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KORT NIEUWS:

Potloodventer(s)
op Molenvliet
Aalsmeer - Op zondag 9 au-
gustus rond kwart voor negen 
in de avond kwam een inwoon-
ster op de hoek Zwarteweg met 
de Hornweg oog in oog te staan 
met een potloodventer. De man 
haalde zijn geslachtsdeel uit zijn 
broek. Het gaat om een blan-
ke man in de leeftijd van 18 tot 
20 jaar en hij is rond 1.80 me-
ter lang. Hij had een shirt en een 
spijkerbroek aan en droeg een 
rood-wit gekleurde baseballpet. 
Eerder op de dag heeft een an-
dere inwoonster op de nabij ge-
legen Molenvlietweg iets derge-
lijks meegemaakt. Een blanke 
jongeman op een blauwe scoo-
ter met windscherm sprak de 
vrouw aan. In accentloos Ne-
derlands vroeg hij of de goede 
kant op reed naar De Kwakel. 
De vrouw zei dat hij compleet de 
verkeerde kant op ging en wees 
hem de weg. De scooterrijder 
reed weg, maar kwam terug, zet-
te zijn bromfi ets neer, deed zijn 
helm af, zei dat hij moest plassen 
en haalde zijn geslachtsdeel uit 
zijn joggingbroek. De inwoon-
ster was niet onder de indruk. 
Aan agenten vertelde ze haar 
hond maar even strak aan de lijn 
te hebben gehouden. Mogelijk 
betreft het dezelfde schennis-
pleger. De jongen op de scoo-
ter had een donkerblauwe jog-
gingbroek en een shirt aan. Mo-
gelijk zijn er meerdere inwo-
ners geconfronteerd met deze 
potloodventer(s). Zij worden ver-
zocht dit te melden bij de politie 
via 0900-8844.
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Ride foR the Roses
fiets mee voor het goede doel!

schrijf je in op 
www.RidefortheRoses.nl

Kijk verderop in deze krant

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Actie is geldig van 13 t/m 16 augustus 
alleen bij DEEN Aalsmeer.

WWW.DEEN.NL

DEEN Aalsmeer 
1 jaar!

Hoera,
DEEN smultaartje
per stuk

1.00

Start verkennen en verbeteren bestuurlijke verhoudingen

Burgemeester Nobel aan de 
slag met ‘probleem’ politiek
Aalsmeer - Het zomerreces is voor 
burgemeester Jeroen Nobel voorbij. 
Hij is weer aan het werk gegaan en 
voortvarend, mag wel gezegd wor-
den. Nobel doet waarvoor hij is aan-
gesteld door de commissaris van de 
Koning van Noord-Holland, Johan 
Remkes: Onderzoeken wat er mis is 
in politiek Aalsmeer. 
In een brief aan de raad van 6 au-
gustus maakt hij zijn maatregelen 
voor het ‘traject bestuurlijke verhou-
dingen’ bekend: “Op 23 juni heb ik 
u laten weten dat ik bij mijn benoe-
ming tot waarnemend burgemees-
ter van de Commissaris van de Ko-
ning de opdracht heb meegekre-
gen om de oorzaken van de huidi-
ge bestuurscultuur in de gemeen-
te Aalsmeer te (laten) verkennen 
en een traject te initiëren om de be-
stuurscultuur en de onderliggende 
verhoudingen te verbeteren. Tevens 
heb ik u meegedeeld dat ik in de zo-

mer met een keuze zou komen wat 
betreft het bureau, zodat direct na 
het zomerreces aan de slag gegaan 
kan worden. Na enkele (verkennen-
de) gesprekken heb ik de heer drs. 
H.B. (Bas) Eenhoorn van het ge-
lijknamige bureau Bas Eenhoorn.nl 
gevraagd het onderzoek te leiden. 
Hij weet zich daarbij ondersteund 
door drs. Sharon Blair-Zuijderhoff. 
De heer Eenhoorn is onder ande-
re oud-burgemeester van Voorburg, 
voormalig landelijk voorzitter van de 
VVD, voormalig bestuurskundig ad-
viseur en partner van EY, alsmede 
waarnemend burgemeester in di-
verse gemeenten waaronder Alphen 
aan de Rijn. In 2014 is hij benoemd 
tot Nationaal Commissaris Digitale 
Overheid.
De heer Eenhoorn gaat het onder-
zoek naar de bestuurscultuur ko-
mende maanden ter hand nemen 
met als beoogd resultaat een scher-

pe analyse van de feiten en onder-
liggende oorzaken en gevolgen en 
een betrouwbaar beeld geven van 
de huidige situatie. Het onderzoek 
zal bestaan uit een aantal stappen, 
te beginnen met het houden van in-
terviews met een aantal raadsle-
den, collegeleden en externe sta-
keholders. Een en ander zal ver-
werkt worden tot een analyse, con-
clusies en aanbevelingen. Op korte 
termijn wil de heer Eenhoorn star-
ten met de interviews. Dat betekent 
onder andere dat een aantal leden 
van de raad benaderd zal worden 
om een afspraak te maken voor het 
te houden interview. Ik houd u op de 
hoogte van de voortgang en de wij-
ze waarop ik uw raad wil betrekken 
bij het traject.” 
Heel benieuwd wat uiteindelijk de 
conclusie is en welke maatregelen 
nodig zijn om de politiek weer op 
één lijn te krijgen.

Vakantie ook voor kinderburgemeester Vince voorbij

Maandag beginnen scholen weer!
Aalsmeer - Nog een paar da-
gen vrij, want aanstaande maan-
dag 17 augustus beginnen de scho-
len weer. De zomervakantie is voor-
bij, de schoolbellen gaan vroeg in de 
ochtend klinken. Ook kinderburge-
meester Vince Boom gaat weer naar 
school. De 10-jarige gaat naar groep 
zeven op de Oosteinderschool. Na-
tuurlijk heeft hij ook heerlijk vakan-
tie gevierd, maar zijn ‘beroep’ voor 
een jaar neemt hij uitermate seri-
eus. Vorige week is hij op bezoek 
geweest bij burgemeester Jeroen 
Nobel en wethouder Gertjan van 
der Hoeven om overleg te hebben 
over de diverse taken die wachten. 
Zo mag kinderburgemeester Vince 
binnenkort de natuurspeeltuin aan 
de Kamerlingh Onnesweg openen 
en stapt hij misschien met de ‘gro-
te’ eerste burger in de juryboot van 
de Pramenrace. 
Veiligheid, groen en vrolijk waren de 
verkiezingsitems van Vince en na-
tuurlijk zei hij volmondig ‘ja’ om al-
le inwoners te wijzen op het feit dat 

de straten vanaf maandag dagelijks 
vol gaan lopen met schoolgaande 
kinderen. ‘Rij met je hart. De scho-
len zijn weer begonnen’, staat op de 
spandoeken die aanstaande maan-
dag op een viertal plaatsen bij scho-
len opgehangen gaan worden. Een 
veilige weg naar school vindt Vince, 
die in Boomgaard woont, belang-
rijk. Hij houdt zijn ‘buurtje’ nauwlet-
tend in de gaten. Om naar school te 
gaan moet de kinderburgemeester 
oversteken bij de altijd drukke Ca-
tharina Amalialaan. Gelukkig wel 
over het zebrapad, waarvoor de be-
woners overigens heel lang gepleit 
hebben bij de gemeente. Dit zebra-
pad is nog duidelijk zichtbaar, ech-
ter verderop zijn de zebrapaden aan 
het wegslijten en het op de weg ge-
schilderde ‘schoolroute’ is aan het 
vervagen. Uiteraard heeft Vince de 
gemeente hier al op gewezen en hij 
hoopt dat er snel maatregelen ge-
nomen worden. 
Vince heeft diverse plannetjes op 
het gebied van veiligheid, groen en 

