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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

GEVRAAGD

Aalsmeer - Wilt u boeken
lezen die u bijblijven, daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten? De leesclub
literatuur in Aalsmeer heeft
plaatsen vrij voor geïnteresseerde lezers. Wie interesse heeft kan voor meer informatie terecht bij de contactpersoon van de groep:
helenconijn@kabelfoon.nl.
De leesclub maakt gebruik
van de literatuurlijst van de
landelijke organisatie Senia.
Senia-leesclubs bespreken
de boeken aan de hand van
leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de
groep houvast bieden. Zie
www.senia.nl voor meer informatie.
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BEZORGERS/STERS
Rijsenhout: omg. Heermanzwet, Konnetlaantje (200 kranten)

VAKANTIEBEZORGERS/STERS
GEVRAAGD VOOR AALSMEER

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Ingepakt in een geel ‘jasje’ is ‘huiskamer’ De Oude Veiling momenteel. Er wordt hard gewerkt om de openingsdatum te halen.
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Hartelust Bibliotheek gaat twee weken dicht!
100% service!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Aalsmeer - De Oude Veiling met
daarin de Bibliotheek Aalsmeer
nadert zijn voltooiing. Op 15 september staat de officiële opening
op de agenda, maar voor die tijd
moet er nog wel het een en ander
gebeuren. Door deze werkzaamheden sluit de Bibliotheek nog
één keer tijdens de verbouwing
zijn deuren.
De sluiting duurt twee weken,
van maandag 27 augustus tot
en met zondag 9 september. Op
maandag 10 september, de week
voor de officiële opening van de
Oude Veiling, is iedereen weer
van harte welkom in de Bibliotheek.

Veiling aan de Marktstraat in de
Bibliotheek.
Voor de leners van de Bibliotheek
betekent de sluiting dat zaterdag
25 augustus de laatste kans is om
boeken te lenen en reserveringen
op te halen. Had men de boeken eigenlijk moeten terugbrengen tijdens de sluitingsperiode
dan mag men deze thuishouden
tot uiterlijk 17 september 2018.
De sluitingsperiode telt niet mee
voor het bepalen van het aantal
leen-dagen. Leden kunnen altijd
met hun pas terecht bij de andere vestigingen in Amstelveen of
Uithoorn. Alle informatie over de
verbouwing is terug te vinden op
www.debibliotheekamstelland.
nl/aalsmeer.

Nieuwe ingang
De vertrouwde ingang is er dan
niet meer. Voortaan komt u via de Diverse activiteiten
centrale hal van de nieuwe Oude Een bezoek aan de Bibliotheek

een

in de Oude Veiling is de moeite
waard. Of het nu ter ontspanning
is, voor ontmoeting of nieuwe inspiratie. De Bibliotheek organiseert diverse activiteiten in de
Oude Veiling, samen met inwoners en organisaties uit Aalsmeer.
Denk bijvoorbeeld aan het taalcafé om Nederlands te oefenen
of inloopspreekuren over allerlei onderwerpen, maar ook voorleesmiddagen en lezingen van
schrijvers. Rondneuzen in de uitgebreide collectie kan natuurlijk
ook. Ook online, dag en nacht.
Hier vind je duizenden e-books,
luisterboeken en cursussen.
De Oude Veiling is een samenwerkingsverband van ESA, Ons Tweede Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer,
de Bibliotheek Amstelland, AM
match en de gemeente Aalsmeer.

radi dit jaar

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

Aalsmeer - Nog maar dertig dagen voordat de 33ste Aalsmeerse
Pramenrace van start gaat. De organisatie is er helemaal klaar voor.
De route is bekend, het rondje
Aardbeienbrug is er uitgehaald
vanwege de lage brug, de opdrachten staan op papier en de
startnummers zijn gedrukt. Dit
jaar geen zorgen over de vergunning, die was al in januari binnen.
SPIE kan niet wachten tot het zaterdag 8 september is. Nu is het
de beurt aan de deelnemers om
in actie te komen. Decorstukken

GEEN KRANT?
0251-674433

Aalsmeer - De fotowedstrijd tuinen en dieren van de Meerbode
kan een groot succes genoemd
worden. Dagelijks springt een
groot aantal foto’s in de mailbox
van de redactie.
Foto’s van prachtig bloeiende planten en bomen in tuinen,
maar ook van fraaie spinnen, bijen die druk met stuifmeel in de
weer zijn en onder andere een
kikker die verkoeling kwam zoeken in de drinkbak voor egels en
vogels.
Het eigen huisdier is echter het
meest populair. Een lieve foto van
twee katjes die gluren bij de buren, een gans die al tien jaar is
maar nog altijd nieuwsgierig, een
haan die vanwege het vele kraaien geen Harry meer heet maar
Herrie, hondenvriendjes hollend
door het gras, een poes die verkoeling zoekt voor de ventilator
en nog veel meer.

nog niet nodig, de fotowedstrijd
loopt nog twee weken. Een foto
opsturen met een verhaaltje kan
naar redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Geprobeerd wordt zoveel mogelijk foto’s te plaatsen om ook lezers mee te laten genieten. Op de
voorpagina is deze week gekozen
voor een bijzondere boom en een
bijzondere ontmoeting...

geven. Een Sigma polscomputer
van Bert de Vries Fietsen, een BBB
fietshelm en een sportbril van
Waning Tweewielers, een Princess kofferset van de Marskramer,
een energiescan voor een woning van Sienergie en een doos-

je wit, rood of rosé van Wittebol
Wijn. De redactie is nog in beraad over de verdeling van deze
prijzen. De winnaars krijgen deze
week bericht en volgende week
volgt vermelding in de krant. Nog
even geduld!

Zwanenfamilie
“Dit zijn Lex (4 jaar) en Tom van
10 weken. Samen vonden ze de
zwanenfamilie die voorbij kwam
in de Ringvaart heel interessant.”
En zo te zien, omgekeerd ook.
Juliette Everts
Perzische slaapboom
“Een foto van onze Perzische
slaapboom. Door de warmte deze zomer bloeit de boom zo mooi
en heeft nog nooit zoveel bloemen gegeven als dit jaar, die
nog heerlijk ruiken ook, en als
het donker wordt gaan de blaadjes dicht. Dan gaat onze schone
slaapster (vandaar ook de naam
van deze boom) slapen.”
Karin van der Linde

TOUR DE FRANCE

3 ter waarde van 699 euro wordt
beschikbaar gesteld door Meer
voor Fietsen in Kudelstaart. Aan
de Tour prijsvraag is groots meegedaan, vele inzendingen mocht
de redactie ontvangen. Hoog is
ingezet op Christopher Froome
als winnaar en menig deelnemer
zag Tom Dumoulin op nummer
één eindigen. Hij was inderdaad
de beste Nederlander, maar heeft
de Tour de France niet gewonnen. Ook Froome niet. De titel
is behaald door Geraint Thomas
en laat nou slechts één inzender
Aalsmeer - De Tour de France is na van Zon en Dick Kuin. Voorpret voor deze wielrenner te hebben
weer ten einde. Velen hebben ge- was er met de Tour de France spe- gekozen.
noten van het fietsspektakel en cial van de Meerbode met hierbij De winnaar van de fiets is dus behopelijk ook van de mooie ver- ook een prijsvraag. De hoofdprijs kend, maar de Meerbode mag
halen van dag tot dag van Jan- is een fiets en deze Giant Content nog vijf prachtige prijzen weg-

lechts

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

t succes

Fotowedstrijd: Bijzonder...

Hoe de klok er uit moet zien, waar
hij van gemaakt moet zijn en of
hij het wel of niet doet, is aan de
deelnemers. De teamnaam en het
startnummer moeten er natuurlijk wel op komen te staan. De
leukste, bijzonderste en grappigste bijdrage wordt beloond met
maken, kleding uitzoeken en op- een etentje met het SPIE-bestuur.
drachten voorbereiden. Dit jaar Volgens vorige winnaars is dit
houden ze wel tijd over, want er echt de moeite waard. Dus ga aan
is geen SPIE radio. De opdrachten de slag en maak een mooie klok.
Nog twee weken
worden bekendgemaakt via soDe redactie is vereerd zoveel
cial media en deze krant. Dus pen Sportavond
mooie, lieve en grappige foto’s te
en papier bij de hand, hier volgt Op www.pramenrace.nl staat in- mogen krijgen. Uiteindelijk drie
middels ook de lijst met de deel- winnaars kiezen wordt nog een
hier de eerste opdracht:
nemers aan de sportavond. De- moeilijke taak. Voorlopig is dit
ze vindt op maandag 3 septemDe Zotte Wilg
Bij controlepost De Zotte Wilg ber plaats in de feesttent op het
moet elk team een klok inleve- Praamplein. Staat jouw team er
ren. SPIE wil namelijk net als DOC niet tussen en doen jullie wel
allemaal klokken ophangen. Niet mee? Laat dit dan even weten via
in het lab, maar in het SPIE hok. info@pramenrace.nl

Opdrachten voor 33ste
Pramenrace in de krant!
VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Wim de Knijff voorganger
in De Spil zondag

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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
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.

“Kat kwam gezellig even langs”

Loslopende katten zijn
niet altijd zwervers!
Rijsenhout - “Het lijkt erop dat wij
een welkom katten tuin bezitten”,
schrijft Ruud Meijer uit Rijsenhout.
“In de laatste zes jaar zijn er drie
zwerfkatten komen aanlopen. De
eerste was een rood met witte kater, de tweede een zwarte poes. En
de laatste stond pas geleden nog
in de Nieuwe Meerbode. Alle drie
hebben wij goed opgelapt en verzorgd, we hebben ze allemaal een
goed onderkomen kunnen bezorgen.”

uitlaten van onze hond kwamen
wij hem vaak tegen in de omgeving van Sloppenbrugge en namen hem dan weer mee naar huis
en hielden hem een tijd vast om
hem weer aan zijn thuis te laten
wennen. Dit patroon heeft zich
enkele malen herhaald. Vorige
week lieten wij onze hond uit en
troffen de kater weer in Sloppenbrugge aan, onze hond begroette
hem vrolijk en de kater knuffelde
hem terug. Een man die daar was
vertelde dat de kater voor niets
Geen zwerver
en niemand bang is en het tegen
Ruud gaat verder: “Deze rood met andere katers opneemt. Wij reawitte kater kwam pas geleden bij geerden bevestigend en vertelons aanlopen. Gaf kopjes en ging den hem dat het onze kater is. De
vanwege de warmte onder een vriendelijke man vertelde dat de
plant in onze tuin liggen. Een bak- kater kind aan huis is bij hen en
je fris water kon de kat wel waarde- dat ze hem voeren. Onze kater had
ren. Duidelijk was wel dat deze ka- een prima tweede thuis gevonter geen zwerver was, hij zag er ge- den en dat was nu net niet onze
zond uit en had ook een halsband- bedoeling, het is immers onze kaje om, hij kwam gewoon even ge- ter. Hoe goed bedoeld dan ook,
zellig langs. Na een paar uurtjes het is niet verstandig om een kat
slapen ging hij er weer vandoor.”
van een ander te voeren, zo raken
ze vervreemd van hun echte thuis.
Niet voeren!
Wij hebben de vriendelijke man
En hier wil Gerrit Abbink, ook uit verzocht om onze kater niet meer
Rijsenhout, eveneens op wijzen: te voeren. Het resultaat was dat hij
“Wij hebben en kater van 13 jaar daarna weer dagelijks thuis kwam
die al jaren lekker buiten rond- en het oude vertrouwde ritme
loopt en tot vorig jaar juni iedere weer heeft opgepakt. Helaas heeft
dag gewoon gezellig weer thuis hij zich de laatste twee dagen niet
kwam voor zijn natje en droogje.
meer laten zien, vanavond pikken
Vanaf juni 2017 komt hij niet meer wij hem vast aan de Sloppenbrugregelmatig thuis en bleef hij soms ge weer op... Ons advies: Geef loswel 2 maanden weg. Tijdens het lopende katten geen voer!”

