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KORT NIEUWS:

Scholen gaan 
weer beginnen!
Aalsmeer - Het is nu nog vrij 
rustig in de straten, maar van-
af aanstaande maandag 19 au-
gustus krijgen automobilisten 
op de binnenwegen weer ge-
zelschap van heel veel jeugdige 
fi etsers. De basisscholen gaan 
namelijk weer beginnen. De 
vakantie is over in deze regio. 
Even voor half negen in de 
ochtend zullen vele jongens 
en meisjes in Aalsmeer en Ku-
delstaart, veelal in gezelschap 
van hun ouders, weer op de 
fi ets stappen om naar school 
te gaan. 
Automobilisten wordt gevraagd 
rekening te houden met al-
le jeugdige fi etsers, hen ruim-
te te geven en het gas fl ink in 
te houden rond alle scholen, 
want enthousiasme voor of na 
de schooldag kan onverwacht 
overstekende kids tot gevolg 
hebben. 
Vanaf 26 augustus wordt het 
nog drukker op alle wegen, 
want dan beginnen ook de mid-
delbare scholen in Aalsmeer, 
Amstelveen, Uithoorn, Hoofd-
dorp en verdere regio. En in 
de eerste week van septem-
ber neemt de drukte in bussen, 
treinen en op de wegen nog 
een stapje toe, want dan is ook 
echt voor alle studenten de va-
kantie voorbij!
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Piet en Luus zestig jaar getrouwd: 

“We blijven jong, want 
we heten de Jong”
Aalsmeer - Piet de Jong en Luus 
van der Schilden waren afgelopen 
maandag 12 augustus zestig jaar 
getrouwd en dit diamanten huwelijk 
is gevierd met echt Aalsmeers ge-
bak, mergpijpjes, met daarop een 
foto van het bruidspaar voor de he-
le familie en alle bewoners en me-
dewerkers van het inleuncomplex 
van zorgcentrum Aelsmeer. Een jaar 
nu woont het paar in een inleun-
woning in de Kanaalstraat. Vanaf 
hun trouwen hebben Piet en Luus 
aan de Aalsmeerderweg gewoond, 
bij de rozenkwekerij van zijn vader. 
De reden overigens dat Piet tijdens 
de oorlog niet in dienst hoefde. Zijn 
vader kreeg een functie aangewe-
zen in het gerechtsgebouw en Piet 
moest zijn vader vervangen op de 
kwekerij. “Het bordje met ‘buitenge-
woon dienstplichtig’ heb ik jaren bij 
me gedragen”, vertelt de bruidegom. 
Vanuit de inleunwoning kijkt Luus 
uit op haar ouderlijk huis in de Ka-
naalstraat. Hier hadden haar ouders 
de manicurezaak Van der Schilden. 
Tweelingzus Guus woont overigens 
ook heel dicht in de buurt, aan de 
andere kant van het zorgcentrum in 
een aanleunwoning aan het Molen-
pad. Volgens de bruidegom had hij 
als eerste een oogje op zus Guus, 
maar uiteindelijk koos hij toch voor 
Luus. 

Voeten in het water
Hun trouwdag kan Piet zich nog als 
de dag van gisteren herinneren. Het 
was heel warm, 34 graden, en dan 
het jawoord moeten geven in drie-
delig zwart pak en met ook nog 

eens een hoge hoed op, is iets wat 
niet snel vergeten zal worden. En 
dat tijdens de receptie bij De Uil op 
de Aalsmeerderdijk alle gasten met 
hun voeten in het water zaten, herin-
nert hij zich ook nog heel goed. Piet 
en Luus zijn getrouwd in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat. Luus 
had haar trouwjurk zelf gemaakt. 
Haar hele leven is ze heel creatief 
geweest. Ze heeft heel veel verstel-
werk gedaan, ook de trouwjurk van 
één van haar dochters gemaakt en 
bruidsjonkers bij het huwelijk van 
haar andere dochter in de kleding 
geholpen. “Ik was niet zo van het 
leren”, vertelt Luus. “M’n moeder 
heeft mij naar de naaischool in Am-
sterdam gestuurd. Ze zei: Daar heb 
je je hele leven wat aan.” Piet is in-
middels 87 jaar en Luus is onlangs 
85 geworden. “Maar”, zo zegt de 
bruidegom: “We blijven jong, want 
we heten de Jong.” 

Aalsmeers Harmonie
Muziek en dansen zijn heel veel ja-
ren de passies in huize de Jong ge-
weest. Als 9 jarige begon Piet een 
instrument te spelen. “Hij had naar 
het conservatorium gemogen. Hij 
is heel ritmisch”, vertellen de doch-
ters. Alice, Annette en Gusta heten 
de meiden van Piet en Luus en dan 
is er nog zoon Joop. Piet heeft on-
der andere kornet, tuba en bariton 
gespeeld. Jarenlang bij Aalsmeers 
Harmonie. Uit handen van toen nog 
burgemeester Joost Hoffscholte 
heeft hij voor zijn inzet als muzikant 
bij de Harmonie de rozenpenning 
mogen ontvangen en hij is benoemd 

tot erelid van de muziekvereniging. 
Zoon Joop blaast inmiddels ook al 
vele jaren zijn partijen bij de Har-
monie. De dochters hebben als kin-
deren ook geprobeerd een instru-
ment te gaan spelen, maar al snel 
was de interesse in de blokfl uit tot 
het nulpunt gedaald. De passie van 
het dansen delen allen wel degelijk 
met hun vader. Zijn vrouw heeft hij, 
zo zegt hij zelf, op straat dansen ge-
leerd. De kinderen kregen les van 
hem tussen de middag en wanneer 
er tijd voor was. 

Gelukwens van Koning
Inmiddels zijn Piet en Luus de trot-
se (over)grootouders van vier klein-
kinderen en vier achterkleinkin-
deren en het zal niemand verba-
zen dat onder deze meiden en jon-
gens ook veel muzikaal- en dansta-
lent schuilt. De viering van het zes-
tig jarig huwelijk afgelopen maan-
dag 12 augustus had een offi cieel 
tintje dankzij het bezoek van bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder, die 
Piet en Luus namens het gemeente-
bestuur een boeket bloemen kwam 
overhandigen. En misschien is echt-
paar de Jong wel het eerste stel dat 
een gelukwens heeft ontvangen van 
Zijne Majesteit de Koning! Het bleef 
overigens niet bij koffi e met een 
mergpijpje in de eigen woning, ‘s 
middags is het feest verder gevierd 
met alle familie en vrienden in het 
nabij gelegen Wapen van Aalsmeer. 
Het is vast een onvergetelijke dag 
geworden met veel muziek en een 
volle dansvloer! 
Door Jacqueline Kristelijn

Tuinwedstrijd tot eind augustus

Tuin aan dijk grote liefde van 
tante Loes en oom Bertus

Altijd als ik daar ben, moet ik kij-
ken naar het tuintje van mijn tante 
en het schuurtje van mijn oom. Mijn 
tante is altijd in de tuin te vinden. De 
tuin is haar grote liefde en dat naar 
mijn idee al 40 jaar lang. Daarvoor 
waren ze te druk met het gezin. Ze 
genieten vanuit de tuinstoelen zelf 
ook enorm van de tuin. Zodra het 
ook maar een beetje kan qua weer 
zitten ze buiten. Het zijn lieve men-
sen en zullen zelf nooit met zoiets 
als deze wedstrijd meedoen. Daar-
om dacht ik toen ze niet thuis wa-
ren: Ik ga foto’s maken en geef ze 
gewoon op zonder dat ze het zelf 
weten. Want dit tuintje moet ge-
woon door iedereen gezien worden.
Geen plantje of beeldje staat er zo-
maar, alles lijkt gewoon te kloppen.
Mijn oom zit veel in het schuurtje (in 
de herfst en winter met zijn hout ka-
chel aan) en doet alle klusjes rond-
om de tuin die niet met de planten 
te maken hebben. De tuin zal ook 
altijd aangepast worden aan de sei-
zoenen. Kortom zij en zeker mijn 
tante Loes met haar groene vingers 
verdienen gewoon een prijs”, aldus 
het schrijfsel van Petra Daalman bij 
de foto’s van deze inderdaad prach-
tige tuin aan de Aalsmeerderdijk. 
De verrassing wordt compleet, want 
(ja, Petra) de tuin van tante Loes en 
oom Bertus prijkt deze week op de 

voorpagina van de Nieuwe Meerbo-
de en dit betekent dat zij meedin-
gen naar één van de drie hoofd-
prijzen, beschikbaar gesteld door 
tuincentrum Het Oosten aan de 
Aalsmeerderweg. De drie mooiste 
tuinen worden beloond met waar-
debonnen van resp. 250, 100 en 
50 euro. Gunt u inwoners ook een 
kijkje in uw tuin? Doe dan mee aan 
de tuinenwedstrijd. Foto’s insturen 
kan tot eind augustus naar redac-
tieaalsmeer@meerbode.nl. Vermeld 
naam en adres en vertel waarom de 
tuin zo bijzonder is.

Aalsmeer - “Hierbij wil ik stiekem 
het tuintje van mijn tante Loes (78 

jaar) en mijn oom Bertus (83 jaar) 
opgeven voor de tuinwedstrijd. Zij 

wonen naast mijn moeder op de 
Aalsmeerderdijk 587 te Rijsenhout. 

Jeugd steekt 
vuurwerk af
Kudelstaart - Om tien over twaalf 
in de nacht van vrijdag 9 op zater-
dag 10 augustus hebben surveille-
rende agenten een groep van on-
geveer twaalf jongeren vuurwerk af 
zien steken bij het talud van de par-
keergarage bij het winkelcentrum 
in de Einsteinstraat. Geprobeerd is 
de jongens aan te spreken op hun 
laakbare gedrag, maar allen zijn er 
snel vandoor gegaan. Er blijft extra 
gecontroleerd worden door de poli-
tie rond het winkelcentrum.
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centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
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Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
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redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
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uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF
 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

KERKDIENSTEN Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten om 
10u. met ds. K. Muller uit Emmeloord 
en 18.30u. ds. A.J. van der Toorn uit 
Haarlem. Gez. dienst bij CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer eucha-
ristieviering met L. Seeboldt. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord-com-
munie viering met N. Kuiper. Zondag 
10.30u. in Karmelkerk eucharistievie-
ring met H. Post mmv Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met mw. A.M. Creemer uit 
Kudelstaart.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. J. Esch-
bach uit Amersfoort.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 10.30u. woord-communie vie-
ring met A. Blonk.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Van september tot en met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan. 
Van september tot en met mei.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. 
Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag van 
18 tot 21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Rob Kool. Te-
vens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en om 18.30u. 
met ds. A.J. van der Toorn.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. A. Hoekema uit Haarlem. 
Collecte voor Mama project in Hon-
duras. Opvang allerkleinsten en 
zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10u. dienst ds. J. van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. 
C.A.E. Groot uit Barneveld mmv 
band.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst dhr. J.W. v/d Kamp 
uit Beverwijk. Organist I. Baarsen.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Walfried Giltjes. Apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 

Aalsmeer - Een dagje genieten aan het strandje bij de watertoren, genieten 
van de zon en een visje vangen. Verder krantje lezen, hapje eten. Het kan alle-
maal in Aalsmeer. Foto: Tiny Nijssen.
 

Het kan allemaal in Aalsmeer!

Fietstocht rond Schiphol
Aalsmeer - Heerlijk weer was 
het tijdens de fietstocht van de 
ANBO en de PCOB. De route was 
uitgezet rond Schiphol. Op de 
nieuwe paden rond de N201 ging 
het naar de Bosrandbrug. Vervol-
gens via het oude Schipholterrein 
richting Badhoevendorp, langs 
het nieuwe golfterrein naar het 
Amsterdamse Bos waar gebruik 

is gemaakt van het nieuwe fiets-
pad onder de Oude Schipholweg. 
Een geweldige oplossing heel 
veilig voor de fietsers. 

Via het Schinkelsebos werd weer 
naar Aalsmeer gereden. De deel-
nemers hebben genoten en kij-
ken al uit naar het volgende 
tochtje!

Zonnebloem in Aquazoo
Rijsenhout - Dinsdag 6 augustus 
ging een bus vol met gasten en vrij-
willigers van de Zonnebloem afde-
ling Rijsenhout naar de Aquazoo in 
Leeuwarden. Gelukkig was het weer 
goed gezind, de temperatuur was 
weer aangenaam na heel veel tro-
pische dagen. In Leeuwarden stond 
de koffie met gebak klaar en dit liet 
iedereen zich goed smaken. Daar-
na de dierentuin in. Prachtig, er viel 
van alles te zien en beleven. Zeebe-
ren, zeehonden, pinguïns, maar ook 
flamingo’s in de prachtigste kleuren, 
kangoeroes, ringstaartmaki’s, rode 
brulapen en stokstaartjes, teveel om 
op te noemen. Na een fikse wan-
deling werd de lunch genuttigd. Tot 
slot werden de zeehonden bezocht, 
die ook de lunch kregen. Om onge-
veer 18.30 uur was de groep weer 
terug in Rijsenhout na een heerlij-
ke dag. Meer weten over de Zonne-

bloem, wat de Zonnebloem kan be-
tekenen of vrijwilliger worden? Bel 
voor alle informatie baar de heer 
K.R. Samshuijzen via 0297-327096 
of kijk op www.zonnebloem.nl.

Kittens zoeken 
nieuwe baas

Aalsmeer - Diverse kittens zoe-
ken een nieuwe baas en bazin. De 
kitten op bijgaande foto is 11 we-
ken oud. Wie interesse heeft, kan 
contact opnemen met deDierenbe-
scherming Noord-Holland Zuid via 
0297-343618.

Gastgezinnen gezocht 
voor Felippe en Ceren 
Aalsmeer - Uitwisselingsorgani-
satie AFS Nederland is in Noord-
Holland en omgeving op zoek naar 
gastgezinnen voor de 16-jarige Fe-
lippe uit Rio Grande in Brazilië en de 
net zo jonge Ceren uit de hoofdstad 
van Turkije. De vrolijke, enigszins 
drukke Felippe woont in Rio Gran-
de met zijn moeder, tante en broer-
tje. Zijn omgeving beschrijft hem als 
soms onhandig, maar wel altijd be-
trouwbaar. Felippe houdt van koken, 
muziek en spelletjes, maar zijn da-
gen zijn meestal vol ingepland. Na 
school gaat hij aan het werk om 
pas laat thuis te komen. Op school 
probeert hij altijd de beste te zijn 
en kan hij het met vrijwel iedereen 
goed vinden. Omdat hij een beetje 
hyperactief is, kan hij er niet tegen 
om niks te doen te hebben. Felippe 
is altijd benieuwd geweest hoe het 
zou zijn om in een ander land te le-
ven en kan niet wachten om Neder-
land een dosis vrolijkheid en ener-
gie te brengen! Met haar talenknob-
bel zal Ceren de Nederlandse taal 
vast snel oppakken. Dit sociale en 
humorvolle meisje woont met haar 
ouders in Istanbul. In haar vrije tijd 
spreekt ze graag af met vriendin-
nen om iets leuks te gaan doen. Op 
school is Ceren een harde werker. 
Uiteraard zit ze in een talenklas, wat 
betekent dat ze extra veel lessen 
Engels en Duits heeft. Ze spreekt 
deze talen al behoorlijk goed en wilt 
later graag vertaler worden. Ceren is 
er zeker van dat haar AFS-jaar een 
geweldige ervaring zal zijn en dat 
ze er hele goede herinneringen aan 

zal overhouden! AFS is een interna-
tionale (en interculturele), non-pro-
fit uitwisselingsorganisatie, die gro-
tendeels op vrijwilligers draait en al 
decennia actief is in bijna 80 landen, 
waaronder Nederland. De doelstel-
ling is het tot stand brengen van on-
derling begrip tussen volken en cul-
turen door vriendschappen over de 
hele wereld te creëren. De uitwis-
selingsstudenten komen naar ons 
land om onze taal en cultuur te le-
ren kennen. Ze gaan naar een mid-
delbare school in de buurt van hun 
‘tijdelijke woonplaats’. Dat betekent 
voor hen ook, net als voor de Ne-
derlandse leerlingen: door weer en 
wind op de fiets naar school! Gezin-
nen doen vrijwillig mee, ze krijgen 
geen vergoeding. Ook voor gastge-
zinnen is het een verrijkende erva-
ring. 
Ze waarderen het vooral dat ze in-
ternationale contacten opdoen, een 
andere cultuur beter leren kennen 
en soms levenslange hechte rela-
ties overhouden. Ook is het leuk en 
leerzaam om eens door een andere 
bril naar je eigen gewoonten en ge-
bruiken te kijken. Natuurlijk ben je 
als gastouders wel eens onzeker of 
weet je een eventueel conflict niet 
altijd zelf op te lossen. Gelukkig is 
er altijd een AFS-vrijwilliger in de 
buurt om met raad en daad terzij-
de te staan. Mensen die hun huis en 
hart open te stellen voor Felippe of 
Ceren, kunnen vrijblijvend contact 
opnemen met het kantoor van AFS 
in Nederland via 0297–214076 of via 
info@afs.nl.

Zomerhartenwens: 
Een Oosteinderrondvaart!
Aalsmeer - Van de Riki stichting 
mogen vrijwilligers van de Zonne-
bloem de zomerhartenwensen van 
gasten vervullen. Een groep koos 
voor een rondvaart op de Oostein-
derpoel en het is genieten geweest. 
Het weer was prachtig, de vaartocht 
mooi en de verhalen van de schip-
per heel leerzaam. De hartenwens 
werd besloten met een overheerlijke 

lunch. Zowel de gasten als de vrij-
willigers van de afdeling Aalsmeer 
van de Zonnebloem kijken terug op 
een heerlijke en gezellige dag.

Vermist:
-  P.F. Von Sieboldlaan: Grijs-zwart gestreepte cypers ongecastreerde 

katertje. Ongeveer 2 jaar en heeft grote achterpoten.
- Monteverdilaantje: 1 jaar oude ongecastreerde kater. Kortharig cy-

pers. Rood-beige met wit.
- Begonistraat: Cyperse kater met witte neus en bef. Witte sokjes voor 

en wit achter pootje . Zijn naan is Otis. 

Gevonden:
- Joke Smitstraat: Kater, zwart-wit met een gekruld oor.
- Omgeving Bachlaan. Rood-witte cyperse kat.
- Jac. P. Thijsselaan: Wit-grijs dwerg konijntje.

Onderzoek schuur 
door Fiat-rijders
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
9 augustus zag een bewoner twee 
onbekende personen lopen op een 
erf aan de Uiterweg, hoge numme-
ring. Geprobeerd is de mannen aan 
te spreken, maar het tweetal maakte 
zich snel uit de voeten. Ze reden weg 
in een zwarte Fiat 500. Er is weinig 
van de mannen gezien. Eén van hen 
had een grof postuur. Beiden droe-
gen een bomber jack en een blau-
we spijkerbroek. Achteraf kwamen 
de bewoners er achter dat de schuur 
is doorzocht. Of goederen zijn ont-
vreemd, wordt nog nagekeken.

Aanhouding na 
verblijf schoolplein

Kudelstaart - In de nacht van don-
derdag 8 augustus heeft de poli-
tie een 16 jarige inwoner van Ku-
delstaart aangehouden en meege-
nomen naar het bureau. De jon-
gen bevond zich op het schoolplein 
van basisschool De Graankorrel en 
hier geld artikel 461, oftewel verbo-
den toegang voor onbevoegden. De 
16 jarige is later op de avond opge-
haald door zijn moeder.

Auto in brand 
na kortsluiting

Aalsmeer - Op maandag 5 augus-
tus om negen uur in de avond is op 
de Pontweg een auto in de brand 
gevlogen. 
De brandweer was snel ter plaatse, 
maar het blussen heeft de Opel Vec-
tra niet gered. De auto brandde ge-
heel uit. De oorzaak is zo goed als 
zeker kortsluiting. Eigenaar van de 
Opel is een 25 jarige man uit Hon-
selersdijk.

Zondag 
18 augustus



Muziek/Film
T/m 20 augustus:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 16 augustus:
* Flügel Flirt Party met dj Martijn in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Optreden gospelzanger Guy Pen-
rod bij LEG, Kruisweg v/a 20u.
* Romanza Brava met o.a. Dany La-
demacher in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer v/a 22u.
Zaterdag 17 augustus:
* Praam’s Partynight met DJ In dans-
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Summer Dance Party in Surfeiland, 
Kudelstaartseweg met diverse DJ’s. 
Van 20 tot 01u.
Zondag 18 augustus:
* Canadese dameskwartet Oh My 
Darling. Bluegrass en folk. In De 
Oude Veiling, Markstraat, i.s.m. Mu-
zikaalsmeer. Aanvang: 15u.
* All American Day in café Ruim-
zicht (Rooie Kees), Leimuider-
dijk 377 met diverse optredens van 
bands. Van 13 tot 19u.
* Brothers in Blues op terras Shack, 
Schipholdijk 253b v/a 16u.
Vrijdag 23 augustus:
* Zomerconcert op orgel, vleugel en 
panfluit in Open Hofkerk, Ophelia-
laan 247. Aanvang: 20u.

Exposities
15 t/m 17 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
Zaterdag 17 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
17 en 18 augustus:
* Expositie met beelden, schilderij-

en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. In Historisch centrum 
expositie 125 jaar Nieuwe Meerbo-
de.
Tot en met 18 augustus:
* Expositie ‘Amazing Amateurs 2’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Op kinderkunstzolder tekenin-
gen leerlingen bassischolen. 