vrolijk (spelen). Zo lijkt het hem bij-
voorbeeld heel leuk om een plek te 
maken waar kinderen hutten mo-
gen bouwen. Hij denkt nog over 
de uitwerking, want ja, hamers en 
spijkers zijn geen speelgoed. Naar 
groep 7 betekent verkeersexamen 
en hier verheugt Vince zich op. Zegt 
ook, met een heel serieuze blik, 
het goed te vinden dat deze les-
sen op de scholen gegeven worden. 
Een kei van een kinderburgemees-
ter, die overigens als hobby’s kara-
te, schaatsen en drummen heeft. 
Hij staat z’n mannetje voor één jaar, 
want volgend jaar juni wordt een 
nieuwe kinderburgemeester ge-
kozen. Of Vince dit jammer vindt? 
“Andere kinderen moet je ook de-
ze kans geven”, aldus zijn welover-
wogen antwoord. De kinderbur-
gemeester heeft zin in maandag. 
“Leuk om al mijn vrienden weer te 
zien op school.” Vergeet u/jij niet om 
rekening te houden na het weekend 
met Vince en alle andere school-
gangers in Aalsmeer?!

Win een bon met tuinen- en dierenwedstrijd

Wachten op de postbode..
Aalsmeer - Ze zijn gek op post en 
wie is dat nou niet. Deze twee schat-
tige poesjes wonen in Kudelstaart 
en nemen dagelijks vol verwach-
ting bij de brievenbus plaats. “Onze 
poesjes Lily en Eevee staan met veel 
plezier de post altijd op te wach-
ten. Soms duurt het wel heel lang 
en vragen ze zich af of de postbo-
de nog wel langs komt. Deze da-
mes wonen op het Lorentzhof bij de 
fam Siebeling”, schrijft Lize. Schattig 
toch?! De winnaars van deze week 
wat de dieren betreft van de tuinen- 
en dierenwedstrijd van de Nieuwe 
Meerbode. Misschien krijgen ze, nu 
ze ‘beroemd’ zijn, wel heel veel fan-
mail en misschien in september de 
blije mededeling een prijswinnaar 
te zijn. 

Groter door spiegels
De tuin van Hester en Ton van 
Schaik in de Schweitzerstraat is 
werkelijk prachtig. “Dit is ons tuin-
tje waar de hond liever uit de vij-

ver drinkt dan uit zijn eigen drink-
bak. Regelmatig ligt hij lekker op de 
veranda. Wij zitten ook vaak buiten 
op de veranda. Dat kan al in febru-
ari als de zon schijnt. Door de ve-
le spiegels lijkt de tuin groter”, aldus 
de bescheiden uitleg van dit echt-
paar. Vanwege de tip met de spiegel 
winnaar nummer twee!
Voor de tuinen- en dierenwedstrijd 
geeft tuincentrum Het Oosten vier 
waardebonnen weg, twee van hon-
derd euro voor de allerleukste tuin 
en dierenfoto en twee van vijftig eu-
ro voor de nummers twee van tuin 
en dier. De animo kan overigens 
zeer goed genoemd worden. De 
mailbox van de redactie stroomt da-
gelijks vol met zoveel leuke dieren-
foto’s en prachtige prenten van tui-
nen. Ook trots op tuin of dier? Mee-
doen kan tot eind augustus. Stuur 
een foto met een kort verhaal naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl en 
wie weet staat uw/jouw foto volgen-
de week gekleurd op de voorpagina. 

Met polsfractuur 
naar ziekenhuis

Kudelstaart - Op donderdag 
6 augustus om half twaalf in de 
avond kreeg de politie een mel-
ding dat in een woning aan de 
Bilderdammerweg een oudere 
dame was gevallen. Een buur-
man had de inwoonster van 91 
jaar horen roepen, maar had 
geen toegang tot het huis. Agen-
ten hebben de achterdeur open 
gebroken. De inwoonster was op 
haar pols gevallen en had veel 
pijn. Ze is met een polsfractuur 
per ambulance naar het VU zie-
kenhuis vervoerd.

Kentekenplaat en 
verlichting weg
Aalsmeer - Op vrijdag 7 augustus 
is tussen één en zes uur in de mid-
dag het achterste deel van een trai-
ler met hierop de kentekenplaat en 
verlichting gestolen. De eigenaar 

had zijn boot te water gelaten en 
was gaan varen. 
Zijn auto met trailer had hij gepar-
keerd aan het begin van de Stom-
meerkade. Mogelijk zijn er getui-
gen die deze opmerkelijke diefstal 
hebben gezien. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Herdenking Nederlands-Indië
Amstelland - Op vrijdag 14 au-
gustus om 19.20 uur vindt de regi-
onale herdenking van gevallenen 
en slachtoffers in Nederlands-Indië 
plaats bij het Indië Monument in het 
Broersepark te Amstelveen. Dit jaar 
is er een speciale herdenking, om-
dat het 70 jaar geleden is dat er op 
15 augustus 1945 een einde kwam 
aan de Tweede Wereldoorlog in Ne-
derlands-Indië. Aan de vooravond 
daarvan worden bij dit monument 
in Amstelveen alle gevallenen en 
slachtoffers van die oorlog en haar 
nasleep herdacht. 
De heer Ron Wong vertelt binnen 
het thema van de herdenking ‘Mijn 
herinnering, jouw verhaal’ over zijn 
kampervaringen in Nederlands-In-
dië en over zijn gevoel van vrijheid. 
Het Indische Onze Vader wordt na 
zijn toespraak door zangeres May-
Lin Go ten gehore gebracht. Verder 
draagt een leerling van basisschool 
de Cirkel, adoptieschool van het In-
dië Monument, een gedicht voor. 
Namens de gemeente Amstelveen 
spreekt burgemeester Mirjam van 
‘t Veld, namens de Bond van Wa-
penbroeders voorzitter Willem van 
Lith en namens de voor de jaar-

lijkse organisatie verantwoordelij-
ke Stichting Herdenking Gevallenen 
en Slachtoffers in Nederlands-Indië 
te Amstelveen voorzitter Clemens 
Bouwens. De stemmige muziek 
wordt verzorgd door de Koninklijke 
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ 
onder leiding van kapelmeester Eer-
ste luitenant J. van Overbeek. Voor 
verdere informatie: 06-25565252 of 
info@indieherdenkingamstelveen.nl

Eén van de gastsprekers is de heer 
Ron Wong.

Interkerkelijk koor 
start repetities

Aalsmeer - Dinsdag 18 augustus 
gaat het Interkerkelijk Koor Aalsmeer 
weer starten met de repetities. De 
zomerstop is weer voorbij. Tijd om 
te gaan oefenen, want op 31 okto-
ber viert het Interkerkelijk Koor haar 
15 jarig bestaan met een concert in 
de Open Hof Kerk. Er zijn nog gast-
leden welkom om mee te zingen voor 
dit jubileumconcert. Het koor repe-
teert elke dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de Beukzaal van De 
Open Hofkerk, ingang Sportlaan 86. 
Voor inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met Coby Kockelkorn 
via 0297-321379 of 06-54322221.