Kerkdiensten
Zondag 12 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Operatie Mobilisatie.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Geen
dienst i.v.m. zomervakantie.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. met ds. M.
Hogenbirk en 18.30u. met ds.
J.A.C. Weij. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u
Dienst met br. Benno Hofman. Collecte: Thamer Thuis.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. R. v/d Weg.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met dhr. P.J.
Verhagen uit Harderwijk. Organist: J. Groenedaal. Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372.
Zondag om 10u. Dienst met ds.
E. Westerman uit Aalsmeer. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.
Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag

diensten om 10u. met br. T.A.
de Boer uit Veenendaal en om
18.30u. met ds. J.A.C. Weij, gez.
dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk,
Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Woordcommunieviering, N.
Kuiper. Zondag in Karmelkerk
om 9.30u. Eucharistieviering en
om 14u. Poolse dienst met Krzysztof. Woensdag 15 augustus:
Regionale bedevaart naar Lourdesgrot in Zevenhoven.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Geen dienst
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met pastor A. Creemer uit Kudelstaart.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met dhr. W.
de Knijff uit Julianadorp.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Dienst o.l.v. parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Zomerstop.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.
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Aalsmeer - Op zaterdag 23 juli
was er voor alle bewoners van de
Wilhelminastraat weer de mogelijkheid om deel te nemen aan een
gezellige straatbarbecue op het
speelveldje achter de straat. Het
doel waarmee de barbecue voor
de tweede keer werd georganiseerd was, natuurlijk naast gezelligheid en lekker eten, ook elkaar
beter te leren kennen. In het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe bewoners in de straat komen wonen
en het was leuk om elkaar op deze manier te leren kennen! Er kwamen leuke gesprekken en contacten opgang, soms met handen en
voeten, maar dat mocht de pret

niet drukken! De kinderen vermaakte zich in de speeltuin en op
het springkussen en de ijsjes vielen ook goed in de smaak. Door
middel van sponsering, eigen bijdragen van de bewoners en een
subsidie vanuit het Budget Buurtinitiatieven van de gemeente werd
het mogelijk dat écht iedereen
deel kon nemen aan de barbecue.
Het was prachtig om te zien dat
iedereen zijn steentje heeft bijgedragen, met de voorbereidingen,
het maken van iets lekker voor bij
de barbecue en natuurlijk niet te
vergeten het klaarzetten en opruimen van alle spullen. Het was een
zeer geslaagd samenzijn.

Kudelstaart - Met de vakantie
van de eigen voorganger dominee Hans van Dalen, vullen gastpredikanten het rooster in van de
Protestantse Gemeente Samenop-Weg te Kudelstaart.
Enkele weken geleden ging de
bekende dominee Aart Mak van
Radio Bloemendaal al voor. Zondag 12 augustus gaat Wim de
Knijff uit Julianadorp voor. Vele
veertigers (en hun ouders) kennen hem nog van de televisie
als presentator (samen met Lanny van Rhee) van het programma

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Weer kat weg
in Centrum!
Aalsmeer - Hij heeft meegedaan aan de fotowedstrijd van de
Meerbode en vorige week in de
krant gestaan. Nu voor de tweede
keer in korte tijd in de krant, maar
om een heel andere reden.
Noah wordt namelijk vermist.
Dit is al kat nummer vier die niet
thuis gekomen is bij zijn baasjes.
De kat is gechipt en gecastreerd
net zoals de andere drie die nog
vermist worden.
Noah heeft wat hapjes uit zijn
oortjes. Verder is het gewoon een
lieve lobbes. Vermist vanaf het
Weteringplantsoen in het Centrum. Zijn maatje Bikkel mist hem
heel erg. Graag allemaal naar
hem uit kijken, zijn baasjes willen
hem heel graag terug. Noah gezien of meer informatie? Bel 0649905824.

K fie
tend
in
rt is
Aalsmeer - De eerste koffie-ochtend in buurthuis Hornmeer is
een feit. Er was een kleine opkomst, waarschijnlijk mede ook
door het warme weer. Maar ondanks dat was het toch gezellig.
De initiatiefnemers hopen op de
volgende koffie-ochtend op donderdag 16 augustus meer mensen te mogen begroeten. Het
plan is om elke twee weken deze koffie-ochtend te organiseren.
Kom gerust langs, de koffie staat
klaar vanaf 10.00 uur in het buurthuis aan de Dreef 1.

Herdenking bij
ndi
n ent

Amstelveen - Het is 73 jaar geleden dat er een einde kwam aan
de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Op 15 augustus vindt
de Nationale Herdenking plaats
in Den Haag, maar iets dichter bij
huis is er een dag eerder de jaarlijkse herdenking in Amstelveen. Bij
het Indië-monument in het Broersepark in Amstelveen worden op
dinsdag 14 augustus 2018 de gevallenen en slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht.
Dit jaar houdt Lien de Scheemaker,
dochter van een Balinese prinses
en Belgische vader, een toespraak
over haar oorlogstijd als buitenkamper in Batavia. De elfjarige Mylan Simon, kleinzoon van verzetswordt begonnen met een kopje strijder Bert Simon, draagt een geAalsmeer - Zondagmiddag 12 au- thee of koffie, er klinkt een verhaal dicht voor. Ter afsluiting van de
gustus is er de maandelijkse In- of gedicht en er wordt geluisterd herdenking zingt oud-deelnemer
loop in de Doopsgezinde Kerk van naar muziek. Er is gelegenheid van The Voice of Holland Salóme
15.00 tot 16.30 uur. De inloop is voor ontmoeting en een spelletje. Pieris onder begeleiding van haar
bedoeld voor alle senioren vanaf Er wordt een vrijwillige bijdrage vader Humphrey het ‘Indisch Onze
65 jaar in Aalsmeer en omgeving, van 2 euro gevraagd. 65-Plussers Vader’. Belangstellenden zijn van
die de zondagmiddag zo lang vin- zijn van harte welkom! Adres: Zijd- harte welkom om de herdenking
den duren. Het thema is: Tijd. Er straat 55 in het Centrum.
bij te wonen

Inloop voor 65+

‘EO Kinderkrant’ (1972 –1988). De
kerkdienst met Wim de Knijff in
de Protestantse Samen-op-Weggemeente aan de Spilstraat in Kudelstaart begint zondag om 10.00
uur.
Op zondag 19 juli gaat Pastor
Maya Walburg uit Alphen a/d
Rijn voor. Pastor Walburg werkt
als geestelijk verzorger in de psychogeriatrie waar zij veel te maken heeft met dementie. Wilt u
één van de dienst bezoeken in de
Spil? Belangstellenden zijn van
harte welkom.
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KCA Kunstroute op 15 en 16 september

▲

Sunny Neeter voelt zich
thuis in haar atelier
Aalsmeer - In aanloop naar de
KCA Kunstroute zaterdag 15 en
zondag 16 september bespreekt De
Nieuwe Meerbode een aantal kunstenaars die hun eigen atelier exposeren.

de Uiterweg - zit, ziet zij niet als
een bezwaar. “De bezoekers die
nu komen zijn geïnteresseerd in
mijn werk en in dat van de gastexposanten. Wij hebben alle tijd
om iets over ons werk te vertellen
en daar is de Kunstroute toch ook
Vanaf het moment dat Sunny voor bedoeld.” Sunny reist veel en
Neeter haar eigen atelier bin- al die opgedane indrukken vernenstapte voelde zij zich thuis. werkt zij in haar kunstwerken. Dat
Voor haar was het een inspireren- maakt de verscheidenheid groot.
de plek waar zij heerlijk kan schil- Sunny is een kunstenaar die het
deren. En daarin is in de afgelo- heerlijk vindt om te experimentepen drie jaar niets veranderd. Het ren. Zij daagt zich zelf uit hetgeen
licht is precies het juiste constan- zorgt voor verrassende resultate Noorderlicht. Er is voldoen- ten. Het Atelier is te vinden aan
de ruimte om haar werk te to- de Hornweg 196d (ongeveer 150
nen en haar leerlingen te ontvan- meter na de rotonde). De door
gen. Het kunnen exposeren in ei- haar zelf ontworpen en vervaargen atelier bevalt haar goed en digde vlag hangt uit als een pretdat zij tijdens de KCA Kunstroute tig gebaar van welkom.
wat verder van het epicentrum - Janna van Zon

is e fi s d en
s eer er e en

Aalsmeer - Vanavond én morgenavond (donderdag 9 en vrijdag 10 augustus) start de kaartverkoop voor het zevende Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 4 september in de (vernieuwde) feesttent op het Praamplein
wordt gehouden. Het Boekhuis
in de Zijdstraat is hiervoor speciaal geopend tussen zeven en
acht uur. Voor zowel de middagals avondvoorstelling bedraagt
de toegangsprijs 7,50 euro (inclusief garderobe en koffie/thee).
Vanaf zaterdag 11 augustus zijn
kaarten, indien nog voorradig,
verkrijgbaar tijdens de normale
openingstijden van het Boekhuis.
Maar wacht niet te lang, want vorig jaar waren de kaarten voor de
avondvoorstelling al in anderhalf
uur uitverkocht.

Oudste film uit 1928
Evenals voorgaande jaren, is journalist Dick Piet ook nu weer verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma. Mede dankzij veel nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit verschillende (ook particuliere) filmarchieven, kan hij de bezoekers een verrassende nostalgische middag- en avondvoorstelling presenteren. De oudste film
die op het immense scherm vertoond wordt, is die van het bezoek van de Britse premier Chamberlain aan de CAV in april 1928.
Fraaie beelden van de toen net
in gebruik genomen veiling aan
de Van Cleeffkade. Uit 1929 dateert een filmpje, waarin de ‘Amstelruiters’ op een weiland aan
de Hornweg, een demonstratie
geven van paardenvoetbal. Het
bloemencorso mag ook dit jaar
niet op het programma ontbreken. Om te beginnen een unieke (Polygoon) film van het corso in 1932. Vervolgens een tv-documentaire van de corsonacht in
de CAV in 1968. Afgewisseld door
kleurige beelden van de opbouw,
waar onder andere de vroeger
bekende Aalsmeerse bloemsierkunstenaar Jelle Atema aan het
werk is. Tenslotte een korte bioscoopfilm van het corso in 1964.

Zondagmiddag livemuziek

Mr. Boogie Woogie op het
terras van The Shack

Oude Meer - Het blijft gewoon
lekker door zomeren en steeds
meer mensen weten de weg te
vinden naar The Shack voor een
gezellige en sfeervolle middag
met live-muziek op het terras aan
de Ringvaart. Op zondagmiddag
12 augustus staat Nederlands
meest bevlogen boogie-woogie pianist Eric-Jan Overbeek, beter bekend als Mr. Boogie Woogie
aan het water in Oude Meer. Boogie Woogie en Rhythm & Blues;
tijdloze, opzwepende muziek die
mensen al ruim honderd jaar in
beweging krijgt. Als één van de
weinige Europese boogie-woogie pianisten weet Mr.Boogie
Woogie Rhythm & Blues, New Orleans muziek en Boogie Woogie
te vermengen tot een verrassend
eigentijdse muzikale happening.
Een show vol passie, virtuositeit
en humor, die een zeer breed publiek gegarandeerd op de banOp het programma staan twee ken krijgt. Een optreden van
klassiekers, aangevuld met on- Mr.Boogie Woogie betekent altijd
bekend oud beeldmateriaal. Zo- honderd procent Party Time.
als de tachtig jaar oude film van
kolenbedrijf Jongkind (‘Gijs de CCR & Woodstock Jam
Kolenboer’). Naast opnamen van Op vrijdag 17 en zondag 19 auhet legen van kolenwagons op gustus is het weer zover; het jaarhet treinstation in Aalsmeer-Oost lijks terugkerend Woodshack
en werkzaamheden op het be- weekend. En dat betekent dat
drijf aan de Oosteinderweg, ook The Shack terug gaat naar het
van het kolenvervoer over het ijs Woodstock tijdperk. Love Peace
en zwemwedstrijden in Het Oos- Happiness & Music dus! Vrijdag
terbad. De andere klassieker, is 17 augustus staat al een tijd vastdie van Maarse & Kroon. Schitte- gespijkerd in de agenda van The
rende beelden van deze vroegere Shack en veel mensen kijken hier
Aalsmeerse busmaatschappij tussen 1930 en 2002. Aalsmeer-Oost
komt aan bod in een film van de
Machineweg en Pontweg in de
jaren vijftig en zestig, met opnamen van dameskapsalon Van der
Sluis, slagerij Kroes en het pontje/
roeiboot van Ringvaart-overzetter Van der Schilden. Een ‘juweel- Aalsmeer - De kunstkast van
tje’ is een uit tientallen films van Hester Mans en Ineke Kaars is een
de broers Geert en Maarten Maar- aangename verrassing voor wanse (jaren zeventig tot negentig) delaars in Kudelstaart. Wat een
samengesteld kijkje in het verle- heerlijke dromerige en romantische kunstkast van de twee vrienden van het Farregat.
dinnen en buurvrouwen, die zich
lieten inspireren door hun tuin op
Bouw Ophelialaan
Uit de jaren zestig en zeventig hun – en zoals zij aangeven – ‘ons’
dateert een door fotograaf Looy plein.
gemaakte film van de bouw van “Het leek ons leuk om de bloewinkels in de Ophelialaan en een men terug te laten komen op de
braderie. Vele vroegere winkels kunstkast. Ook leuk om de wanpasseren de revue. De film be- delaars op deze manier te verrasvat eveneens beelden van een sen. Wij kregen veel reacties maar
luilakviering, die dusdanig uit de de meest gestelde vraag was toch
hand liep, dat de politie eraan te wel of wij de andere kasten die
pas moest komen. Korte films zijn er naast staan ook gaan beschiler van het behalen van het aller- deren.” De foto laat zien dat deeerste Nederlandse zaalhandbal
kampioenschap door ‘Aalsmeer’
in 1952; het Mini-Corso in 1957;
Stockcar races (inclusief knokpartij) aan de Zwarteweg in 1968; het
grootste aquarium van ons land
in ‘De Hoge Wilgen’ in 1974, met
commentaar van eigenaar Rinus Boevé; Aalsmeerse atlete Tilly van der Zwaard, zowel tijdens
een wedstrijd als in de winkel
van haar ouders in de Zijdstraat
in 1962; de bloemenvaktentoonstelling in de CAV in 1970, beelden van corso-figuranten in de
Samen Eén-school in 1978 en het
Kindercorso in de jaren zeventig.

