld. info@cormillenaar.nl 

Janna van Zon

wordt de toegang naar de huizen 
en de school. Ter voorbereiding op 
de komst van woningen en school 
wordt onder de bouwweg alvast de 
riolering aangelegd.
Voor alle werkzaamheden is er een 
aantal bomen gekapt. Om betere 
doorzichten richting het VVA terrein 
te verkrijgen wordt de lage begroei-
ing onder de bomen weggehaald. 
“Het blijft echter groen op de hoek 
van de Zwarteweg en de Dreef”, be-
nadrukt de gemeente na reacties 
van diverse inwoners die hun mooie 
Hornmeer dachten te zien verdwij-
nen. “De karakteristieke dubbele 
bomenrij wordt vrijwel in zijn geheel 
gehandhaafd. Op termijn worden er 
ook weer bomen teruggeplaatst.”

Tijdelijke omleidingsroute
Vanaf medio september 2017 wordt 
de bouwweg als tijdelijke omlei-
dingsroute gebruikt. Dit in verband 
met werkzaamheden aan de roton-
de bij de Dreef en de Zwarteweg.
Naast de bouwweg wordt ook een 
klein depot met bouwkeet inge-
richt. Deze blijven tot medio 2019 
voor diverse projecten in gebruik. 
De werkzaamheden voor het aan-
leggen van de bouwweg duren tot 
eind september 2017.

Zonnebloem Aalsmeer rijdt 
naar Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Op woensdagmid-
dag 2 augustus is voor de twee-
de keer een groepje gasten van de 
Zonnebloem met een paar vrijwilli-
gers naar het Amsterdamse Bos ge-
weest. Nadat de vrijwilligers de gas-
ten van huis opgehaald hadden, re-
den ze naar de Boswinkel in het 
Amsterdamse Bos, waar twee elek-
trische golfwagentjes waren gere-
serveerd. Dit is een initiatief van de 
Rotary Aalsmeer-Uithoorn, die ook 
eigen vrijwilligers als chauffeurs 
hiervoor beschikbaar heeft. In ie-
der karretje kunnen dan 5 personen 
plaatsnemen.

Om half twee stapten de gasten in 
en maakten zij een prachtige tocht 
door het bos. Hoewel ieder dacht 
het bos wel een beetje te kennen, 
kwamen ze nu op paden waar ze 
nog nooit geweest waren. Met uit-
leg van de chauffeurs kwamen ze 

heel wat over het bos te weten. 
Vooral was er veel aandacht voor de 
bruggetjes, waarvan er vele ontwor-
pen zijn door Piet Kramer, een van 
de belangrijkste architecten van de 
Amsterdamse School.

Na een tussenstop bij Boerde-
rij Meerzicht voor een kopje koffie 
met een heerlijke appelpunt ging de 
tocht weer verder door het bos. Om 
vier uur precies arriveerden de kar-
retjes weer bij de Boswinkel, waar 
afscheid genomen werd van de 
chauffeurs en de gasten weer naar 
huis gebracht werden. De middag 
werd door de gasten zeer op prijs 
gesteld.

Wilt u meer weten over de Zonne-
bloem? Kijk dan op de website of 
neem contact op met Jos (voor-
zitter afdeling Aalsmeer) via 06-
25448638.

Nog enkele plaatsen vrij 
voor boottocht Rode Kruis
Aalsmeer - Er zijn nog een aantal 
plaatsen beschikbaar op de Avifau-
naboot die op 13 september
voor het Rode Kruis en de Zorgcen-
tra een rondvaart naar Amsterdam 
en terug zal maken. Dit jaar wordt, 
voor de eerste keer, door het Rode 
Kruis, Zorgcentrum Aelsmeer en ’t 
Kloosterhof een gezamenlijke boot-
tocht georganiseerd. Er zijn al heel 
wat aanmeldingen binnen maar er 
zijn nog een aantal plaatsen vrij en 
dat betekent dat vanaf heden ieder-
een zich kan aanmelden.
De kosten voor deze mooie tocht, 
inclusief lunch en hapjes en drank-
jes bedraagt EUR 40 per persoon. 