Zonnebloem naar Anna Paulowna
Verrassingstocht dankzij 
een anonieme gift
Rijsenhout - Dinsdag 4 augustus 
was er een verrassingstocht voor de 
Zonnebloemgasten uit Rijsenhout 
en omstreken. Om 9.00 uur vertrok 
de bus richting Anna Paulowna. Het 
weer was een beetje druilerig, maar 
de stemming was opperbest. He-
laas moest de bus een stukje om-
rijden, daar de brug waar over ge-
reden moest worden niet breed ge-
noeg was voor de bus. Maar geluk-
kig stond de koffie klaar toen de 
groep aankwam. Na de koffie is een 
wandeling gemaakt door het mooie 
landgoed Hoenderdaell, een park 
waar gepensioneerde circusleeu-
wen en bruine beren, inmiddels met 
2 jonge beertjes, uit Bulgarije op-
gevangen zijn. Ook wolven en ver-

schillende soorten apen, allerlei vo-
gels vinden daar een goed onder-
komen. Het is een uitgestrekt na-
tuurgebied, waar de dieren worden 
verzorgd om eventueel terug te ke-
ren in de natuur. Na de uitgebreide 
wandeling werd een goed verzorg-
de lunch geserveerd. Deze dag kon 
het bestuur de gasten aanbieden 
tegen een sterk gereduceerd be-
drag, daar er een anonieme gift was 
binnengekomen. De terugreis ver-
liep voorspoedig zodat de bus om-
streeks 17.30 uur weer in Rijsenhout 
aankwam. Het was een mooie dag. 
Wilt U weten wat de Zonnebloem 
voor u of wat u voor de Zonnebloem 
zou kunnen betekenen? Kijk dan op 
www.zonnebloem.nl 

Nieuwe activiteit voor ouderen
Koken en bakken (leren) 
in het Inloopcentrum
Aalsmeer - Koken en bakken, voor 
sommige mensen dagelijks werk, 
voor anderen een ware uitdaging. In 
de winkels zijn kant en klaar maaltij-
den te koop, het zorgcentrum biedt 
tafeltje dekje, toch is het fijn om 
zelf iets eenvoudigs op tafel te kun-
nen zetten. Wilt u een ander leren 
koken? Of heeft u twee linkerhan-
den als het gaat om koken en wilt 
u leren hoe het er aan toe gaat in 
de keuken? U bent van harte wel-
kom op de wekelijkse kook woens-
dagochtend. Uw ideeën zijn natuur-
lijk ook van harte welkom, een pro-
gramma wordt met elkaar gemaakt, 
maar dan moet wel eerst een kook-
groep gevormd kunnen worden. 
Woensdagochtend 26 augustus is 
de allereerste keer, kom vanaf 10.00 
uur binnen, eerst een kop koffie om 
vervolgens aan de slag met het be-
reiden van soep. Jennifer zorgt voor 
de ingrediënten, zorgt u dan voor de 
helpende hand? Voor meer informa-
tie of aanmelding kan contact op-
genomen worden met het Ontmoe-
tingscentrum (inloopcentrum) in 
Irene in de Kanaalstraat telefonisch 

via 06-22468574 en via mail: emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Volgend jaar viering 20 jarig bestaan

Kom zingen bij Song of Joy
Kudelstaart - Binnenkort start het 
nieuwe seizoen voor de leden van 
Song of Joy. Het Interkerkelijk koor 
begint met een gezellig uitje, waar-
bij ook de partners zijn uitgenodigd, 
op zaterdag 29 augustus. Daarna is 
op dinsdagavond 1 september de 
eerste repetitie. De oefenavonden 
worden gehouden op dinsdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in kerkelijk 
centrum De Spil. Wie graag zingt in 
een koor, wordt uitgenodigd eens 
te komen luisteren en/of meezin-
gen tijdens een oefenavond. Vooral 
mannenstemmen zijn welkom, maar 
ook dames, sopraan of alt, kunnen 

zich bij het koor aansluiten. Zater-
dag 3 oktober geeft Song of Joy een 
concert samen met de koren Halle-
luja uit Nijkerkerveen en het Petra 
koor uit Leerdam. Dit concert vindt 
plaats in kerkelijk centrum De Spil 
aan de Spilstraat en begint om 20.00 
uur. Belangstellenden worden bij 
deze hartelijk uitgenodigd om de-
ze avond bij te komen wonen. Op 13 
december staat er weer een kerst-
zangavond op het programma, ook 
in De Spil. In 2016 bestaat het koor 
Song of Joy 20 jaar. Ook voor de vie-
ring van dit jubileum zijn de voorbe-
reidingen in gang gezet.

Boerenbuffet in Voor Elkaer
Kudelstaart - Zoals elke laatste 
vrijdag van de maand was er ook 
op de laatste vrijdag van juli een 
themamaaltijd in wijkpunt Voor El-
kaer in Mijnsheerlijckheid. Het was 
een boerenbuffet, verzorgd door de 
koks van Zorgcentrum Aelsmeer. De 
gastvrouwen hadden de zaal geheel 
in stijl versierd. De gasten kwamen 
met rode zakdoek om en er was 
zelfs een heuse ‘boer’ op klompen 
aanwezig. De sfeer in de volle zaal 
was prima en het buffet smaakte 
heerlijk. Eind augustus organiseert 

de bewonerscommissie een barbe-
cue voor de bewoners van de Boer-
haavehof en de Nobelhof. Dit is in 
plaats van de themamaaltijd. Maar u 
kunt van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur altijd binnen 
wippen voor koffie en thee. Tussen 
de middag is er een warme maaltijd 
of broodjes lunch en woensdag- en 
vrijdagavond een heerlijk diner van-
af 17.30 uur. Het is goed om van te 
voren te reserveren. Bel naar 0297-
820979 en vraag naar de gastvrou-
wen van het Wijkpunt Voor Elkaer.

Sympany bedankt alle inwoners
Liefst 47.762 kilo textiel 
in containers Aalsmeer

Aalsmeer - In de eerste helft van 
dit jaar is maar liefst 47.762 kilogram 
textiel in de textielcontainers van 
Sympany gedoneerd door inwoners 
van Aalsmeer. Sympany bedankt de 
inwoners hartelijk voor hun textiel-
donaties! Sympany is de naam voor 
de gefuseerde charitatieve textielin-
zamelaars KICI en Humana.
 
Gooi het niet weg
Nog altijd gooien Nederlanders tex-
tiel in de afvalcontainer. Dit is al 
gauw 135 miljoen kilogram textiel 
dat jaarlijks verdwijnt door verbran-
ding en niet wordt hergebruik. Door 
uw textiel te doneren in de textiel-
containers van Sympany geeft u het 
door. Wist u trouwens dat alle tex-
tiel welkom is. Niet alleen wat nog 
draagbaar is, maar ook als het kapot 
en versleten is. Naast textiel mogen 
ook schoenen, laarzen, accessoires 
als riemen, tassen, hoeden en pet-
ten en knuffels in de textielcontai-
ner. Als sociaal ondernemer werkt 
Sympany aan de zelfredzaamheid 
van mensen in Nederland, Afrika en 
India. In Nederland wordt werkgele-
genheid geboden aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, 
maar ook aan langdurig werklo-
zen. In Afrika en India worden tex-
tielgerelateerde projecten gesteund 

waarbij duurzaamheid en zelfred-
zaamheid een belangrijke rol spe-
len. Draagbaar textiel wordt niet al-
leen verkocht in Europa, maar ook in 
Afrika, waar lokale ontwikkelingsor-
ganisaties het verkopen via hun ei-
gen tweedehands kledingwinkels of 
via geselecteerde agenten, die het 
doorverkopen aan marktkooplui. Er 
worden veel initiatieven in Neder-
land ondernomen op het gebied van 
het recyclen van niet herdraagbaar 
textiel om te komen tot een door-
braak rond hoogwaardige verveze-
ling en eventueel spinnen. Sympa-
ny is bij de meeste initiatieven ge-
sprekspartner met als doel snel om 
tafel te zitten met die partijen die 
daadwerkelijk in deze initiatieven 
gaan investeren. Op dit moment 
werkt Sympany al met VRK Acous-
tics en Isolatie samen en worden 
wekelijks orders binnengehaald om 
gebouwen hoogwaardig te voorzien 
van isolatie en akoestische panelen, 
die als scheidingswanden in ruim-
ten worden geplaatst. In deze pro-
ducten zit Metisse, dat van gerecy-
clede textielvezels is gemaakt.
 