Kaartverkoop donderdag en vrijdag

st
d

9 AUGUSTUS

al heel lang naar uit, want dan
staan ze er weer; vijf topklasse
muzikanten uit het professionele circuit in een fenomenale Creedence Clearwater Revival tribute. Op zondagmiddag 19 augustus: Woodshack-Woodstock-Jam
op het terras. Iedereen herinnert zich nog wel al die prachtige
tijdloze songs van onder andere
Melanie, The Band, Janis Joplin,
Doobie Brothers, Joe Cocker. In
een relaxte Woodstock-sfeer muziek maken op het gezellige terras aan het water! Hoe tof is dat!
En een groot succes, zowel bij de
muzikanten als bij het publiek.
Hans en Remco Millenaar nemen
het voortouw op deze muzikale
middag, uiteraard mét hun muzikale vrienden, Boxin’ The Vox
komt langs en wie weet wat voor
moois nog meer... En wil je zelf
graag meespelen of zingen? Dat
kan ook natuurlijk; Join The Band!
Of kom gezellig kijken, luisteren
en genieten!
The Shack is op zondag 12 augustus open vanaf 15.00 uur. Aanvang Mr. Boogie Woogie is om
16.00 uur en de entree is gratis! Vrijdag 17 augustus open om
20.00 uur, aanvang CCR is om
21.00 uur. Entree 10 euro. Zondag
19 augustus open om 15.00 uur,
aanvang Woodstock Jam: 16.00
uur en de entree is gratis! Voor
alle info: www.the-shack.info.
Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Sjoelen in wijkcentrum Voor
Elkaer Kudelstaart van 14.30
tot 16u.
Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingsuren.
Fototentoonstelling over vogels van Adriana Peloso in
Kloosterhof, Clematisstraat.
Tot 17 september te zien.
Verkoop kaarten voor nostalgisch filmfestival in ‘t Boekhuis, Zijdstraat van 19 tot 20u.

10 AUGUSTUS

Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingsuren.
Verkoop kaarten voor nostalgisch filmfestival in ‘t Boekhuis, Zijdstraat van 19 tot 20u.
Koppelkaarten BV Hornmeer
in buurthuis aan Dreef 1 vanaf 20u.

11 AUGUSTUS

Crash Museum open van 11
tot 16u. in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk, Aalsmeerderbrug.
Historische Tuin open, ingang
Praamplein om 15u. Iedere
dinsdag tot en met zondag
10.00 tot 16.30u.

13 AUGUSTUS

Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.

14 AUGUSTUS

Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Infopunt Kudelstaart in Place2Bieb, Graaf Willemlaan van
12.30 tot 14.30u.

15 AUGUSTUS

Spelletjesmiddag in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16.30u. Elke
woensdag.
Voorlezen in bibliotheek,
Marktstraat voor kinderen om
15.30u. Iedere woensdag.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1.
Aanwezig: 19.15u.
Start tafeltennis-seizoen in De
Bloemhof, Hornweg van 19.30
tot 23.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

16 AUGUSTUS

Koffie-ochtend in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 van 10 tot
12u.
Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.

12 AUGUSTUS

Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 van
15 tot 16.30u.
Mr. Boogie Woogie live op terras The Shack, Schipholdijk
253b in Oude Meer vanaf 16u.

Romantische kunstkast
van Hester en Ineke
ze vraag voor de hand ligt en zeker geen overbodige luxe. Zeg nu
zelf… het is toch vele malen leuker om tegen mooi geschilderde
bloemetjes aan te kijken dan tegen zo’n grauwe kast?
Hester en Ineke willen graag hun
buurt mooier maken, want wonen in een mooie omgeving
maakt de mens gelukkiger. En
gelijk hebben ze! Zo is het plan
van de kunstkast ook bedoeld en
het werkt, zoveel wordt wel duidelijk gezien alle positieve reacties. De kunstkast van Hester
Mans en Ineke Kaars is te zien
in de Schweitzerstraat 1 in Kudelstaart.
Aalsmeer - In het nieuwe seiJanna van Zon
zoen presenteert KCA opnieuw
cabaret in cultureel café Bacchus.
Er is een gevarieerd programma samengesteld van zeven optredens. De eerste voorstelling is
op 22 september en wordt verzorgd door Margriet Bolding en
gaat over ‘Het gras van de buren’.
Op 27 oktober gaan de spots aan
voor Benjamin van de Velden met
‘Ik ben’. Op 24 november kan genoten worden van ‘Paasbest’ door
Max van den Burg. Het nieuwe
jaar start op 5 januari met cabaretier Thomas Smith met ‘De jaren van verstand’. Op 2 februari trakteert Elke Vierveyzer op de

7 x Cabaret in Bacchus

voorstelling ‘Zonder genade’. Op
9 maart komt de winnaar van het
Leids Cabaret Festival 2015 naar
Aalsmeer. Thijs van de Meeberg
brengt ‘Kom nou maar gewoon’.
En de laatste voorstelling van het
seizoen is ‘Waar?’ en wordt verzorgd door Kiki Schippers op 6
april. Kaarten voor de voorstellingen zijn 14 dagen van te voren te
bestellen à 12,50 euro via www.
cultureelcafebacchus.nl. Wie verzekerd wil zijn van een plaatsje
bij elke voorstelling kan het beste een abonnement nemen. Deze
kost 75 euro en dient voor 1 september besteld te zijn via ans@
kunstencultuuraalsmeer.nl.
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Officiële Mededelingen
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 tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
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 wijkoverleggen
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 gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

-

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
binnen 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
verhuismutatie. 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
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. 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
Eigenhuis
Smook

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

P.M.
R.

12-09-1995
21-06-1983

31-07-2018
03-08-2018

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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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 mobiele 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
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Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Noordpolderweg 13, 1432JH (Z18-005806), het plaatsen
van een geluidsscherm
- Stommeerweg 125, 1431EV (Z18-005822), het uitbreiden
van een woonhuis
- Naast Hornweg 293, Sectie B nr. 767, 1432 GL (Z18005962), het oprichten van een woonhuis
- Mercuriusstraat 38, 1431XD (Z18-005967), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. logies respectievelijk kamergewijze verhuur
- Stommeerweg 42, 1431EW (Z18-005984), het vervangen
van een bestaande woning
- Uiterweg 27, 1431AA (Z18-006036), het realiseren van
onderheide betonnen buitenvloeren t.b.v. parkeer- rangeerterrein en opslag van boten op het terrein van de
jachthaven
- Aalsmeerderweg 163, 1432CK (Z18-006038), het legaliseren van de reeds uitgebreide pakloods
- Huygensstraat 7, 1433BP (Z18-006113), het plaatsen van
kunststof kozijnen in 3 ramen aan de straatkant van de
woning
- Beethovenlaan 12, 1431WX (Z18-006121), het plaatsen
van een dakopbouw op de bestaande garage en een dakkapel aan de voorzijde van de woning

-

Machineweg 293, 1432ES (Z18-006203), het oprichten
van een woonhuis
Kamperfoeliestraat 66, 1431RP (Z18-006221), het uitbreiden van de praktijkruimte aan de achterzijde
Kudelstaartseweg 228a, 1433GR (Z18-006230), het bouwen van een garage/kantoor aan de bestaande woning
Dahliastraat 7, 1431BP (Z18-006252), het verbreden van
de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de woning

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Copierstraat 42, 1433NT (Z18-004797), het oprichten van
een schuur in de achtertuin
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn
is verlengd met 6 weken.
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Jan Lunenburg Oever, kavel 15 (Z18-002598), het oprichten van een woonhuis met berging en carport
- Noordpolderweg 13, 1432JH (Z18-003185), het verbreden van een in- en uitrit
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Uiterweg 27 ws 28, 1431AA (Z-18-003934), het vervangen
van een woonark
- Catharina-Amalialaan 66B, 1432JT (Z18-004906), het tijdelijk plaatsen van een container op een parkeerplaats
tot en met december 2018
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 59 kwek, 1432JG (Z18-004575), het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. ontheffing om
een weiland/verhard terrein te gebruiken waar festivalbezoekers tegen betaling kunnen parkeren. Het project
is vergunningsvrij.
Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 27 ws 28, 1431AA (Z18-000719), het vervangen
van het huidige woonschip en het wijzigen van de tenaamstelling
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene 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:
- Kadastraal B8543 aan de machinetocht, 1432ES (Z2013/044869), het bouwen van een brug. Toelichting:
vergunning verleend onder nummer Z-2013/023299 is
ingetrokken.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Hornweg 87 en Middenweg 22, 1432GE (Z18-05766), het
slopen van een woning en bedrijfshallen
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VOORHEEN
WELSTANDSCOMMISSIE
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de
aanvragen voor een vooroverleg.
MAATWERKVOORSCHRIFTEN
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER *
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond
van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besloten om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Tegen de
afgifte van het maatwerkvoorschrift kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
TERRASVERGUNNING AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22, 1431BE (Z18-003816) Restaurant Trinyti’s,
ontvangen 26 juni 2018
DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22, 1431BE (Z18-003816) Restaurant Trinyti’s,
ontvangen 26 juni 2018
TER INZAGE:
t/m 23-08-18

t/m 23-08-18
t/m 23-08-18
t/m 30-08-18

t/m 14-09-18

Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied
Oost, Machineweg 302b en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-2018/001523) en bijbehorende stukken
Bestemmingsplan ‘1e Herziening Stommeer
– Zuiderkerk’ (Z-2015/059647) inclusief de
bijlagen.
zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal Hoofdweg 158 Kudelstaart, Z-2018/029362; D-2018/156434
de ontwerp-omgevingsvergunning voor
bouwen in afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (uitgebreide procedure) en een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ontwerpbeschikking Wgh – Hoofdweg 76 (Z-2017/063224)met de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
in afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder, woning Hoofdweg 158 (Z-2017/054036)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken 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 burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Restaurant De Halve Maen
25 jaar lid van KHN
Aalsmeer - KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is trots op restaurant De Halve Maen in Aalsmeer
dat al 25 jaar lid is van dé branchevereniging voor de horeca. De Halve Maen bestaat al sinds 1985 en
de huidige eigenaar Jacques Mooij
staat vanaf het begin aan het roer.
Hans Gort, voorzitter van KHN
Amstelland heeft een lekkere fles
bubbels en een mooie bos bloemen overhandigd aan de eigenaar. Jacques Mooij werd in 1985
eigenaar van restaurant De Halve Maen in de Dorpsstraat. “Wij
zijn trots op wat we in al die jaren
hebben bereikt en we gaan nog
een paar jaartjes door.” Jacques is
in de horeca begonnen in 1976 in
de Hoge Wilgen, tegenwoordig de
Zotte Wilg geheten. Daarna heeft

Jacques vijf jaar lang restaurant
de Drie Kolommen gerund. Toen
diende het pand van Ada’s Traitterie zich aan op de plek waar nu
nog steeds restaurant De Halve
Maen is gevestigd. Vader en moeder Mooij hebben helpen mogelijk
maken dat Jacques en zijn vrouw
Mary het bedrijf konden overnemen. Het was toen al een succesvol bedrijf en in 1990 is het ruim
twee keer zo groot geworden, nadat er een flinke aanbouw is gerealiseerd. Jacques doet, naast al zijn
andere gerechten, iets bijzonders
met vis. Via twee verschillende visleveranciers ontvangt hij iedere
dag de laatste vangst. Zelf gaat hij
met de vis op een grote schaal in
zijn restaurant rond om zo de keuze van zijn gasten te vernemen.