De boot zal op 13 september as om 
10.30 uur vertrekken vanaf de stei-
gers van het Zorgcentrum Aelsmeer.
Mocht u ook mee willen en kunt u 
niet op eigen gelegenheid naar het 
Zorgcentrum komen dan halen vrij-
willigers van het Rode Kruis u van 
huis op en zullen u ook weer thuis-
brengen.

Aanmelden kan tot 16 augustus as 
door te bellen naar een van de vol-
gende nummers:
Ineke Hoogeveen: tel. 328613, Marie 
Kluinhaar: tel. 0620.893879, Wenne-
ke Vooges: tel.0630.770852 .
Maar doe het snel want vol=vol.

Zondag weer inloop 65+
Aalsmeer - Zondagmiddag a.s. 13 
augustus is er de maandelijkse In-
loop in de Zijdstraat 55 (Doopsge-
zinde Kerk) van 15.00 uur tot 16.30 
uur. Het thema voor de Inloop van 
a.s. zondag is ‘Dat verdient een dou-
che’. Er klinkt een verhaal, we zingen 
een lied en we luisteren naar mu-
ziek waar het thema ook in door zal 
klinken. We beginnen met een kopje 

koffie of thee en de ontmoeting met 
elkaar. Steeds vaker weten mensen 
de weg naar de ‘Inloop’ te vinden. 
Die weg is voor alle 65 plussers uit 
Aalsmeer e.o.
Er wordt een vrijwillige bijdrage van 
2 euro per persoon gevraagd. U 
bent van harte welkom!
Voor vragen: Ellen van Houten (ou-
derenpastor: 06-14144344

Openingstijden Historische Tuin
Aalsmeer - Vorige week heeft er 
in de krant gestaan dat de Histori-
sche Tuin beperkt open is op zater-
dag en zondag. Op zaterdag en zon-

dag is de Historische Tuin ook vanaf 
10 uur open. De Historische Tuin is 
op dinsdag tot zondag geopend tus-
sen 10.00 – 16.30 uur.

Activiteiten in het Amsterdamse Bos
Schatten, geheimen en een 
boottocht met gids
Amstelland - Word piraat op 
woensdagmiddag 23 augustus om 
12.00, 13.30 of 15.00 uur. Gaan jul-
lie mee het Bos in, op zoek naar de 
schat? De zeerover heeft zijn schat 
verstopt, maar hij zoekt een bete-
re plek. Help de piraat! Voor kinde-
ren van 2 tot 7 jaar en ouders/bege-
leiders. Start is bij de Boswinkel en 
de duur is een uur. Kosten € 5,00 per
kind en € 2,50 per ouder.
 
Stap op zondagmiddag 27 augus-
tus om 14.00 uur de boot in met 
een boswachter als gids en schip-
per en vaar door het Amsterdam-
se Bos. Hoe ziet het bos eruit van-
af het water? Het lijkt de Amazone 
wel! De Fluistervink is een open boot. 

Wel reserveren want er is plaats voor 
max. 30 mensen. De tocht duurt on-
geveer anderhalf uur. Tarieven zijn € 
10,- p.p. en € 6,- voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Reserveren en kaartver-
koop bij de Boswinkel: 020-5456100. 
Start van de rondvaart is bij de Am-
sterdamse Manege.
 
Kom op woensdagmiddag 30 augus-
tus om 12.00, 13.30 of 15.00 uur mee 
het Bos in om op een speelse manier 
bomen te onderzoeken. Hoe wer-
ken alle bomen in het bos samen? 
Ontdek het geheim van bomen. Voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar en ouders/
begeleiders. Start is bij de Boswinkel 
en de duur is een uur. Kosten € 5,00 
per kind en € 2,50 per ouder.

Theo Rekelhof de palingvisser
Zorgcentrum Aelsmeer

Op woensdag 16 augustus om 
15.00 uur komt Theo Rekelhof 
vertellen over zijn beroep als 
palingvisser en natuurlijk wordt er 
ook paling geproefd! 