Diversen.
Donderdag 15 augustus:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
15 en 17 augustus:
* Voetbaltoernooi bij RKAV, Beet-
hovenlaan met deelname RKDES, 
VVA, SCW en RKAV. Donderdag en 
zaterdag v/a 19u. Toegang gratis.
Vrijdag 16 augustus:
* Algemene peuravond DIP. Verza-
melen bij Drijfhuis, Uiterweg 20u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 17 augustus:
* Voedselinzameling Voedselbank in 
AH Praamplein van 9.30 tot 16u.
* Laatste Paling Experience 2013 
met Westeinder Rondvaart. Start om 
10.30u. vanaf Praamplein.
Woensdag 21 augustus:
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

Vergaderingen
Woensdag 21 augustus:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis, Raadhuisplein v/a 15u.
Dinsdag 27 augustus:
* Info-avond over bemiddelen bij 
burenruzies in gebouw Parklaan 27 
van 19.30 tot 21u.
Vrijdag 30 augustus:
* Bijeenkomst over toekomst van de 
zorg met ontbijt met college buiten 
voor gemeentehuis, 7.45 tot 9u. 

AGENDA

STAGE
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DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

Lessenaar ‘Dixon’ 
(blauw) met hoes

€ 19,9595

KOOPJE:

Blokfluit ‘Yamaha’ 
(kunststof) met hoes

€ 10,-

TIP:

Lesgitaren (klassiek)
1/2, 3/4, 4/4  ‘Valencia’

€ 55,-vanaf€ 
TIP

Oefenpad voor 
drummers ‘Remo’

€ 24,50
vanaf

Nu inschrijven voor Step by Step
Eerste Flügel Flirt Night 
in danscafé de Praam
Aalsmeer - Het was goed druk af-
gelopen weekend in danscafé de 
Praam. Vrijdag is DJ Martijn ge-
start om het weekend in te luiden 
met de Boswandeling Party. Dans-
café de Praam was omgetoverd tot 
een tropische nacht met de aankle-
ding van Boswandeling! Afgelopen 
zaterdag heeft DJ Ruan er weer een 
feest van gemaakt, de krokodillen-
plateaus werden ruimschoots be-
steld. Deze hebben een goede bij-
drage geleverd aan de feestelijke 
avond! En er staat weer een druk 
weekend voor de boeg! Aanstaan-
de vrijdag 16 augustus wordt in de 
Praam de eerste ’Flügel Flirt Night’ 
van dit jaar gehouden met DJ Hen-
kie achter de draaitafel. Alle bezoe-
kers ontvangen bij binnenkomst een 
flirtattentie! Wees op tijd om een rij 
voor de deur te voorkomen! DJ Jo-
chem mag zich zaterdag 17 augus-
tus weer zijn beste kant laten zien. 
Hij is voornemens er een grandioos 

spektakel van te maken tijdens deze 
’Praam’s Partynight’. 
Zet alvast zaterdag 31 augustus in 
je agenda voor het legendarische 
’Goud van Oud’. Voorgaande jaren 
zijn dit fantastische avonden ge-
weest en de medewerkers van de 
Praam hopen dit zeker dit jaar weer 
met alle bezoekers te mogen bele-
ven. Uitgenodigd zijn de DJ’s Martijn 
en Nista! De inschrijvingen voor het 
event Step by Step lopen zeer voor-
spoedig! Deelnemers voltooien een 
steproute door Aalsmeer van circa 
7 kilometer en dienen onderweg di-
verse doe- en vraagopdrachten uit 
te voeren. Na de sportieve en sfeer-
volle steproute is het feest in dans-
café de Praam. Step by Step wordt 
gehouden op zaterdag 28 septem-
ber. Interesse om deel te nemen met 
een team? Stuur je aanmelding dan 
snel naar stepbystepaalsmeer@hot-
mail.com, zodat de organisatie het 
inschrijfformulier kan sturen!

In samenwerking muzikaalsmeer
Zondag ‘Oh My Darling’
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
18 augustus verzorgt de Canadese 
folkband ‘Oh My Darling’ eenmalig 
een concert in Nederland en als lo-
catie hebben de vier dames De Ou-
de Veiling in de Marktstraat uitge-
zocht. ‘Oh My Darling’ brengt een 
unieke mix van bluegrass en folk 
gerelateerde muziek. In combinatie 
van Frans-Canadese volksmuziek 
presenteren de muzikantes een dy-
namische muziekshow, waarbij me-
nigeen moeite zal hebben om stil te 
blijven zitten. ‘Oh My Darling’ be-
staat uit Vanessa Kuzina op gitaar 
en leadzang, Marie-Josee Dande-
neau op bas, Allison de Groot op 

banjo en vocalen en Hannah Read 
op viool en vocalen. Gedurende de 
festivalmaanden juli en augustus zij 
de vier dames de hoofdact op menig 
festival in Duitsland, Ierland, Frank-
rijk en onder andere Engeland. Tus-
sen de bedrijven door hebben ze 
tijd voor één optreden in Nederland. 
Uniek dus, het concert aanstaande 
zondag in De Oude Veiling. Het op-
treden begint om 15.00 uur en de 
toegang bedraagt 15 euro per per-
soon. Kaarten reserveren kan via 
0297-368378 of mail naar info@de-
oudeveiling.nl. Het concert wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met de stichting muzikaalsmeer.

Amazing Amateurs in Oude Raadhuis

Abel: “Ik moest gestimuleerd 
worden om mee te doen”
Aalsmeer - Nog tot en met aan-
staande zondag 18 augustus kan 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat genoten worden van de ten-
toonstelling Amazing Amateurs. 
Eén van de exposanten is Abel van 
Dam(43). Abel hield zich al geruime 
tijd bezig met schilderen en dichten, 
maar om zijn werk in te zenden naar 
Amazing Amateurs 2013? Daar had 
hij, zegt hij, eigenlijk nog niet zo aan 
gedacht. “Pas toen anderen zeiden, 
je zou toch ook eens moeten deel-
nemen, heb ik me laten overhalen.”
De uit Arnhem afkomstige Van Dam 
is in het dagelijks leven SAP-con-
sultant, een eigentijds beroep in de 
ICT-branche. Als je je daarmee da-
gelijks bezig houdt moet, zo lijkt, 
schilderen een heerlijke uitlaatklep 
zijn. “Ik heb me altijd wel graag met 
schilderen bezig gehouden, maar 
sinds een aantal jaren doe ik dat se-
rieuzer.” Zijn acryl op linnen werk, 
Napoleon on ice, is direct bij bin-
nenkomst in het Oude Raadhuis een 
blikvanger waar je als bezoeker als 
het ware ‘naar toegezogen wordt’. 
Zit er een verhaal achter die kleu-
rige impressie? “Napoleon en zijn 
strijd. Als je boeken of films ziet over 
Napoleon gaan ze elkaar altijd in 
van die gekleurde pakken te lijf. Of 
ze nu wonnen of verloren, ze zijn in 
vol ornaat en dat is eigenlijk gek en 

tegenstrijdig. Ze voeren strijd. Ik heb 
Napoleon op mijn eigen manier uit-
gebeeld.” Je hebt behalve met verf 
ook met verbandgaas gewerkt. Het 
lijkt me niet alledaags schilderma-
teriaal. Hoe zit dat? “Ik had in het 
verleden eens een flinke blessure, ik 
had nog veel van dat verbandmate-
riaal liggen en dacht, kom ik gebruik 
dat, vind het wel passen.” Niet alleen 
met dat verbandgaas ben je uniek, 
je bent op deze tentoonstelling ook 
de enige schilder/tekenaar die zijn 
gevoelens ook nog heeft uitgedrukt 
in poëzie. Helaas voor de kijkers niet 
zichtbaar, want je bij de schilderij-
en passende gedichten staan afge-
drukt op de achterkant van je werk. 
Zo staan er bij het werk ’Fish’ bij-
voorbeeld acht regels over een vis.
Maar waarom schrijf je alles in het 
Engels? “Ik houd van de Engelse 
taal. En Engels is ook de voertaal 
op mijn werk. En mocht ik met mijn 
schilderkunst internationaal door-
breken, dan is het wel handig om 
die gedichten in het Engels te heb-
ben.” 
De expositie Amazing Amateurs 
gaan bekijken kan nog vandaag, 
donderdag, tot en met zondag. De 
deuren van het monumentale ge-
bouwtje staan alle dagen open van 
14.00 tot 17.00 uur.
L.P. 

Muziek, show, toneel en cabaret van:

Eric Koller met ‘Fire in the 
hole’ in Crown Theater
Aalsmeer - Het derde seizoen van 
Crown Theater Aalsmeer is een feit 
en de start is feestelijk met muziek 
van Dock of the Bay met een ode 
rond soulzanger Otis Redding. Op 
zaterdag 26 oktober wordt het ze-
ker swingen tijdens deze premiere-
avond. Het derde seizoen biedt een 
keur aan voorstellingen voor alle 
leeftijden. Zo zullen kinderen zeker 
lachen om de capriolen van Buur-
man en Buurman, zijn er zowel op 
vrijdag als op zaterdag verschillende 
muziekoptredens, onder andere van 
Grant & Forsyth, Willeke Alberti, Sa-
brina Stark en de band U2 NL. Ver-
der het grote Urban Dans Spekta-
kel, komedie en toneel en The White 
Magic Tour van Christian Farla op 9 
februari. Het aanbod cabaret begint 
op 23 november met niemand min-
der dan Eric Koller, dé man die ve-
len aan het lachen wist te maken tij-
dens de allereerste openingsavond 
van het Aalsmeerse theater. ‘Fire in 
the Hole’ heet zijn nieuwe cabaret-
programma. Fire in the hole, vijf voor 
twaalf, zoek dekking! Allemaal ter-
men die dat ene moment aandui-
den waarop niets meer te redden 
valt, waarop geen weg terug is en 

je nog maar één ding kunt doen: je 
schrap zetten. Een dramatisch mo-
ment dat verandert in keiharde co-
medy als Koller in deze voorstel-
ling laat zien dat niets menselijks 
vreemd is en mensen toch proberen 
in paniek het tij te keren. De mens 
wringt zich keer op keer in de gek-
ste bochten om tegen beter weten 
in te willen ontsnappen aan het on-
vermijdelijke. De altijd klungelige, 
slungelige, stuntelige Koller stopt 
ook deze voorstelling vol met prach-
tige, humorvolle, fysieke, energieke 
miniatuurtjes. Een feest der herken-
ning te maken. Koller is een uniek 
verschijnsel in theaterland met een 
werkwijze die verrassend en origi-
neel te noemen is. ‘Fire in the hole’ 
gaat van angst tot hoop, van verdriet 
tot vechtlust maar dankzij Koller 
vooral van glimlach tot hilariteit. An-
dere cabaretvoorstellingen dit sei-
zoen in Crown Theater Aalsmeer: Ali 
B met ‘Ali B beken(d)t’ op 14 maart 
en Onno Innemee met ‘Ojee, Papa-
dag’ op 4 april. Kijk voor meer in-
formatie, het volledige programma 
en de aankoop van tickets (weer 
sprintprijzen voor snelle belissers) 
op: www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Bij café Ruimzicht in Burgerveen
All American Day zondag 
met bikes, blues en meer
Burgerveen - All American Day is 
het weer aanstaande zondag 18 au-
gustus bij café Ruimzicht aan de 
Leimuiderdijk 377 in Burgerveen 
(brug van Leimuiden). Met bikes, 
blues, barbecue, Amerikaanse slee-
en en nog veel meer. Met spetteren-
de optredens van Mr. Boogie Woo-
gie & the Firesweep Bluesband en 
van Blood, Sweat & Kiers. Eindigend 
met een spectaculaire jamsession. 
Een thuiswedstrijd voor deze twee 
bands. “Je weet het binnen 30 se-
conden luisteren naar Mr. Boo-
gie Woogie: deze man hoort thuis 
in Amerika’s meest energieke mu-
ziektenten. Zeven dagen per week. 
Hartpatiënten wordt aangeraden 
hun pacemakers bij binnenkomst 
te checken”, zo omschreef de Arizo-
na Daily Star één van de vele optre-
dens van Mr. Boogie in de USA. Ex-
tra gekruid is zeker ook het optre-
den van Blood, Sweat & Kiers. Een 
muzikale snelkookpan van diver-

se stijlen: dubbel gemixt en extra 
gekruid. Een beukend kwartet dat 
de grenzen van rock & roll, blues, 
jazz, rhythm & blues en soul verlegt. 
Blood, Sweat & Kiers gaat altijd en 
eeuwig tot op de bodem van hun ei-
gen kunnen. Wouters Kiers op te-
norsax en zang, Chris C. Clemens op 
gitaar en zang, Ab Hansen op bas 
en zang en Maarten Kruijswijk op 
drums zijn voornemens er zondag 
weer een groot muzikaal feest van 
te maken. Apart en samen tijdens 
het jammen met leden van Mr. Boo-
gie Woogie & the Firesweep Blues-
band bestaande uit Eric-Jan Over-
beek op piano en zang, Arnoud de 
Graaff op baritonsax, Bart van Balle-
gooijen op tenorsax, Harm van Oss 
op trompet, Lodewijk van Wendel de 
Joode op bas en Frank Duindam op 
drums. De All American Day is de-
ze zondag van 13.00 tot 19.00 uur en 
de toegang is gratis. Voor informa-
tie: 0172-508108.

Het muzikale kind van Herman Brood

Romanza Brava in Shack
Oude Meer - De band Romanza 
Brava met onder andere de oudge-
dienden Dany Lademacher en Ot-
to Cooymans laat aanstaande vrij-
dag 16 augustus Herman Brood, 
lands grootste rocker óóit, herle-
ven in The Shack! Romanza Bra-
va is een professionele rockband 
met zowel oudgedienden als vrien-
den van Herman Brood en is op-
gericht in 2011 door Jan ’t Hoen. 
Zet gitarist Dany Lademacher (The 
Wild Romance), frontman Roland 
Brons (Murphey’s Law), gitarist en 
ook zanger Dirk Vermeij (Paris Dan-
dies), toetsenist Otto Cooymans (Vi-
tesse, The Scene), bassist Nico Hei-
lijgers (Splitsing, Mick Taylor Band) 
en drummer Jan ’t Hoen samen in 
de oefenruimte en die ontploft bij-
na van de creativiteit, de ambitie, de 
passie voor onderbuik-rock & roll 
en pure chemie. Een avond Roman-
za Brava staat garant voor een enor-
me energie en naast de klassiekers 
van Herman Brood speelt de band 
een scala aan grote rock hits uit de 
jaren zeventig tot negentig en niet 
te vergeten nieuwe eigen nummers! 
Tien jaar na zijn sprong van het Hil-
ton Hotel bracht Herman Brood Ro-
manza Brava samen. Voor een le-
gendarisch eerbetoon, in Spanje. 
Maar nu is het tijd om zelf geschie-
denis te schrijven. De band kent en 

speelt zijn klassiekers, maar richt 
de blik op de toekomst en schrijft 
tegenwoordig ook eigen materi-
aal. Dany Lademacher vat het Ro-
manza Brava-gevoel kernachtig sa-
men: “Ik ben jarenlang met Herman 
Brood on the road geweest. Dacht 
je dat ik in een ouwelullen-club-
je ga spelen? Rock & roll is ons le-
ven, het gaat dag en nacht door.” 
Het kan binnenkort letterlijk dag 
en nacht doorgaan, want Romanza 
Brava bouwt aan een eigen studio 
in hartje Amsterdam. Tegelijkertijd 
wordt er wekelijks in het land opge-
treden en staat er eind 2013 een vi-
nyl-release op het programma. Net 
als een unieke samenwerking met 
Nina Hagen in 2014. Romanza Bra-
va is als het muzikale kind van Her-
man Brood dat met respect voor de 
vader nu toch zijn eigen weg gaat. 
Vijf stemmen, drie gitaren, een bas, 
toetsen en drums die samen een 
verhaal vertellen. Romanza Brava 
begint vrijdag om 22.00 uur en de 
entree is slechts 5 euro. Zondag 18 
augustus, met mooi weer, uiteraard 
weer Brothers in Blues op het terras 
van The Shack. Frank van Engelen 
en Patrick Galvin spelen blues and 
more! Aanvang 16.00 uur en de en-
tree is gratis! Voor het programma 
en meer: www.the-shack. Adres is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Genieten van De Smurfen 2 en 
Lone Ranger in Crown Cinema
Aalsmeer - Crown Cinema presen-
teert ook deze week en in het week-
end films voor alle leeftijden. Zo kan 
de jeugd dagelijks in de middag ge-
nieten van De Smurfen 2, waarin de 
boze tovenaar Gargamel een paar 
ondeugende Smurfachtige wezens 
genaamd de Stouterds creëert, Ver-
schrikkelijke Ikke 2 van donderdag- 
tot en met zondagmiddag, en Mon-
ster’s University (zaterdag- en zon-
dagochtend) en de oudere jeugd 
van Spijt! over de gevolgen van pes-
ten op zaterdag- en zondagmiddag. 
Volwassenen (vanaf 16 jaar) biedt 
Crown Cinema zowel actie, horror 
als komedie. Zo draaien in de bi-
oscoop van de Van Cleeffkade Pa-
cific Rim 3D over monsterlijke we-
zens uit de zee, The Lone Ranger 

met de wijze indiaan Johnny Depp, 
The Purge (12 uur misdaad toege-
staan), de explosieve actiekomedie 
Red 2 met Bruce Willes, The Wolve-
rine over een gevecht op leven en 
dood met Hugh Jackman en de ko-
medie Grown Ups 2 waarin ouders 
onverwacht leren van hun kinderen. 
Voor The Lone Ranger gaat iedere 
avond (niet op maandag) het licht 
uit, voor Red 2 op donderdag- en 
zondagavond, voor The Wolverine 
op vrijdagavond, voor Crown Ups 2 
op zaterdagavond en voor The Pur-
ge op dinsdagavond. 

Tickets reserveren kan via 0297-
753700 en via info@crowncinema.
nl. Voor meer informatie en exacte 
filmtijden: www.crowncinema.nl. 

Haantje de voorste tickets uitverkocht

Voordelig naar de feestweek 
met kaarten in voorverkoop
Aalsmeer - De snelle beslissers 
hebben er goed aan gedaan om op 
tijd kaarten te kopen voor de feest-
week van 8 tot en met 14 septem-
ber op het Praamplein, want alle tic-
kets via de Haantje de voorste actie 
zijn uitverkocht. Als eerste waren de 
passe-partouts vergeven, maar in-
middels zijn ook voordelige kaartjes 
voor de bandjesavond, het 100 pro-
cent Aalsmeer feest, de partyavond 
en de afsluiting met onder ande-
re Wolter Kroes uitverkocht. Overi-
gens is het nog steeds een aanra-
der om in de voorverkoop kaarten 
te kopen, want tickets kopen aan 
de tent is gemiddeld 2,50 tot 5 eu-
ro duurder. Op woensdagavond 
11 september kan voor 8,50 eu-
ro in de voorverkoop genoten wor-
den van de bands Almost Famous 
en Goet Fout, de toegang voor het 
Aalsmeer feest met optredens van 
Gerard Joling, Sasja Brouwers, Rick 
van der Kroon, Jan Leliveld en mu-
ziek van Kees Markman op donder-
dagavond 12 september bedraagt 
in de voorverkoop, net als de vrij-
dagavond party met Raffaela, Niel-
son, Jason Bouman en de Venga-
boys, 17,50 euro. Aan de tent beide 
avonden 20 euro. De feestweek za-
terdagavond 14 september afsluiten 
met Wolter Kroes, Henk Dissel, Vinz-
zent en dj Joost kan voor 12,50 per 
kaartje in de voorverkoop. Aan de 
tent 17 euro. 

De feestweek begint op zondag 8 
september in de tent met een kerk-
dienst met thema ‘The Voice’. Op 
maandagavond wordt het SPIE 
sportspel gespeeld voor de startbe-
wijzen van de pramenrace, op dins-
dag is er in de middag en avond het 
nostalgisch filmfestival, op woens-
dag staat de gratis kindermiddag op 
het programma met muzikant Dirk 
Scheele, donderdagmiddag is het 
feest in de tent tijdens de gehan-
dicaptendag en vrijdagmiddag 13 
september worden alle ouderen uit-
genodigd om gratis verwend te wor-
den met koffie, drankjes, hapjes en 
een gezellig muzikaal programma. 
Voor kaarten en informatie: www.
feestweek.nl. 
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Het Molenpad dat rond 1960 plaats moest maken voor het gemeentehuis.