Bloemen voor Jacques Mooij (links) van Hans Gort van KHN.

e
enefiet
s eer
is nu een stichting

Watertanks
Om alle ongeveer 300 bewoners
van Tobang van schoon drinkwater
te voorzien zijn dus in totaal 33 watertanks nodig waarin het regenwater wordt opgevangen. Een omvangrijk project dat is opgesplitst
in drie fasen; iedere fase worden elf
tanks gebouwd. De werkzaamheden zijn dus gefaseerd en hiermee
ook de inzamelingsacties. Van de
opbrengst van vorig jaar is al een
20.000 liter regenwater opvangtank bij de school en een 6.000 liter watertank bij één familie gerealiseerd in dit dorp. Bij de bouw
van de tanks helpt de lokale bevolking mee. Dit is belangrijk omdat
zij op deze manier ook gelijk uitleg
en training krijgen over hoe ze om
moeten gaan met de tanks en hoe
ze deze op een goede manier kunnen onderhouden.
Hobo String Band en Whatts
Ook zin in een goed concert? Kom
dan zaterdag 29 september naar

Voor kinderen en volwassenen

Twee workshops in het
Flower Art Museum
Aalsmeer - Het nieuwe Flower
Art Museum organiseert in augustus twee workshops. Kinderen kunnen aan de slag met het
‘bloemen alfabet’ en voor volwassenen is er de workshop botanisch tekenen.
Het Flower Art Museum is inmiddels een maand open. Het is gevestigd in de voormalige waterkelder van Aalsmeer (tegenover
de watertoren), voorheen de locatie van Galerie Sous-Terre. Het
museum is van vrijdag tot en met
zondag te bezoeken en toont hedendaagse kunst waarin bloemen en planten centraal staan.
De variëteit is groot, er zijn verschillende tentoonstellingen met
onder andere schilderijen, fotografie, sculpturen en sieraden.
Het museum heeft ook een koffiecorner en een winkel met cadeau-artikelen.
Naast de tentoonstellingen vinden er regelmatig activiteiten
plaats. In augustus staan de eerste workshops op het programma. Deze staan onder leiding van
de ervaren kunstdocent Annefie van Itterzon. Zij werkte in het
verleden voor KCA en geeft les bij
onder andere de Werkschuit en
de Volksuniversiteit Amstelveen.

werkt ook met echte zomerbloemen uit het veld. De workshop is
18 augustus van 10.30 tot 12.30
uur en kost 12,50 euro inclusief
materiaal en drinken.

Botanisch tekenen
Zaterdag 25 augustus is er een
workshop ‘botanisch tekenen’
voor volwassenen. Botanisch tekenen staat al eeuwenlang in de
belangstelling en trekt een steeds
groter publiek. In deze workshop
leert u veel over de vormen en
opbouw van planten en bloemen. Vanuit voorstudies in pen
en inkt ontstaan kleurrijke botanische illustraties. Aan de hand van
gerichte opdrachten en vele historische illustraties maakt u kennis met deze bijzondere kunstvorm. U ontdekt de wonderlijke
schoonheid van de paradijsvogelbloem en de clematis. Voordat u aan de slag gaat, bekijkt u
ter inspiratie enkele kunstwerken
in het museum. Deze workshop
is voor mensen met enige tekenen/of schilderervaring. De workshop is 25 augustus van 10.30
tot 14.30 uur en kost 50 euro inDe Oude Veiling. Nepal Benefiet
clusief lunch, materiaal en koffie/
Aalsmeer organiseert van 20.30
thee (museumvrienden betalen €
uur (zaal open om 20.00 uur) tot
42,50). Voor deze workshop geldt
01.00 uur weer een gezellig beneeen maximum van acht deelnefietconcert met leuke bands waar- Bloemen Alfabet
mers.
onder The All Star band van Uni- Zaterdag 18 augustus is er een Aanmelden voor beide workted by Music, de Hobo String Band, vakantieworkshop ‘bloemen al- shops kan via info@flowerartjawel in de (bijna) oorspronkelij- fabet’ voor kinderen van circa 6 museum.nl. Je ontvangt altijd
ke bezetting, en The Whatts die tot 12 jaar. In deze workshop leer een bevestiging van je aanmelde avond zullen afsluiten. Kortom, je het tekenen van letters met ding. Voor bedrijven en groepen
de speciale brushpen. Je oefent biedt het Flower Art Museum ook
voor iedereen wat wils.
eerst op sierlijke lintletters die je workshops op maat. Neem hierversiert met bloem- en plantmo- voor contact op via mail of via
Donaties
Kunt u niet op 29 september maar tieven en inkleurt. Zo ontwerp 0297-364400. Zie ook: www.flodraagt u de stichting en dit water- je een eigen Bloemen Alfabet. Je werartmuseum.nl.
project wel een warm hart toe? Alle donaties zijn welkom. Met ieder
bedrag groot of klein komt men
weer een stap dichter bij de realisatie van dit mooie project. Het
kan natuurlijk ook dat u zelf voor
dit mooie doel geld wilt inzamelen. Bijvoorbeeld door een sponsorloop of een andere actie te organiseren. Ook u kunt dan verdubbeling aanvragen bij OSA. Uiter- Rijsenhout - “Het plaatsen van
aard kunt u dan contact opnemen de aanloop poes of kat in jullie
met een van de bestuursleden van krant heeft een apart succes opde stichting. Zij zijn bereikbaar via geleverd”, laat Ruud Meijer uit Rijtelefoonnummer 06-23861976 en senhout weten. “Een lieve mevia e-mailadres: nepalbenefiet@ vrouw uit Aalsmeer belde ons
gmail.com. Meer informatie over met de vraag of de poes of kahet project en het rekeningnum- ter al opgehaald was. Tot op dat
mer is te vinden op de website moment was er nog geen reactie
www.nepalbenefietaalsmeer.com op de plaatsing in de krant geko(een geheel nieuwe website is in men. De mevrouw vertelde dat
de maak.) Entree concert 10 euro, haar poes een halfjaar geleden
dat geheel ten goede komt aan het helaas moest inslapen en dat de
waterproject in Nepal. Natuurlijk poes in de krant erg veel leek op
kunnen ook kaartjes gereserveerd haar ingeslapen poes en dat zij de
worden via bovenstaand telefoon- poes graag zou willen adopteren.
nummer en e-mailadres of bij de Wij nodigden deze mevrouw uit
om langs te komen om het een
overige bestuursleden.
en ander met haar door te spre- dat zij nooit een kat gehad hadken. Het was al snel duidelijk dat den en toen de dierenarts verteldeze mevrouw een erg lieve die- de dat dit niet kon vanwege de
renvriendin is en wij haar de poes chip gegevens, zeiden de menwel toe vertrouwden.
sen ineens dat zij een poes hadAfgesproken dat zij de poes mee den gehad, maar deze hadden
kreeg, maar dat zij wel snel met weggegeven, maar niet meer wisde poes naar de dierenarts moest ten aan wie. De dierenarts mocht
gaan om de poes na te laten kij- van hen de chip overschrijven op
ken op haar gezondheid. Me- de naam van de lieve mevrouw
vrouw vertelde dat zij meteen uit Aalsmeer. Er kwam nog een
naar haar dierenarts zou gaan nieuwtje, de poes is zwanger en
om de poes te laten chippen. Nu zal rond 20 augustus moeten bekomt het aparte van het verhaal. vallen. De mevrouw uit Aalsmeer
De poes bleek al gechipt te zijn vindt het allemaal geen enkel
en bleek uit Zwaag te komen. De probleem dus de aanloop poes,
dierenarts belde meteen de eige- nu Matje genaamd, is echt een
naren. De mensen zeiden eerst Lucky poes geworden.”

Concert 29 september in De Oude Veiling

Aalsmeer - Nepal Benefiet
Aalsmeer is op 6 juli een stichting
geworden. De bestuursleden zijn
Joke van der Zwaan als voorzitter,
Laura Tas als secretaris, Belinda Buskermolen als penningmeester en
Luci Beumer, algemeen bestuurslid. Dit is gedaan om het grote lopende project goed vorm te kunnen geven. Joke van der Zwaan: “Ik
ben ontzettend blij met onze nieuwe bestuursleden. De organisatie
krijgt meer structuur en een breder draagvlak. Ook dit jaar gaat de
opbrengst naar het waterproject in
Nepal. Omdat het voor de mensen
in de heuvels van Chitwan in Nepal
erg moeilijk is om aan (schoon) water te komen, willen we alle 33 families, ieder bestaande uit drie tot
acht huishoudens in Tobang van
een watertank met tappunt voorzien. Hier is veel geld voor nodig.
Bij Ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer (OSA) is daarom wederom subsidie aangevraagd. Maar
een flink bedrag gaan we ook zelf
ophalen. Wij zijn aanwezig op de
corsobraderie op 1 september en
willen weer diverse concerten organiseren. Voor u leuk om van te
genieten en u steunt er tevens het
waterproject mee.”

Activiteiten overzicht

Nieuwe bazin gevonden via de krant

Aanloop kater blijkt
zwangere poes

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 15 augustus, een
heerlijk 3 gangen-diner met
o.a. een Hollandse groentesoep + balletjes, kip in een
romige kerriesaus, aelsmeerse
salade, doperwten met mais,
basmati rijst met garnituur en
chipolata pudding voor maar
€ 11,-. Voor reserveringen Tel.
0297-820979. U bent om 17.00
uur van harte welkom.
Vrijdag 17 augustus kunt
u gaan genieten van een
Italiaanse tomatensoep,
spareribs met twee soorten
saus, gepofte aardappel met
kruidenboter, boerensalade en
ijs met vruchtjes en slagroom
voor maar €13,-. Voor reserveringen Tel. 0297-820979. U
bent om 17.00 uur van harte
welkom.
Optreden in de grote zaal
Zorgcentrum Aelsmeer
U bent van harte uitgenodigd
om te komen luisteren bij optredens van koren of andere
muzikale gezelschappen. De
optredens vinden een keer per
maand plaats in de grote zaal.
Op woensdag 15 augustus is
er een optreden van Harald

Veenstra, met het programma
‘‘Zomertijd’’. Herkenbare
Nederlandstalige zomer
liedjes. U bent welkom vanaf
15:00 uur. Komt u ook gezellig
bij ons langs?
Bloemschikken
Op donderdag 16 augustus
is er weer bloemschikken in
Wijkpunt Voor Elkaer.
Grietje uit de polder
Op vrijdag 17 augtustus organiseert de inloop van wijkpunt
´Voor Elkaer´ een ijsje met een
wijsje, een geweldig optreden
van Grietje uit de polder en
Kees de ijsboer komt langs
met een ijsje. Aanvang is 15.00
uur. Kosten: € 3,-.
Voor reserveringen kunt u
terecht bij een van de gastvrouwen- heer. (wees er op
tijd bij, er zijn een beperkt
aantal plaatsen)
Voor meer informatie: houdt
onze facebook pagina’s in de
gaten. Zorgcentrum aelsmeer
en thuiszorg Aalsmeer, wijkpunt voor elkaer, ontmoetingscentrum aalsmeer en
reisburo opstap

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Meerlanden ruimt op na Vuur en Licht