IJsje met een wijsje!
Wijkpunt Voor Elkaer

Op vrijdag 18 augustus komt de 
nostalgische ijscokar van ijssalon 
Cadore met heerlijk vers ijs naar 
Wijkpunt Voor Elkaer.
Accordeonist Rens verzorgt de 
vrolijke wijsjes! Aanvang: 15:00 
uur. De kosten bedragen: € 4,- 
Deelname is bij opgave. U bent 
van harte welkom!

Woensdag & vrijdag menu 
Wijkpunt Voor Elkaer

Op woensdag 16 augustus maakt 
de kok een zomer cocktail met 
toast en boter. Daarna coq au vin 
met wijnsaus met daarbij stoof-
groenten, boeren salade en aard-
appel puree uit de oven. Als toetje 
fruit yoghurt met bitterkoekjes. 
De kosten bedragen €10,-. U bent 
hartelijk welkom vanaf 17:30 uur

Op vrijdag 18 augustus staat er 
een heerlijke Italiaans 3-gangen 
diner op het menu! We begin-
nen met een heldere minestrone 
soep met ciabatta brood met 
kruidenkaas. Daarna tortellini 
al formaggio, dat zijn deegkus-
sentjes met kaasvulling. Daarbij 
een rijkgevulde carbonara saus, 
geraspte kaas en een Italiaanse 
tomaten salade. 
Als dessert krijgt u heerlijke strac-
ciatella ijs en naar keus slagroom. 
De kosten bedragen € 10,-. Voor 
meer informatie of reserveren 
kunt u bellen met onze gastheer 
of gastvrouwen op tel. 0297-
820979. U bent op beide dagen 
hartelijk welkom vanaf 17:30 uur.

Gevraagd!
Voor het Haken/ breien met een 
missie in wijkpunt Voor Elkaer, 
zijn wij op zoek naar wol om de 
organisatie “knuffeldekens” te 
kunnen blijven steunen. Voor al 
die kinderen die het moeilijk heb-
ben, iets moois te maken..!!! 
Heeft u nog 
wat over? 
Heel graag! 

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
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Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet en combinatie 
Van Ackooy winnaars
Aalsmeer - Zaterdag 5 augustus 
en zondag 6 augustus stonden er 
weer vluchten op het programma. 
Zaterdag was er een Jonge duiven-
vlucht en zondag de door weersom-
standigheden in Frankrijk de laatste 
Dagfond vlucht vanuit La Souterrai-
ne. Op zaterdag om 11.45 werden 
de jonge duiven in Peronne los gela-
ten. De gemiddelde afstand was 290 
kilometer. Om 15.38.04 uur meldde 
zich de 17-422 bij Leo van der Sluis 
in Uithoorn. Deze duif maakte een 
gemiddelde snelheid van 1243,862 
meter per minuut (74,6 kilometer 
per uur). John van Duren uit Am-
stelveen werd tweede en Wim Wijf-
jes uit De Kwakel werd derde. Zon-
dag om 07.00 werden de duiven in 
La Souterraine in vrijheid gesteld, 
de gemiddelde afstand was 710 ki-
lometer. Om 16.16.07 meldde de 14-
050 zich bij Comb. van Ackooy in 
Hoofddorp. Deze duif had een ge-
middelde snelheid van 1283,734 (77 
kilometer per uur). Leo van der Sluis 
uit Uithoorn werd tweede en Wim 
Wijfjes uit De Kwakel werd derde.
Vanuit het Franse Perpignan ver-
trokken de duiven voor de laatste 
marathon vlucht met als resultaat 
een 8e Nationaal voor de Combina-

tie Baas & Berg uit De Kwakel.  

De uitslagen van de vlucht Peronne 
met 338 duiven en 15 deelnemers:  
1.  L. v.d. Sluis Uithoorn
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  W. Wijfje De Kwakel
4.  A. v.d. Wie Aalsmeer
5.  J.C.W. Spook Aalsmeer
6.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken     
     Aalsmeer
7.   Comb. van Ackooy Hoofddorp
8.   C. van Vliet Kudelstaart
9.   P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
10. Gerard & Lies v.d. Bergen 
     Kudelstaart
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. M. de Block Aalsmeer
13. A.J. van Belzen Kudelstaart
14. Th. v.d. Wie Aalsmeer
15. J.A. van Dijk Aalsmeer

De uitslagen van de vlucht La Sou-
terraine met 67 duiven en 6 deelne-
mers:  
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. L. v.d. Sluis Uithoorn
3. W. Wijfje De Kwakel
4. Gerard & Lies v.d. Bergen 
   Kudelstaart
5. J.H. van Duren Amstelveen 
6. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren1 in actie afgelopen seizoen.