Steun projecten
Sympany is één van de grootste 
charitatieve textielinzamelaars in 
Nederland. In 150 gemeenten wordt 
met een kleine 50 medewerkers en 
ruim 2.400 textielcontainers jaarlijks 
ruim 20 miljoen kilogram textiel in-
gezameld. Met de opbrengst van 
de textielinzameling steunt Sym-
pany textiel gerelateerde projec-
ten in binnen- en buitenland. Daar-
naast wordt geïnvesteerd in innova-
tie door herwinning van grondstof-
fen uit het niet herdraagbare tex-
tiel om de textielketen van begin tot 
eind beter in balans te brengen.

Koffieochtend in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 18 augus-
tus zijn belangstellenden weer harte-
lijk welkom in het Lichtbaken. De ge-
zamenlijke kerken bieden een gezel-
lige morgen aan. De koffie staat om 
10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden 
of niet, iedereen mag binnen stap-
pen in de kerk aan de Aalsmeerder-
weg. Rond half twaalf gaat een ieder 
weer naar huis. Verdere informatie 
bij: Klaas Kersloot via 0297-323774 of 
bij Gre Tuinstra via 0297- 331545

Mantelzorg zoekt 
vrijwilligers

Aalsmeer - De roep om vrijwilli-
gers klinkt steeds luider. Dat merkt 
Mantelzorg & Meer dagelijks. Heeft 
u ruimte in uw agenda en wilt u zich 
inzetten voor mensen met een chro-
nische ziekte of een beperking? 
Even naar buiten, samen bood-
schappen doen, thuis koffie drin-
ken en praten of samen een leuke 
activiteit ondernemen. Het is fijn als 
u een zorgachtergrond heeft, maar 
het is niet noodzakelijk. Wat telt is 
dat u graag iets voor een ander be-
tekent. Deze mensen willen er met 
u graag op uit, gaat u mee? De Co-
ordinator Vrijwilligers van Mantel-
zorg & Meer maakt graag kennis 
met u. Samen bespreekt u wat u 
wilt en wie het best bij u past. Een 
match op maat dus! Mantelzorg & 
Meer biedt training, professione-
le begeleiding en onkostenvergoe-
ding. Voor informatie en aanmelden 
kan contact opgenomen worden 
met Mantelzorg & Meer via 020-
3335353, via e-mail info@mantel-
zorgenmeer.nl of bezoek www.man-
telzorgenmeer.nl.

9.30u. in Karmelkerk eucharis-
tieviering met S. Marcantogni-
ni m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
 Oosteinderweg 394. 
 Zondag: Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
 Tijdelijk dienst in dorpshuis De 

Reede, Schouwstraat. Zondag 
10u. dienst met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
 De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst met ds. R. 
Poesiat uit Koudekerke.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
 RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. viering met m.m.v. 

koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
 Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst, Park-
laan 27. September t/m april.

Begra Bijbelstudie
 Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98, 20u. 
September tot en met mei.

Radio-uitzendingen
 De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
 Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
 Zondag dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrhamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

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

Bert Hoving. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

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

ds. J.G. Brienen en 18.30u. met 
ds J. Trommel. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
 Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Lies-

bet Geijlvoet. Collecte voor Kin-
kole. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

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

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
 Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
 Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
 Zondag om 10u. dienst met ds. 

A.J. Fraanje uit Drachten. Orga-
nist W. Spaargaren. 

 Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds.R. Houtman uit Epe. Or-
ganist D. Vermeulen.

Levend Evangelie Gemeente
 Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling 
in Engels. Spreker: Peter-Harm 
Bos. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
 Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. J. 
Schelhaas uit Zwolle en 18.30u. 
ds. J. Trommel, gez. dienst in 
CGK. 

RK Karmelparochie
 Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Vrijdag 10 u. in zorgcentrum 

Aelsmeer eucharistieviering met 
L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in 
Kloosterhof woord-communie-
viering met N. Kuiper. Zondag 

Zondag 16 
augustus 



Muziek
Vrijdag 14 augustus:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 15 augustus:
* Danceavond met dj in feesterij de 
Bok, Dreef vanaf 22u.
15 en 16 augustus:
* Woodshack weekend met zater-
dag Tribute to Fleedwood Mac vanaf 
22u. en zondag vanaf 16u. jamses-
sion in The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer.
Zondag 16 augustus:
* All American Day met optredens 
van Mr. Boogie Woogie en Blood, 
Sweat & Kiers en Amerikaanse au-
to’s bij café Ruimzicht (Rooie Kees) 
in Leimuiderbrug vanaf 13u.
Donderdag 20 augustus:
* Zomerconcert met orgel, piano en 
trompet in de Dorpskerk, Kanaal-
straat vanaf 20u.
Zaterdag 29 augustus:
* Goud van Oud met muziek uit de 
jaren tachtig bij cafés Joppe en de 
Praam in het Centrum vanaf 21u.

Films
Tot en met 23 augustus:
* Nieuw La Grande Bellezza en Still 
Alice. Ook Ted 2, Minions 2D en 3D, 
Spangas in actie, Big Hero 6, Bibi 
& Tina, De Vijf en de Piratenschat, 
Meester Kees op de Planken, Wipla-
la en Michiel de Ruyter (12jr). Voor 
volwassenen: Mission Impossible - 
Rogue Nation, The Imitation Game, 
Deux jours, une nuit, Sergio Her-
man, fucking perfect en Magic Mike 
XXL in Crown Cinema, Van Cleeff-
kade.

Exposities
Zaterdag 15 augustus
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
15 en 16 augustus:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
vanaf 12u.
* Grootste bloemenkleurplaat te 
zien in etalage winkel naast Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat. 
Tot en met 16 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs 4 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: Donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17u. Zondag prijsuit-
reiking vanaf 16u.
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 

Bergit in gemeentehuis. Ook foto’s 
winnaars Aalsmeer Photo.
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 13 augustus:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Workshop schaken voor begin-
ners, voor jeugd 7 t/m 12 jaar, in bi-
bliotheek Marktstraat, 14 tot 15.30u.
* Borrel Aalsmeer in Welkom Thuis, 
Stommeerweg vanaf 17u.
Tot en met 14 augustus:
* Kindervakantieweek op terrein At-
letiekvereniging, Sportlaan. Nog 
donderdag en vrijdag 10 tot 16u.
Vrijdag 14 augustus:
* Vaartocht de Bovenlanden voor 
begunstigers en sponsors van 19 tot 
21.30u. Opstappen voor zorgcen-
trum Aelsmeer, ingang Kanaalstraat.
Zaterdag 15 augustus:
* Ingebruikname kunstgrasveld bij 
RKDES aan Wim Kandreef. Feest 
van 9.30 tot 12u.
* Prestatietocht Rondje ijsbaan (om 
zwembad) en waterpolotoernooi in 
het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1. 
Beiden vanaf 13u.
* Open huis nieuw clubgebouw FC 
Aalsmeer in Beethovenlaan, 17-19u.
* Van Kouwen voetbaltoernooi om 
titel ‘beste club’. Zaterdag vanaf 19u. 
op terrein Dreef. 
Zondag 16 augustus:
* Watertoren aan Westeinderplas-
sen, Kudelstaartseweg open 13 tot 
17u. Voorlopig laatste keer!
Dinsdag 18 augustus:
* Koffieochtend in het Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg, Rijsenhout, 10u.
* Quiz night in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.
Woensdag 19 augustus:
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 20 augustus:
* Losse leeskring in bibliotheek 
Marktstraat van 19 tot 21u.
20 tot en met 23 augustus:
* Circus Freiwald in Aalsmeer, tent 
op parkeerterrein Dreef. Voorstellin-
gen op donderdag om 19u., vrijdag 
om 17u., zaterdag om 15u en 19u. 
en zondag om 14u.