Piet is gek op vuurwerk
en schoonmaken!
Aalsmeer - Op de Kudelstaartseweg bij de Watertoren staan
op zaterdag 1 september enkele
duizenden mensen ’s avonds van
het vuurwerk te genieten. Zij kunnen een drankje en een ijsje nuttigen. Na afloop blijft er dan natuurlijk het nodige afval op straat
liggen. Daar wordt korte metten
mee gemaakt door een schoonmaakploeg van Meerlanden. Kort
na middernacht arriveert die met
groot materieel. Zij stellen zich
met hun felle oranje zwaailichten boven aan de Zwarteweg op.
Om één uur geeft teamleider Piet
Vlasveld het sein dat de klus kan
beginnen. De Kudelstaartseweg
wordt in een uur tijd nauwgezet
schoon geblazen en geveegd en
alle afval wordt meegenomen.
Als de klus klaar is worden de hekken van de rijweg verwijderd en
heeft het verkeer weer vrije toegang. Piet Vlasveld werkt sinds
vijf jaar als teamleider bij Meerlanden: “Wij zijn een maatschappelijke onderneming en het past
bij ons om een evenement als
Vuur en Licht op het Water te ondersteunen. Onze jongens doen
deze klus ook graag, want ze worden na het werk door de organisatie altijd uitgenodigd voor een
drankje en een hapje en dat vinden ze leuk. Dat het werk ’s nachts
gedaan moet worden hoort er
nou eenmaal bij, daar zijn we wel
aan gewend.” Voor de organisatie
van het evenement is de hulp van
Meerlanden een uitkomst. Als ze

alles zelf schoon zouden moeten
maken, zou dat uren werk kosten met inzet van veel mensen
en dan nog zouden de afvalzakken niet verwijderd zijn. Meerlanden wordt dan ook gezien als
een belangrijke sponsor in natura. Persoonlijk is Piet Vlasveld erg
blij met deze klus: “Als jochie van
twaalf ging ik al mee met mijn vader naar het vuurwerk in Scheveningen en ik vond dat geweldig.
Mijn eigen zoon is nu twaalf en
die heeft ook iets met vuurwerk.
Met de jaarwisseling bouwen we
thuis hele opstellingen met vuurwerk, met afstandsbediening en
al. Met m’n gezin gaan we 1 september dan ook eerst naar Vuur
en Licht op het Water om naar het
vuurwerk te kijken en daarna ga
ik aan het werk met de schoonmaakploeg. Ik ben vrijwilliger in
hart en nieren en vind het fantastisch om bij dit evenement te helpen.” Sponsoren die in natura hun
diensten leveren zijn belangrijk
voor de organisatoren van Vuur
en Licht op het Water. Ze nemen
veel werk uit handen en inkoop
van de diensten tegen een commerciële prijs zou een fikse aanslag op het budget voor het vuurwerk betekenen. Mike (Multi) van
der Laarse en Ap Eigenhuis: “We
hebben nu een mooie balans met
negentig sponsoren waarvan een
derde in natura sponsort en de
andere zestig genoeg geld bij elkaar brengen om een schitterend
vuurwerk te maken.”
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Botsing tussen scooters
Aalsmeer - Een passagier van
een scooter is donderdagochtend 2 augustus gewond geraakt
bij een ongeval waarbij ook een
andere scooter betrokken was.
De botsing gebeurde omstreeks
half twaalf op de Burgemeester Kasteleinweg, tussen de Van
Cleeffkade en de Oosteinderweg.
Een automobilist die het ongeval
zag gebeuren is direct gestopt
om hulp te verlenen. Een ambulance is ter plaatse gekomen

voor het slachtoffer. De 55-jarige vrouw uit Aalsmeerderbrug is
vervolgens naar het ziekenhuis
gebracht. Vermoedelijk heeft zij
haar enkel gebroken. Zij zat met
een man op de scooter, die raakte bij het ongeval niet gewond.
Ook de andere scooterbestuurder bleef ongedeerd. De politie
doet onderzoek naar de oorzaak
van de botsing.
Foto: VTF / Laurens Niezen.

Camping Solidoe: Op en
top vakantiegevoel
Aalsmeer - Yes, zomervakantie
en alle basisschool leerlingen zijn
heerlijk 6 weken vrij! Vaak zijn de
ouders niet zo lang vrij en moeten zij gewoon werken. Daarom heeft BSO Solidoe elke vakantie weer een gevarieerd vakantie programma. Dit jaar voor
het eerst zelfs vier weken lang
een echte Solidoe Camping. Daar
wordt de kinderen, die naar de
BSO komen, een te gekke vakantie aangeboden.

Bumperballen en nog veel meer.

Voetballen en knutselen
De kinderen blijven er niet slapen, maar kunnen de hele dag
gebruik maken van alles op de
camping. Naast deze activiteiten per week, zijn er dagelijks
een aantal vaste activiteiten. Zo
kunnen kinderen altijd voetballen op het voetbalveld. Knutselen op de eigen kampeerplek of
in een grote tent. Er is ook tijd en
ruimte om te niksen of lekker een
Actief programma
boek lezen, maar natuurlijk ook
De Solidoe Camping is er om een met vrienden en vriendinnen een
op en top vakantie gevoel te ge- potje te kaarten.
ven op een echte camping. De
tenten zijn opgezet bij de Atletiek Camping lied
Vereniging in de Sportlaan en Er is zelfs een Solidoe Camping
hier is het eigen Solidoe Activi- lied inclusief karaoke clip dankteiten team actief. De medewer- zij het Meezing Team. Op de Sokers hebben een geweldig, spor- lidoe Camping geldt niets moet
tief, fun en actief programma be- en alles mag! Nou ja, bijna dan, er
dacht. Elke week is er keuze uit moet genoeg gedronken en inweer andere activiteiten. Natuur- gesmeerd worden en vooral heel
lijk zijn er springkussens, buik- veel plezier gemaakt worden. Zo
schuifbanen met water, Mad Sci- kan aan alle Solidoe BSO kindeence komt, er kunnen hutten ge- ren tijdens de grote vakantie het
bouwd worden, Capoeira work- echte vakantiegevoel gegeven
shops, oud Hollandse spellen, worden!

Gereedschap uit
bus gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 31 juli is tussen acht uur in de ochtend en drie uur ‘s middags een
bestelbus open gebroken. De
Volkswagen stond geparkeerd
op de Mr. Jac. Takkade. Uit de
wagen is een grote hoeveelheid gereedschappen gestolen. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900-8844. De laatste maanden
wordt regelmatig ingebroken
in bussen van klusbedrijven en
aannemers. Aangeraden wordt
om dure gereedschappen niet
in de auto’s te laten.

Onwel bij het
bussstation
Aalsmeer - Op vrijdag 3 augustus om kwart over tien in
de ochtend zijn de politie en
de ambulancedienst opgeroepen om naar de Hortensialaan te gaan. Bij het busstation was een vrouw onwel geworden en gevallen. De 74-jarige vrouw uit Aalsmeer is ter
plaatse door de ambulancemedewerkers behandeld en na
overleg met haar arts thuis gebracht. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek niet nodig.

Naar ziekenhuis
na valpartij

Aalsmeer - Op vrijdag 3 augustus om half drie in de middag zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de
Kerkweg. Een 82-jarige fietser
was ten val gekomen ter hoogte
Aalsmeer - In de avond of van de versmalling. De man uit
nacht van woensdag 1 op don- Amstelveen heeft waarschijnderdag 2 augustus is uit een lijk met zijn stuur een autospieschuur aan de Middenweg een gel geraakt, is gaan slingeren en
pomp gestolen. In de middag uiteindelijk onzacht op het weghad de eigenaar zijn land be- dek beland. De man is met onsproeid met de pomp en de- bekend letsel per ambulance
ze na de klus weer neergezet vervoerd naar het ziekenhuis.
in de schuur. Mogelijk is dit
door de dief gezien. De volgende dag ontdekte de eigenaar dat er was ingebroken in
de schuur en de pomp van het
merk Alto verdwenen was. Om
in de schuur te komen heb- Aalsmeer - Op donderdag 2
ben de dieven een raampje ka- augustus om tien voor half vijf
pot gemaakt en het slot gefor- in de middag heeft een aanceerd. De diefstal moet hebben rijding plaatsgevonden op de
plaatsgevonden tussen woens- Aalsmeerderweg tussen een
dagmiddag vijf uur en donder- fietser en een bestelbus. De
38-jarige automobilist uit Kladagmiddag één uur.
zinaveen heeft bij de ventweg
waarschijnlijk de fietser, een
69-jarige man uit Amstelveen,
over het hoofd gezien. De Amstelvener is met onbekend letsel per ambulance naar het zieAalsmeer - Op maandag 6 au- kenhuis gebracht.
gustus om vier uur ‘s nachts
werd een bewoner van de Vlinderweg wakker van een harde klap. De bewoner is met zijn
hond naar beneden gegaan om
poolshoogte te nemen. Hij trof
de voordeur wijd open aan. Aalsmeer - In de avond of
Voor de deur heeft de bewo- nacht van zondag 5 op maanner een hekje staan om te voor- dag 6 augustus is vanaf de
komen dat de hond naar bui- Stommeerweg een kinderfiets
ten sprint. Dit hekje was omge- gestolen. De fiets is van het
vallen en had de klap veroor- merk Cortina, zwart van kleur
zaakt. Het hek heeft voorkomen en het serienummer eindigt op
dat de dieven zich verder toe- 186. De diefstal heeft plaatsgegang tot de woning verschaft vonden tussen kwart voor vijf
hebben. Zij zijn niet meer aan- zondagmiddag en twee uur
getroffen. Hoe de inbrekers de maandagmiddag. Iets gezien,
deur hebben kunnen openen, meer informatie? De politie
wordt onderzocht door de poli- hoort het graag via 0900-8844
tie. Het slot was niet beschadigd of anoniem via 0800-7000.

Pomp uit schuur
weg

Bermbrandje langs Ringvaart
Aalsmeer - Naast de Aalsmeerderbrug is donderdag 2 augustus
omstreeks half twee in de middag
brand ontstaan in de berm langs
de Ringvaart.
De brandweer kwam ter plaatse
om de bermbrand te blussen. De

brand was snel onder controle.
Hoe de brand is ontstaan is niet
bekend.
Door de droogte wordt al langer
gewaarschuwd voor brand in de
natuur.
Foto: VTF/Laurens Niezen

Fietser over het
hoofd gezien

Inbraak mislukt
door hekje

Kinderfiets
gestolen

Bestelauto met aanhanger
omgeslagen op Kruisweg
Rozenburg - Dinsdag 7 augustus
rond half vijf in de middag is op
de N196 in Rozenburg een combinatie van een bestelauto en een
aanhanger omgeslagen.
De auto eindigde op z’n kant. In
de aanhanger werden bouwmaterialen vervoerd.
Een ambulance werd opgeroepen voor de bestuurder. Deze is

gelukkig met de schrik vrij gekomen, zo bleek na controle in de
ambulance.
Van de Kruisweg (N196) waren
twee rijbanen geruime tijd afgesloten voor berging van de bestelauto en de aanhanger. Dit
zorgde voor enige hinder voor
verkeer komend vanuit Aalsmeer.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Ad’s kennis en ervaring op zowel
organisatorisch als groengebied
altijd van nut. Hij was initiatiefnemer van de Groei & Bloei Nationale Tuinweek (in 2014 officieel
geopend door Prinses Beatrix),
die dit jaar het eerste lustrum
mocht beleven. Als echte teamspeler zorgde hij altijd dat alles
wat hij aanpakte in perfecte samenwerking ging met de collega-bestuursleden en het bureau.
Ondanks de problemen met zijn
gezondheid zorgde hij voor een
Nationale Tuinweek
In het Landelijk Bestuur waren onderling goede sfeer in het be-

stuur, en dat altijd met veel humor. Het is erg jammer dat Ad
heeft moeten besluiten om te
stoppen met het bestuurswerk
voor de Vereniging. Als dank voor
alles wat hij voor de Vereniging
heeft betekend, heeft het Landelijk Bestuur besloten om aan hem
de Gouden Insigne voor buitengewone verdiensten met de bijbehorende oorkonde toe te kennen.”
Vanuit Aalsmeer: Gefeliciteerd Ad
Maarsse met deze verdiende onderscheiding en beterschap!

Gouden Insigne voor oudAalsmeerder Ad Maarsse
Aalsmeer - Begin juni is tijdens
de 221e algemene vergadering
van KMTP Groei & Bloei in Amsterdam de Gouden Insigne uitgereikt aan Ad Maarsse. De oudAalsmeerder werd toegesproken
door algemeen voorzitter Frank
Naber. Ad Maarsse is geboren in
Aalsmeer, maar woont nu al ruim
dertig jaar in Bergen in NoordHolland. De liefde deed hem zijn
geboortedorp verruilen voor het
kunstenaarsdorp in Noord-Holland. Ad Maarsse heeft als organisator veel in Aalsmeer betekend. Zo was hij vele jaren actief
betrokken bij de organisatie van
het Bloemencorso Aalsmeer en
de internationale Bloemenvaktentoonstelling (later de Hortifair)
en was hij initiatiefnemer van het
Varend Corso. Ook buiten ‘groen’
was Ad Maarsse een actieve organisator. Zo heeft hij met zijn medewerkers gezorgd voor een gevarieerd programma ter gelegenheid van de viering van 850 jaar
Aalsmeer in 1983 en was hij bestuurslid in de groep die SPIE oprichtte om de organisatie van de
Pramenrace over te nemen van
de Dippers.
Maar vooral in ‘tuinbouwland’
heeft Ad Maarsse zijn sporen
ruimschoots verdiend, zo bleek

tijdens de speech van voorzitter
Frank Naber:
Vaste Keurings Commissie
“Ad Maarsse is al 40 jaar lid van
de KMTP Groei & Bloei. In die tijd
heeft hij altijd - zowel als lid van
de Vereniging, als met zijn professionele werkzaamheden - warme banden onderhouden met
‘de Maatschappij’, zoals Groei &
Bloei toen genoemd werd. Hij
was als secretaris in dienst bij de
Vaste Keuringscommissie (VKC),
die 100 jaar lang een onderdeel
was van de KMTP Groei & Bloei.
Hij heeft een televisiecarrière gehad als presentator van groenprogramma’s voor Teleac. In 1997
vierde de KMTP Groei & Bloei het
125-jarig jubileum. ‘Nederland
Bloemenland’ werd ontwikkeld,
een samenwerking met andere
jubilarissen in dat jaar: de Bloemenveiling Aalsmeer, het Florens College en het Bloemencorso Aalsmeer. Ad speelde ook daar
een belangrijke en enthousiasmerende rol bij. Eén van de hoogtepunten van dit jubileum was
zonder twijfel het bezoek van Koningin Beatrix.