Supercup handbal met 
FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Wat een geweldi-
ge prestatie van de voetbal-da-
mes, Europees kampioen! Als een 
hecht team ‘gevochten’ en over-
wonnen. Het damesvoetbal heeft 
hiermee een enorme impuls ge-
kregen. In Aalsmeer is voetbal voor 
meisjes en dames al heel populair. 
Zowel FC Aalsmeer als RKDES Ku-
delstaart hebben verschillende mei-
denteams, die fanatiek deelnemen 
aan de competitie.

Maar, niet alleen voetbal is populair. 
Ook handbal heeft Aalsmeerders in 
de ban. Met een vereniging als FI-
QAS, die hard aan de weg timmert 
om handbal meer in de schijnwer-
pers te zetten, begrijpelijk en overi-
gens met goede resultaten. Op zon-
dag 27 augustus kunnen handbal-
liefhebbers hun hart weer ophalen. 
Er wacht een belangrijk toernooi.

In Sportcentrum Houten vindt de-
ze dag de strijd om de Supercup 
plaats. Prolongeren VOC Amster-
dam en Limburg Lions hun over-
winning of nemen Tophandbal Dalf-
sen en FIQAS Aalsmeer de be-
kers in ontvangst? De eerste wed-
strijd (Amsterdam tegen Dalfsen) 
is om 14.00 uur. Om 17.00 uur start 
het treffen tussen Aalsmeer en Lim-
burg. Spannend. Wie weet toch nog 
een prijs voor de heren van handbal 
Aalsmeer. Er wordt, ondanks de va-
kantie, hard getraind. In het nieuwe 
seizoen overigens onder leiding van 
een nieuwe trainer. Bert Brouwer is 
hiervoor gecontracteerd.
Uiteraard hopen de heren van FI-
QAS Aalsmeer tijdens de Supercup 
op 27 augustus op massale steun 
van hun plaatsgenoten. Ben jij/u er-
bij? Kaarten reserveren kan via de 
website www.supercup-handbal.nl.

Toertocht Rondje Stelling 
telt nu drie afstanden
Aalsmeer - De sportieve fietstoer-
tocht Rondje Stelling biedt dit jaar 
drie dezelfde afstanden aan op haar 
drie startlocaties. Deelnemers kun-
nen zondag 3 september a.s. vanuit 
Uithoorn, Spaarndam en Uitgeest nu 
65, 120 en 170 kilometer lang genie-
ten van de historische forten in het 
prachtige Noordhollandse water-
landschap.
De organiserende partijen UWTC, 
Kennemer Toerclub, Alcmaria Victrix 
en Raisin Hope Foundation Neder-
land hebben zich dit jaar verenigd in 
de nieuwe stichting Fortza Velo. Zo 
willen zij de jaarlijkse toertocht naar 
een nog hoger plan trekken. Doel is 
om het UNESCO Werelderfgoed De 
Stelling van Amsterdam onder de 
aandacht te brengen en daarnaast 
mensen met een beperking meer 
mogelijkheden te bieden om ook te 
fietsen. Een deel van het inschrijf-
geld gaat dit jaar dan ook weer naar 
het fietsnetwerk van de Raisin Hope 

Foundation Nederland. Deze stich-
ting realiseert een landelijk netwerk 
van aangepaste fietsen, die gratis 
kunnen worden geleend door men-
sen met hersenletsel. Ook worden 
deelnemers opgeroepen een eigen 
sponsoractie rond Rondje Stelling 
op te zetten voor dit goede doel.
Er kan zondag 3 september vanaf 
7.00 uur worden gestart vanaf Fort 
aan de Drecht in Uithoorn, wieler-
circuit Wheelerplanet in Spaarndam 
en Fort aan den Ham in Uitgeest. De 
route is volledig gepijld en onderweg 
zijn er verschillende verzorgingspos-
ten. Op Wheelerplanet is een speci-
aal randprogramma rond aangepast 
fietsen. Jeugd onder de zestien jaar 
en mensen met hersenletsel mogen 
gratis deelnemen. Zij dienen zich 
net als alle andere deelnemers wel 
in te schrijven. Voorinschrijvers krij-
gen korting en kunnen inschrijven 
via www.rondjestelling.nl.
Foto: Frits van Eck