Vergaderingen
Dinsdag 25 augustus:
* Vergadering commissie Ruimte en 
Economie in gemeentehuis, 20u.
Donderdag 27 augustus:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

NIEUW:

Basgitaar
'Challenge' (rood) 

van €317,-  voor € 175,-van €317,-  voor 
TIP:

Elektrische gitaar
'SX' (diverse kleuren)

€ 165,-

iPad houder 
'Hercules'

€ 55,-

Groot assortiment 
(leren) gitaarbanden

v.a. € 5,95

Basgitaar
KOOPJE:

Nog even een filmpje ‘pakken’
‘La Grande Bellezza’ en 
meer in Crown Cinema
Aalsmeer - Nog even een filmpje 
‘pakken’ voordat de vakantie weer 
voorbij is? Het kan in Crown Cinema. 
De bioscoop aan de Van Cleeffkade 
biedt een scala aan films in zowel de 
theaterzaal als in de kleine filmzaal 
voor alle leeftijden. In de grote zaal 
kan plaats genomen worden in het 
pluche voor de Minions 2D en 3D, 
Binnenstebuiten 3D, Spangas in Ac-
tie, Ted 2, Magic Mike XXL en Mis-
sion Impossible - Rogue Nation. In 
de kleine, knusse zaal is het aanbod 
nog groter. Ga lekker met elkaar ge-
nieten van Shaun het Schaap, Bibi & 
Tina, Timbuktu, Cinderella en onder 
andere De Boskampi’s en De Ont-
snapping. Voor wie van films van 
het genre drama houdt, is ‘La Gran-
de Bellezza’ een aanrader. Jep Gam-
bardella (Toni Servillo) is een knap-
pe man en onweerstaanbare verlei-
der. Een succesvol journalist die ooit 
een roman schreef die hem een li-
teraire prijs en de reputatie van ge-
frustreerd schrijver opleverde. Nog 
altijd maakt hij deel uit van het mon-
daine leven in de stad Rome. Hij is 
er elke avond, op elk feestje, zijn 
scherpe geest wordt bejubeld en 
zijn gezelschap wordt opgezocht. 
Hij denkt echter met verbittering te-
rug aan zijn gepassioneerde jeugd-
liefde en besluit na zijn 65e verjaar-

dag het schrijven weer op te pakken 
en op zoek te gaan naar de eigen-
lijke zin en schoonheid van het le-
ven. Te zien in Crown Cinema op za-
terdag 15, vrijdag 21 en donderdag 
27 augustus vanaf 20.00 uur. Film-
huis special is deze keer ‘Still Alice’: 
Alice Howland, gelukkig getrouwd 
en moeder van drie volwassen kin-
deren, is een gerenommeerd hoog-
leraar taalkunde aan Harvard. Ze 
krijgt een enorme schok te verduren 
als de ziekte van Alzheimer bij haar 
wordt vastgesteld en ze zich beseft 
dat haar zorgvuldig opgebouwde le-
ven drastisch zal veranderen. Lang-
zaam maar zeker begint ze de re-
gie over haar eigen wereld te ver-
liezen, terwijl de onderlinge banden 
binnen de familie steeds meer on-
der druk komen te staan. Een hart-
verscheurend en inspirerend por-
tret over een onafhankelijke, ster-
ke vrouw die worstelt om verbon-
den te blijven met de persoon die ze 
ooit was. Deze film wordt vertoond 
in de Aalsmeerse bioscoop op dins-
dag 25 en maandag 31 augustus 
vanaf 20.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.crowncinema.nl. 
Kaarten zijn te reserveren via 0297-
753700 en via info@crowncinema.nl 
en te koop in de biosbar in het stu-
diocomplex in het Centrum.

All American Day zondag 
met auto’s en livemuziek
Leimuiderbrug - Zoals elk jaar is er 
bij café Ruimzicht (Rooie Kees) weer 
een All American Day. Aanstaande 
zondag 16 augustus is het weer zo-
ver. Het feest draait om tot verbeel-
ding sprekende Amerikaanse auto’s 
en motoren en natuurlijk om muziek. 
De meest bevlogen boogie woo-
gie pianist: Eric-Jan Overbeek, be-
ter bekend als ‘Mr. Boogie Woogie’, 
komt zondag opnieuw de All Ame-
rican Day opluisteren. Als één van 
de weinige Europese boogie woo-
gie pianisten weet Mr. Boogie Woo-
gie rhythm and blues, New Orleans 
muziek en boogie woogie te ver-
mengen tot een verrassend eigen-
tijdse muzikale happening. En deze 
zondag kan ook weer genoten wor-
den van sax, jump en rock and roll 
met ‘Blood, Sweat & Kiers’. Met gi-
taar (Chris Clemens), drums (Maar-
ten Kruijswijk), basgitaar (Ab Han-
sen), drie vocalen maar ‘vooral’ met 
de tenorsax van Wouter Kiers, klinkt 

Blood Sweat & Kiers als een muzi-
kale snelkookpan van diverse stijlen. 
Een beukend kwartet dat de gren-
zen van rock and roll, blues, jazz, ry-
thm and blues en soul verlegt. De-
ze enthousiaste mannen laten ho-
ren en voelen dat muziek door en 
door puur en ongecompliceerd lek-
ker is! Het feest naast de Leimuider-
brug start zondag om 13.00 uur en 
de toegang is geheel gratis

Snel kaarten bestellen voor 10 oktober

Ferry Maats Soulshow 
dit keer in The Beach!
Aalsmeer - Voor de vierde keer 
wordt in Aalsmeer de Ferry Maats 
Soulshow gehouden. Geprikt is za-
terdag 10 oktober en natuurlijk is 
weer gekozen voor een andere lo-
catie. Dit jaar vindt het discofeest 
plaats in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.
Net als de vorige edities zal de Soul-
show van Ferry Maat waarschijn-
lijk snel uitverkocht zijn. Kees Mark-
man: “Er is al een lijst van men-
sen die vooraf kaarten hebben ge-
reserveerd. Omdat ze het vorig jaar 
zo gaaf vonden en we de datum al 
hadden geroepen, hebben we maar 
alvast een lijst gemaakt.” 
Vorig jaar was George McCrae de 
special guest tijdens het gezellige 
discofeest in de discotheek in het 
Crown Theater. Dit jaar zijn de or-
ganisatoren Mike en Kees weer op 
zoek gegaan naar een andere soul-
act. “En dat is gelukt”, vervolgt Mar-
cel Wilkes, die samen met Kees alle 

techniek doet van de soulshow. Fer-
ry Maat heeft op zijn beurt een spe-
ciale jingle ingesproken en die zal 
op facebook als promo te zien en 
te horen zijn dit weekend. Maar ook 
Ron Leegwater zal de jingle draai-
en in ‘zijn’ Vrijdagavondcafé op Ra-
dio Aalsmeer. Net als vorige jaren 
gaat de opbrengst naar een sport-
vereniging. 
De laatste maanden is veel overleg 
geweest over het ombouwen van 
een beachvolleybalveld naar een 
prachtige dansvloer en alles erop 
en eraan. “Tachtig procent van het 
voorwerk is al gedaan, er moet nog 
veel geregeld worden voor onder 
andere de aankleding van de zaal, 
maar het gaat goed komen, hoor. 
Alle kaarten zijn gedrukt, we heb-
ben er al heel veel zin in”, beslui-
ten Kees, Marcel en Mike. Kaarten 
zijn te bestellen via www.ferrymaat-
inaalsmeer.nl. Wacht niet te lang, op 
is op!