Parfumdief actief!
Aalsmeer - In de regio is een parfumdief actief. Op maandag 30 juli
rond het middaguur is bij een drogist in de Zijdstraat een aanzienlijke hoeveelheid dure parfums gestolen. Op woensdag 1 augustus
tussen elf uur in de ochtend en
vier is ’s middags is een drogisterij
in Zijdelwaard het slachtoffer ge-

worden van een parfumdief. Ook
hier heeft een persoon voor een
behoorlijk bedrag aan dure merkparfums ontvreemd. Mogelijk betreft het dezelfde dader. De winkeldief heeft een donkere huidskleur
en is tussen de 20 en 25 jaar oud.
Hij droeg tijdens de diefstal in een
spijkerbroek en een donker shirt.

Geen rook, maar koelgas
De Kwakel - De brandweer en
de politie van Aalsmeer en Uithoorn zijn dinsdagmiddag 7 augustus rond half een met meerdere voertuigen uitgerukt naar
een bedrijf aan de Prunus in De
Kwakel. Er zou in het pand bij de
bloemenveiling rook vrijkomen.
Ter plaatse bleek alles gelukkig

mee te vallen. Het bleek te gaan
om lekkage van koelgas uit de
koelcel. De brandweer heeft metingen verricht waarna het gebouw weer vrijgegeven kon worden. Een monteur zal de koelcel
repareren.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

12

9 augustus 2018

Remco, Youri, Sven, Mike, Jelle en Eric: “Wij gaan voor goud”

Weer technisch hoogstandje tijdens
de verlichte botenshow
Aalsmeer - Zaterdag 1 september
wordt er tijdens de verlichte boten show opnieuw een technisch
hoogstandje getoond door zes
makkers die zo’n 12 jaar geleden
voor de gein - nog net niet in een
dronken bui - afspraken: “Mannen
wij gaan er voor!”
Praat met Remco Maarsen, Youri
Kersloot, Sven Bonhof, Mike KleinReesink, Jelle van Vliet en Eric Geleijn en je begrijpt onmiddellijk
dat dit een club van gezworen kameraden is en ach wat missen zij
Simon - de man van het eerste uur
- die door werkzaamheden helaas
moet afhaken.
Verleden jaar tijdens de eerste
prijsuitreiking - die gepaard ging
met een klein feestje bij Oevers kwam de uitnodiging: “Kom een
keer kijken als wij aan het opbouwen zijn.” Op een zonnige zondag
was het zover dat er een kijkje achter de schermen genomen mocht
worden.
Het is maar goed dat de mannen
de ruimte hebben, want wat een
indrukwekkend en ingenieus gevaarte hebben zij bedacht. “Ja, dit
jaar wordt het nog weer groter,

hoger en breder. Want natuurlijk
hopen wij weer op de eerste prijs,
wij gaan voor goud!” Bij een gezellig etentje in de Praam kwamen
in mei de eerste tekeningen op tafel. Nu kan je wel iets bedenken,
maar het moet ook haalbaar zijn
om het technisch uit te voeren.
Nu zijn de mannen zo langzamerhand behoorlijk door de wol geverfd en niet meer voor een kleintje vervaard, dus werd de uitdaging aangegaan.
De contouren geven het ontwerp
al enigszins prijs, maar het blijft
voorlopig nog even voor het publiek een verrassing. Er wordt gezaagd, gelast, getimmerd en ook
veel gelachen. Gejuich gaat er op
wanneer een gigantische pilaar
ook goed scharniert.

gon allemaal met een klein speedbootje, vervolgens werd er een
vlet geleend van een kweker, wat
versiering en een DJ die voor lekkere muziek zorgde. En dan nu al
weer een paar jaar de 18 meter
lange dekschuit waarop een onwaarschijnlijk bouwwerk zo wordt
geconstrueerd dat het inklapbaar
is en kan draaien. “Het zou allemaal niet kunnen zonder de spon-

sors”, zegt Remco die van beroep
internationaal vrachtrijder is. Jelle (interieur bouwer) Sven en Eric
(werknemers veiling) Mike (grondbedrijf ) en Youri (ICT’er) beamen
dat volmondig. Zij zijn dan ook gelukkig met Café de Praam, Timbermeat en Onderneming Timmerwerken. De dekschuit - waarop
nog seringenstruiken worden vervoerd - wordt geleend. De mannen hebben nog even te gaan. De
voorpret is groot, de pret op de
dag en avond zelf nog groter en
dan daarna volgt de napret. Zeker
wanneer dit voor de zesde keer
een eerste prijs oplevert. “Winnen
wordt nooit saai”, is hun mening.
Janna van Zon

Van speedboot tot dekschuit
De mannen kennen elkaar allemaal vanuit de kroeg en zien hun
hobby als een uit de hand gelopen grap. “Ach ja, wij zijn van de
straat.” Vader en moeder Maarsen
zijn blij met de reuring achter op
het erf. Voor een natje en droogje wordt goed gezorgd. Het be-

Favoriete zomerhits op
Radio Aalsmeer

Kinderboerderij Boerenvreugd

Aalsmeer - Gedurende de week
zendt Radio Aalsmeer non-stop
muziek uit en in de avond en
in het weekend gepresenteerde programma’s. Op maandag
bijvoorbeeld ‘De Top 10 Van…’,
op woensdag onder andere een
van langstlopende programma’s
van een lokale omroep ‘Met Peter in de Ether’ en op donderdag
‘Aalsmeer By Night’.

Veel bezoekers voor
poppenkasttheater
Aalsmeer - Afgelopen zondag 5
augustus was het een drukte van
jewelste bij de poppenkastvoorstellingen van Gerard Zelen op
kinderboerderij Boerenvreugd.
De heer Zelen had, speciaal voor
Boerenvreugd, een poppenkastverhaal gemaakt met de dieren
die op de kinderboerderij voorkomen. Naast het konijn, de koe
en de ezel kwamen ook een aapje
en een olifant voor in de voorstelling, die de naam ‘Beestenboel’
droeg. Er kwamen tientallen kin-

Zomerse 50
Radio Aalsmeer viert de tropische
zomer van 2018 met het uitzenden van de Zomerse 50, de hitlijst
met de meest populaire zomerhits aller tijden. Luisteraars van
Radio Aalsmeer kunnen hun favoderen met hun ouders speciaal riete zomerhits doorgeven. Stemnaar de boerderij voor de twee men kan tot en met 12 augustus
voorstellingen, die om elf uur en op www.zomerse50.nl. Onder alle
om één uur plaatsvonden. On- stemmers wordt een reischeque
danks het warme weer keken en verloot. De Zomerse 50 2018 is bij
luisterden alle bezoekers geboeid Radio Aalsmeer te horen op zonnaar het verhaal. Er waren leuke dag 26 augustus tussen 14.00 en
liedjes die enthousiast meege- 18.00 uur en de presentatie is in
zongen werden. Er zijn plannen handen van Radio Aalsmeerders
om regelmatig nieuwe voorstel- Frank Bunnik en Walter de Vries.
lingen te verzorgen in het Boerenvreugd poppenkasttheater. Stichting Praat
Daarover wordt te zijner tijd in Ted Kloosterboer stelde in deze
deze krant bericht.
uitzending heel confronterende
vragen: “Wat vind jij kindermishandeling? Wat kun je doen? Wat
kun jij zien?” Wil jij helpen om kindermishandeling zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat kinderen uit een onveilige situatie
kunnen worden gered? Luister
dan donderdag 9 augustus om
19.00 mee naar de ervaringen en
de tips van Quirina Kofman en Ted
ste ronde. De tweede ronde had Kloosterboer van Stichting Praat
hij 43. Niet slecht. Dat belooft wat in ‘Echt Esther’ zoals deze eerder
voor de toekomst.
live te horen waren op 12 juli.
Uitslagen: Henk Slink 34 – 31: totaal 65, Herman Kas 34 – 31: 65, The Voice of Let’s Go
Marrie Bonhof 36 – 30: 66, Gerrit In de zomervakantie kijkt Kim,
Splinter 36 – 34: 70, Henk Busker- Laurens en Jonas terug op het afmolen 38 – 32: 70, Ton Silvius 35 – gelopen jaar van ‘Let’s Go’. Dank36: 71, Bram de Jong 39 – 34: 73, zij jullie stemmen hebben zij de
Maarten Kluver 33 – 43: 76, Hetty de Jong 35- 44: 79 en Arie Weldam 40 – 47: 87.

Wekelijkse competitieronde

Nieuwkomer scoort bij
Midgetgolfclub
Aalsmeer - Afgelopen woensdagavond 1 augustus speelden
tien leden van Midgetgolfclub
Aalsmeer hun wekelijkse competitieronde. Nieuwkomer Maarten Kluver werd hartelijk welkom
geheten voor zijn eerste 2 rondes
competitie. Hij speelde al geregeld op de Aalsmeerse banen en
dat was te merken. Hij had 33 slagen nodig voor de 18 banen en
was hierdoor de beste van de eer-

Mantelzorg:
Niemand is een binnenmens
Amstelland - Door een tekort
aan vrijwilligers zitten steeds
meer chronisch zieken en mensen met een beperking lange tijd
binnen. En dat terwijl niemand
een binnenmens is! Bent u degene die een welkome verandering
gaat brengen in het leven van een
ander?Wekelijks of tweewekelijks
er even op uit, een stukje wandelen of samen een boodschap doen

maakt al een groot verschil. De Coordinator Vrijwilligers maakt graag
vrijblijvend kennis met u. Besluit u
na het gesprek om zich in te schrijven als vrijwilliger, dan garandeert
Mantelzorg en Meer u ontmoetingen met bijzondere mensen. Aanmelden kan via de site www.mantelzorgenmeer.nl/vrijwilligers/aanmelden/ of bel met 020-3335353
of mail info@mantelzorgenmeer.nl.

leukste uitzendingen voor je samengesteld om weer eens terug te horen. Vrijdag hoor je terug hoe Matthias, Isabella, Maud,
Luna, Amber en Pim en Lotte de
kandidaten waren bij The Voice of
Let’s Go.
Burgemeester op herhaling
Zelfs tijdens de zomerperiode
hoeft de wekelijkse Aalsmeerse
talkshow ‘Door de Mangel’ niet
gemist te worden. Gedurende het
zomerreces zijn er zes herhalingen van ‘Door de Mangel’ te beluisteren. Aanstaande maandag
13 augustus is de 200e uitzending
van 19 februari met burgemeester Jeroen Nobel de vierde herhaling gedurende het zomerreces. Mylene en Elbert Huijts interviewden de Amsterdammer van
geboorte op de bekende wijze.
In zijn schooltijd was Nobel een
prettig aanwezige leerling, maar
heeft hij nooit gedacht ooit burgemeester te worden. Hij noemde zichzelf humorvol, integer en
verbindend. Als de profielschets,
die de nieuwe fractievoorzitters
straks na de verkiezingen opstellen, passend is, dan zal Nobel
graag langer burgemeester blijven in Aalsmeer. Op de vraag of
de gemeente Aalsmeer ooit op
zal gaan in een andere gemeente,
antwoordde hij dat de kans 66%
is, maar niet op korte termijn. Wel
moet er dan eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Om meer te kunnen betekenen in de metropoolregio Amsterdam biedt een grotere gemeente
wel voordelen, zo gaf Nobel aan.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving
en is te beluisteren via 105.9 FM in
de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en
via www.radioaalsmeer.nl. Volg
de omroep ook op Facebook en
Twitter.