10 September middag- en avondvoorstelling

Vanavond start kaartverkoop
voor nostalgisch filmfestival
Aalsmeer - Vanavond en morgen-
avond, donderdag 15 en vrijdag 16 
augustus, wordt een speciale kaart-
verkoop gehouden voor het nostal-
gisch filmfestival, dat op dinsdag 10 
september in de tent van Feestweek 
Aalsmeer op het Praamplein plaats-
vindt. Toegangskaarten à 5 euro zijn 
te verkrijgen in café de Praam aan 
de zijde van het Praamplein, tus-
sen 19.00 en 20.00 uur. Vorig jaar 
was de belangstelling voor de ou-
de films over Aalsmeer zo groot 
(de ruim 700 plaatsbewijzen wa-
ren snel uitverkocht), dat dit jaar 
niet alleen een nostalgische film-
avond, maar ook een nostalgische 
filmmiddag wordt gehouden. Op 
één film na, is het programma voor 
beide voorstellingen gelijk. De oud-
ste ‘sprekende’ film die wordt ver-
toond, dateert uit begin jaren dertig. 
Fraaie beelden van Aalsmeer, vooral 
in en rond Bloemenlust. De toelich-
tende tekst wordt gesproken door 
J.C. Mensing. Voorts beelden van 
het bezoek van Koningin Wilhelmi-
na en Prins Hendrik aan een toon-
stelling in de veiling in Oost. Het 
koninklijk paar wordt bij aankomst 

toegezongen door schoolkinderen. 
Tachtig jaar geleden werd het Wit-
te Kruisgebouw op de hoek Ophe-
lialaan-Hortensialaan geopend. Een 
paar jaar later werden de verschil-
lende activiteiten van de Aalsmeer-
se afdeling van het Witte Kruis op 
film werden vastgelegd. Een heel 
bijzondere film is die van de Bevrij-
ding in mei 1945. Met een versier-
de koets wordt waarnemend-bur-
gemeester Piet van der Meer van 
zijn huis bij de Jaap Bollebrug op de 
Oosteinderweg naar het raadhuis-
je in de Dorpsstraat gereden, waar 
honderden Aalsmeerders zich heb-
ben verzameld. Ook de verzetsman-
nen Braber en Borgman maken deel 
uit van de stoet, die muzikaal wordt 
opgeluisterd door Sursum Corda en 
Aalsmeers Harmonie. Uit 1953 da-
teert de film van de jaarlijkse ker-
mis, van oudsher ‘Wilhelminafees-
ten’ genoemd, op het terrein van 
Loogman aan de Oosteinderweg. 
Niet alleen zijn opnamen te zien van 
de kinderfeesten, maar ook van het 
touwtrekken tussen teams van be-
drijven in Oost, onder leiding van 
Arie van Leeuwen. Een fraaie kleur-

Foto: Astrid Verhoef

Monumenten en gedichtentuin
Zeven maal cabaret in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - In september start KCA 
weer met tal van culturele activitei-
ten. De weekenden 7 en 8 septem-
ber, 14 en 15 september zijn monu-
mentenweekenden en 21 en 22 sep-
tember zal het Boomkwekerskerk-
hof weer omgetoverd worden tot 
gedichtentuin. Op 21 en 22 septem-
ber vindt de KCA kunstroute plaats 
op 24 locaties door geheel Aalsmeer 
(zie ook de website kunstencultuur-
aalsmeer.nl). Voor de cabaretlief-
hebbers start op 28 september weer 
het cabaretseizoen in cultureel café 
Bacchus. Ook voor dit seizoen heeft 

KCA weer een zevental vernieuwen-
de cabaretiers weten te boeken. De 
start is op 28 september met Jan 
van Maanen met het programma 
‘Voor het zingen’. Jan van Maanen 
is voornemens de zaal plat te gaan 
spelen en laat zien dat de klassie-
ke conference als vorm nog altijd 
werkt. De opvolger van Wim Kan? 
Op 26 oktober is het Bacchus-podi-
um voor Tom Sligting met ‘Hersen-
delict’. Dit wordt de ultieme comedy-
show waarbij alle aspecten van het 
menselijk gedrag worden ontrafeld. 
Kom jezelf tegen en kom tot leven in 

Kunstroute 21 en 22 september
Ierse muziek en meer op 
Oude Spoordijk veertien
Aalsmeer - Ondanks dat het uit-
zicht vanaf de atelierboot van Cathy 
van der Meulen is veranderd van-
wege de nieuwbouw blijft er geluk-
kig genoeg ruimte over om je in een 
klein paradijs te wanen. Bezoekers 
aan de kunstroute, dit jaar door de 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) georganiseerd op zaterdag 
21 en zondag 22 september, doen 
er goed om de sfeer op deze loca-
tie aan de Oude Spoordijk nummer 
veertien te ondergaan. Wie neerge-
streken is in het struweel kan ver-
volgens genieten van de kunst want 
Cathy heeft het afgelopen jaar weer 
hard gewerkt aan een nieuwe serie 
schilderijen. Daarnaast zijn er sie-
raden te bekijken van Anneke de 
Rond (Amsterdam) en de bijzon-
dere hoeden van Lidie Veen (Alk-
maar). Beide exposeerden eerder bij 
Cathy, maar het trio is inmiddels zo 
verknocht aan elkaar en hebben zo 
een bewondering voor elkaars werk, 
dat zij hun samenwerking voorlo-
pig willen continueren. “De reac-
ties zijn hartverwarmend en inspire-
rend”, verklaren zij in koor. En Ca-
thy zou Cathy niet zijn als zij ook niet 
zorgt voor een muzikale verrassing. 
Een paar jaar geleden ontdekte zij 
per toeval haar overburen Paul en 
Mieke de Koning, wat een bijzon-
der echtpaar! Hun woonark lijkt een 
grote muziekstudio waar zij samen 
met hun eveneens zeer muzika-
le zoon en dochter wonen. Waar je 
ook kijkt zie je muziekinstrumenten 
en honderden boeken over muziek-
geschiedenis. Paul en Mieke zijn 
geen praters, maar wanneer je over 
muziek begint is er van enige ver-
legen- of terughoudendheid geen 
sprake meer. Zij verheugen zich op 
hun medewerking aan de kunstrou-
te. De voorpret is groot. “Met elkaar 
muziek maken is zo heerlijk, zeker 
als dat ook nog buiten kan. Je hoort 

vanaf verre de muziek op je af ko-
men, waardoor je al meteen in een 
prettige stemming komt.” Muziekge-
schiedenis vervult voor beide naast 
het spelen een grote rol. Uit boeken 
haalde het echtpaar hoe muzikan-
ten vroeger gekleed gingen, het be-
zocht musea, bekeek schilderijen en 
inmiddels is er een fraaie collectie 
kostuums gecreëerd waarin zij hun 
optredens verzorgen. Hoedenmaak-
ster Lidie Veen maakte verleden jaar 
op verzoek van Paul een driekanti-
ge steek. “Wij willen van ons optre-
den een act maken en in onze kle-
ding nemen wij een rol aan waar-
door wij anders, vrijer, gaan spelen.” 
Jaren lang verzorgden zij met vele 
andere vrijwilligers optredens in de 
Museumboot ‘Amsterdam’, onder-
deel van het Scheepvaartmuseum. 
Nu worden zij veel gevraagd om op 
scholen te komen spelen en leerlin-
gen muziek te onderwijzen. En dan 
zijn er de uitvoeringen voor kleine 
gezelschappen thuis. Hun repertoi-
re is breed en van Cathy krijgt het 
echtpaar cart-blanche. Een ding is 
zeker, vrolijke Ierse klanken zullen 
verwaaien over de Oude Spoordijk 
en de luisteraars lokken naar num-
mer veertien, waar hen een muzi-
kaal feestje wacht en schone kunst. 
Paul de Koning speelt al vanaf zijn 
tiende accordeon en zingt daarbij. 
‘Wist je dat een voorloper van de ac-
cordeon al 3000 jaar voor Christus 
bespeeld werd in het oude China?” 
Ook Mieke zingt en bespeelt de so-
praan-alt-tenor en basblokfluit. En 
wie weet wordt er zelfs een dans-
je gemaakt. Versterking komt er van 
Cor Filius en Jan van de Jagt op 
zang en Jos Jonker op viool. Op za-
terdag 21 en zondag 22 september 
is iedereen beide dagen van 12.00 
tot 17.00 uur van harte welkom! 

Janna van Zon

Swingend slot feestweek met 
Wolter, Vinzzent en Henk
Aalsmeer - Zaterdag 14 septem-
ber is alweer de laatste dag van de 
feestweek en dat het een swingen-
de afsluiting gaat worden, is zeker. 
De spots op het podium gaan aan 
voor Wolter Kroes, Vinzzent en Henk 
Dissel. Tussen de acts door kan 
meegezongen en gedanst worden 
op de liedjes die dj Joost laat horen.

Wolter Kroes
Wolter Kroes (42) heeft zich de afge-
lopen twintig jaar getransformeerd 
van vrolijk fuifnummer tot rasver-
tolker van het Nederlandstalige le-
venslied met een eigen popsound. 
Met een nieuw album, een concert 
in de Heineken Music Hall op 17 de-
cember, een nieuwe theatertour en 
verse dromen voor de toekomst kan 
niemand meer om hem heen. 

Vinzzent
Dans jij met mij dan dansen wij ons 
samen blij! Een kreet uit de ‘Dro-
mendans’ waarmee Vinzzent in 2011 
een groot publiek veroverde. Met 
zijn aanstekelijke feelgood muziek 
en energieke persoonlijkheid maakt 
hij mensen blij en behoort de laatste 
twee jaar tot een van de meest ge-
boekte artiesten. Nederland maakte 
kennis met Vinzzent door zijn deel-
name aan het Nationaal Songfesti-
val in 2010.

Henk Dissel
Op 21 februari 1991 zag Henk Dissel 
het levenslicht. Van jongs af aan is 

zijn passie al zingen en entertainen. 
Nu, 21 jaar later, is Henk bezig met 
zijn klim naar de top van Nederland.
In 2011 sloeg Henk definitief zijn 
muzikale pad in met de single ‘Denk 
je nog wel aan mij’. Ook 2013 be-
gint voor Henk goed. De nieuwe 
swingende single ‘Dansen’, die af-
gelopen april is verschenen, heeft 
er mede voor gezorgd dat ook 2013 
een spetterend jaar zal worden voor 
Henk Dissel. Zin in deze swingende 
afsluiting van de feestweek zater-
dag 14 september? Koop snel kaar-
ten via www.feestweek.nl. De entree 
in de voorverkoop is 12,50 euro en 
17 euro aan de tent. Kaarten reser-
veren middels de Haantje de voorste 
actie is niet meer mogelijk.

Vrijdag partytime
Vrijdag 13 september de Feestweek 
bezoeken is eveneens een aanra-
der, want dan is het party-time met 
een fantastisch artiestenaanbod uit 
eigen land. Zo geeft Raffaëla Pa-
ton acte de présence, komt Niel-
son zingen, treedt dj Martijn op en 
kan meegezongen worden met Ja-
son Bouman, winnaar van Bloed, 
Zweet en Tranen. Kijk op de website 
voor meer informatie en de aankoop 
van tickets. De toegang bedraagt in 
de voorverkoop 17,50 euro per per-
soon, aan de tent wordt 20 euro en-
tree gevraagd. Kaarten reserveren 
middels de Haantje de voorstel ac-
tie is ook voor de vrijdagavond niet 
meer mogelijk.

rijke film is die van het bloemencor-
so in 1956, met opnamen van de op-
bouwnacht in de CAV en het opstel-
len van de corsowagens in de Ro-
zenstraat. Tot slot van deze film op-
namen van het corso als onderdeel 
van het ‘Corsospel’ in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Een ‘juweel 
van een film’ kan die van het Mo-
lenpad uit 1958 genoemd worden. 
Prachtige zwartwit- en kleurenop-
namen van dit oude buurtje, dat 
rond 1960 plaats moest maken voor 
het huidige gemeentehuis en de 
aanleg van het Raadhuisplein. Alle 
toenmalige bewoners komen in de 
film uitgebreid in beeld. Maar ook 
opnamen van Het Polderhuis en de 
Rijks Middelbare Tuinbouwschool 
(inclusief de zwanen in de vijver) 
aan de Stationsweg. Eveneens in 
kleur is de in 1981 gemaakte film 
van de optocht op Koninginnedag 
van leerlingen van de Elthetoschool 
in de Schoolstraat. Toen in 1983 het 
850-jarig bestaan van Aalsmeer 
werd gevierd, vond in De Oude Vei-
ling een feestelijk optreden plaats 
van onder meer het Cocktail Trio 
en Mieke Telkamp. Daarvan maak-
te de NCRV twee televisieprogram-
ma’s, waarvan op het nostalgisch 
filmfestival een kleurrijke en muzi-
kale samenvatting is te zien. Verder 
staan opnamen van de Sinterklaas-
intocht per schip aan de Van Cleeff-
kade op het programma, evenals 
een bezoek van de Sint aan de kleu-
terschool van de Columbiaschool in 
Zuid (1958-‘59). Nostalgische beel-

den van Aalsmeer-Oost zijn te zien 
in een film van de Motorclub uit het 
Farregat (1953-’54), onder meer van 
café Welkom op de Pontweg en ca-
fé Van Eck op de hoek Oosteinder-
weg-Jac Takkade. Ook schitteren-
de winterse beelden van de stren-
ge winter van 1963, met onder meer 
schaatsen in en rond de zwemba-
den VIBA en Blauwe Beugel en bij 
De Hoge Wilgen en ijsbrekers die 
vast kwamen te zitten in de Ring-
vaart, Van oudere datum (1941) zijn 
de opnamen van een bus van Maar-
se en Kroon die in de Ophelialaan 
uit de sneeuw wordt losgetrokken 
en ‘schoonrijden’ op de landijsbaan 
in het Seringenpark. Het enige ver-
schil tussen het middag en avond-
programma is, dat ’s middags een 
film uit 1981 van de viering van het 
70-jarig bestaan van de Aalsmeer-
se veiling, inclusief het 10-jarig be-
staan van de VBA wordt vertoond, 
met als speciale gast Prins Claus. ’s 
Avonds wordt hiervoor in de plaats 
een (hilarische) film van de Pra-
menrace in de jaren 1991 tot1995 
(toen nog door de Dippers geor-
ganiseerd) gedraaid, met vele be-
kende eerste generatie Pramenra-
cers. De aanvang van de nostalgi-
sche filmvoorstelling op dinsdag 10 
september is ’s middags om 14.00 
uur en ’s avonds om 20.00 uur. Van-
avond en morgenavond vindt kaart-
verkoop plaats tussen 19 en 20 uur 
in café de Praam aan de zijde van 
het Praamplein. Daarna, indien nog 
voorradig, bij Bruna in de Zijdstraat. 

deze hilarische show. Op 9 novem-
ber komt Louise Korthals met ‘Vlieg-
uur’ optreden in Bacchus. Met lied-
jes vol ziel en frisse, aanstekelijke 
observaties, probeert Louise grip te 
krijgen op een wereld waarin weinig 
ruimte lijkt voor de bevlogen idea-
list. Of is die er toch? Op 14 decem-
ber kan gelachen worden om Re-
né van Meurs met ‘Voor de storm’. 
René van Meurs is een intelligente 
grappenmaker en een taalkunste-
naar die in een hoog tempo zijn ma-
teriaal op het publiek afvuurt. Zijn 
scherpe observaties verpakt hij op 
slimme wijze en daarmee brengt 
hij leuke, rare dwarsverbanden aan. 
Op 25 januari brengt Johan Goos-
sens ‘Leer mij de mensen kennen’ 
in het culturele café. Het is crisis 
en Johan solliciteert bij een ROC. 
“Heb je ervaring”, vraagt de direc-
teur. “Nee.” “En een diploma?” “Ook 
niet.” “Goed, je kunt morgen begin-
nen, je hebt dertien klassen.” Een 
jaar lang gaat Johan door detectie-
poortjes naar zijn werk. Van de jon-
geren die hij lesgeeft heeft de helft 
een taakstraf en de rest een enkel-
band… Op 8 maart gaan de spots 
aan voor Cindy Pieterse met ‘Lieve 
briefjes’. Cindy schrijft iedere dag 
een lief briefje aan iemand uit het 
nieuws of haar omgeving die een 
hart onder de riem kan gebruiken of 
juist een schop onder z’n kont no-
dig heeft.Iedereen, van een naakt-
slak tot de koningin, kan zo’n brief-
je krijgen. Jij dus ook. Op 5 april, tot 
slot, komt cabaretier Rayen Panday 
naar Aalsmeer en trakteert op ‘Vrij-

spraak’. Sinds 2010 is Rayen een 
van de comedians in het Come-
dy Café in Amsterdam, waar hij el-
ke week speelt. Daarnaast heeft hij 
door het hele land gespeeld onder 
andere bij Lowlands en op de Uit-
markt. Op dit moment toert hij met 
zijn eerste theaterprogramma (Drie 
keer Rayen). Kaarten voor de caba-
retvoorstellingen zijn 14 dagen van 
tevoren te bestellen via www.cul-
tureelcafebacchus.nl á 11 euro per 
stuk. Wie verzekerd wil zijn van een 
plaats in het knusse Bacchus kan 
het beste een abonnement nemen 
voor 65 euro. Te bestellen via ans@
kunstencultuuraalsmeer.nl voor 15 
september. Alle voorstellingen be-
ginnen om 21.00 uur, de zaal gaat 
open vanaf 20.15 uur.

Veel animo voor eerste 
‘Friday night sup’ op Poel
Aalsmeer - Suppen is op dit mo-
ment de snelst groeiende water-
sport in de wereld. De sport, die 
van oudsher uit de golfsurf-cultuur 
van Hawaï komt, heeft ook Neder-
land bereikt. Ook op de Westeinder-
plassen zijn steeds meer suppers 
(staand peddelen op een surfplank) 
te zien. Suppen is niet alleen recre-
atief, maar wordt ook beoefend als 
training waarbij techniek en kracht 
van alle spiergroepen aan bod ko-
men. In navolging van de night sups 
in Amsterdam, Leiden en Rotter-

dam, organiseerde Wind Surf Club 
Aalsmeer afgelopen vrijdag 9 au-
gustus de eerste Aalsmeerse ’fri-
day night sup’ en voor dit sportie-
ve en leuke evenement was veel 
animo. De tocht over de Poel duur-
de ongeveer twee uur. “Hartstikke 
leuk”, aldus een deelnemer na af-
loop. “Ook prachtig om te zien hoe 
langzaam de zon onder gaat op de 
Plas.” Meer weten over suppen, les-
sen nemen en meer? Kijk op www.
supventure.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Windsurfclub opnieuw bestolen
Nu ook S, A en E vermist!
Aalsmeer - “Helaas een stukje van-
dalisme op ons mooie nieuwe club-
gebouw. Onlangs is de buitenzijde 
vernieuwd en binnenkort komt het 
dak er nog op. Voor die tijd hebben 
we een fantastisch nieuw logo op de 
buitenzijde geplaatst. Helaas ziet u 
hier het resultaat. De letter M is mis-
sing”, zo mailde Paul van Noord van 
Windsurfclub Aalsmeer op 4 augus-
tus. De vinder van de letter M heeft 
zich nog niet gemeld. Sterker nog, 

het lijkt of de oproep aangezet heeft 
om meerdere letters te ontvreem-
den. Slechts enkele dagen later, in 
de nacht van dinsdag 6 op woens-
dag 7 augustus, zijn nu ook de let-
ters S, A en E verwijderd. Het be-
stuur roept de vandalen op om de 
letters, alle vier, retour te bezorgen 
bij het clubhuis op surfeiland Vrou-
wentroost aan de Kudelstaartse-
weg. Wie meer informatie heeft, kan 
zich melden via www.wsca.nl.

Werkzaamheden aan viaduct 
Kruisweg bij Schiphol-Rijk
Aalsmeer - In de nachten van 
maandag 19 tot en met zaterdag 
24 augustus worden er werkzaam-
heden verricht aan het nieuwe vi-
aduct van de N201 over de Kruis-
weg bij Schiphol-Rijk. De Kruis-
weg is tijdens de werkzaamheden 
deels afgesloten. Verkeer wordt om 
de werkzaamheden heen geleid en 
moet rekening houden met enige 
vertraging. Aan de zijkant van het 
viaduct worden randelementen ge-
plaatst. Dit zijn afdekkappen, die 
de zijkant van het viaduct netjes af-
dekken. Om het werk uit te kunnen 
voeren is de Kruisweg tussen de 
Aalsmeerderweg in Rozenburg en 
de Fokkerweg in Schiphol-Rijk van 
21.00 uur ’s avonds tot 05.00 uur de 
volgende ochtend, gedeeltelijk af-
gesloten voor het verkeer. Het ver-
keer wordt om de werkzaamheden 
heen geleid via een doorsteek in de 
middenberm.
In de nachten van maandag 19 
tot en met woensdag 21 augustus 
wordt ook de parallelle Kruisweg 

voor het autoverkeer afgesloten. 
Gemotoriseerd verkeer wordt om-
geleid via de Kruisweg of de Bee-
chavenue. Fietsverkeer kan tijdens 
de werkzaamheden wel gebruik blij-
ven maken van de parallelle Kruis-
weg. Voor de meest actuele stand 
van zaken kan de website: www.
n201.info geraadpleegd worden. Bij 
vragen over de werkzaamheden kan 
gebeld worden met het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
via 0800-0200600 (gratis).

Naar AMC na 
hartklachten
Aalsmeer - Op zaterdag 10 augustus 
om half zes in de ochtend zijn politie, 
brandweer en leden van de AED uit-
gerukt na een alarmering over hart-
klachten bij een 74 jarige bewoner 
van de A.H. Blaauwstraat. De inwoner 
is met spoed vervoerd naar het AMC.





Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

aanleg gereserVeerde 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij op 8 augustus 2013 besloten hebben op 
grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 
1994, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te rea-
liseren in de Rozenstraat ter hoogte van nummer 22 voor een 
mindervalide bewoner in de Rozenstraat. 
Dit besluit ligt tot 26 september 2013 ter inzage bij de re-
ceptie van het gemeentehuis te Aalsmeer, Raadhuisplein 1 
te Aalsmeer.  