Laatste kans om te stemmen
Expositie Amazing Amateurs 
tot en met deze zondag
Aalsmeer - De wanden van het 
Oude Raadhuis hingen nog nooit zo 
vol met kunst gewoon gemaakt door 
amateurkunstenaars uit de regio. 
Werk van enthousiaste mensen die 
in hun vrije tijd, boetseren, beeld-
houwen, schilderen of fotograferen. 
Maar liefst 65 lokale kunstenaars 
exposeren er met 165 verschillende 
kunstwerken. Dat doen ze nog tot 
en met aanstaande zondagmiddag, 
tot na de prijsuitreikingen.
De Amazing Amateurs is traditio-
neel de laatste expositie van het jaar 
en dit is alweer de vierde editie. En 
ook dit jaar gaan deelnemers prijzen 
winnen. Zowel van een vakjury als 
van een publieksjury. Deze prijzen 
worden uitgereikt door Constantijn 
Hoffscholte van het Boekhuis om 
de hoek. In een reactie laat hij we-

ten zich zeer vereerd te voelen. Hij 
spreekt daarbij tegelijkertijd zijn be-
wondering uit voor al die mensen 
die zich in Aalsmeer op een of an-
dere manier kunstzinnig en creatief 
durven uiten. 
De prijsuitreiking is zondagmiddag 
16 augustus om 16.00 uur. De vak-
jury heeft de ingebrachte kunst-
werken dan beoordeeld op basis 
van vier criteria te weten; kwaliteit, 
kleurgebruik, techniek en originali-
teit. De publieksjury gaat daarnaast 
ook een nummer 1, 2 en 3 kiezen 
en welke criteria daar een rol gaan 
spelen is elke editie weer verras-
send. Er kan nog gestemd worden 
tot en met zaterdag 15 augustus. 
Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat is donderdag tot en met zon-
dag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Tussen 7 en 8 uur in het Boekhuis
Vanavond start kaarverkoop 
Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - Vanavond en morgen-
avond, donderdag 13 en vrijdag 14 
augustus, tussen zeven en acht uur, 
start in het Boekhuis in de Zijdstraat 
de kaartverkoop voor het Nostal-
gisch Filmfestival, dat op dinsdag 8 
september plaatsvindt in de feest-
tent op het Praamplein. Daarna, 
vanaf zaterdag 15 augustus, zijn en-
treebewijzen verkrijgbaar de regu-
liere openingstijden van het Boek-
huis. De toegangsprijs voor zowel de 
middag- als avondvoorstelling (aan-
vangstijden 14.00 en 20.00 uur) be-
draagt 5 euro. Liefhebbers van his-
torische filmbeelden van Aalsmeer, 
kunnen voor het vierde achtereen-
volgende jaar weer hun hart opha-
len. Het ongeveer twee en een half 
uur durende programma telt twintig 
films, variërend in lengte van drie tot 
zo’n vijftien minuten. 

Jaren twintig, dertig en veertig
De oudste films dateren uit de ja-
ren twintig en dertig. Opnamen van 
kwekers, die lopend of per praam 
met hun producten op weg zijn naar 
de CAV in de Marktstraat (De Ou-
de Veiling) en Bloemenlust aan de 
Oosteinderweg (tegenwoordig The 
Beach). Uniek zijn de beelden die in 
1922 en 1926 gemaakt zijn in Bloe-
menlust zelf, die toen nog uit slechts 
één zaal bestond. Ook opnamen van 
kwekerijen en bloementransport 
naar het oude Schiphol. Voorts beel-
den van Maarse & Kroon, rijdend 
met bussen over de Aalsmeerder-

dijk, op de oude in 1934 gesloopte 
draaibrug bij de Kanaalstraat en in 
de Weteringstraat. Van Fanfarecorps 
Uiterweg, het spoortreintje tussen 
Haarlem en Aalsmeer, de aanleg 
van wegen in de Stommeer en het 
bezoek van Prins Berhard aan de 
CAV aan de Van Cleeffkade, daags 
voor zijn huwelijk met Juliana.
Nostalgie van de bovenste plank is 
de film van Amsterdamse school-
kinderen, die in 1941 per trein van-
af het Haarlemmermeerstation naar 
Aalsmeer reizen. Na aankomst in 
Aalsmeer, bezoeken ze het terras 
van Floralia, bezoeken een kweke-
rij op de Buurt en zwemmen in de 
VIBA bij de watertoren. Mooie op-
namen van de Stommeerweg, Sta-
tionsweg en Uiterweg. Uit hetzelf-
de (oorlogs)jaar filmbeelden van 
visser/jager Hannes van Elk (Han-
nes de Leugenaar) en Jan Alderden 
(Jan Stokkenland). Hannes vissend 
in het Stommeersweegje (het water 
naast het gemeentehuis) en Jan in 
zijn roeibootje langs de Stommeer-
kade. Mooie opnamen. In het kader 
van de viering van zeventig jaar be-
vrijding dit jaar, wordt de film van 
de bevrijdingsfeesten in Aalsmeer-
Oost vertoond. Met hierin onder 
meer beelden van de allegorische 
optocht door Oost, waaraan tiental-
len Farregatters deelnamen. Maar 
ook van de festiviteiten voor jong 
en oud op een stuk weiland aan de 
Aalsmeerderweg, tegenover de hui-
dige Julianalaan. 

Watertoren zondag open
Aalsmeer - Aanstaande 16 au-
gustus is voorlopig de laatste zon-
dag dat de deuren van de waterto-
ren weer wijd open staan voor be-
zoekers. Stap naar binnen en beklim 
de grote en kleine trappen en ge-
niet boven op de trans van het uit-
zicht over Aalsmeer en verre om-
geving. De watertoren is 51 meter 
hoog en het is verbazendwekkend 
dat vanaf deze hoogte van behoor-
lijke vergezichten genoten kan wor-
den. Het gebied rond Schiphol en 

Amsterdam zijn prima te zien en bij 
heel helder weer is het zelfs moge-
lijk om de Utrechtse Domtoren en 
de zender Lopik te onderscheiden. 
De watertoren is open van 13.00 tot 
17.00 uur. 
De kosten van de klim naar boven 
bedragen voor kinderen 1 euro en 
voor volwassenen 2 euro. Wie met 
een groep de watertoren wil bezoe-
ken kan een afspraak maken via 
s.b.w.a@caiway.net of bellen naar 
06-53928054.

Woodshack Woodstock Weekend
Fleetwood Mac Tribute en 
jamsession in The Shack
Oude Meer - Zaterdag 15 en zon-
dag 16 augustus gaat The Shack te-
rug in de tijd naar het Woodstock 
tijdperk! Geen groot evenement, 
maar gewoon op z’n Shack’s met 
goeie muziek: Het Woodshack-
weekend! Zaterdagavond 15 au-
gustus met een Tribute to Fleetwood 
Mac door de band Mirage. De vijf 
geweldige muzikanten van Mira-
ge staan voor een optreden waar-
in alles optimaal klopt. De specifie-
ke sounds, intonaties en podium-
presentatie, die zo bepalend zijn 
voor het succes van de Amerikaan-
se superband Fleetwood Mac, wor-
den feilloos geëvenaard. Wie kent 
ze niet? De tophits van onder an-
dere de LP ‘Rumours’, de typische 
Stevie Nicks sound in het prachti-
ge Dreams, Rhiannon, Gypsy of Sa-
rah. De mysterieuze zwierige kle-
dij, de kachelpijphoeden, het won-
derschone, ooit door Christine Mc 
Vie gezongen Songbird of You make 
loving fun. Ook de monumentale 
emotioneel geladen nummers zoals 
Tusk, Chain, Oh Well, Don’t Stop, Sil-
versprings en You can go your own 
way passeren de revue in deze an-
derhalf uur durende tribute. De ster-
ke zangkwaliteiten van ieder voor 
zich, garanderen een afwisselend 
programma en prachtig harmoni-

euze samenzang. Ook deze keer zal 
de band weer een verpletterende in-
druk maken! Dankzij een topbezet-
ting met drummer Rutger Genser, 
bassiste Joyce van der Hoorn, Loui-
se van Sande Bakhuyzen op key-
board en zang, leadgitarist Dominik 
Sprengen en oprichtster en zange-
res Chaja van der Heide.