iranda’
s
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Ongeluk zit in
klein hoekje

Aalsmeer - Altijd als ik een ambulance hoor denk ik ‘waar zijn mijn
dierbaren’. Zo ook dit keer. Echter
een paar minuten nadat ik de sirene hoorde van zowel politieals ziekenwagen belde mijn zoon:
“Mam, niet schrikken, maar ik heb
een ongeluk gehad.”… Mijn puber is aangereden op zijn nieuwe fiets, die we de dag daarvoor
voor hem opgehaald hebben in
Uithoorn. Tweedehands. Maar
toch.. De jonge chauffeur in zijn
koeriersbus had mijn puber niet
zien aankomen, reed achteruit en
BAM! Tand door zijn lip, stukje van
de voortand af, schaafwonden en
fiets finaal in de kreukels. Hij had
best pijn, maar gelukkig had de
dienstdoende ambulancemedewerkster naardere dingen uitgesloten; Niks geks aan zijn nek en
gelukkig geen breuken. Natuurlijk
ben ik gelijk in de auto gesprongen om naar de Hortensialaan
te rijden. Dat zag er toch vervelend uit hoor; Ambulance, politiemannen, deuk in een bus, mijn jochie in de ziekenauto met een hele dikke lip en veel bloed. Hij zelf
maakte zich vooral zorgen om zijn
design-kleding en dito schoenen,
die onder het bloed en de vivit zaten, omdat ik, voordat hij wegfietste nog had geroepen: “Eet
nou eerst wat!!” Alles onder de
zuivel. Ik maakte me echter toch
meer zorgen om zijn tanden.. Hij

werd vervoerd naar de huisarts en
ik reed daar al heen. Hubbie haalde zijn fiets op, maar daar was helaas geen eer meer aan te behalen. De offerte voor herstel kunnen we hopelijk verhalen op de
verzekering. Na de dokter, die het
niet nodig vond om te hechten,
omdat het de binnenkant van zijn
lip betrof en dat toch wel zou genezen, reden we richting de tandarts waar de boel even is nagekeken. Helaas moet er een stukje tand aangeplakt worden binnenkort, maar wat vervelender
is; wellicht sterft de wortel af en
dan is ie verder van huis. Op hoop
van zegen dan maar. Op de terugweg in de auto zei mijn zoon:
“Nou, dan heb ik ook eens een ongeluk meegemaakt” en “Het had
erger af kunnen lopen.” That’s my
boy! dacht ik, want die instelling
heeft hij echt van ons. Het kan altijd slechter.
De tandarts gaf nog wel aan hem
mee dat hij voorlopig even rust
moet houden met zijn mond.
“Maar ik heb zaterdag een feestje!” reageerde mijn feestpuber
(waar heeft hij dat toch van?) “Ik
wil dan wel in de moshpit (groep
mensen voor het podium die
druk dansen en wild om zich heen
slaan..) staan! Dat kan toch wel?”
“Echt beter van niet.” Antwoorde de aardige tandarts serieus.
Zoonlief was dit keer pas echt uit
het veld geslagen. Ik hoop dat hij
zich er aan houdt, maar ik betwijfel het. Dat puberbrein werkt duidelijk nog niet op volwassen niveau. Nu op zoek naar een nieuwe fiets. Ben ik ff blij dat wij het
uit zijn hoofd hebben gepraat om
zijn scooterrijbewijs te halen. Zijn
autorijlessen zijn echter inmiddels wel begonnen. Ik houd mijn
hart maar weer vast.

Tiende Gedichtentuin in
Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Op zaterdag 1 september om 12.00 uur wordt de
tiende Gedichtentuin op het
Boomkwekerskerkhof aan de
Stommeerweg officieel geopend
door wethouder Wilma AlinkScheltema. Dankzij bijdragen van
een groot aantal inwoners aan
dit tweede lustrum van Podiumkunst & Literatuur van KCA kan
weer genoten worden van poëzie op deze rustplaats. Tijdens de
opening wordt een rondgang gemaakt langs alle gedichten.
De gedichten worden, net als andere jaren, weer in een boekwerk

opgenomen. De bundel kan op
8 en 9 september en tijdens de
Kunstroute op 15 en 16 september opgehaald worden in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.
Het Oude Raadhuis is open van
14.00 tot 17.00 uur. De bundel is
gratis voor de dichters, voor belangstellenden zijn de kosten 5
euro. De Gedichtentuin is open
in de weekenden 1 en 2 september, 8 en 9 september en 15 en 16
september. De hekken van het
Boomkwekerskerkhof staan deze
dagen open van 12.00 tot 17.00
uur.

opeten bij je zelfgemaakte hut.
Onder leiding van Natuur is een
Feest en geschikt voor kinderen
van 6 tot 12 jaar en (groot)-ouders of begeleiders. Kosten € 5,00
per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start

is bij De Boswinkel. Aanmelden
voor de activiteiten is verplicht en
kan via 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl of
in de De Boswinkel, Bosbaanweg
5. Openingstijden: dinsdag t/m
zondag: 10.00 tot 17.00 uur.

Hut bouwen voor de heks
in het Amsterdamse Bos
Amstelland - Bouw op woensdagmiddag 15 augustus een grote hut voor de heks, om 12.00 uur,
13.30 uur of 15.00 uur in het Amsterdamse Bos. En een kleine hut
voor Hans. Houd de heks voor de
gek en steel haar toverstaf. Uiteindelijk verdwijnt de heks in het
vuur. Onder leiding van Natuur is
een Feest en geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar en (groot)-ouders of begeleiders. Kosten € 5,00

per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start
is bij De Boswinkel.
Oervolk
Op zondagmiddag 19 augustus
om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00
uur, houdt het Oervolk zich in
het Amsterdamse Bos bezig met
stoere zaken. Zoals pijl en bogen
maken, met katapulten schieten,
maar ook kruidenboter maken en
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Profronde van Denemarken

Westeinder Sloeproei Team

Rijsenhout - Zijn tweede plaats
op het NK tijdrijden voor beloften
was anderhalve maand geleden
een aangename verrassing. Afgelopen zaterdag bevestigde Nils
Eekhoff uit Rijsenhout zijn kwaliteiten in deze wielerdiscipline met
een knappe negentiende plaats in
de Ronde van Denemarken voor
beroepsrenners. De stagiair van
World Tour-team Sunweb snelde
in Nykobing Falster met een gemiddelde van 49.790 kilometer per
uur over het 19.1 kilometer lange,
vlakke parcours. Hij was 1.09 minuut trager dan de Deense dagwinnaar Mads Pedersen van Team
Trek. De Belg Wout van Aert werd
tweede en een dag later eindwinnaar van de Ronde. Opvallend: de
pas 20-jarige Eekhoff was in de
tijdrit sneller dan de zes renners
van het Nederlandse Team Roompot, onder wie Pieter Weening en
Oscar Riesebeek. Nils Eekhoff mag
tot het einde van het seizoen met

Aalsmeer - De roeisport is een
groeiende sport in Nederland en
wordt in vele vormen uitgevoerd.
De afgelopen drie jaar is er een
team uit Aalsmeer actief in de
tak van sloeproeien en roeit inmiddels al twee jaar lang op het
hoogste niveau in de Hoofdklasse. Tijdens de trainingen klinken
er vaak aanmoedigingen vanaf
de kant en worden er veelal foto’s gemaakt. Voor veel mensen
in Aalsmeer is het dan ook nieuw,
en zijn ze verrast door de sloep
van het team die over de Westeinderplassen roeit.

Clinic sloeproeien bij
WV de Nieuwe Meer

Opnieuw knappe tijdrit
van renner Nils Eekhoff
de profs van Sunweb op pad om
ervaring op te doen en zijn niveau
te verbeteren. Aan die doelstelling werd door hem in Denemarken ruimschoots voldaan. In de
drie etappes, die eindigden in een
sprint effende hij met zijn teamgenoten de weg voor de Duitse
ploegmaat Max Kanter (tweede,
derde en achtste) en in de tweede rit met stekelige klimmetjes
in de slotfase, mocht Eekhoff zelf
azen op een mooie uitslag. Een val,
achttien kilometer voor het einde,
juist op het moment dat het peloton volledig versnipperde, haalde echter een streep door zijn ambities. Met bijna vier minuten achterstand finishte hij in het midden
van het deelnemersveld. Hij verspeelde daardoor een hogere positie in het klassement en moest in
de eindrangschikking genoegen
nemen met de 41ste plaats. In het
jongerenklassement werd Eekhoff
negende.

Tennis4Life en 25e Open Toernooi

Mooie bijdrage voor KWF
van Tennisvereniging
Kudelstaart - Tennis Vereniging
Kudelstaart organiseerde in de
maand juli twee toernooien die
beiden in het teken stonden van
KWF. Het eerste toernooi was
Tennis4Life op 14 juli. Nog geen
week later startte het 25e Open
Toernooi van TV Kudelstaart van
22 tot en met 29 juli. Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die heeft moeten vechten
tegen kanker; er zijn ook mensen
die het gevecht niet gewonnen
hebben en liefdevol worden herdacht. De opbrengst van het Tennis4Life toernooi was maar liefst
8.000 euro. Hetzelfde record-bedrag werd ook bereikt tijdens het
Open Toernooi, waarbij 860 euro
als sponsorbedrag naar de Stichting Alpe d’HuZes is gegaan. De

Stichting heeft de missie om het
wetenschappelijk
onderzoek
naar alle mogelijke vormen van
kanker te bevorderen en vooral financieel te ondersteunen, zodat
hopelijk in de nabije toekomst
niemand meer hoeft te overlijden
aan deze ziekte. Dit alles was niet
mogelijk geweest zonder sponsoren, alle spelers uit de omgeving
die hebben meegedaan aan deze
toernooien en de eigen vrijwilligers van de Kudelstaartse Tennisvereniging. Meer informatie over
het KWF is te vinden op www.kwf.
nl. Als lezer nieuwsgierig naar
een sfeerimpressie van zowel
het Tennis4Life als het 25e Open
Toernooi van TV Kudelstaart? Kijk
dan op de Facebookpagina van
TV Kudelstaart.

Jordy Buskermolen (midden met zonnebril) klimt in de Tour of Quinghai
Lake naar de top van het Qiliangebergte, 4120 meter hoog in de Tour of
Quinghai Lake. Een meisje met Chinese vlag waakt over de veiligheid van
de renners - safety first, ook op grote hoogte.
Foto: organisatie Tour of Quinghai Lake.

Dertien dagen fietsen in ijle lucht

Jordy Buskermolen kijkt
ogen uit in Chinese Tour
Kudelstaart - Een rit van 235 kilometer bij een hitte van 43 graden,
naar adem happen op een hoogte van 4120 meter, vallen zonder veel erg in het gedrang voor
een sprint en gekookte groente eten om een voedselvergiftiging te vermijden. Maar ook genieten van de afwisselende landschappen en meelevende toeschouwers. Wielrenner Jordy Buskermolen maakte het allemaal
mee in de Tour of Quinghai Lake,
de Chinese variant van de Ronde van Frankrijk. Na dertien dagen fietsen haalde hij afgelopen
zaterdag met een goed gevoel
zijn voeten van de pedalen. In het
eindklassement stond zijn naam
op plek 82 met een achterstand
van 53.57 minuten op eindwinnaar Harnan Aguirre uit Colombia. En wat ook telde: hij had prima werk kunnen leveren voor de
kopmannen van zijn Team Monkey Town. De Italiaanse ploegmaat Antonio Santoro werd vierde in het eindklassement en in
de sprintritten verzamelden André Looij en Maarten de Jonge
samen elf top-tien plaatsen. Jordy Buskermolen had zelf ook nog
graag een aansprekend dagsucces willen behalen, maar dat lukte
net niet. In de slotetappe werd de
kopgroep van zeven man, waarvan hij deel uitmaakte, op vijf kilometer voor de finish door het
peloton opgeslokt.
Publiek
Buskermolen keek zijn ogen uit
in China. In de steden stonden
de kijkers gestapeld en gedisciplineerd achter de afzettingen.
Puntje van zorg was wel het fiet-

sen op hoogtes tussen 2000 en
4000 meter. “Door minder zuurstof in de lucht kan je in de koers
maar één of twee keer achter elkaar demarreren”, weet Jordy nu.
“De benen verzuren heel snel, je
betaalt meteen de tol voor je inspanningen.” Toch kwam de 193
centimeter lange renner redelijk vlot over de bergkammen: “Je
moet wel slim met je energie omgaan. Hoger dan 3700 meter kan
je niet meer versnellen, je bent in
no-time buiten adem.” Buskermolen reed op de zwaarste klim van
de Tour daarom zijn eigen tempo
en arriveerde als 67ste op de top
van de Qilian, 4120 meter adembenemend hoog, en gelegen in
een desolaat maanlandschap.
Busreis
Voor de renners was de trip in China ook sightseeing. Niet alleen reden ze 1841 wedstrijdkilometers,
maar na de finish van een etappe
volgde er bijna dagelijks een trip
naar de volgende startplaats – in
totaal 1829 kilometer openbaar
vervoer op de teller erbij.
Renners verafschuwen zulke trektochten, Jordy Buskermolen óók:
“Na de finish van etappe vijf over
235 kilometer wachtte ons nog
een busreis van zes uur naar de
volgende startplaats. We kwamen pas om 22.00 uur in het hotel aan.” Toch was de Kudelstaartse wielerprof ook vol lof over de
organisatie: “Ieder team had een
tolk, die alles regelde, de hotels
waren erg luxe en tijdens de wedstrijd was de route perfect afgezet met elke 50 tot 100 meter een
beveiliger, zelfs in de bergen.”