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Summer Dance op het Surfeiland op 17 augustus 2013 

van 15.00–01.00 uur;
Datum verzending vergunning 14 augustus 2013

- Goud van Oud in Aalsmeer Dorp op 31 augustus 2013 van 
20.00–01.00 uur;

Datum verzending vergunning 12 augustus 2013

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 60b, het wijzigen van een bedrijfsge-

bouw;
- Aalsmeerderweg 509, het vervangen van de woning;
- De Muzen 6, het kappen van een boom;
- Duikerstraat 42, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde;
- Japanlaan, het bouwen van een nieuwe bedrijfshal, koel-

cellen, kantoor, terreinafscheidingen, en het aanleggen 
van 2 uitritten;

- Kudelstaartseweg 200, het plaatsen van een hekwerk en 
het wijzigen van een uitrit;

- Madame Curiestraat 9, het plaatsen van een erfafschei-
ding;

- Moslaan 28, het plaatsen van een dakkapel aan de achter-
zijde;

- Uranusstraat 13, het plaatsen van een dakopbouw op de 
garage en serre;

- Uranusstraat 15, het plaatsen van een dakopbouw en 
dakkapellen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 60B, het slopen van 2 dakopbouwen, 
- Clematisstraat 16, het wijzigen van brandcompartimen-

ten;
- Herenweg 53, het verwijderen van asbest;
- Hornweg 34, het slopen van asbesthoudende materialen;
- Jac P Thijsselaan 9, het slopen van de woning en opstal-

len;
- Stommeerkade 57, het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 266, het gedeeltelijk slopen van kassen en het 

verwijderen van asbest;
- Uiterweg 266, het slopen van kas 3 en 5.

geweigerde omgeVingsVergunningen Voorbereid 
met de uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning hebben geweigerd 

officiële mededelingen
15 augustus 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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.

voor:
- Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen van 

een bestaande watergang en het graven van nieuw com-
pensatiewater inclusief het plaatsen van hardhouten 
beschoeiing langs het nieuwe water; (verzonden op 8 
augustus 2013)

- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 542a, het vergroten 
van een botenloods en legaliseren woning (verzonden op 
8 augustus 2013).

De weigering, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 
9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen.
Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze 
heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt 
u binnen zes weken na verzending van het besluit beroep 
instellen bij de rechtbank Amsterdam. In het beroepschrift 
moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent 
met het besluit.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 14.00 uur. U kunt een 
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Cyclamenstraat 56, het vergroten van de woning (verzon-

den 15 augustus);
- Kerkweg 59, het bouwen van een hobbyruimte (verzon-

den 13 augustus);
- Turfstekerstraat 61, het uitbreiden van bedrijfsruimte 

(verzonden 13 augustus);
- Oosteinderweg 335, 335a, 337, 339  het bouwen van een 

bedrijfsruimte en 3 appartementen (verzonden 13 augus-
tus).

Verdagen (Verlenging) beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Schweitzerstraat 50, het vervangen van de schuur (ont-

vangen 30 mei 2013).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-

ken:
- Ophelialaan 181, plaatsen van een dakkapel.

geaccepteerde (sloop-)melding(en)

- Herenweg 53, het verwijderen van asbest;
- Oosteinderweg 515, het slopen van een woning.

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inzage

t/m 15-08 Zwarteweg 88, Aalsmeer (plaatsen van reclame 
op het pand)

t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning); 
Boomgaard 32, het aanleggen van een uitrit 
(verzonden 5 juli);

t/m 05-09 Bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ 
met de bijbehorende stukken gedurende 6 we-
ken voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 ju-
li tot en met donderdag 5 september 2013

t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een wo-
ning.

t/m 26-09 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

Gesperrt of umleiting?
Graag wil ik weten waarom er op het 
moment borden met de omleiding in 
Aalsmeer en Kudelstaart naar de A2 
in een paar talen staat? Iets waar ik 
me vooral steeds erg naar over voel 
en wat erg zeer doet, is dat als ik 
een boodschap ga doen ik minstens 
vijf keer het woord ‘Gesperrt’ te-
gen kom. Wat is er tegen het woord 
‘Umleitung’? Dat is toch hetzelfde? 
Het staat er ook allebei, maar ‘Ge-
sperrt’ is uit de oorlog en beteken-
de dat de mensen de straat niet op 
mochten en de ramen moesten ver-
duisteren. ‘Sperrtijd’ heette dat! Is 
iedereen dit vergeten? Iets dat wij 
van heel dichtbij meegemaakt heb-
ben en graag willen vergeten. Wie in 
godsnaam heeft verzonnen om dit 
op borden in Aalsmeer en omgeving 

te zetten? En niet één keer, nee in 
Uithoorn en omgeving overal. Weet 
deze generatie soms niet wat deze 
woorden betekenen voor heel veel 
mensen en hoe zeer dat nog steeds 
doet?! Ik discrimineer niet hoor, het 
mag van mij in elke taal staan, in 
het Italiaans, Frans, Spaans of Turks, 
Marokkaans, maar in deze talen zie 
ik niets staan. En deze mensen rij-
den hier toch ook met hun auto. En 
chauffeurs, die rijden op buitenland, 
weten zij een land die omleidingen 
in het Nederlands vermeldt? Geen 
enkel land doet dit!
Irene Raaijmakers uit Kudelstaart 
is benieuwd naar de meningen van 
lezers. Kan ‘Gesperrt’ blijven staan 
of niet? Stuur uw mening naar: Re-
dactieaalsmeer@meerbode.nl.

ingezondenLentenota: Schijnwerper op 
duurzame leefomgeving
Aalsmeer - Het college heeft 
net voor het zomerreces de le-
den van de gemeenteraad de Len-
tenota 2013 aangeboden. De po-
litieke fracties hebben vervolgens 
op hun beurt hun algemene be-
schouwingen op de nota’s gela-
ten. De afgelopen weken is al aan-
dacht geschonken aan de pro-
gramma’s Decentralisatie, Vrije 
Tijd, Handhaving, Veiligheid, Be-
reikbaarheid en Wonen en de re-
acties van de vier fracties werden 
per programma naaast elkaar ge-
legd. Deze week aandacht voor de 
programma’s Duurzame leefom-
geving en Dialoog burger en be-
stuur. Op sommige onderdelen van 
het programma Duurzame leefom-
geving ziet de AB fractie enige be-
weging ontstaan. Wel zou, wat AB 
betreft, het baggeren van de wa-
tergangen voorkeur genieten. Zo-
als eerder door de fractie is aan-
gegeven staat er onvoldoende wa-
ter in sommige sierwateren en 
voor het leven van de vissen in de-
ze wateren moet worden gevreesd. 
De fractie heeft gezien dat er door 
het uitvoeringsbedrijf voor het ver-
zorgen van het groen in Aalsmeer 
een inhaalslag wordt gemaakt. 
Wat AB betreft is het een goede 
zaak dat er een controleur op dit 
project wordt gezet. Of Aalsmeer 
voor deze kosten moet opdraaien 
is de fractie niet helemaal duide-
lijk en graag ontvangt AB na een 
periode van een jaar een evalua-
tie waardoor een weloverwogen 
keuze kan worden gemaakt over 
de voortzetting van toezicht. Half 

november vorig jaar trok de CDA 
fractie na een themabijeenkomst 
in Kudelstaart al de conclusie dat 
duurzaamheid permanant boven-
aan staat op de agenda, ook in de-
ze crisistijd en dit onderwerp wordt 
niet nog eens apart genoemd in 
de algemene beschouwingen. Het 
woord duurzaamheid is volgens 
PACT Aalsmeer slechts een woord 
geworden. Het is misschien be-
ter om over houdbaarheid of toe-
komstvast te gaan spreken. “Is on-
ze manier van energie besteden 
toekomstvast? Is onze huizenvoor-
raad toekomstvast? Is onze ma-
nier van zorg verlenen toekomst-
vast? Zowel gezien vanuit financi-
eel als vanuit milieu oogpunt.” Te-
gen de verslechtering van van de 
openbare ruimte is daadkrachtig 
opgetreden. Het is nu tijd om de 
vinger aan de pols te houden en 
het bevreemdt de VVD fractie wel 
dat extra toezicht hierop meer geld 
gaat kosten gezien de uitleg van 
het college op de gestelde vra-
gen. Het huidige baggerdepot kan 
niet de oplossing zijn voor het pro-
bleem van de diepte van het boe-
zemwater. De VVD brengt in herin-
nering dat er jaarlijks meer bagger 
bij komt dan er wordt gebaggerd. 
Een grootschalige aanpak van het 
baggerprobleem samen met part-
ners kan het plassengebied in 
de toekomst bevaarbaar houden. 
De VVD vindt al jaren dat het tijd 
wordt voor een structurele oplos-
sing voor de baggerproblematiek 
en vindt het een gemiste kans dat 
het noodzakelijke onderhoud (be-

schoeiingen) vooruit geschoven 
wordt, nu de reserveringen voor 
2013 wel gemaakt zijn. 

Dialoog tussen burger
Om de dialoog tussen burger en 
bestuur nog meer vorm te geven 
zijn de contacten met de lokale 
pers onontbeerlijk naar de mening 
van AB. De persvoorlichters van 
het college doen goed werk, maar 
de informatie van de gemeente-
raad loopt hier ver bij achter. AB 
ziet graag voor de gemeenteraad 
een aparte persvoorlichter, die ook 
het standpunt van de gemeente-
raad voor het voetlicht brengt. Het 
zou wat AB betreft wel mogen met 
een advertentiepagina in de loka-
le media, gelijk de informatievoor-
ziening van het college. Het is ten-
slotte nog steeds zo dat de ge-
meenteraad het hoogste orgaan 
binnen de gemeente is en dat het 
dagelijks bestuur, het college, die-
nend is. De indruk wordt zo nu en 
dan gewekt dat het in de gemeen-
te Aalsmeer andersom is. De dia-
loog burger en bestuur heeft wat 
de CDA fractie betreft de volledi-
ge instemming. De raad heeft on-
langs een nieuw vergaderstel-
sel vastgesteld en de kern van dit 
voorstel is dat de raad toeganke-
lijker wordt voor burgers en or-
ganisaties in Aalsmeer. Belangrijk 
middel hierbij zijn de zogenaam-
de rondetafelgesprekken met bur-
gers en organisaties over onder-
werpen die op de agenda staan en 
komen. PACT Aalsmeer kan haast 
niet wachten om dit in de praktijk 

om te zetten en volgens de frac-
tie zal dit een verbetering geven. 
Een praktisch punt is dat PACT 
Aalsmeer de mening is toegedaan 
dat raad, college, ambtelijke on-
dersteuning, pers en publieke be-
langstelling het elkaar niet moeten 
aandoen om vergaderingen tot na 
het middernachtelijk uur te laten 
duren. Dat zal PACT Aalsmeer in 
het presidium aan de orde stellen. 

Poppenkast voor bühne
Een ander praktisch punt is het 
omgaan met moties en de frac-
tie is van mening dat moties niet 
moeten gaan over zaken waar de 
fracties met elkaar over eens zijn, 
waar het college een toezegging 
heeft gedaan. Dan is het elkaars 
tijd verdoen om dit alsnog via een 
motie in stemming te brengen met 
als argument dat het een steun-
tje in de rug is voor het college. 
PACT Aalsmeer heeft dat zelf ook 
gedaan, maar zal zich vanaf he-
den aan deze poppenkast voor 
de bühne niet meer meedoen en 
de fractie roept de andere partij-
en op hetzelfde te doen. Dat zal 
een hoop vergader- en schors-
tijd schelen. Volgens de VVD frac-
tie heeft niet alleen de ambtelij-
ke overgang naar Amstelveen ge-
zorgd voor de nodige vragen met 
betrekking tot de communicatie. 
Al eerder en voortdurend blijven 
de gemeenteraad signalen berei-
ken over communicatielijnen tus-
sen college en inwoners die vra-
gen oproepen. De communica-
tie tussen college en gemeente-
raad blijft aandacht vragen in di-
verse dossiers. Niet voor niets stel-
de de VVD fractie schriftelijke vra-
gen over de voortgang van de sa-
menwerking met Amstelveen nu 
het zolang stil blijft. 

Door Jan Peterse
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Extra controles 
rood licht!
Aalsmeer - De komende weken 
gaat de politie extra controleren op 
rijden door het rode verkeerslicht op 
de hoek N196 met de Ophelialaan. 
De regelmatige controles gaan zo-
wel opvallend als onopvallend ge-
houden worden en in beide richtin-
gen. De extra controles zijn één van 
de maatregelen ter verhoging van 
de veiligheid op deze kruising. Al 
menig (ernstig) ongeval heeft hier 
plaatsgevonden waarvan de oor-
zaak veelal rijden door het rode ver-
keerslicht blijkt.

Benzine uit auto
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 6 op woensdag 7 augustus is 
geprobeerd benzine te stelen uit 
een bij sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg geparkeerde auto. Tij-
dens de actie zijn de dieven waar-
schijnlijk gestoord en hebben zich 
snel uit de voeten gemaakt. De 
slang hadden ze echter in de tank 
laten hangen, waardoor een flin-
ke hoeveelheid benzine het weg-
dek opgestroomd is. De brandweer 
heeft het wegdek schoon gemaakt.

Scooter botst 
op bestelbus
Aalsmeer - Op donderdag 8 augus-
tus om half zes in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de Zwarteweg. Ter hoogte van de 
Clusiusstraat remde een bestelbus 
af om linksaf te slaan. De aanko-
mende scooterrijdster zag de bijna 
stil staande bus te laat en knalde er 
boven op. De 17 jarige scooterrijd-
ster raakte licht gewond en is voor 
onderzoek naar het ziekenhuis ver-
voerd, evenals haar 19 jarige vrien-
din, die door de klap van de scoo-
ter was gevallen. Beide meiden wo-
nen in Aalsmeer. De bus werd be-
stuurd door een 40 jarige man uit 
Aalsmeer.

Drie dagen vast 
na dronkenschap
Aalsmeer - Op woensdag 7 augus-
tus om half zes in de avond heeft de 
politie op het Raadhuisplein een 31 
jarige man uit Kudelstaart aange-
houden wegens openbare dronken-
schap en bedreiging van de visboer. 
Uit balorigheid had de Kudelstaar-
ter de stroomkabel van de kar los 
getrokken. Hierop ontstond een 
woordenwisseling en ging de 31 ja-
rige zich steeds vervelender gedra-
gen. Met de gealarmeerde agen-
ten wilde de man vervolgens op de 
vuist. De Kudelstaarter is overmees-
terd en in verzekering gesteld. Hij is 
gehoord door het recherche wijk-
team. Pas drie dagen later, op za-
terdagavond 10 augustus, is de man 
weer in vrijheid gesteld.

Twee vandalen op 
heterdaad betrapt
Kudelstaart - Om kwart voor twee 
in de nacht van vrijdag 9 op za-
terdag 10 augustus heeft de poli-
tie twee jeugdige vandalen op he-
terdaad betrapt. Gezien werd dat 
de twee 16 jarige jongens uit Ku-
delstaart met een steen de Abri in 
de Einsteinstraat stuk gooiden. De 
twee zijn voor verhoor meegeno-
men. De schade aan het bushokje 
zullen zij moeten vergoeden.
 

Nieuwe eigenaar 
gestolen auto
Aalsmeer - Op dinsdag 6 augus-
tus is tussen twaalf en twee uur in 
de middag de auto gestolen van een 
bewoner van Kas. De man was zijn 
autosleutels kwijt en dacht ze ver-
loren te hebben. Zijn echtgeno-
te is vervolgens even weg geweest 
met de auto met gebruik van de re-
servesleutels. Lang heeft de wa-
gen na haar terugkomst niet voor 
de deur gestaan, want toen de be-
woner even later keek, was de auto 
verdwenen. Er is direct aangifte ge-
daan. De politie vond de auto snel 
terug, echter al op naam van een 
andere eigenaar in Amsterdam. De 
nieuwe eigenaar verklaarde de au-
to met kentekenbewijs gekocht te 
hebben voor 8.000 euro. De wagen 
is toch in beslag genomen. De poli-
tie heeft de diefstal in onderzoek. Er 
is inmiddels een verdachte aange-
houden, een 28 jarige man uit Ku-
delstaart.

Winkeldief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op vrijdag 9 augustus 
om kwart over zeven in de avond 
is in een winkel op het Praamplein 
een winkeldief op heterdaad be-
trapt door enkele personeelsleden. 
Geprobeerd werd de dief in be-
dwang te houden tot de komst van 
de politie, maar de man wist zich los 
te wringen en vluchtte naar buiten. 
Hier werd hij door een agent klem 
gereden. De 24 jarige in Mijdrecht 
wonende man is aangehouden en 
is in verzekering gesteld. Buiten de 
diefstal is hem bedreiging ten las-
te gelegd. 

Rekening is nep!
Aalsmeer - De politie heeft afge-
lopen week twee meldingen ge-
had van inwoners die van het bedrijf 
Corpus Justitia een brief hadden 
gekregen met het verzoek de reke-
ning te betalen. De aanmaning kon 
via een incasso voldaan worden. De 
politie waarschuwt voor deze ‘boe-
tes’. Wie de brief goed leest, zal zien 
met een nep-rekening te maken te 
hebben. Niet betalen dus!

Aalsmeer krijgt er ruim 
600 zonnepanelen bij!
Aalsmeer - De tweede groepsaan-
koop zonnepanelen in Noord-Hol-
land is afgerond en levert weer heel 
wat extra zonnepanelen op. Van de 
11.882 deelnemers aan ‘SamenZon-
neEnergie’ hebben uiteindelijk bijna 
2560 het aanbod van de winnende 
zonnepanelenleverancier geaccep-
teerd. Deze acceptanten zijn binnen 
4 maanden eigenaar van een zon-
nepanelensysteem. In totaal wor-
den er meer dan 25.000 zonnepa-
nelen bij de Noord-Hollandse deel-
nemers geïnstalleerd. Samen zor-
gen de deelnemers daarmee jaar-
lijks voor een reductie van meer dan 
3 miljoen kg aan CO2 emissie. Als 
daarbij de resultaten van de vorige 
actie van SamenZonneEnergie wor-
den opgeteld, komt in Noord-Hol-
land in totaal jaarlijks 6 miljoen kg 
minder aan CO2 vrij. Wethouder Rik 
Rolleman: “In Aalsmeer hebben de-

ze keer 56 huishoudens de actie van 
SamenZonneEnergie geaccepteerd. 
In totaal worden er in Aalsmeer 637 
zonnepanelen geplaatst. Wederom 
een geweldig resultaat. Al de zon-
nepanelen in Aalsmeer dragen bij 
aan een duurzamere energie voor-
ziening in Aalsmeer. Dit is de laat-
ste keer dat gemeente Aalsmeer ac-
tief deelneemt aan deze actie. Stich-
ting Sienergie uit Aalsmeer heeft 
samen met plaatselijke aanbieders 
van zonnepanelen een lokaal initia-
tief ontwikkeld.”

Subsidieregeling en lening
De gemeente Aalsmeer biedt nog 
tot 31 maart 2016 particuliere wo-
ningeigenaren de mogelijkheid sub-
sidie aan te vragen voor het tref-
fen van bouwkundige en installatie-
technische maatregelen aan hun ei-
gen woning. In totaal is ruim 50.000 

euro beschikbaar dankzij een bij-
drage van de provincie Noord-Hol-
land. 70 Procent van dit subsidie-
bedrag is beschikbaar voor bouw-
kundige energiebesparende maat-
regelen en 30 procent voor instal-
latietechnische maatregelen. Meer 
informatie hierover is te vinden op 
www.aalsmeer.nl. De Duurzaam-
heidslening is een aantrekkelijke le-
ning met een lage rente voor par-
ticuliere woningbezitters. De lening 
is bedoeld voor mensen die ener-
giemaatregelen aan de woning wil-
len nemen maar niet zelf de finan-
ciën op korte termijn beschikbaar 
hebben. Meer informatie hierover 
is eveneens te vinden op de web-
site van de gemeente. De landelijke 
subsidie van 51 miljoen is inmiddels 
volledig uitgegeven. Op deze rege-
ling kan nu geen beroep meer wor-
den gedaan.