Gouden ‘wielren’ medaille 
voor Lorena Wiebes
Uithoorn - Lorena Wiebes uit 
Mijdrecht heeft Nederland goud be-
zorgd op de Europese kampioen-
schappen wielrennen, op vrijdag 4 
augustus, in het Deense Herning. 
De 18-jarige renster versloeg in de 
juniorenwedstrijd de Deense Emma 
Cecilie Norsgaard en de Italiaanse 
Letizia Paternorster in de eindsprint 
van het peloton. Door de overwin-

ning van Wiebes staat Nederland al-
weer op twee gouden medailles, na 
de tijdritwinst van Ellen van Dijk bij 
de elitedames. Voor de jonge sprint-
ster is de titel een bekroning op een 
goed seizoen, waarin ze onder meer 
de beste was in prestigieuze koer-
sen als de Trofeo Da Moreno en de 
Healthy Ageing Tour. UWTC is maar 
wat trots op haar trainingslid.

UWTC veteranen in het 
lanf van Maas en Waal
Aalsmeer - Donderdag 3 augus-
tus waren de UWTC renners Leen 
Blom, Nico Fokker en Guus Zan-
tingh naar Brakel afgereisd in het 
land van Maas en Waal om daar te 
starten in de tweede wedstrijd van 
een reeks van drie wedstrijden voor 
veteranen 68+. 
Na het startschot ontstond er door 
de hevige wind al vroeg een af-
scheiding en vormde zich een kop-
groep van 14 renners met daar-
bij Leen Blom en Guus Zantingh. 

Deze kopgroep bouwde een grote 
voorsprong op. Met nog 9 ronden 
te gaan demarreerde Piet Gruteke 
uit de kopgroep en nam een ruime 
voorsprong en met nog 3 ronden te 
gaan ontsnapte Gerard Albrink uit 
de groep en ook hij werd niet meer 
achterhaald. Piet Gruteke uit Rotter-
dam won de wedstrijd, met als 2e 
Gerard Albrink uit Uitgeest. Guus 
Zantingh uit Mijdrecht won de spurt 
voor de 3e plaats. Leen Blom kwam 
als 9e over de streep.

Bets en Kees winnen bij 
Ouderensoos Kudelstaart
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaart middag in het Dorpshuis 
’t Podium te Kudelstaart, van 13:30 
tot 16:30 uur.

Op donderdag 3 aug. is het jokeren 
gewonnen door Bets Teunen met 75 
punten, op tweede Gerard de Wit 
met 172 punten en derde is Trudy 
Knol met 186 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week, Kees v. d. 
Meer met 5420 punten de aller bes-

te, Wim Buskermolen Pzn met 5165 
punten tweede en Gerrit v. d. Geest 
met 4932 punten derde. 

Wij gaan gewoon elke week door 
met onze kaartmiddagen!! Ook tij-
dens de vakantie periode.
Belangstelling voor onze gezellige 
kaartmiddag? Wij zouden nog wel 
een paar jokeraars en/of klaverjas-
sers kunnen gebruiken. Kom gerust 
eens kijken. Voor inlichtingen: Mevr. 
R. Pothuizen, Tel. 0297 340776 

Kooijman Polderloop trekt 
nagenoeg 900 lopers
De Kwakel - Van te voren waren er 
bij de organisatie van de Kooijman 
Polderloop wel enige twijfels over 
het aantal lopers dat naar de Kwa-
kel zou komen om mee te doen aan 
de Kooiman Polderloop. Uiteindelijk 
verschenen bijna 900 lopers aan de 
start, 60 meer dan vorig jaar en het 
viel op dat bij alle afstanden ere en 
een toename was te zien.