ATC Bloemenlust
Ondanks warmte en vakanties

Veel animo voor avondje
bridgen bij Onder Ons
Aalsmeer - Bij Bridgeclub Onder
Ons weet men na dertien speelavonden nog niet precies hoe
met de warmte om te gaan, dit
met betrekking tot het aantal te
verwachten paren. De mensen
die de zaal in orde maken, vragen zich steeds af hoeveel tafels
er in gereedheid moeten worden gebracht. Een aantal weken geleden: nou, het weer in
ogenschouw genomen - 30 graden plus - twaalf tafels is meer
dan genoeg, werd er besloten.
De opkomst echter: 30 paren en
dus moet er bijgedekt worden.
Een week later: omstandigheden
hetzelfde: 15 tafels in orde maken. Opkomst: 17 paren! Afgelopen woensdag 1 augustus het
zelfde ‘probleem’. Toen om circa kwart voor acht de inschrijving sloot waren er opnieuw 30
paren ingeschreven die zoals al-

tijd ‘het gevecht om de plantjes’
aangingen. Dit leidde tot de volgende uitslag in de A-lijn: 1e Jaap
en Henk Noordhoek met 65.97%,
2e Gert Wentzel en Lucas Rombouts met 60.42% en op de derde plaats Trees de Jong en Sam
Spaargaren met 59.72. En in de Blijn: 1e Emmy en Gerard ven Beek
met 63.69%, 2e Joke Hendrikse en Henny van der Laarse met
61.61% en 3e Dirma en Toon Koningen met 55.36%.
Kroegentocht
Wat betreft de Kroegentocht van
22 september: Er kunnen zich
nog acht paren opgeven, anders
komt u op de reservelijst! Er is deze vakantieperiode iedere woensdagavond vrij bridgen in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1.
Deelnemers worden verzocht om
19.15 uur aanwezig te zijn.

Extra vroege start van het
nieuwe tafeltennisseizoen
Aalsmeer - Ondanks de tropische temperaturen start
het tafeltennisseizoen bij ATC
Bloemenlust dit keer extra
vroeg. Volgende week woensdag 15 augustus gaan de deuren van sporthal De Bloemhof
weer open om met de trainingen en/of vrij-spelen te beginnen. De temperatuur is dan
naar verwachting weer een
beetje naar het normale gezakt. De vroege start is vanwege het feit dat de Najaarscompetitie, ondanks de late Bouwvak-vakantie van regio Noord,
extra vroeg is ingepland door
de tafeltennisbond.
Begin september gaan de
competitieteams weer van
start, alle teams in de zelfde
klasse als het vorige seizoen.

en zijn er op gebrand dit keer
te overleven.
Team 2 zal dit seizoen ongetwijfeld hoge ogen gaan gooien in de 4e klasse. Philippe
Monnier zal zich daarbij door
Dirk Biesheuvel en Jan Spaargaren wederom goed gesteund weten.
Ook team 3 krijgt van de Bond
een herkansing en mag ook
ondanks degradatie in de
voorjaarscompetitie opnieuw
in de 4e klasse uitkomen. Peter
Velleman, Horst Krassen , Irene
Gerritsma en Frans Ravesteijn
zijn gemotiveerd genoeg om
voor handhaving te gaan. Hopelijk wordt de inzet beloond.
Het bestuur van ATC Bloemenlust hoopt vanaf 15 augustus weer vele tafeltennisliefhebbers te mogen begroeten.
Team 1 mag, ondanks degra- Ook nieuwe belangstellenden
datie, het opnieuw proberen in zijn van harte welkom op de
de 3e klasse. Ed Couwenberg, woensdagavonden van 19.30
Johan Berk en Bart Spaargaren tot 23.30 uur in de Bloemhof
zullen vol aan de bak moeten aan de Hornweg.

een aparte jeugdklasse opgesteld
tot 18 jaar.
WV de Nieuwe Meer is voornemens om deze sport ook aan te
gaan bieden vanuit de vereniging. Naast de overige faciliteiten en sporten die al vanuit de
vereniging aangeboden worden,
is dit een mooie extra vorm van
watersport die in Aalsmeer beoefend kan worden.

Kennismaken
In samenwerking tussen WV De
Nieuwe Meer en het Westeinder Sloeproei Team wordt er dan
ook op zondag 2 september een
Sport groeiende
roeiclinic georganiseerd. Hierbij
Het mooie van deze sport is dat wordt er een uitleg over de sport
het een individuele sport in team- gegeven, en wordt er in de sloep
verband is. Iedere roeier kan zijn/ een (klein) rondje geroeid. Iederhaar eigen kracht volledig gebrui- een (man of vrouw) is uitgenoken in de sloep, maar alle slagen digd om eens kennis te maken
moeten wel gelijk als team uitge- met deze mooie sport en is welvoerd worden. En aangezien deze kom tussen 13.00 en 16.00 bij WV
sport groeiende is, zijn er ook ve- De Nieuwe Meer aan de Stomle mooie gelegenheden en plek- meerweg. Ervaring met roeien
ken om dit te beoefenen. Ook de is hiervoor niet benodigd. Voor
wedstrijden variëren inmiddels meer informatie of voor het alvast
sterk in deelnemersveld en leef- vastleggen van een plekje in de
tijden.
sloep, kan een mail gestuurd worIn 2018 is er bijvoorbeeld dan ook den aan info@wvnieuwemeer.nl.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Gerard en Lies winnen
vlucht vanuit Quievråin
Aalsmeer - Zaterdag 4 augustus
waren er twee vluchten, de laatste Oude duiven vlucht vanuit
Fontenay Sur Eure, en een Jonge duiven vlucht vanuit het Belgische Quievrâin.
Om 07.00 uur gingen de duiven in Fontenay met een NW
wind los en de gemiddelde afstand was 490 kilometer. Na 7
uur en 18 minuten vliegen, klokte Comb. van Ackooy in Hoofddorp om 14.18.50 uur de 17-615.
Deze duif maakte een gemiddelde snelheid van 1118,912 meter per minuut (67 kilometer per
uur) en pakte daarmee de eerste
plaats in de vereniging. Wim Wijfje uit De Kwakel werd tweede en
pakte daarmee het Dagfond kampioenschap Aan- en Onaangewezen plus het duif kampioenschap.
De derde plaats ging naar Cees
van Vliet uit Kudelstaart.
Om 07.30 werden de jonge duiven met een NW wind in vrijheid
gesteld in Quievrâin. Dit werd
voor de jonge garde een moeilijke vlucht met grote verschillen in
aankomsten. Maar de 18-439 van
Gerard en Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart trok zich hier niets van
aan en werd om 10.37.03 uur met
een gemiddelde snelheid van
1157,156 meter per minuut als
eerste geklokt en pakte daarmee
de overwinning. Cees van Vliet uit
Kudelstaart werd tweede en Tim
Rewijk uit De Kwakel werd dankzij
de verzorging door zijn zus (Tim
was op vakantie) derde.
Uitslag van Quievrâin met 363 duiven en 12 deelnemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
2. C. van Vliet Kudelstaart
3. Tim Rewijk De Kwakel
4. L. v.d. Sluis Uithoorn
5. A.J. van Belzen Kudelstaart
6. J.H. van Duren Amstelveen
7. P. v.d. Meijden Aalsmeerder-

brug
8. Comb. van Ackooy Hoofddorp
9. Jac. Spook Aalsmeer
10. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
11. W. Wijfje De Kwakel
12. M. de Block Aalsmeer
Uitslag Fontenay Sur Eure met 90
duiven en 6 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. W. Wijfje De Kwakel
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
5. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6. J.H. van Duren Amstelveen
Eindstand Dagfond (lange afstand
vluchten):
Onaangewezen
1. W. Wijfje de Kwakel
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp
3. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
Aangewezen
1. W. Wijfje De Kwakel
2.Comb. van Ackooy Hoofddorp
3. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 10
augustus begint buurtvereniging
Hornmeer weer met het klaverjassen. Na een geweldige heerlijke rustperiode wordt het weer
eens tijd om de kaarten te schudden. De eerste avonden wordt
er gekoppeld en iedereen is welkom. Ook zij die geen maat hebben, daar wordt dezelfde avond
voor gezorgd. De aanvang is
20.00 uur, en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan
klaar in het buurthuis aan de
Dreef 1.
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Meerbode tuinen- en dierenwedstrijd
Prachtige vlinder

Slapen in de haai

Regio - Een prachtige vlinder Truce Waaijman
in mijn tuin.

Regio - Dit is de kat van
mijn vriendin zijn naam is
Bink, het is een lieverd hij
wil niets anders dan lekker
kroelen, en in zijn vrije tijd

zoekt hij het gevaar op door
in de mond van de haai te
slapen
Rick Booij

Bul in de arena
Regio - Hierboven een foto
van: onze bul in de arena in
Nimes.

Konrad Sakowicz

Twee maatjes
Aalsmeer - “Dit zijn Rody en men, maar nog meer van
Flits in actie tijdens onze va- haar baasje, dus als hij er in
kantie op de boot.
duikt moet zij er achteraan!”

Wespen-kunstwerk

Flits houdt best van zwem- Esther Zwetsloot

Op de foto met uil
Regio - Nog even blijven zit- Trees den Adel Haamers
ten, je mag zo weer vliegen

Regio - Mijn foto is deze keer
geen levend huisdier, dat zou
je ook niet willen.
In ons vogelhuis in de tuin
zat een wespennest, deze leven dus niet meer en kon ik
een mooie foto maken van
hun kunstwerk.

Vind het zelf heel bijzonder.
Eerst de foto van het vogelhuis. Mijn fototoestel door
het kleine deurtje gewurmd
en zie hieronder het prachtige kunstwerk.
Nel van der Ven

Geduldig wachten
Regio - Kat Mikkie kan níet
wachten tot de lekkere hapjes uit het vogelhuisje komen.
Gelukkig was hij nét even

weg toen de koolmeesjes uitvlogen!
Familie Ottevanger

‘Gasten’ in de tuin
Regio - Over al mijn ingezonden foto’s zou ik willen zeggen dat de dieren in en rond
je tuin je verrassen met hun
bezoek! Heerlijk deze “gasten”

te verwelkomen. Ook de planten staan er prachtig bij! Kortom genieten in de eigen tuin.
Ingrid Mulder

Niet nieuwsgierig
Kleurige waterlelie
Aalsmeer - “Onze tuin is
op het moment een beetje
droog aan het worden, zoals zoveel tuinen nu denk ik,
maar deze lelie op het eiland
in de Westeinderplassen van

Regio - Dit is onze beer. in de gaten..!
En beer is niet nieuwsgierig, maar houdt graag alles Claudia Trumpie

kennissen van ons op Vissers
Vreugd heeft weinig last van
de droogte. Een schitterende
kleur vind ik zelf.”

Boaz in de schaduw

Judy van Santen

Regio - Op de foto staat onze hond Boaz, een mooie
Berner Sennen van 2 1/2 jaar
oud. Nu het zo warm is zoekt
Boaz tijdens het wandelen
regelmatig een schaduwplek

Diva op strand
Regio - Mijn kleine draak echte diva over het strand
voor het eerst op het strand marcheren.
en ging volledig uit haar
plaat. Daarnaast ook nog als Marina van der Veldt

op en deze keer had hij een
heerlijke plek onder een grote treurwilg gevonden. Dat
was echt een foto waard!
Astrid Engel, Kudelstaart