Erik van den Brun: “Leuker kunnen we het niet maken”

Veiligheid belangrijk bij Vuur 
en Licht op het Water
Aalsmeer - Mike van der Laarse 
benadrukte vorig jaar op 1 septem-
ber in een toespraak bij de Water-
toren het belang van de steun van 
de sponsoren en het werk dat door 
talloze vrijwilligers en instanties ge-
daan wordt om het evenement mo-
gelijk te maken. Hij beloofde dat er 
ook in 2013 weer een nieuwe editie 
van Vuur en Licht op het Water zou 
komen: “We barsten nu al van de 
ideeën hoe het nog beter en mooi-
er kan”, zei hij toen. Die toezegging 
wordt gestand gedaan. Het evene-
ment en aantal deelnemers groeit 
en daarmee neemt ook het belang 
toe om Vuur en Licht op het Water 
veilig te laten verlopen. Erik van den 
Brun van de politie Aalsmeer is zich 
hier ook terdege van bewust: “We 
zijn dit jaar met een extra boot aan-
wezig. We zullen met één boot voor-
op varen om ruim baan te maken 
voor de Quo Vadis en de stoet ver-
lichte boten. Met onze andere boten 
zullen we vooral letten op bootjes 
die op een gevaarlijke manier tus-
sen de verlichte boten door varen. 
En na afloop surveilleren we langer 
op de plassen om na twaalf uur ge-
luidsoverlast te beperken. Daar heb-
ben we vorig jaar een aantal klach-

ten over gehad. Leuker kunnen we 
het niet maken, maar we willen wel 
dat iedereen op een veilige en pret-
tige manier van de avond kan ge-
nieten.” Tijdens de optocht van ver-
lichte boten zijn zoals gebruikelijk 
ook een boot van de brandweer en 
twee reddingsboten van de Water-
sport Vereniging Aalsmeer aanwe-
zig. Zij zorgen er voor dat in geval 
van incidenten snel ingegrepen kan 
worden. Samen met de vier boten 
die onder leiding van Jordy Brouwer 
toezicht houden bij de boeien om 
de verlichte boten op voldoende af-
stand van het vuurwerk te houden, 
waarborgen zij de veiligheid tijdens 
Vuur en Licht op het Water. Alle in-
stanties en de mensen die hiermee 
gemoeid zijn verrichten hun bijdra-
ge belangeloos. Eibert Bonhof van 
het organisatiecomité: “Met de Quo 
Vadis vaar ik voorop in de stoet. Ie-
der jaar zien we toch weer een heel 
gekrioel van slecht verlichte, kleine 
bootjes tussen de verlichte boten 
door. Dat geeft soms best gevaarlij-
ke situaties. We hopen dat iedereen 
z’n verstand gebruikt. Dat geldt ook 
voor de ouders van de veelal jon-
ge jongens en meiden in die klei-
ne bootjes. We willen geen ellen-

de.” Jan Pieter Korenwinder vult Ei-
bert aan: “Als je zelf vaart, weet je 
dat je met een boot voorzichtig moet 
manoeuvreren. Op een boot zit nou 
eenmaal geen rem. Doe dus voor-
zichtig en houd steeds rekening 
met de anderen. We gaan er van uit 
dat iedereen de spelregels op onze 
website www.vuurenlichtophetwa-
ter.nl goed doorleest. En een speci-
aal verzoek van mij, doe tijdens het 
vuurwerk de muziek en de lichten 
op je boot even uit. Dan komt het 
vuurwerk voor iedereen nog beter 
tot z’n recht.” 

Politieman Erik van den Brun.

Vrijwilligers gezocht om te 
bemiddelen bij burenruzies
Aalsmeer - De gemeenteraad heeft 
4 juli besloten buurtbemiddeling in 
Aalsmeer aan haar bewoners aan te 
bieden. Dit zal worden gedaan door 
Stichting Beterburen die al ruim ne-
gen jaar ervaring heeft in Amstel-
veen, Uithoorn en Amsterdam met 
het bemiddelen bij burenruzies door 
210 goed opgeleide vrijwilligers. 
Veel mensen hebben wel eens een 
conflict gehad met hun buren en 
weten hoe ingrijpend dat kan zijn. 
Als buren er samen niet uitkomen, 
dan is buurtbemiddeling een op-
tie. Hiervoor is Beterburen op zoek 
naar vrijwilligers die willen worden 
opgeleid tot buurtbemiddelaar. De 
bemiddelaars werken altijd met z’n 
tweeën en gaan eerst met beide bu-
ren apart in gesprek. Als het daar-
na nodig is, worden beide partijen 
uitgenodigd voor een gezamenlijk 
bemiddelingsgesprek op een neu-
trale locatie. Beterburen is op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers uit 
Aalsmeer die willen gaan bemidde-
len bij burenconflicten. Vindt u het 

belangrijk om prettig te wonen en 
wilt u hier in uw buurt een steentje 
aan bijdragen, meldt u zich dan aan 
als bemiddelaar. 

Onpartijdig en interesse
Gevraagde kwaliteiten zijn: On-
partijdig een gesprek tussen bu-
ren kunnen leiden (u bemiddelt 
niet bij mensen die u kent), inte-
resse in mensen en respect heb-
ben voor de mening van anderen, 
goed kunnen luisteren, samenvat-
ten en doorvragen, kunnen omgaan 
met weerstand, minimaal 2 uur per 
week van uw tijd, inclusief de ver-
gaderingen en gedurende minimaal 
1,5 jaar beschikbaar zijn. Geboden 
wordt: Vooraf een basistraining bu-
renbemiddeling (7 dagdelen), jaar-
lijks bijscholing en deelname inter-
visieavonden en samenwerking met 
andere bemiddelaars uit de regio.
Heeft u interesse om bemiddelaar 
te worden en woont u in Aalsmeer? 
Geeft u zich dan op voor de infor-
matieavond op dinsdag 27 augus-

tus. De avond wordt gehouden van 
19.30 tot 21.00 uur in het gebouw 
aan de Parklaan 27. Tijdens de-
ze avond wordt de documentaire 
buurtbemiddeling van Beterburen 
vertoond en vertelt de organisatie 
alles over hoe een en ander werkt 
en wat ze van een vrijwilliger ver-
wachten. Daarna kunnen geïnteres-
seerden zich opgeven voor een se-
lectiegesprek. De trainingen vinden 
vervolgens plaats op de maandag-
avond 9 en 23 september van 19.30 
tot 22.00 uur, de zaterdagen 14 en 
28 september van 10.00 tot 16.00 
uur en maandagavond 13 janua-
ri van 19.00 tot 22.00 uur. Opgeven 
kan bij Beterburen via 020- 6891859 
of via info@beterburen.nl. Meer in-
formatie is te vinden op de website 
www.beterburen.nl.

Snel meer concrete acties!
Vragen provinciaal CDA 
over onveiligheid N196
Aalsmeer - De CDA-fractie in de 
Provinciale Staten vindt dat de pro-
vincie snel in actie moet komen 
om de veiligheid van de N196 in 
Aalsmeer te verbeteren. De frac-
tie heeft hierover, na overleg met de 
Aalsmeerse CDA-fractie, schrifte-
lijke vragen gesteld aan het Colle-
ge van Gedeputeerde Staten. Er zijn 
in drie jaar tijd maar liefst 6 ernstige 
ongelukken gebeurd op de N196 in 
Aalsmeer. Het laatste ongeluk vond 
plaats op 22 juli jl. en heeft opnieuw 
veel onrust veroorzaakt onder be-
woners. Voor het CDA is de maat nu 
vol: de provincie moet in actie ko-
men. De gemeente heeft tot nu toe, 
terwijl het een provinciale weg is, 
het voortouw genomen in aanpas-
singen ter verbetering van de veilig-
heid, zoals het snoeien van de be-
planting en het plaatsen van ex-
tra borden. Het gemeentebestuur 
van Aalsmeer is met de provincie 
in gesprek over veiligheidsbevor-
derende maatregelen, maar geeft 
aan dat dit overleg tot nu toe moei-
zaam verloopt. Het CDA wil hier op-
heldering over. De CDA-fractie vindt 
het een goede zaak dat er inmid-
dels wel vanuit de provincie is ge-
sproken met verontruste bewoners 
en gemeente, maar vindt dat er nu 
ook snel meer concrete acties moe-

ten volgen. Eén van de vragen van 
het CDA is of Gedeputeerde Staten 
bereid is om met het openbaar mi-
nisterie, politie en andere betrok-
ken partijen snel onderzoek te doen 
naar aanvullende maatregelen om 
de veiligheid te vergroten, waar-
bij de CDA-fractie denkt aan: Ver-
lagen van de snelheid op de N196; 
verdere aanpassing van de zoge-
naamde ontruimingstijd van de ver-
keersregelinstallaties; het plaatsen 
van extra flitspalen en intensievere 
handhaving. Vreemd vindt de par-
tij het dat de gemeente zelf maat-
regelen heeft genomen, terwijl deze 
eigenlijk op het terrein van de pro-
vincie Noord-Holland liggen, zoals 
het snoeien van beplanting rond het 
kruispunt en het plaatsen van extra 
borden. Waarom heeft de provin-
cie dit niet zelf gedaan, waardoor de 
gemeente zich kennelijk genood-
zaakt voelde dit zelf op te pakken?
En: Is het verantwoordelijk lid van 
het College van Gedeputeerde Sta-
ten bereid op korte termijn verder 
met bewoners in gesprek te gaan 
over hun gevoel van onveiligheid? 
Tot slot: Overweegt de provincie 
aanvullende maatregelen om ver-
keer over de nieuwe N201 te bevor-
deren en de N196 te ontlasten? Zo 
ja welke? Zo nee, waarom niet?

N196: Oranje is rood! 
Met het nemen van maatregelen van 
onder andere struiken snoeien ter 
verbetering van het zicht langs en 
op de N196 en vooral bij het kruis-
punt met de Ophelialaan, het plaat-
sen van waarschuwingsborden met 
nadering gevaarlijke kruising, flits-
palen neerzetten ter attentie, snel-
heid aanpassen, of zelfs een goed-
bedoelde actie als het bezetten van 
een kruising op de N196 door de 
heer Metzemaekers, zal nooit een 
adequate oplossing kunnen bieden 
en/of brengen, zolang men zich als 
individuele- verkeersdeelnemer niet 
bewust is van zijn verantwoording 
naar zichzelf, maar nog meer naar 
de medeweggebruiker toe. 

De redelijkheid houdt op bij aso-
ciaal rijgedrag. Een structurele op-
lossing begint bij de verantwoor-
ding van de weggebruiker zelf. Hoe 
ga ik om met de afgesproken regels 
in het verkeer, maar ook daar bui-
ten? Ik denk dat het vooral aan de 
mentaliteit ligt van heden ten da-
gen: Ieder voor zich! Realiseert u 
eens chauffeurs, hoeveel leed u kan 
en heeft veroorzaakt in 1 seconde 
met uw nonchalante egoïstische en/
of asociaal rijgedrag. Gelukkig bleef 
het bij mij afgelopen vrijdagochtend 
op 9 augustus 9.20 uur alleen maar 
bij een behoorlijke schrik: Komend 
van de Oosteinderweg mocht ik vol-
gens het aangegeven groene stop-

licht mijn weg vervolgen richting de 
van Cleeffkade. Extra alert gewor-
den door het vreselijke ongeluk en-
kele weken geleden bij de Ophelia-
laan, trok ik (gelukkig) behoedzaam 
op. Plots en volkomen onverwachts 
raasde een vrachtwagen met dub-
bele aanhang gelijk als een op hol 
geslagen stier nog even, door zijn 
rode stoplicht de kruising over. He-
vig geschrokken, maar vooral in-
tens kwaad over dit asociale rijge-
drag reed ik rechtstreeks naar het 
politiebureau op de Dreef en liet dit 
huiveringwekkende incident verba-
liseren. Vol begrip en aandacht zet-
te de agente dit op papier en ze be-
loofde een extra surveillance on-
middellijk uit te laten voeren door 
haar collega’s, bij de desbetreffen-
de kruising. Elke maatregel en aan-
dacht er over, is er één. Ik hoop dan 
ook, dat de verantwoordelijke wet-
houder en zijn provinciale bestuur-
ders dan met een hele snelle en vei-
lige oplossing komen, maar bedenk 
wel: Niets van deze extra maatrege-
len zullen helpen, als wij als individu 
onze eigen verantwoording op soci-
aalgebied niet kennen en niet ne-
men in en buiten het verkeer. Oran-
je is rood, dus stoppen met dit aso-
ciale gedrag! 

Gerard Zelen 
Marsstraat 8 Aalsmeer 
zelen@ggschilders.nl

ingezonden

Baggeren in Kudelstaart
Kudelstaart – In de sloten van de 
Kudelstaartse nieuwbouw, rondom 
het winkelcentrum, wordt momen-
teel gebaggerd. Het vaartuig waar-
mee dat gebeurt, levert veel bekijks 
op. Naast bagger wordt soms heel 
wat anders opgevist, zoals fietsen. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 





Aalsmeer - Vrijdag 23 augustus 
wordt een instrumentaal zomercon-
cert gegeven in De Open Hof Kerk 
in de Ophelialaan 247. Dit concert 
wordt verzorgd door Wilbert Ma-
gré op de vleugel, Wim Magré op 
het orgel en Carina Bossenbroek op 
de panfluit. Tevens hoopt het mu-
zikale trio deze avond hun nieuwe 
CD ‘Concerto’ te presenteren die in 
Bolsward is opgenomen. Het belooft 
een prachtige avond uit te worden 
voor het hele gezin! De aanvang is 
20.00 uur. De musici hebben een 
mooi programma samengesteld met 
voor ieder wat wils. Zo spelen ze on-
der andere vrolijke polka’s en dan-
sen, maar ook ontbreken gevoe-
lige melodieën in het programma 
niet. Vader en zoon Magré verzor-
gen ook nog enkele nummers vier-
handig samen op de piano wat al-
tijd erg wordt gewaardeerd door het 
publiek. Ook zal de pianist een ei-
gen improvisatie geven op de vleu-
gel van bekende melodieën.
Wilbert Magré werd in 1992 geboren 
te Zwolle en volgt pianolessen bij 
de bekende pianist Herman Ripha-
gen uit Heerde waar hij tot op he-
den nog steeds bij studeert. Samen 
met zijn vader Wim Magré geeft hij 
onder de naam ‘Magré & Magré’ di-
verse concerten in het land op orgel 
en piano. Ook is hij al bij het beken-
de EO programma Nederland Zingt 

te zien. Wim Magré studeerde aan 
het Zwols Conservatorium en bij de 
bekende organist Willem Hendrik 
Zwart. Hij geeft vele orgelconcer-
ten in het land en maakte vele or-
gel CD’s. Verder is hij dirigent van 
verschillende koren op de Veluwe. 
Als organist is hij verbonden aan 
de Gereformeerde kerk te Doorn-
spijk, Hervormde kerk te Elburg en 
de Alle-Dag-Kerk (Engelse kerk aan 
het Begijnenhof) te Amsterdam. Ca-
rina Bossenbroek (1993) begon op 
9-jarige leeftijd met panfluitlessen 
op de muziekschool in Nunspeet bij 
Gerard Rijken van Olst. Vervolgens 
kreeg ze les van Gerlinda van den 
Berg en tegenwoordig volgt ze les-
sen bij de bekende panfluitiste Li-
selotte Rokyta. Carina heeft aan di-
verse CD opnames haar medewer-
king verleent. In 2010 heeft ze mee-
gedaan met het jong Interclassic 
concours, en won ze dit concours in 
haar categorie. 
Kaarten zijn op de concertavond 
aan de kerk te verkrijgen. De toe-
gang voor volwassenen is 10 euro 
per persoon, kinderen tot en met 15 
jaar betalen de helft, 5 euro. Alvast 
kaarten reserveren is een aanrader, 
er wordt korting gegeven. Volwas-
senen betalen in de voorverkoop 
7,50 euro en kinderen tot en met 15 
jaar 2,50 euro. Reserveren kan via 
0525 - 685413 of www.wimmagre.nl.
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Ahmed Marcouch, de man 
van het verbinden, spreekt!
Aalsmeer - Bezuinigingen een be-
laden woord? De kranten staan er 
vol van. Voedselbanken blijken meer 
dan nodig. Voor de één is bezuini-
ging een ver van mijn bed show en 
voor de ander een harde realiteit. 
Het is fantastisch dat de PvdA af-
deling Aalsmeer (lokaal onderdeel 
van PACT) Ahmed Marcouch be-
reid heeft gevonden naar Aalsmeer 
te komen om onder andere te ko-
men praten over actuele bezuini-
ging en wat dat betekent voor de lo-
kale politiek. Zijn creatieve en inspi-
rerende, maar ook realistische kijk 
op de maatschappij maakt hem tot 
een ideale gesprekspartner. Mar-
couch is van mening dat juist in een 
kleinere gemeenschap het verbin-
den en zorg voor elkaar makkelijker 
te realiseren is. Hij is een man vanuit 
de praktijk, stond jaren geleden met 
‘de voeten in de klei’, wist van een 
moeilijke en beruchte Amsterdam-
se wijk weer een sociale, leefbare 
wijk te maken en dat deed hij door 
goed naar de bewoners te luisteren. 
Hij leerde wat er speelde, waaraan 
behoefte was en waar de pijnpun-
ten lagen. De bewoners kregen ant-

woord, er kwamen oplossingen. Hij 
wist de mensen met elkaar te ver-
binden waardoor de betrokkenheid 
en interesse van de bewoners werd 
vergroot, zij kregen weer vertrouwen 
in de toekomst en leefomgeving! In-
middels zit Marcouch voor de PvdA 
in de Tweede Kamer, maar het plu-
che heeft hem niet minder strijdbaar 
gemaakt, zijn bevlogenheid is er niet 
minder op geworden. Met zijn en-
thousiasme weet hij de politiek een 
stuk leuker te maken. Toch gaat hij 
moeilijke en onaangename beslis-
singen niet uit de weg, maar de wij-
ze waarop hij uitleg weet te geven 
aan het hoe en waarom maakt dat 
de mens anders gaat denken en te-
gen de zaken aankijkt. Het wordt 
aannemelijker, aanvaardbaarder en 
altijd toekomstgericht. Woensdag-
avond 28 augustus belooft een in-
teressante avond te worden. Ieder-
een met belangstelling voor de ac-
tualiteit is van harte uitgenodigd. De 
avond begint om 20.00 uur, adres is: 
Uiterweg 90a. Parkeren kan op het 
Raadhuisplein en het Praamplein of 
kom op de fiets. Toegang is vrij. 
Janna van Zon

Joost Zwagerman in bieb
Amstelveen – Joost Zwagerman is 
een van de productiefste en meest 
veelzijdige auteurs van Nederland 
met een grote belangstelling voor 
beeldende kunst. Op zijn onnavolg-
bare enthousiaste wijze neemt hij 
belangstellenden mee tijdens zijn 
lezing in woord én beeld, waarin hij 
alle informatie onnadrukkelijk ver-
bindt met zijn persoonlijke obser-
vaties en herinneringen. Een niet 
te missen belevenis op woensdag 
28 augustus in de bibliotheek op 
het Stadsplein met Joost Zwager-
man als persoonlijke conservator. 
Zwagerman is ondermeer bekend 
van zijn optredens in het televisie-
programma De Wereld Draait Door 
waar hij regelmatig een ‘kunstcolle-
ge’ geeft. Ook schrijft hij vaak tek-
sten, soms in de vorm van een ge-
dicht, bij het werk van kunstenaars. 
Twee essaybundels staan vanavond 
centraal. De eerste is Alles is ge-
kleurd (2011) waarin Zwagerman 
talrijke omzwervingen maakt in de 
kunst, literatuur en popcultuur. Over 
de kopie als kunstvorm, Parijs ver-
sus New York, sabotage in de kunst, 
het diamanten doodshoofd van Da-
mien Hirst en over nog veel meer. 

De tweede bundel, het vervolg, ver-
scheen in 2012 onder de titel Kennis 
is geluk. Uitgangspunt voor elk es-
say in dit boek is tomeloze nieuws-
gierigheid. Waarom maakt een kun-
stenaar een portret van Adolf Hit-

ler als broze, breekbare man? Wie 
lijden er meer aan het leven in de 
serie Mad Men, de mannen of de 
vrouwen? Wat is het geheim van het 
licht in de schilderijen van Vermeer? 
Waarom huilen mensen sneller bij 
het luisteren naar muziek dan bij het 
bekijken van een kunstwerk? Laat u 
verrijken, want ‘kennis is geluk’. De 
lezing 28 augustus is van 20.15 tot 
22.00 uur. Kaarten via www.debibli-
otheekamstelland.nl of in een van 
de bibliotheken in Aalsmeer, Uit-
hoorn en Amstelveen.

OBS Kudelstaart voor KIKA!
Kudelstaart - De scholen gaan 
weer beginnen en op de OBS Ku-
delstaart staat alweer het eerste 
evenement op het programma. Een 
sponsorloop voor een goed doel is 
daar niet onbekend. 
Wie herinnert zich niet de loop voor 
kinderen met het syndroom van 
Down: in de stromende regen! Een 
ieder was trots op de kinderen en 
er werd een prachtig bedrag afge-
dragen! Afgelopen tijd stond Kika 
nogal in de belangstelling: de le-
ge flessenactie in ons land was een 
groot succes. Op 30 en 31 augustus 
wordt Run For Kika georganiseerd, 

een loop van 95 kilometer (95, want 
het doel is, dat in 2025 95% van alle 
kinderen met kinderkanker zal ge-
nezen). Een groep Kudelstaarters 
(waaronder ouders van de OBS Ku-
delstaart) loopt deze afstand mee. 
De kinderen van de OBS gaan deze 
groep sponsoren! Het is de bedoe-
ling, dat de kinderen op 30 augus-
tus voor dit goede doel hun rond-
jes gaan lopen. Kudelstaarters op-
gelet: kinderen van de OBS kunnen 
u dus vragen om als sponsor op te 
treden. De leerkrachten, ouders en 
de leerlingen hopen op een hoge 
opbrengst voor dit hele goede doel.