Om 18.30 uur viel het startschot van 
de G-run. Een grote groep van 35 
deelnemers met begeleiders begon 
aan de 1,6 kilometer. Veel van hen 
hebben in het afgelopen jaar ge-
traind bij atletiekvereniging AKU op 
de dinsdagavond en dat was goed 
te merken aan hun prestaties. Na 
afloop ontving elke loper een spe-
ciaal voor deze loop ontworpen me-

daille ter nagedachtenis aan Ca-
rol Wijfje. Om 19.00 uur stonden er 
weer 225 kinderen tot 12 jaar aan de 
start van de kinderloop voor hun ki-
lometer. Na afloop kregen alle deel-
nemers de welverdiende medaille 
om de nek en kon elk kind voldaan 
genieten van het ijsje.

De korte afstand wordt steeds po-
pulairder en er stonden meer dan 
200 lopers aan de start. Sjoerd 
Heemskerk maakte zich bij de he-
ren al snel los van zijn tegenstan-
ders, sloeg een groot gat en eindig-
de met een grote voorsprong op de 
nummer 2. Lian Vermue en Kirsten 
Heemskerk presteerden fantastisch 
en zijn tweede en derde geworden. 
Aan de start van de 10 kilometer 
verschenen bijna 450 lopers.  

Zesdaagse in Assen
Mooie dagresultaten van
wielrenners in Jeugdtour
Rijsenhout - Geen hoge posities in 
de eindklassementen, wel een reeks 
mooie dagresultaten van de loka-
le wielrenners in de Internationa-
le Jeugdtour Assen. Na zes dagen 
fietsen in en om de Drentse hoofd-
stad eindigde Owen Geleijn uit Rij-
senhout als zeventiende bij de nieu-
welingen, zijn één jaar jongere broer 
Tristan in dezelfde categorie 92ste 
en Leon Buijs bij de junioren 51ste. 
Owen Geleijn miste de top tien in 
de eindstand door een matige tijd-
rit: dertigste met een achterstand 
van anderhalve minuut op zijn ze-
gevierende WTC De Amstel-club-
genoot Enzo Leijnse, die bij de 15- 
en 16-jarigen ook eindwinnaar van 
het massale wielerevenement werd. 
Een achtste plaats in de deels over 

kasseipaden verreden klassieker en 
een zelfde resultaat in de omloop 
waren de beste dagresultaten van 
Owen Geleijn. 
Bovendien werd hij tweede in het 
klassement van de tussensprin-
ten. Zijn broer Tristan verraste op 
de slotdag met een knappe 27ste 
plek in het criterium. In de categorie 
nieuwelingen kwamen 140 deelne-
mers uit diverse landen aan de start. 
Bij de junioren begon Leon Buijs de 
drie eerste dagen veelbelovend met 
een 21ste plek in de proloog, een 
17de in het criterium en een 18de in 
de klassieker. Daarna verloor hij tijd 
in de tijdrit en de omloop. In het cri-
terium op de slotdag was hij weer 
bij de les en scoorde een goede vijf-
tiende plek.

Tour de Kwakel doneert 
aan de Buurtkamer 
De Kwakel - De Tour de Kwakel zit 
erop en de prijzen zijn vorige week 
verdeeld. Tijdens de prijsuitreiking 
wordt naast de bekers en gewon-
nen truien ook prijzengeld uitge-
keerd. Van de 100 deelnemers kon-
den 89 deelnemers een envelopje in 
ontvangst nemen. De ervaring leert 
dat niet alle deelnemers aanwe-
zig zijn op de prijsuitreiking. Daar-
om heeft de Tourdirectie een aantal 
jaar geleden ingesteld dat niet op-
gehaalde prijzen aan een kleinscha-
lig “Kwakels”goed doel geschonken 
wordt. Er waren 22 envelopjes niet 
opgehaald, maar daarnaast hebben 
nog 44 deelnemers hun envelop ge-
doneerd aan de buurtkamer van De 
Kwakel. Marga Kouw bracht een 
bezoek aan de Buurtkamer en kon 
een envelop overhandigen aan Em-
my Röling met maar liefst € 282,75. 
De aanwezigen waren zeer verrast 
en bedankten met een groot ap-
plaus.
Voor alle deelnemers aan de Tour 
de Kwakel hieronder een bericht-
je: ” Namens de Buurtkamer wil-
len wij de mensen die meedoen 
aan de Tour De Kwakel heel erg be-
danken voor het mooie bedrag wat 
wij mochten ontvangen. Maar liefst 
282.75.  Echt fantastisch. Hier kun-