Zondagmiddag 16 augustus pre-
senteert The Shack een Woodstock-
Jam. In een relaxte Woodstock-sfeer 
muziek maken op het gezellige ter-
ras aan het water! Hoe tof is dat? 
Zowel jong als oud, iedereen herin-
nert zich nog wel al die prachtige en 
tijdloze songs van ondermeer Me-
lanie, CCR, The Band, Janis Joplin, 
Jefferson Airplane, CCR, Joe Coc-
ker en Jimi Hendrix. Dus kom ge-
zellig buurten en/of mee spelen met 
onder andere Chaja van der Heide, 
Hans Millenaar, Remco Millenaar, 
en Cindy Peress.
Zaterdagavond 15 augustus open 
vanaf 20.00 uur en de aanvang van 
de Tribute to Fleetwood Mac is om 
22.00 uur. Entree: 7,50 euro. Zondag 
16 augustus open vanaf 15.00 uur, 
aanvang jam om 16.00 uur en de 
entree is gratis! Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 
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Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

collectes

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

exPloitatievergunning (aanvragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
- Kudelstaartseweg 64 (Z-2015/040181), restaurant Orien-

tal Paradise (ontvangen 17 juli 2015). 
- Zwarteweg 90 (Z-2015/042578), Stichting Cultureel Jon-

gerencentrum Aalsmeer (ontvangen 3 augustus 2015).

drank- en Horecavergunning (aanvragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 64 (Z-2015/040181), restaurant Orien-

tal Paradise (ontvangen 17 juli 2015).
- Zwarteweg 90 (Z-2015/042578), Stichting Cultureel Jon-

gerencentrum Aalsmeer (ontvangen 3 augustus 2015).

ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/041718), 5–jarig huwe-

lijksfeest op 15 augustus 2015 (ingetrokken 11 augustus 
2015).

- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/041714), Westeinder live 
op 16 augustus 2015 (ingetrokken 11 augustus 2015).

ter inZage

t/m 13-08-15 bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aals-
meer-Dorp’’ met de bijbehorende stukken

t/m 14-08-15 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en 
de verklaring van geen bedenkingen en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen met bestemmingsplan Hornmeer, 
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)

t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Herenweg, tegenover 29

t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 188

t/m 21-08-15 Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en 
bijbehorende stukken) en herziening van het 
bestemmingsplan “N201-zone”

t/m 27-08-15 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. “Horeca-
voorziening Kudelstaartseweg 295-297’ (met 
de bijbehorende stukken)

t/m 03-09-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine) 
en 2B (blokhut) m.b.t. het brandveilig ge-
bruik t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.

t/m 17-09-15 Verleende omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiter-
weg 214 met de bijbehorende stukken, waar-
onder de ruimtelijke onderbouwing,

t/m 17-09-15 Verleende omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Spoorlaan”, Ven-
kelhof, met de bijbehorende stukken, waar-
onder de ruimtelijke onderbouwing

t/m 24-09-15 Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbe-
horende stukken ‘1e Wijziging bestemmings-
plan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 
10, Japan-laan/Thailandlaan’ 

officiële Mededelingen
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Zondag 6 sePteMBer: 
ride for tHe roses in aalsMeer

Op zondag 6 september 2015 vindt de 18e editie van de 
Ride for the Roses plaats. Bij dit bijzondere wielerevenement 
stappen jong en oud, getraind en ongetraind, op de fiets om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Deelnemers kunnen kiezen uit toertochten van 25 en 
50 kilometer of de cycletour van 100 kilometer. 

schrijf je in! 
Ben je nog niet ingeschreven voor dit bijzondere fietseve-
nement? Regel dat dan nog snel op de website www.ride-
fortheroses.nl.

verkeershinder 
De 100 km tour wordt in een peloton gefietst en komt na de 
start en bij de finish door Aalsmeer. Het peloton rijdt over 
een afgezet parcours. Dat betekent dat een aantal wegen op 
6 september voor alle verkeer en het openbaar vervoer is 
afgesloten op het moment dat het peloton nadert en langs-
komt (naar verwachting ongeveer driekwartier). Omleidingen 
worden aangegeven met gele borden. Verder zijn er verkeers-
regelaars om het verkeer om te leiden. Als het peloton voor-
bij is, worden de wegen zo snel mogelijk weer opengesteld 
voor het verkeer. Hulpdiensten hebben wel toegang tot de 
afgezette gebieden. Let op: als u uw wijk in of uit wilt, kunt 
u dat het beste doen voor of na de wegafsluitingen!

route 100 km 

Start FloraHolland Aalsmeer Wegafsluitingen (*)

Legmeerdijk (N231)  9.45-10.30 uur
Burgemeester Kasteleinweg (N196) 9.45-10.30 uur
Aalsmeerderdijk 9.45 -10.30 uur 

Terugkomst in Aalsmeer  Wegafsluitingen

N196 vanuit Uithoorn 13.00-13.45 uur 
Legmeerdijk/Bachlaan 13.00-13.45 uur
Kudelstaartseweg 13.15-14.15 uur
Stommeerweg/Van Cleefkade 13.15-14.15 uur 
Oosteindeweg/Machineweg 13.30-14.30 uur
Hornweg 13.30-14.30 uur
Zwarteweg/Lakenblekerstraat 13.30-14.30 uur
Legmeerdijk/Flora Holland 13.30-14.30 uur

(*) tijden zijn onder voorbehoud. 

Meer informatie over wegafsluitingen vindt u op de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl/wegafsluitingRide. Meer 
informatie over de busverbindingen op: www.connexxion.nl
Meer informatie over de Ride for the Roses op: www.ride-
fortheroses.nl.

vastgesteld 1e WijZiging BesteMMingsPlan 
green Park aalsMeer deelgeBieden 9 en 10, 
jaPanlaan/tHailandlaan

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat dat zij in de vergadering van 11 augustus 2015 
het wijzigingsplan ‘1e Wijziging bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japan-laan/Thailandlaan’ 
(IDN: NL.IMRO.0358.05H-VG01) ongewijzigd hebben vast-
gesteld.

Er komt een bedrijf op een kavel Thailandlaan hoek Japan-
laan in deelgebied 9 en 10 van Green Park Aalsmeer. Aan 
deze ontwikkeling kan medewerking worden verleend met 
toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen wij-
zigingsbevoegdheid. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt het 
mogelijk om de verkaveling aan te passen. 