M iranda’s
omentenm

Zomervakantie 
weer voorbij
Een groot nadeel van vakantie;
Er komt altijd weer een end aan.
Het ‘gewone’ leven begint weer,
met ‘t bijbehorende vroege opstaan.
E-reader of spannend boek,
komt nog sporadisch uit de kast
net als slippers en bikini
en wat heb je aan die bruine bast?
Vrijheid, blijheid
huppelend op een strand
wijntje, biertje, cola,
hapje eten met voetjes in het zand.
Ik kan er slechts van mijmeren,
het vloog werkelijk weer voorbij.
Gelukkig hebben we de foto’s nog,
die vrolijke van jullie en van mij.
Die waarop jij staat te lachen
of met knijpende ogen tegen de zon.
Weet je nog op de heenweg,
toen die lange zomervakantie pas 
begon?
Uren in de nieuwe auto
met gezellig een muziekje aan

misschien wat druk op de snelweg
maar daar storen wij ons nooit aan.
De eerste nacht midden in de Oos-
tenrijkse bergen
Grüss Got mitteinand!
De tweede nacht idyllisch op een 
pleintje
een Albergo in Italië, ‘ons’ vakantie-
land.
Vervolgens door naar de vertrouw-
de stek;
wat een herkenning, wat een feest
een bijzonder gevoel van thuisko-
men,
we zijn er immers drie keer eerder 
geweest.
Geweldige omgeving, lieve mensen
pure ontspanning, echt vakantiege-
voel.
Als je er ooit zou komen,
zou je precies weten wat ik bedoel.
Tja en dan die terugreis..
Uitbundig uitgezwaaid, ‘tot volgend 
jaar!’
En raad ‘s wat ik deed bij thuis-
komst?
Het klinkt raar maar het is waar;
Ik ben meteen gaan checken
en heb ‘schoolvakantie 2014’ inge-
toetst
Dus nu is het wachten nog op ant-
woord
en dan hebben we de zoetste stek 
opnieuw geboekt!
Op het heerlijke leven; la Dolce Vita!

Wmo vergadert!
Aalsmeer - Woensdag 21 augustus 
vergadert de Wmo-raad om 15.00 
uur in kamer 011 van het gemeente-
huis. De vergadering is vrij toegan-
kelijk. In verband met de beveiliging 
van het gemeentehuis is het prak-
tisch wanneer u zich even aanmeldt 
bok Berend Vollmuller via 360963, 
zodat u kan worden begeleid naar 
de vergaderruimte.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Zo de vakantie zit er 
weer op, lekker uitgerust, ieder-
een kan er weer tegen aan en dat 
komt allemaal heel mooi uit. Want, 
komende vrijdag 16 augustus is de 
eerste kaartavond van het nieuwe 
seizoen van buurtvereniging Horn-
meer. Iedereen is van harte welkom. 
Op deze eerste avond wordt gestart 
met koppelklaverjassen. Voor wie 
geen vaste maat heeft, wordt een 
partner gezocht. Zoals gewoonlijk 
staan de koffie en thee vanaf 19.30 
uur klaar in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Het kaar-
ten, klaverjassen en ook jokeren, 
begint om 20.00 uur.

DIP: Vrijdag illegaal peuren!
Aalsmeer - Peurvereniging DIP 
herhaalt op vrijdag 16 augustus voor 
de vijftiende maal in successie de 
Algemene Aalsmeerse Peuravond 
(AAP). Het thema van de avond is, 
evenals vorige jaren: Vang een aal 
zonder proces verbaal. Dat de peur-
avond later in het seizoen wordt ge-
pland is logisch. “De voorgaande 
peuravonden leverde niet voldoen-
de paling op en dan is het tijd de 
peurstokken te verzetten”, aldus 
DIP voorman Hans van der Meer. 
De Dippers zijn overigens helemaal 
voorbereid. Cor Trommel haalde de 
laatste DIP-peuravond wederom 
géén paling aan boord, waarmee hij 
degradeerde naar de laagste klas-
se. Henk Willem Spaargaren komt 
volgend jaar niet meer uit in de be-
ginnersgroep. Zijn stijgende omzet 
doet hem nu belanden in de Dijk-
slootklasse (met als extra handicap 
peuren zonder handen). Dat deze 
aankondiging kort tevoren gepu-
bliceerd wordt is om geen slapende 
wateragenten wakker te maken. Zo 
kort voor de peuravond zijn de roos-
ters al ingedeeld en kunnen er geen 
extra manschappen worden opge-
roepen. De avond begint met het 
gezamenlijk peurrijgen (of panty-
ploempen) onder deskundige bege-
leiding van de Dippers. Verzamelen 
om circa 20:00 uur bij Jachthaven 
Het Drijfhuis (onder de botenkraan) 
aan de Uiterweg. Daarna gaat de 
groep gezamenlijk langs een aantal 
peurlocaties. Op een zeker gezelli-
ge locatie aan het Vossegat (wordt 
nader bekend gemaakt) wordt dan 
weer verzameld en, natuurlijk onder 

het genot van, de prijsuitreiking ge-
daan! De Meubeltjes, die vorig jaar 
vanwege het slechte weer en de va-
kantie niet aanwezig waren, zijn ook 
weer van de partij. En wellicht dat 
ook andere bekende Aalsmeerders 
de peurstok ter hand nemen. De pa-
ling verdwijnt tenslotte weer in het 
heldere poelwater. Deelname is gra-
tis! Reacties of opgave bij de vol-
gende telefoonnummers: 329832, 
361688, 345989 en 341468. Of met 
een briefje naar: DIP, p/a Uiterweg 
291ws te Aalsmeer. Verder willen de 
Dippers hier verder geen ruchtbaar-
heid aan geven om controles door 
de gendarmerie te voorkomen.

Tot slot, zet verder even het Buurt-
slootconcert in de agenda? Op 
woensdag 11 september komt er 
weer een weergaloos optreden van 
Aalsmeers talent. U speelt geen in-
strument en kan totaal niet zingen?? 
Geef u op voor uw eerste optreden, 
succes verzekerd!

Zomerconcert en presentatie 
nieuwe CD in Open Hof Kerk

Deelname is gratis
Start Natuuroudercursus!
Aalsmeer - De Werkgroep Natuur- 
en Milieueducatie (NME) van de re-
gio Amstelland-Meerlanden orga-
niseert in augustus en september 
weer een gratis Natuuroudercursus. 
Geïnteresseerde ouders van basis-
scholen in de regio kunnen aan de-
ze cursus van vier bijeenkomsten 
meedoen. Wethouder Rik Rolleman: 
“Het is belangrijk en leuk dat kin-
deren niet alleen in de klas, maar 
juist ook buiten kennis kunnen ma-
ken met de natuur en het milieu. 
Het wordt voor leerkrachten een-
voudiger en prettiger om met een 
klas naar buiten te gaan als ze hier-
bij hulp krijgen van Natuurouders.” 
Iedere basisschool wil leerlingen 
de natuur laten ervaren en hen on-
derzoek laten doen in de natuurlij-

ke omgeving. Leerlingen leren met 
al hun zintuigen, niet alleen door 
te lezen en te luisteren, maar ook 
door te voelen en te ruiken. Leer-
krachten, die met hun groep op stap 
gaan, kunnen best een paar helpen-
de handen gebruiken: de natuurou-
ders. Natuurouders kunnen, na een 
korte training, de leerkracht bij-
staan bij het natuuronderwijs. Om 
aan de cursus mee te doen is voor-
kennis over natuur of milieu niet no-
dig, enthousiasme is voldoende. De 
cursusdagen zijn op de zaterdagen 
24 augustus en 14 september en op 
woensdagavonden 28 augustus en 
4 september. Meer informatie is te 
vinden op www.natuurmilieuweb.
nl Opgeven kan via nme@amstel-
veen.nl.

Ruim zicht vanaf watertoren!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was de watertoren weer geopend 
voor bezoekers. Opnieuw maak-
ten velen van de mogelijkheid ge-
bruik om de meer dan 200 treden 
te beklimmen om op de top te kun-
nen genieten van het ruime uitzicht. 
De bootjes op de Westeinderplas-
sen zijn heel klein, goed zijn de kas-
sen in Kudelstaart te zien, evenals 
de kerktorens, maar vanaf de vijf-
tig meter hoge toren van ing. Sang-
ster kan nog veel verder in de re-
gio gekeken worden. De Amster-

dam Arena is bijvoorbeeld te zien en 
bij helder weer zelfs de hoogovens 
in IJmuiden. Het is een klim, maar 
de moeite echt meer dan waard. En 
vergeet vooral niet om een camera 
mee te nemen. Komend weekend 
staan bezoekers voor een dichte 
deur, maar volgende week zaterdag 
24 en zondag 25 augustus staan 
de deuren weer open, beide dagen 
vanaf 12.00 uur. De beklimming kost 
volwassenen 2 euro, kinderen mo-
gen voor 1 euro naar boven.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Succesvolle flessenactie Colin 
en AH in strijd tegen kanker 
Kudelstaart – De Kudelstaarter Co-
lin van Rossen heeft samen met 15 
collega’s van ING Investment Ma-
nagement meegedaan aan de be-
klimming van de Alpe d’Huzes om 
een steentje bij te dragen aan dit fan-
tastische en noodzakelijke initiatief in 
de strijd tegen kanker. “Een ieder van 
ons heeft zo zijn eigen verhaal en re-
den om mee te doen aan dit geweldi-
ge evenement. Zelf heb ik van dicht-
bij meegemaakt wat dit voor een ge-
zin en familie en vrienden kan bete-
kenen”, vertelt Colin. En hij vervolgt: 
“Dan weet je dat je niet wilt en kunt 
opgeven. Zo dus ook niet de zoek-
tocht naar een oplossing voor deze 
ziekte. De combinatie van een zeer 
uitdagende sportieve prestatie en dit 
te ondernemen in teamverband met 
je collega’s is dan een geweldige ma-
nier om dit initiatief te ondersteunen. 
Zes keer de Alpe d’Huez beklimmen 
op één dag is niet niks, maar stelt na-
tuurlijk niets voor in vergelijking met 
hen die moeten strijden tegen de-
ze ziekte. Via een aantal ludieke ac-

ties op het werk, waarbij we werden 
ondersteund door bijvoorbeeld Ra-
nomi Kromowidjojo en Thom Hoff-
mann, hebben we 40.000 euro weten 
op te halen. Daarnaast heeft een ie-
der in eigen kring nog acties opge-
zet om extra middelen in te zamelen. 
Toen ik Andre Alders van de AH in 
Kudelstaart over dit evenement ver-
telde en vroeg of ik een collectebus 
bij hen mocht neerzettenen, werd di-
rect zeer enthousiast gereageerd en 
bedacht hoe we toch net eventjes iets 
meer konden doen om nog meer geld 
op te halen. Zo werd Balk Rijwielen er 
bij betrokken en is een gezamenlijke 
actie opgezet. Verder is in de super-
markt een flessenactie gehouden en 
deze inzameling heeft 490 euro opge-
leverd. AH Alders heeft dit vervolgens 
verdubbeld, waardoor het mooie be-
drag van 980 euro aan de strijd tegen 
kanker toegevoegd kon worden.” Co-
lin tot slot: “Uiteindelijk heb ik de Al-
pe vier keer weten te beklimmen en is 
het een ervaring geweest die altijd bij 
zal blijven.” 

Andre Alders overhandigt Colin van Rossen de cheque van 980 euro.

Ontevreden klant 
weg met verf
Aalsmeer - Op zaterdag 10 augus-
tus om half vijf in de middag heeft 
een klant een blik verf terug ge-
bracht bij een bedrijf in de Laken-
blekerstraat. De klant gaf aan on-
tevreden te zijn over het product en 
heeft een klachtenformulier inge-
vuld. Toen hij de winkel weer verliet, 
nam hij zonder te betalen een nieu-
we pot verf mee. De manager is ach-
ter de man aangelopen en probeer-
de hem van gedachten te verande-
ren. De klant was echter onvermurw-
baar, bedreigde de manager en ging 
er in zijn auto vandoor. De manager 

kon net op tijd weg springen om niet 
aangereden te worden. Er loopt een 
onderzoek door de politie.

Naar ziekenhuis 
na aanval

Aalsmeer - Op Vrijdag 9 augus-
tus heet de politie om half elf in de 
ochtend assistentie verleend aan de 
GGD vanwege een onwel geworden 
inwoner. De 74 jarige bewoner van 
de Mijnsherenweg had drie keer 
achter elkaar een epileptische aan-
val gehad. De man is per ambulan-
ce naar het VU-ziekenhuis vervoerd.
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Inzamelactie Voedselbank 
bij AH Praamplein zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 17 augus-
tus houdt Voedselbank Aalsmeer 
een voedselinzameling. Deze vindt 
plaats in de winkel van Albert Heijn 
aan het Praamplein van 9.30 tot 
16.00 uur. Het aantal klanten van de 
Voedselbank stabiliseert momenteel 
op ongeveer 30 gezinnen. Er zijn 
nog steeds nieuwe aanmeldingen, 
maar ook is het zo dat er klanten 
uitstromen. Bij een heronderzoek 
blijkt dan bijvoorbeeld dat een ge-
zin niet meer aan de norm voldoet. 
Dat is positief, omdat de financië-
le situatie dan blijkbaar verbeterd is 
en men dan weer beter in eigen be-
hoeften kan voorzien. De voedsel-
bank in Aalsmeer bestaat nu ruim 
een half jaar. In de eerste maan-
den leverde de regio vanuit Amster-
dam de pakketten aan Aalsmeer. In 

april heeft Voedselbank Haarlem-
mermeer deze rol overgenomen. De 
voedselbank in Aalsmeer geeft de 
pakketten één-op-één door aan zijn 
klanten. Dat is wekelijks een grote 
hoeveelheid voedsel. Het is daar-
om tijd voor actie om de voorraden 
aan te vullen. Dat gaat aanstaan-
de zaterdag dus gebeuren. Winke-
lend personeel krijgt bij de ingang 
een boodschappenlijstje aangebo-
den. Daarop staan vooral houdba-
re producten, die centraal in de win-
kel staan opgesteld. Het winkelende 
publiek wordt gevraagd om één of 
meer producten te kopen en bij de 
uitgang aan de medewerkers van de 
Voedselbank te geven. Voedselbank 
Aalsmeer is benieuwd hoe de actie 
gaat lopen en hoopt op veel gulle 
Aalsmeerders.

Laatste Paling Experience 
zaterdag op Westeinder
Aalsmeer - Op zaterdag 17 augus-
tus vaart de Westeinder Rondvaart 
de laatste ‘Paling Experience’ van 
2013. Dit omdat visser Rekelhof in 
september geen paling meer mag 
vangen. Deze speciale vaartocht 
gaan over het boven- en onderwa-
terleven op de Westeinderplassen. 
Met de open rondvaartboten ont-
moeten de deelnemers visser Theo 
Rekelhof op de Plas, daarbij worden 
de fuiken opgehaald en vertelt Theo 
alles over de vangst in dit zo bijzon-
dere binnenwater. Natuurlijk komt 
tijdens deze vaartocht de paling aan 
bod, maar ook zeker de meerval, die 
steeds vaker wordt gevangen. Daar-
bij maakt iedereen kennis met het 
internationaal bevolkte onderwater-
leven, zoals de Chinese wolhand-

krab en de Amerikaanse rivierkreeft. 
De laatste weken heeft de beroeps-
visser al weer aardig wat in de fui-
ken gevangen en aanstaande zater-
dag valt er zeker veel te ‘zien. Wel-
licht durven enkelen de gladde pa-
ling te aaien en wellicht is er iemand 
te verleiden tot meerval-knuffelen. 
Er zijn ook weer veel meervallen ge-
vangen, maar deze worden nadat 
ze zijn ‘gechipt’ weer vrijgelaten. De 
vaartocht wordt afgesloten met een 
palingproeverij. De kosten zijn 12,50 
euro per persoon. Vertrek vanaf het 
Praamplein om 10:30 uur. Reserve-
ren gewenst. Leuk voor oud en jong 
en zo dichtbij! Opgaven uitsluitend 
bij de Westeinder Rondvaart via In-
fo@westeinderrondvaart.nl of 0297-
341582.

Mijnsheerlyckheid nadert voltooiing
Nog appartementen voor ouderen 
beschikbaar in Mijnsheerenhof
Kudelstaart - Het nieuwbouwpro-
ject Mijnsheerlyckheid in het nieu-
we centrum van Kudelstaart na-
dert zijn voltooiing. Naast koopwo-
ningen vormen twee woongebou-
wen met huurappartementen voor 
ouderen een belangrijk onderdeel 
van het project. Het zijn de appar-
tementencomplexen Heerlyckheid 
en Mijnsheerenhof die aan weers-
zijden van het nieuwe dorpsplein 
zijn gebouwd. Het laatste gebouw in 
het project, Mijnsheerenhof met 60 
huurappartementen, is in november 
klaar. In Mijnsheerenhof zijn nog di-
verse appartementen beschikbaar, 
met verschillende huurniveaus. Eer-
der werd het woongebouw Heer-
lyckheid met 33 appartementen 
opgeleverd, bijna al die apparte-
menten zijn al toegewezen en ver-
huurd. In Heerlyckheid bevindt zich 
ook het wijksteunpunt van zorg-
centrum Aelsmeer, voor informa-
tie en ontmoeting voor bewoners 
en buurt. Het project Mijnsheerlyck-
heid is in nauwe samenwerking ont-

wikkeld door Habion en de bouw-
groep BAM. Habion is een landelij-
ke woningcorporatie voor ouderen. 
In Kudelstaart is met dit uitgebrei-
de project een unieke woonservice-
zone ontstaan waar wonen, welzijn 
en zorg optimaal samen gaan. In af-
stemming met gemeente Aalsmeer 
heeft het nieuwe centrum van Ku-
delstaart nu een divers woonaan-
bod. De nieuwe appartementen zijn 
speciaal ontwikkeld voor zelfstan-
dig wonende ouderen en geschikt 
als nu of later (thuis)zorg nodig is. 
Het gaat om drie- en vierkamerap-
partementen in verschillende groot-
tes en indelingen. Ze hebben een 
hoog afwerkingsniveau en alle wo-
ningen hebben een terras of bal-
kon. De huurniveaus liggen zowel in 
de sociale sector als de vrije sector. 
Voor wonen in Mijnsheerenhof is 
inschrijving nog mogelijk voor ver-
schillende appartementen. Onder 
het gebouw bevindt zich een par-
keergarage die uitsluitend toegan-
kelijk is voor de bewoners. 

Minder bloemen, meer planten

Hittegolf zorgt voor prijs-
druk bij FloraHolland
Aalsmeer - Juli was een war-
me, zonnige en droge maand. De 
gemiddelde maandtemperatuur 
kwam uit op 20 graden. Van 21 juli 
tot en met 27 juli was er zelfs spra-
ke van een échte hittegolf. Deze 
hittegolf van 7 dagen kende 4 tro-
pische dagen, waarvan 22 juli met 
34,3 graden de warmste was. Ui-
teraard heeft dit weerbeeld invloed 
op de prijsvorming van bloemen en 
planten. Vooral de derde en vier-
de week van juli bleef de weekom-
zet onder die van juli 2012. De om-
zetdaling ontstond door een lagere 
prijsvorming, want de aanvoer nam 
juist iets toe. De prijzen noteerden 
voor veel productgroepen een min. 
Bij een 3% groter volume viel de 
maandomzet, met zelfs één veildag 
extra, 2,1% lager uit. De midden-
prijs noteerde met 27 cent ruim 1 
cent lager (-5%). De bloemenomzet 
daalde 5,7% in vergelijking met juli 
2012 bij 2,1% meer stelen. De mid-
denprijs bedroeg met 0,154 ruim 1 
cent minder. Op gewasgroepniveau 
sprong de troschrysant als enige 
gewasgroep er zichtbaar positief uit 
ten opzichte van dezelfde maand 
vorig jaar. De troschrysant noteer-
de een omzettoename van 25% en 
een prijsstijging van 25% waarmee 
de middenprijs uit kwam op 0,145. 
Ook de pluischrysant realiseerde 
met 0,196 een licht hogere prijs na 
een forse prijsdaling in 2012. Ande-
re gewasgroepen die enkele cen-
ten wonnen waren hortensia en le-
lie. Het gewas gerbera zat in zwaar 
weer; bijna 6,4% minder omzet bij 
ruim 5,5% meer stelen. De mid-
denprijs daalde naar 0,09. Voor-
al de laatste twee weken draaiden 
er grote hoeveelheden door. De pi-
oenroos was door het koude voor-

jaarsweer in de maand juli nog in 
grote getale op de markt. Een aan-
voertoename van 547% is een feit. 
Gevolg een prijsdaling van 50%, de 
middenprijs kwam uit op 0,25. De 
grootste gewasgroep ‘de roos’ no-
teerde een omzetdaling van 10,6%. 
De middenprijs daalde bijna 2 cent 
en kwam uit op 0,147. De kamer-
plantenomzet steeg in juli met 2,1% 
ten opzichte van juli 2012 bij 8,5% 
meer aangevoerde stuks. De mid-
denprijs daalde met 5% fors naar 
1,41. De Phalaenopsis liet een stij-
ging in aantal verkochte stuks zien 
(+9,2%) en de middenprijs daalde 
naar 2,95 (-5,4%). De aanvoer van 
Kalanchoe steeg aanzienlijk met 
25%. Hierdoor moest de midden-
prijs met 0,58 fors inleveren (-13 
cent). De omzet van de potroos 
steeg met 8,1%. De aantallen na-
men 15,8% toe, maar de prijs moest 
7% inleveren bij dit product. De 
enige groene plant in de top 10 was 
de Ficus en noteerde een 29,6% 
hogere omzet. Er kwamen 17,4% 
meer stuks en de middenprijs steeg 
10,4% naar 1,98. Hortensia had het 
daarentegen erg moeilijk. Een klei-
ne omzetdaling van 0,9% was het 
gevolg van een combinatie van veel 
aanvoer (+26,4%) en een fors la-
gere prijs (-21,6%). De tuinplan-
tenomzet viel 1,9% hoger uit dan in 
juli 2012 bij 23,6% meer stuks. De 
middenprijs kwam uit op 1,06, bijna 
22 cent minder dan juli 2012. Net 
als bij de kamerhortensia moest de 
tuinhortensia flink inleveren qua 
prijsvorming (-16%). Lavendel werd 
veel aangevoerd (+42,6) en leverde 
ook bij de middenprijs in en kwam 
uit op 0,85 (-20%). Platycodon deed 
het slecht met een prijsdaling van 
34%.