nen wij leuke dingen voor doen. 
Heel mooi gebaar van de mensen 
om hun prijzengeld te geven aan 
een goed doel in De Kwakel.  Nog-
maals heel hartelijk dank. Namens 
de vrijwilligers van de buurtkamer”.

De doelstelling van de Buurtkamer, 
een ontmoetingsmoment in een ge-
zellige huiskamer met vrije inloop 
voor alle leeftijden voor iedereen die 
zin heeft in een lekker kopje koffie 
en tijd heeft voor een praatje is ge-
heel uitgekomen. De Buurtkamer is 
vanaf september 2016 actief en kan 
nu al wekelijks rekenen op 16 – 24 
bezoekers. De mensen vinden het 
heerlijk en gezellig om een praatje 
te maken, een kaartje te leggen, of 
een spelletje te doen. Voor sommi-
ge breekt deze ochtend hun dag en 
anderen zijn blij iemand te spreken. 
Er is een aantal keren een lunch en 
onlangs ook een high tea georgani-
seerd. De bezoekers hebben hier-
van genoten. 
De Buurtkamer huist elke vrijdag 
van 10 tot 12 uur in het Dorpshuis in 
De Kwakel.  De deur staat voor ie-
dereen open. Echt iedereen is wel-
kom voor dat praatje met een kopje 
koffie, dus….Kom eens langs in de 
gezellige Buurtkamer. 

Bridgen bij ‘Onder Ons’

Klaverjassen bij de Geluksvogels

Klaverjassen weer van start

Aalsmeer - Elke woensdagavond 
organiseert Bridgeclub Onder Ons 
vrij bridgen in de Crown Studios. 
Inschrijving is mogelijk vanaf 19.15 
uur en het begint om 19.45 uur.
Voor elk paar dat oneven eindigt, is 
er een leuk plantje. Op 23 augustus 
is er een feestelijke slotdrive. De uit-
slagen van woensdag 2 augustus in 
de A-lijn en de B-lijn. In de A-lijn 
zijn Francoise Daudel en Wil Stok-

man met 57,08% eerste geworden. 
Agneet v/d Goot en Wil Jongkind 
zijn met 55,50% tweede geworden. 
Joris van der Zwaard en Martin van 
der Laarse zijn met 54,58% derde 
geworden. In de B-lijn zijn Ria Span-
jaard en Gea v/d Berg met 66,32% 
eerste geworden. Tweede zijn Nel 
Alders en Lia bon met 57,29% en 
derde zijn Joop Schoonahgen en 
Cock van Marel met 55,90%. 

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij Klaverjasclub de 
geluksvogels. 
Het hele jaar door op de woens-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart en het begint om 20:00 

uur. Op 2 augustus werd Bert v.d. 
Jagt eerste met 5548 punten, Ben 
Bon werd tweede met 5146 pun-
ten, Piet v. Klaveren werd derde met 
5107 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Ton Schouten met 
3928 punten

Aalsmeer - Zo na een mooie va-
kantie, waarin heel veel gebeurd 
is voor onze buurtvereniging, gaat 
het klaverjassen weer van start.
Het oude buurthuis is verlaten en 
er is intrek genomen in de ou-
de kantine van voetbalvereniging 
Aalsmeer. Deze prachtige ruimte 
is door een groot aantal van onze 
vrijwilligers totaal omgetoverd tot 

een prachtige ruimte waarin het 
goed toeven is. Hulde aan deze 
mensen is dan ook op zijn plaats.
Op vrijdag 11 augustus is er een 
koppelavond en iedereen is van 
harte welkom. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. 
Adres; Dreef 1. Ingang; parkeer-
terrein naast het zwembad de Wa-
terlelie.
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