Trendy 25 jaar in Dorpsstraat
Aalsmeer -Renate van Andel tim-
mert al vanaf haar tweeëntwintig-
ste levensjaar hard aan de weg in 
het kappersvak. Zo opende ze om 
precies te zijn op 30 juli 1988 haar 
eigen winkel in de Dorpsstraat op 
nummer 6. In 1992 werd er schuin 
aan de overkant een nieuw appar-
tementencomplex gebouwd, met 
daaronder winkels. Omdat Trendy 
in vier jaar tijd al flink uit haar jasje 
was gegroeid, greep Renate de kans 
aan om van de zestig vierkante me-
ter die ze gebruikte naar honderd-
zestig vierkante meter te gaan. “Een 
zeer goede zet, al zeg ik het zelf”, 
aldus Renate, die inmiddels Rijp-
kema voor haar meisjesnaam heeft 
staan, omdat ze eind mei van dit 
jaar getrouwd door het leven gaat. 
Ze laat een fotoalbum zien met fo-
to’s en kaarten van de opening en 
zegt lachend: “Wat is er in die vijf-
entwintig jaar toch een hoop veran-
derd. Kijk nou naar die tuttige kap-
sels! Dat was natuurlijk op dat mo-
ment de mode. Mijn team en ik 
doen overigens maandelijks opfris-
cursussen en krijgen trainingen om 
altijd up-to-date te blijven van de 
modetrends van het moment.” Tren-
dy-Hair is een allround kapsalon 
die zeer oplossingsgericht werkt en 
waar dames, heren en kinderen te-
recht kunnen. Op dinsdag-, woens-
dag- en donderdagmiddag krijgen 
kinderen korting op de knipbeurt. 
“Ik vind een persoonlijke benade-
ring heel erg belangrijk en alles 
moet bij ons bespreekbaar zijn. Te-
vreden klanten is waar wij het voor 

doen. De concurrentie is natuur-
lijk moordend, dus ik heb liever dat 
klanten terugkomen als er iets aan 
de hand mocht zijn, dan dat ze weg-
blijven. Gelukkig komen er heel veel 
klanten vanaf het eerste uur. Dat 
zegt voor mij genoeg. Ik werk met 
een uitstekend team. We zijn goed 
op elkaar ingespeeld en ik denk dat 
de klant dat ook merkt aan de sfeer 
in onze zaak.” Renate werkt nog drie 
dagen actief mee en is daarnaast 
flexibel inzetbaar bij vakanties en 
afwezigheid. Het voltallige team be-
staat momenteel uit zes meiden. Er 
hebben in de loop der tijd veel per-
soneelsleden de revue mogen pas-
seren en de meesten hadden zeer 
lange dienstverbanden. Topstylist 
José Boere is zelfs al vanaf 1990 bij 
Trendy werkzaam, maar weer ande-
ren zijn hun eigen weg gegaan. Vol-
gens Renate zijn er in totaal mis-
schien wel vijftig medewerkers on-
der haar werkzaam geweest en er 
zijn plannen om binnenkort een re-
unie te laten plaatsvinden. “Ook dat 
zegt een hoop. Ik vind teambuilding 
heel belangrijk en organiseer daar-
om jaarlijks veel leuke uitjes. Vori-
ge week nog zijn we met de mei-
den een aantal dagen naar Barce-
lona geweest. De gezelligheid spat 
toch wel van de foto af nietwaar?”

Maandaanbiedingen 
Trendy werkt met bekende topmer-
ken zoals: L’Oreal, Sebastian, Fudge, 
Great Lenghts, Alterna en Mediceu-
ticals. Voor verlenging met exten-
sions of met echte haarmatten kan 

Het Trendy-team, van links naar rechts: Jessica, Susanne, Renate, Sezan, Jo-
sé en Ravenna (zittend).

Gezellig naar de markt!
Aalsmeer - Voor veel oudere inwo-
ners een wekelijks uitje, de markt 
op dinsdag op het Raadhuisplein. 
Maar, ook steeds meer jongeren 
ontdekken dat de markt veelzijdig 
en gezellig is. 

Met elkaar over de markt slenteren, 
snoep, een stroopwafel of een loem-
pia kopen en onder andere het gro-
te aanbod kleding bekijken. De ou-
deren weten vooral dat de kaas op 
de markt niet te versmaden is en 

dat groenten en fruit hier voor leuke 
prijzen te koop zijn. En het is natuur-
lijk niet voor niets dat de viskraam 
en de notenboer wekelijks vele ko-
pers mogen begroeten… Afgelopen 
dinsdag was de markt op het Raad-
huisplein kleiner dan andere weken, 
maar dit heeft natuurlijk alles met 
de vakantie te maken. Een keer ge-
zellig naar de markt, zeker doen! Het 
waard om het verrassende (lekkere 
en leuke) aanbod en de interessan-
te vraagprijzen te ontdekken!

men ook in de kapsalon terecht. Het 
voordeel van honderd procent na-
tuurlijk haar is dat het meegekleurd 
kan worden met het eigen haar voor 
een natuurlijke look. Bij Trendy kun-
nen er ook leuke accessoires aan-
geschaft worden, zoals sieraden 
en tassen. Ook voor het verven van 
wenkbrauwen en het aanbrengen 
van gel-laknagels is Trendy het juis-
te adres. Deze maand is de Sebasti-
anmaand: Bij aanschaf van drie Se-
bastianproducten krijgt de klant de 
goedkoopste geheel gratis. Tevens 
wordt vijftig procent korting gege-
ven op Sebastian Cellophanes in 
combinatie met kleurbehandeling. 
In de maand september worden 
abonnementen afgesloten waarbij 
voor elf behandelingen er slechts 
tien betaald hoeven te worden. Ok-
tober is de kleurmaand: Wenkbrau-

wen worden gratis geverfd bij een 
kleurbehandeling. In november krij-
gen klanten een gratis haarmasker 
bij een knip en/of föhnbeurt en in 
december wordt twaalf euro vijf-
tig korting gegeven op permanen-
ten. “We maken er iedere maand 
een feestmaand van, dus we zien 
u graag verschijnen. De koffie staat 
klaar en wij zessen voorzien u graag 
van advies in de ruimste zin van het 
woord”, aldus Renate tot slot. Ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot en 
met donderdag van negen tot half 
zes, op vrijdag van negen tot negen 
en zaterdag van acht tot vier uur. 
Trendy werkt het liefst op afspraak: 
0297-341907. Kijk voor meer info 
op www.trendy-hair.nl met een link 
naar de Facebook pagina. 

Door Miranda Gommans

Feest op Snoopy Kudelstein
Kudelstaart - De zomervakantie is 
alweer bijna voorbij en op Snoopy 
zijn heel veel leuke activiteiten ge-
organiseerd! Het thema in de afge-
lopen zomervakantie is ‘feest’ ge-
weest, omdat Snoopy in september 
30 jaar bestaat! Elke week was er 
een ander feestthema. Zo is begon-
nen met de krantenweek en hierin 
hebben de leidsters en de kinderen 
hun eigen Snoopy krant gemaakt. 

De tweede week was de knutsel-
week. Alle kinderen hebben een he-
le grote palmboom gemaakt. Ook is 
de kinderboerderij bezocht en zijn 
de kinderen naar de waterpompjes 
in Alphen aan de Rijn geweest. In de 
derde week was het thema Holland-
feest aan de beurt. De kinderen heb-
ben klompen gemaakt en stroop-
wafels gebakken en er zijn natuur-

lijk oud Hollandse spelletjes ge-
daan, zoals spijkerpoepen en koek-
happen. In de vierde week was het 
thema vliegenfeest. De kinderen zijn 
onder andere naar de spotterplaats 
geweest om vliegtuigen te bewon-
deren. En ze zijn naar het insecten-
hotel geweest om te kijken hoe de 
dieren in hun eigen huisjes leven. 
De vijfde week was het junglefeest 
en hierin hebben de kinderen leu-
ke dierenmaskers gemaakt en die-
ren voor in de palmboom. De ou-
dere kinderen hebben geleerd hoe 
je moet kano varen op de Westein-
derplassen. De allerlaatste vakantie 
week was de muziekweek. De kin-
deren luisterden elke dag naar hun 
favoriete muziek en hebben zelf een 
lied geschreven. Als afsluiting is een 
groot discofeest gehouden! 

Uitdaging voor amazone 
Amber den Heyer 
Aalsmeer - Nadat de nu 17 jarige 
Aalsmeerse amazone Amber den 
Heyer de Rabotalentenprijs 2011 
kreeg toegewezen door een Amstel-
veens Sportbedrijf, is ze wederom 
benaderd. Door alle tegenslagen in 
de sport, door haar bewezen talent 
en doorzettingsvermogen willen zij 
Amber helpen met haar comeback! 
De jonge amazone reed al op haar 
12e jaar tussen de paarden in de 
klasse Z. Ondertussen heeft ze op 
meerdere paarden naar de klasse 
Z2 gereden. Ze zou de overstap ma-
ken naar de klasse ZZL en junioren, 
maar helaas raakte haar toppaard 
Daydream geblesseerd en moest 
ze hem laten inslapen. Nu gaat ze 
opnieuw de ring in met haar paard 
Wandurel. Hij is aan één oog blind, 
dit wordt wederom een uitdaging 
voor de 17-jarige Aalsmeerse. Am-
ber gaat als voorbeeld dienen voor 
een nieuw sponsorconcept, deze is 
al bekend in de provincie Gelder-
land. In deze regio is Amber de eer-
ste die ‘haar fans’ een persoonlijke 
Fan Card mag aanbieden! Voor 2,5 
euro per maand (30 euro per jaar) 
wordt u sponsor van Amber! Alle 
deelnemers krijgen een persoonlij-
ke Fan Card en met deze card wordt 
in meer dan 2500 winkels korting 
gegeven. Van die korting gaat ook 

weer een deel naar de sporter. U 
helpt Amber zo haar droom in de 
sport te verwezenlijken. Meer infor-
matie is te vinden op www.dressuur.
org. Ondertussen heeft Amber zich 
opgegeven voor het ‘winnen van 
een Sponsorship’. Mocht ze de fina-
le rijden op Horse Event 2013 dan 
maakt zij kans op een sponsorship 
en om een jaar lang ambassadrice 
te worden van beide merken. Ook 
dat zou haar opstapje kunnen zijn 
in de sport! Dus help Amber naar 
de finale. SMS sponsor 1468 naar 
4422 (elk smsje is 1 stem en kost 
0,60 cent). De live ranking is te vol-
gen op www.wineensponsorship.nl. 
Deze actie is open tot 31 augustus!
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Nieuw: Tien kilometer teamloop
Lopen voor voedselbank 
tijdens de Dorpsloop
Aalsmeer - Ben jij een hardlo-
per of een broodloper? Op dinsdag 
10 september organiseert Atletiek-
vereniging Aalsmeer de Dorpsloop 
Aalsmeer. De opbrengst van deze 
loop komt ten goede aan de Voed-
selbank Aalsmeer, dus met je deel-
name steun je dit goede doel! Net 
als vorig jaar kan er worden meege-
daan aan een 5 of 10 kilometer en 
voor de kinderen is er weer een 1 ki-
lometer kidsrun. Nieuw dit jaar is de 
10 kilometer teamloop! Zowel indivi-

dueel als met een team kan deelge-
nomen worden aan de Dorpsloop! 
Stel met je vrienden, familie, loop-
club of collega’s een team samen 
van maximaal zes personen en doe 
mee! Inschrijven kan op de website: 
www.dorpsloop-aalsmeer.nl waarop 
ook alle verdere informatie te vinden 
is. Een team inschrijven kan op de 
speciale pagina die bestemd is voor 
teams (dus niet individueel) op de 
site. De Dorpsloop start bij het AVA-
complex aan de Sportlaan.

Kom voetballen bij Jong Aalsmeer
E-pupillen zoeken nog spelers
Aalsmeer - De zomervakantie zit er 
weer bijna op en het voetbalseizoen 
gaat weer beginnen. Ook bij Jong 
Aalsmeer zie je de velden weer vol-
stromen en staan de eerste oefen-
wedstrijden weer op het program-
ma. De teamindeling is gemaakt 
en vanaf 24 augustus staat er drie 
weekenden lang bekerwedstrijden 
op het programma. Op 14 septem-
ber begint vervolgens dan de com-
petitie. Op dit moment heeft Jong 
Aalsmeer twaalf E-pupillenteams 
op papier en voor deze teams zoekt 
Jong Aalsmeer United nog enke-
le spelers. Jong Aalsmeer is een fu-
sieverenging van de jeugafdelingen 
van de voetbalverenigingen RKAV 
en V.V. Aalsmeer en de teams spe-
len de wedstrijden op de velden van 
beide verenigingen. De komende ja-
ren ziet het er naar uit dat de drie 
verenigingen gaan fuseren en gaan 
spelen op het complex van RKAV 
aan de Beethovenlaan waar twee 
extra velden worden aangelegd. Er 

gaat dus zeker een mooie vereni-
ging ontstaan met meer dan 1000 
leden. Op dit moment zoekt Jong 
Aalsmeer voor de leeftijdscategorie 
9 tot 11 jaar (geboorte jaar 2003 en 
2004) nog enkele spelers. Heb jij op 
vakantie lekker gevoetbald met je 
vriendjes en vind je het leuk iedere 
zaterdag een wedstrijd te spelen te-
gen leeftijdsgenootjes? Wil je door-
deweeks trainen om beter te wor-
den en plezier te maken? Meld je 
dan aan bij de coördinator E-pupil-
len van Jong Aalsmeer, Wouter Kos-
ter en stuur een e-mail naar info@
jongaalsmeerunited.nl. Je kunt ook 
een keer komen kijken op de trai-
ningsavonden maandag en woens-
dag op het complex bij RKAV of za-
terdag bij de wedstrijden. Ben je niet 
van deze leeftijdscategorie? Maar 
wil je wel voetballen? Kijk dan op de 
website van jongaalsmeerunited.nl. 
Bij de Champions League kunnen 
kinderen al instromen als ze zes jaar 
oud zijn. 

Donderdag en zaterdag:
Twaalfde RKAV voetbaltoernooi 
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
15 augustus, start voor de twaalfde 
keer het RKAV voetbaltoernooi met 
Van Kouwen Automotive als hoofd-
sponsor. Aan het toernooi nemen 
dit jaar RKAV, VV Aalsmeer, SCW en 
RKDES deel en de wedstrijden wor-
den gespeeld op het sportcomplex 
van R.K.A.V. aan de Beethovenlaan. 
Van Kouwen is voor het tweede 
jaar hoofdsponsor. Directeur Frank 
Vaneman: “Een mooie gelegenheid 
voor de selecties om te meten waar 
zij aan het begin van het voetbal sei-
zoen staan, maar vooral twee gezel-

lige dagen met vier mooie wedstrij-
den in het vooruitzicht.” Donder-
dag 15 augustus om 19.00 uur star-
ten de eerste wedstrijden, te weten: 
RKAV tegen RKDES en SCW tegen 
VV Aalsmeer. De volgende speeldag 
is zaterdag 17 augustus waar om 
19.00 uur RKAV haar tweede wed-
strijd speelt tegen SCW en gelijktij-
dig start de wedstrijd VV Aalsmeer 
tegen RKDES. De winnaar gaat naar 
huis met een clinic bij The Beach 
voor de gehele selectie. De wedstrij-
den zijn vrij toegankelijk. Voor meer 
informatie zie www.rkav.nl.

Sportieve start kids Solidoe
Aalsmeer - De kinderen van de 
Buiten Schoolse Opvang Solidoe uit 
Aalsmeer, de Kwakel, Kudelstaart 
en Uithoorn zijn het Schooljaar 
2013/2014 sportief begonnen. Zij 
namen deel aan het Start2Beach 
project bij The Beach en maakte en-
thousiast kennis met twee beach-
sporten: beachkorfbal en beachvol-
leybal. Het Start2Beach programma 
wordt verzorgd door ervaren toptrai-
ners die met de kinderen actief aan 
de slag gaan in het zand. Na de ge-
zamenlijke warming up maakten de 
40 kinderen van BSO kennis met 
beachkorfbal. Na de lunch stond 
beachvolleybal op het programma. 
Via verschillende oefeningen leren 
de kinderen de basistechniek van de 

beachsport aan. Van het overspelen, 
vrij lopen en scoren bij het beach-
korfbal tot het geven van een pass, 
duiken en serveren bij het beachvol-
leybal. Aan het einde van de clinic 
werden de aangeleerde technieken 
toegepast in een toernooivorm. Voor 
de kleinste kids van de BSO stond 
de hele dag het springkussen klaar 
op het strand van The Beach. Naast 
het springen op het springkussen 
werden er ook mooie zandkastelen 
gebouwd en werd er geklommen en 
geklauterd in de speelhoek. 

Na een lange en sportieve dag heb-
ben de kinderen afscheid genomen 
van The Beach en zijn vervolgens vol 
verhalen huiswaarts gegaan. 

Twee fietsroutes langs de 
Stelling van Amsterdam
Streek - De succesvolle fietstoer-
tocht van de UWTC rond de Stelling 
van Amsterdam wordt dit jaar uit-
gebreid met een extra afstand. Een 
kortere afstand van 85 kilometer 
op zaterdag 7 september maakt de 
toertocht over de 170 kilometer lan-
ge verdedigingslinie toegankelijker 
voor fietsers en behoudt het Unes-
co Werelderfgoed toch haar unie-
ke culturele waarde. De belangstel-
ling onder recreatieve en sportie-
ve fietsers voor de extra route is bij-
zonder groot mede door de timing 
in de Stellingmaand waarin veel ou-
de forten zijn geopend voor publiek. 
De start van de twee afstanden van 
85 en 170 kilometer is bij het club-
gebouw van de UWTC waarna de 
deelnemers al snel in het schoots-
veld van de verdedigingswerken 
rond de Stelling van Amsterdam 
fietsen. De routes worden door le-
den van de Uithoornse Wieler Trai-
nings Club uitgepijld waardoor de 
fietsers het ongerepte natuurgebied 
in een van de drukte regio’s van Ne-
derland volledig in zich op kunnen 
nemen. Bij Vijfhuizen, Heemskerk 
en Weesp zijn stops bij oude for-

ten waar de deelnemers even kun-
nen rusten. De forteigenaren waren 
direct enthousiast over het initia-
tief en bieden speciaal voor deelne-
mers aan het Rondje Stelling op za-
terdag 7 september een leuk koffie-
arrangement of energierijke lunch 
aan. Voor de animatie van deelne-
mers en bezoekers aan het Rondje 
Stelling is het vissersvrouwenkoor 
Haring met Ui uitgenodigd. Twin-
tig zeemansvrouwen brengen on-
der begeleiding van een accordeo-
nist oude zeemansliederen ten ge-
hore. De organisatie is bijzonder blij 
met de spontane toezegging van dit 
Uithoornse koor en hoopt hiermee 
de beleving van het sportief fietsen 
rond de Stelling van Amsterdam te 
vergroten. Belangstellenden voor 
het Rondje Stelling worden aange-
raden om snel in te schrijven via 
www.rondjestelling.nl . De inschrij-
ving is geopend tot 1 september. 
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro 
voor de 85 kilometer en 6 euro voor 
de 170 kilometer. Daarbij is inbegre-
pen: een gepijlde route, GPS track 
en persoonlijke en materiële verzor-
ging onderweg.

Gouden Jubileum Basketball 
Vereniging Aalsmeer
Aalsmeer - In april 2014 bestaat 
de Basketball Vereniging Aalsmeer 
50 jaar! Dit willen zij vieren door in 
de loop van 2014 verschillende ac-
tiviteiten te organiseren en als slot-
stuk een feestdag / reünie voor le-
den en oud- leden in de maand ju-
ni. Om de organisatie hiervoor rond 
te krijgen, is de jubileumcommissie 
op zoek naar de adressen van oud-

leden/bestuursleden van BVA. Bent 
u een oud-lid of oud-bestuurslid of 
kent u nog oud-leden van BVA, dan 
komt de commissie graag in contact 
met u. Dat kan door een email – met 
de adresgegevens - te sturen naar: 
bva50jaar@gmail.com zodat tzt uit-
nodigingen voor de feestdag / reü-
nie in juni 2014 toegezonden kun-
nen worden.

Nu ook klassiek ballet
Nieuw seizoen SV Omnia 
Aalsmeer - Sportvereniging Omnia 
2000 begint haar nieuwe seizoen op 
maandag 19 augustus. Omnia 2000 
bestaat uit zeven productgroepen 
en biedt voor iedereen verschillen-
de leuke sporten. In Aalsmeer, Ku-
delstaart en Uithoorn worden in di-
verse gymzalen en sporthallen les-
sen gegeven.
Nieuw bij SV Omnia 2000 zijn de 
lesuren klassiek ballet o.l.v. Patjoe-
lah Kuin. Daarnaast vinden als van-
ouds de (street)dancelessen plaats 
op bijna elke werkdag in de week. 
Coördinatie en balanceren, dat leer 
je bij gymnastiek en bij Omnia kun-
nen al peuters vanaf tweeënhalf jaar 
terecht. De jeugdleden turnen leren 
acrobatische elementen op vier ver-
schillende toestellen, te weten balk, 
brug, mat en kastspringen. Als je je 
lekker fit in je vel wilt voelen kun je 
bij Omnia 2000 uit diverse typen les-
sen kiezen. 16+ Kan zich op allerlei 
manieren fit sporten bij de vereni-
ging. Het aanbod bestaat onder an-
dere uit bodyshape, aerobic, zum-
ba, pilates dames en heren, yoga en 
conditietraining/fitness voor de he-
ren. Dus genoeg mogelijkheden om 
de spieren te trainen en fit te hou-
den. 
Ritmische Gymnastiek is een zeer 
sierlijke, maar ook gezellige sport 
voor meisjes vanaf zes jaar en ou-
der. Elke maandag staat Rebecca 
klaar om er een gezellig uurtje te-
gen aan te gaan. Van lenigheid tot 
muzikaliteit en lekker bewegen op 
muziek met een hoepel behoort al-
lemaal tot de mogelijkheden. Houd 
je van dansen en vind je het leuk om 
oefeningen met een baton te leren, 
dan is twirlen iets voor jou! Als je be-
gint met twirlen is er veel aandacht 
voor de basistechnieken. Je leert 
dit in groepsverband. Bij SV Om-
nia 2000 zijn de lessen in verschil-
lende groepen verdeeld. Je kunt als 

starten bij de beginnersgroep van-
af vier jaar en deze groep traint op 
zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur in 
de bovengymzaal van de Mikado in 
Aalsmeer Oosteinde. 
Volleybal betekent samen een spel 
opbouwen met een tegenstander. Er 
zijn lessen voor jeugd en volwasse-
nen in competitieverband of in re-
creatieve vorm. Je kunt al begin-
nen met volleyballen vanaf zeven 
jaar. De volleybaltrainingen zijn op 
woensdag (Bloemhof) en donder-
dag (Proosdijhal). Voor de allerklein-
sten zijn minivolleybal-toernooitjes 
en de jeugd en volwassenen spe-
len in competitieverband. Ook biedt 
Omnia 2000 twee recreatieve les-
uren voor 16+. Naast deze reguliere 
lessen worden er verschillende cur-
sussen gegeven zoals Pole-fitness 
(paaldansen), ouder& kind dans en 
ZumbAtomic (Zumba voor kinde-
ren).Geïnteresseerd in één van deze 
activiteiten? Kijk dan voor het les-
rooster op de website www.svom-
nia.nl en kom vrijblijvend langs om 
met een gratis proefles mee te doen. 

Postduivenvereniging de Telegraaf
Jeugdlid Tim Rewijk winnaar 
vlucht Morlincourt/Noyon
Aalsmeer - Zaterdag 10 augus-
tus was voor het 11 jarige Jeugdlid 
Tim Rewijk van PV De Telegraaf een 
mooie dag, want hij won de eerste 
prijs in de vereniging met zijn 997. 
Maar! Hij werd ook vierde in de Af-
deling Noord Holland waar 6514 
duiven in concours stonden en in 
Rayon F waar 1641 duiven mee wa-
ren, en: Hij staat vierde op het lan-
delijke Teletekst bij SBS 6 op pagina 
861. Mooier kan toch niet voor de-
ze junior! Na al een paar keer goed 
voor in de uitslag gestaan te heb-
ben nu al die grote mensen verslaan 
is echt klasse! De duiven werden in 
het Franse Morlincourt/Noyon om 
08.15 uur gelost, en om 12.19.27 uur 
landde de 997 op het hok bij Tim en 
had de 319 kilometer met een ge-
middelde snelheid van 78 kilome-
ter per uur overbrugd. Omdat de 
voorzitter op vakantie was, nam de 
Nestor van de club Piet v.d. Me-
ijden de honneurs waar en over-
handigde Tim een mooie bos bloe-
men en hij kreeg een daverend ap-
plaus. John van Duren uit Amstel-
veen werd tweede en Dirk Baas uit 
Kudelstaart derde. Door de over-
winning onderging ook het ploe-
genklassement weer een flinke wij-
ziging, R&P bliksembeveiliging heeft 
de koppositie weer overgenomen 
van Truckwash. Morlincourt/Noyon 

328 duiven en 13 deelnemers: 1. Tim 
Rewijk De Kwakel, 2. J.H .van Duren 
Amstelveen, 3. D. Baars Kudelstaart, 
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grie-
ken Aalsmeer, 5. Gerard & Lies v.d. 
Bergen Kudelstaart, 6. E. Wiersma 
Amstelveen, 7. Comb. van Ackooy 
Hoofddorp, 8. A.J. van Belzen Ku-
delstaart, 9. W. Wijfje De Kwakel, 10. 
P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 11. 
Danny van Leeuwen Rijsenhout, 12. 
J. Kluinhaar & Dochter, 13. J.A. van 
Dijk Aalsmeer.

Eerste prijs voor jeugdlid Tim Rewijk. 

Lars van de Vall is winnaar 
wielerronde van Berkel
Amstelveen - De sterke Ouder-
kerkse wielrenner Lars van de Vall 
heeft afgelopen zaterdag op fraaie 
wijze de wielerronde van Berkel en 
Rodenrijs gewonnen. Van de Vall 
was na een solo in de slotfase van 
de 100 km lange koers de sterkste 
in een kopgroep van 7. Het Zuid-
hollandse Berkel en Rodenrijs is al-
tijd een sterkbezette koers. De Eli-
te-koers brak halfweg open toen 
Van de Vall present was in een ster-
ke kopgroep van zeven man In die 
kopgroep ook zijn Amstelveens trai-
ningsmaten Koos Jeroen Kers en 
Derk Abel Beckering. 10 kilometer 
voor de streep plaatste de 27-jarige 
tempobeul een versnelling die niet 
beantwoord werd. Vervolgens wist 
Van de Vall zijn voorsprong lang-
zaam uit te breiden en zo zijn eer-
ste winst van dit seizoen binnen te 
slepen. Beckeringh (2e) en Kers (3e) 

vergezelden hem op het podium zo-
dat het een waar Amstel-feestje 
werd. Van de Vall is het hele seizoen 
al regelmatig voorin te vinden, maar 
kon nog geen zege optekenen.

Welkom bij Flower Shuttle
Badminton: bewegingssport 
voor jong en oud!
Aalsmeer - Badminton is een van 
de leukste en snelste racketsporten 
die je kunt beoefenen. Vanaf elk ni-
veau en elke leeftijd kun je begin-
nen aan deze sport. Omdat de wed-
strijden kort en intensief zijn, zie je 
al heel snel verbetering in je spel 
komen. Single, dubbel of mix er zijn 
altijd medespelers van jouw niveau 
en achteraf is er een lekker bak-
je koffie. Aan je gezondheid wer-
ken en gezelligheid, daar moet ie-
dereen mee kennismaken. Voor de 
meer bedreven spelers biedt Flower 
Shuttle, via de bond, de mogelijk-
heid om mee te spelen in een com-
petitieteam. De speelavonden zijn 
maandag en woensdag. Recreanten 
kunnen op maandag meetrainen en 
zo de basistechniek en -tactiek on-
der de knie krijgen. Vrij spelen kan 

de hele avond. Op de woensdag-
avond is er trainen voor de com-
petitiespelers en vrij spelen. Flower 
Shuttle heeft 6 teams, het hoogste 
team speelt 4e divisie landelijk. Op 
maandagavond 26 augustus begint 
zowel voor de jeugd- als de seni-
oren de badminton weer. Kom ge-
woon naar de hal, rackets en shut-
tles liggen klaar. 
Sportkleding en -schoenen zelf 
meenemen, zodat je zelf kan proe-
ven aan de badmintonsport. De 
jeugd speelt van 19.00 tot 20.00 
uur onder begeleiding van een trai-
ner. De senioren zijn welkom vanaf 
20.00 uur. Flower Shuttle is op ge-
noemde avonden te vinden in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
187. Meer informatie: www.flowers-
huttle.nl.

Start seizoen 
BV Oostend

Aalsmeer - Op maandag 2 sep-
tember start buurtvereniging Oost-
end het nieuwe seizoen met een ge-
zellige avond koppelklaverjassen. Op 
donderdag 12 september start het 
gewone klaverjassen. Beide avon-
den beginnen om 20.00 uur en vin-
den plaats in gebouw het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat 55. De 
zaal gaat open om 19.30 uur. De we-
kelijkse ouderensoos wordt hervat op 
donderdag 5 september en deze aan-
vang is 14.00 uur. De zaal gaat een 
half uur voor aanvang, om 13.30 uur, 
open. Tijdens de kaartdagen is ieder-
een weer van harte welkom. Er zijn 
dan ook weer fantastische prijzen te 
winnen. Voor het koppelklaverjassen 
is het de bedoeling dat een ieder een 
vaste maat heeft het hele seizoen. Het 
inschrijfgeld voor deze avond is vast-
gesteld op 1,50 euro per persoon.

Jaap wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma, er is ook gelegen-
heid voor rummicub en hartenja-
gen. Op donderdag 8 augustus was 
het Jaap Weij die er vandoor ging 
met de klaverjas winst, hij kaartte 
4966 punten bij elkaar. Tinie Linde-
man werd tweede met 4897 punten 
en als derde eindigde Riet Pothui-
zen met 4873 punten. Bij het jokeren 
eindigde Bets Teunen met 160 pun-
ten op de eerste plaats, de tweede 
plaats was voor Gerard de Wit met 
203 punten. Ook belangstelling voor 
deze gezellige middag? De oude-
rensoos is van 13.30 tot 16.30 uur.
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Iedereen die zin heeft om te 
komen klaverjassen is van harte wel-
kom. Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Op 7 augustus is Jan 
Raadschelders eerste geworden met 
55497 punten, Martha Raadschelders 
eindigde op de tweede plaats met 
5287 punten en Piet van Klaveren op 
drie met 5160 punten. De poedelprijs 
was deze week wederom voor Ria van 
Oostwaard met 3201 punten.
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Tuin Geerland 16: Elke dag persoonlijke aandacht
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Kudelstaart - "Oma, kikkers kijken? Dat 
is het eerste wat de kleinkinderen roe-
pen als ze komen. In onze tuin met drie 
vijvers vinden ze er altijd wel een paar. 
Het is een heerlijke tuin waar je overal 

kunt zitten en in het water is altijd wat 
te beleven: vissen, kikkers, salamanders 
en libellen", aldus Nico en Anja Hofman, 
die het heerlijk toeven vinden in hun 
tuin op het Zuiderpark 4 in Kudelstaart. 

Bij de vijvers groeien zwanenbloem, 
grote egelskop en waterweegbree en 
rattenstaarten. "De tuin is 10 jaar oud en 
de beplanting bijna allemaal inheems", 
zo laten de Kudelstaarters weten. 

Kudelstaart - "Wij genieten elke dag 
van onze mooie tuin en de zomer helpt 
hieraan mee", aldus familie Verburg.  De 

planten in hun tuin aan Geerland 16 heb-
ben zich zeer goed hersteld na een nat-
te periode en staan nu in volle bloei.  "De 

planten krijgen elke dag persoonlijke 
aandacht en met wat onderhoud is het 
resultaat prachtig", zo mailt Aad Verburg.

Aalsmeer - "Aan iedere tuin zit wel een 
verhaal", vertelt Aart Box (76). Hij woont 
alweer 11 jaar in appartementencom-
plex Kas op nummer 95. Tuinieren was 
voor hem en zijn vrouw echt een hobby, 
ook toen aan de Wilgenlaan woonden. 
"Helaas is vorig jaar mijn vrouw overle-

den", aldus Aart. Toch is hij niet de man 
om zich letterlijk achter de geraniums te 
verschuilen, zo zegt hij en daarom heeft 
Aart zich volledig gestort op zijn klei-
ne, maar fl eurige bloemenbalkon. Hij is 
er dagelijks wel een tot twee uur zoet 
mee. Naast de planten en bloemen ge-

niet Aart van de halsbandparkieten die 
regelmatig naar zijn balkon komen om 
een hapje te eten. Bijzonder in zijn bal-
kontuin zijn de lidcactussen. "Mijn pa-
radeplant is er een van 25 jaar oud, met 
een doorsnee van 85 cm waar in 2012 
maar liefst 352 bloemen aan kwamen!" 

Aalsmeer - Jaap Verzaal heeft ook een foto 
ingestuurd van zijn tuin het het Scarlattil-

aantje 21. “Het is maar een kleine tuin in de 
Hornmeer, maar wij genieten er echt van. 

Ik ben pianoleraar, maar misschien heb ik 
ook een klein beetje groene vingers.”

Aalsmeer - Potten vol met gerani-
ums in verschillende kleuren hangen 
aan de buitenkant van de fl at aan het 
Ketelhuis. Ze worden netjes verzorgd 

door enkele bewoners uit de fl at die 
de muur graag wilden opfl euren met 
planten.
Zeker met het warme weer gaat daar 

best nog wel wat tijd in zitten. Wa-
ter lusten ze graag en dat wordt be-
loond met fl inke bloei. De buurt is er 
blij mee!

Kudelstaart - Elk jaar probeert Rem-
ko Wijnbergen, wonend in de Leegh-
waterstraat 110 te Kudelstaart wat te 

maken van zijn balkon, met een mooi 
resultaat zo te zien. "Ik hou van tropi-
sche tuinen en bloemen. Tuinieren op 

een balkon is leuk maar je moet wel 
veel water geven in de zomer, dat is het 
geheim denk ik", aldus Remko.

Aalsmeer - "Onze tuin is maar klein, 
toch hebben we er iets van proberen te 
maken. Onze gedachte bij het aanleg-
gen was: we willen een tuin waarin het 
hele jaar bloeiende bloemen aanwezig 
zijn. Hoewel het in de winter soms moei-

lijk is hebben we bij elk weer toch altijd 
iets dat kleur geeft", vertelt J.B. Rijk-
mans uit het Colombiahof 7. In het voor-
jaar zorgen de bloembollen voor fl eur, 
daarna de rozen in de zomer, in de herfst 
bloeiers als cyclamen en in de winter 

presenteren planten als winterjasmijn, 
kerstroos en struiken die kleurige bes-
sen tonen.
"Wij en de mensen om ons heen genie-
ten enorm van al dit moois", aldus Rijk-
mans.

Aalsmeer - "Toen wij hier 13 jaar ge-
leden kwamen wonen bestond de tuin 
hoofdzakelijk uit een grasgazon en een 
pad naar de schuur. In de loop der jaren 

is de huidige tuin tot een rustpunt in de 
nogal drukke omgeving van Aalsmeer 
geworden." Dit schrijft de heer H. Rave-
sloot bij zijn foto. Hij woont aan de Vuur-

doornstraat 32 waar in zijn tuin het zach-
te geluid van een fonteintje is te horen. 
Het fonteintje wordt omringd door vele 
rozen, hortensia's en twee fruitbomen. 

Tuin Zuiderpark 4: In de vijvers is altijd wat te beleven
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Kudelstaart -Michel de Venster uit de 
Stuurboordstraat 20 stuurde een drietal 
foto’s in voor de tuinenwedstrijd van de 
Nieuwe Meerbode en tuincentrum Het 
Oosten. 

“Ik geniet van mijn tuin. Er groeit en 
bloeit genoeg. De tuin geeft me rust”, 
schrijft de Kudelstaarter. Ook zijn an-
dere hobby doet hij met plezier. En de-
ze andere hobby is treinen. De trein rijdt 

het hele jaar door de tuin van Michel. De 
rails gaan onder andere langs de bijzon-
dere bonsai boomp-jes in de tuin. Wat 
zou het een luxe zijn als de trein een 
drankje afl evert bij het terras...

Aalsmeer - “Bij deze een kijkje in onze 
tuin in de Dorpsstraat 66. Al weken ge-
nieten we van de rijke bloei van onze ole-
anders. Mede dankzij de tropische tem-
peraturen in de afgelopen weken waan-
den we ons vaak in zuidelijker oorden. 

Ook de witte en paarse hibiscus staan 
sinds een week in volle bloei en zijn 
prachtig om te zien.

Niet alleen in de zomer, maar ook in het 
voorjaar is er van alles te genieten in on-

ze tuin, zoals de blauwe regen langs de 
achtergevel tot aan het balkon met zijn 
waterval van paarse bloemen en de se-
ring en de sneeuwbal. Kortom , een 
heerlijk plekje om tot rust te komen”, al-
dus Nico en Anke Spaargaren weten.

Aalsmeer - “Mijn oma is super trots op 
haar tuin, iedere dag is ze in de tuin be-
zig. Overal haalt ze kleine plantjes en 
stekkies vandaan om in haar tuin te 
planten en te bekijken wat de kleine 
stekkies gaan doen. 
Hierdoor is haar tuin natuurlijk wel wat 

aan de wilde kant, maar daardoor zeker 
niet minder mooi. 
Mocht ze even in haar eigen tuin klaar 
zijn, komt gaat ze zelfs bij mij aan de 
slag met het onkruid en de plantjes”, 
vertelt Mariska Bus. En oma Corrie Sloot 
vult aan: “Dit is de tuin aan de Hellen-

daalstraat nummer 30. Het stekken van 
elk plantje in de tuin heb ik zelf gedaan. 

Ik hou heel veel van bomen en struiken, 
daar staat het dan ook vol mee. Elke dag 
ben ik in mijn tuin bezig, dat is het aller-
liefste wat ik doe.” 

Aalsmeer -“We dachten , zullen we ook 
eens eens foto sturen van onze tuin. Wij 
wonen al bijna 45 jaar met tevredenheid in 
de Clusiusstraat 34.

Deze tuin hebben we zelf ontworpen, door-
dat de tegels diagonaal liggen lijkt de tuin 
veel groter. De borders zijn aan beide kan-
ten in punten aangelegd. Om de punten 

ligt een strook gras, dat is best bewerkelijk 
met het maaien. Het is een terrassen tuin, 
waardoor je op verschillende plaatsen kunt 
zitten”, aldus Jan en Rina van der Zwaard.

Aalsmeer - “Ons huis is twintig jaar gele-
den gebouwd in de tuin van mijn schoon-
ouders. Zij hadden 1500 vierkante meter 
grond en op de helft daarvan wonen wij 
nu”, vertellen Teun Los en Sylvia Bosma 
over hun tuin in de Wilgenlaan 27a.  “In 
onze huiskamer groeiden vroeger onder 
andere boerenkool en zwarte bessen. Het 
leuke daaraan was dat wij een nieuw huis 
kregen in een oude buurt en met een ‘ou-

de’ tuin. De groente werd vervangen door 
planten en struiken, maar de 50 jaar ou-
de appelbomen bleven behouden en ook 
een aantal andere bomen en struiken, 
waardoor de tuin meteen een doorleefde 
indruk maakte. Na 20 jaar hebben we nu 
met recht een volwassen tuin. In het be-
gin maakten we de fout teveel soorten 
planten te willen hebben. Dan kan niet op 
750 vierkante meter, maar daar moet je 

eerst achter komen. We hebben nu grote-
re stukken met dezelfde beplanting in de 
tuin en dit geeft meer rust. Tenslotte zijn 
we zelf ook 20 jaar ouder en inmiddels opa 
en oma. Voor onze kleinzoons hebben we 
een deel van de tuin afgezet, zodat ze niet 
in de sloot kunnen rollen of uit beeld ver-
dwijnen. Als we in onze tuin aan de koffi  e 
zitten  zeggen we vaak: “Goeie camping is 
dit hè? En wat een ruime plekken.”

Kudelstaart - Toen wij hier kwamen 
wonen zag de tuin er niet uit”, vertelt 
Marga Willems over haar tuin in de 

Marconistraat 30. “ In de loop der ja-
ren hebben we steeds een stukje aan 
de tuin gedaan en dit is het resultaat. 

We zijn erg trots op onze tuin en het 
voelt als onze tweede huiskamer.”

Kudelstaart - “Het leek mij ook wel 
leuk om mijn tuin ook aan anderen te 
laten zien  door middel van foto’s”, laat 
Ineke van Maurik uit Sconedorp 11 we-
ten. “Tuinieren is een beetje mij hobby, 
maar ik heb hem door de jaren heen zo 
gecreeerd  dat het onderhoud steeds 
makkelijker wordt.  Dit door middel van 

veel meer vaste planten, waaronder co-
niferen en buxes. Hierdoor blijft het in 
de winter ook wat groen. Ik moet al-
leen altijd heel veel snoeien. Beneden 
heb ik nog een stukje bij de waterkant 
aan de Bilderdammerweg, maar daar 
kom ik niet zo vaak. De tuin is overwe-
gend groen met wat bollen in het voor-

jaar en hier en daar kleur, maar de kleur 
zit over het algemeen in de bloempot-
ten. Een tulpenboom, een abrikozen-
boom en andere struiken maken als 
het ware een schutting van groen naar 
de weg. Iedereen die hier komt vind het 
wel een mooie tuin. Ben er ook best te-
vreden mee”, besluit Ineke. 
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Aalsmeer - “Bijna elk vrij moment is 
mijn moeder Corrie Splinter in haar tuin 
aan de Oosteinderweg 121a te vinden. 

En het resultaat mag er zijn, een heerlij-
ke tuin waar het goed vertoeven is, voor-
al na een zwempartij met de kleinkinde-

ren in het poeltje achter de tuin”, vertelt 
Johan Splinter bij de ingestuurde foto’s 
van de tuin van moeder Corrie.

Tuin Stuurboordstraat 20: Trein rijdt het hele jaar!
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