Het perceel is gelegen in het noordelijk deel van Aalsmeer, 
aan de oostzijde, tegen de grens aan van Amstelveen, de 
Legmeerdijk. Het is gelegen ten noord-oosten van de bloe-
menveiling Flora Holland, ten zuid-westen van Oosteinde. 
Het is gelegen tussen de wegen Hornweg (noord), Machine-
weg (west), Legmeerdijk (zuid) en de nieuwe N201 (oost).

ter informatie
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken 
ligt voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 14 augustus 2015 
t/m 24 september 2015:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via 
tel. 0297-387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 
uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 
8.30-12.30);

- via de website ruimtelijkeplannen.nl link http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.05H-VG01;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestem-
mingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via 
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te 
dienen.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het 
ontwerp uitwerkingsplan bij de gemeente kenbaar hebben 
gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij dit niet gedaan hebben, 
kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het 
vastgestelde uitwerkingsplan ter inzage ligt, schriftelijk of 
digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag 
of via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ (voor-
alsnog is het alleen voor burgers mogelijk om het beroep 
digitaal in te dienen). Indien beroep is ingesteld kan tevens 
een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het 
voornoemde adressen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overige loketten en inforMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

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

servicePunt BeHeer en uitvoering 
Provincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Wet algeMene BePalingen oMgevingsrecHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Hadleystraat 23 (Z-2015/043902015), het veranderen 

van een dakterras naar zolderverdieping (ontvangen 9 
augustus 2015);

- Wilgenlaan 16 (Z-2/043216), het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde (ontvangen 5 augustus 2015);

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- 1e J.C. Mensingalaan 29 (Z-2015/043908), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen (ontvangen 10 au-
gustus 2015);

- Oosteinderweg 461A (Z-2015/042804), het verwijderen 
van asbestverdachte bronnen uit een gasset en het slo-
pen van de gasset zelf (ontvangen 3 augustus 2015);

- Legmeerdijk 209 (Z-2015/042916), het verwijderen van 
asbestverdachte bronnen uit het station (ontvangen 4 
augustus 2015);

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Eiland achter Uiterweg 188, (Z-2015/037170), het plaat-

sen en vervangen van beschoeiing (verzonden 5 augustus 
2015);

- Geraniumstraat 89 (Z-2015/042449), het plaatsen van 
een container t.b.v. renoveren woning (verzonden 10 au-
gustus 2015);

- Uiterweg 214 (Z-2015/003047), het maken en dempen 
van water (verzonden 6 augustus 2015);

- Uiterweg 263A (Z-2015/035284), het plaatsen van een 
overkapping (verzonden 5 augustus 2015);

- Venkelhof 1 t/m 8 (Z-2014/073386), Het bouwen van 8 
halfvrijstaande woningen (verzonden 6 augustus 2015).

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 aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Meervalstraat 2 (Z-2015/031545), Het plaatsen van een 

erfafscheiding.

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- terrein Rietwijkeroordweg 59 (Z-2015/041072), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het inrichten van 
een tijdelijk parkeerterrein voor festival (verzonden 28 
juli 2015).

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Wilgenlaan 16 (Z-2015/032555), het verwijderen van een 

dakkapel aan de voorzijde en het terugplaatsen van een 
grotere dakkapel (verzonden 4 augustus 2015).

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 209 (Z-2015/042916), het verwijderen van 

asbestverdachte bronnen uit het gasstation en het slo-
pen van dit station (verzonden 10 augustus 2015);

- Oosteinderweg 164 a (Z-2015/042804), het verwijderen 
van asbestverdachte bronnen uit een gasset en het slo-
pen van de gasset zelf (verzonden 5 augustus 2015);

- Uiterweg 417 c ws2 (Z-2015/042438), het slopen van 
een vakantiewoning (verzonden 4 augustus 2015).

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

coMMissie ruiMtelijke kWaliteit 
(voorHeen WelstandscoMMissie)

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

eveneMenten

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

voor Meer inforMatie: WWW.aalsMeer.nl
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Toeristenbelasting vragen en betalen

Trendy: Bed & breakfast
Aalsmeer - Helemaal in, bed & 
breakfast. Wereldwijd is er een toe-
name van het verhuur van kamers in 
of bij het huis, in de eerste helft van 
2015 een stijging van 39 procent. 
Het is een trend bij toeristen. Over-
nachten bij locals en gelijk meer te 
weten komen over de plaats en de 
omgeving.
Logisch dat ook het aanbod aan bed 
& breakfast aanbieders gestegen is. 
Er is 18 procent meer keuze. Kamers 
verhuren met ontbijt is in Aalsmeer 
met in de buurt de grote steden 
Amsterdam en Haarlem en dichtbij 
luchthaven Schiphol interessant. En 
gezellig, een beetje meer reuring in 
huis.

Wat nogal eens vergeten wordt dat 
toeristenbelasting gevraagd moet 
worden aan de gasten en betaald 
moet worden aan de gemeente. Er 
geldt voor toeristenbelasting een 
wettelijke aanmeldingsplicht. Wie 
kamers voor bed & breakfast ver-
huurt, dient dit te melden bij de ge-
meente. Dit niet doen kan een flink 
portie geld kosten als het ontdekt 
wordt. Een aanslag en een boete er 
bij, wat kan oplopen tot meer dan 
5.000 euro.
Zonde! Aanmelden kan bij Gemeen-
tebelasting Amstelland, Postbus 4, 
1180 BA Amstelveen o.v.v. Toeris-
tenbelasting. Of per mail via belas-
ting@amstelveen.nl

Aalsmeer - De Polderbaan is van 
maandag 17 tot en met dinsdag 
25 augustus buiten gebruik voor 
groot onderhoud en werkzaamhe-
den aan het lichtbesturingssysteem. 
Naar verwachting gebruikt Schip-
hol in deze periode vaker de Zwa-
nenburgbaan, Aalsmeerbaan en 
Buitenveldertbaan. Amsterdam Air-
port Schiphol vernieuwt dit jaar de 
lichtinstallaties op alle start- en lan-
dingsbanen. Gelijktijdig wordt het 
onderhoud aan de banen uitge-
voerd, zodat de banen niet langer 
dan noodzakelijk buiten gebruik 
hoeven te zijn. Door het onderhoud 

Deel opbrengst naar KWF
Ride for the Roses-motor 
gaat in de verkoop
Aalsmeer - Elke deelnemer die de 
Ride for the Roses een keer heeft 
mee gefietst kent de ‘rozenmotor.’ 
Jaar in jaar uit rijdt deze motor voor 
het peloton uit van de 100 kilome-
ter en is daardoor een waar symbool 
van het evenement geworden. En 
deze speciale motor is nu te koop. 
Dit is een unieke mogelijkheid om 
een stukje historie van dit evene-
ment te kopen en daarbij ook iets te 
doen voor het goede doel, want een 
deel van de opbrengst gaat naar de 
Ride for the Roses. Hierdoor wor-
den er nog meer onderzoeken mo-
gelijk waardoor er minder mensen 

aan kanker overlijden en de kwali-
teit van hun leven verbetert. Het be-
treft een Harley Davidson Heritage 
Softail uit bouwjaar 1995. De kilo-
meterstand is 36.000. 
De motor is goed onderhouden en 
in goede staat. Er mag op de mo-
tor geboden worden waarbij het be-
ginbedrag 10.000 euro bedraagt. Al-
les wat de motor meer oplevert gaat 
naar het KWF. Wie weet rij jij vol-
gend jaar met deze speciale motor 
vol met rozen mee met de 19e edi-
tie van de Ride for the Roses. Meer 
informatie is te vinden op www.ride-
fortheroses.nl.

Vrijwilligers gezocht om rozen op te steken!

Kudelstaartseweg vol rozen 
voor de Ride for the Roses
Aalsmeer - Op zondag 6 september 
vindt de Ride for the Roses plaats, 
het grote wielerevenement waar 
duizenden fietsers aan mee doen en 
de opbrengst naar het KWF (kan-
kerbestrijding) gaat. Aalsmeer is dit 
jaar gastgemeente en de start en fi-
nish vindt in Flora Holland plaats. 
Vlak voor de finish komen alle fiet-
sers vanuit de richting Kudelstaart 
langs de Watertoren.
Op verzoek van de gemeente wordt 
de Kudelstaartseweg bij de Water-
toren mooi aangekleed, zodat al-
le fietsers een prachtige ervaring 
mee naar huis nemen en Aalsmeer 
herinneren als een echt bloemen-
dorp. Twee organisatoren van Vuur 
en Licht op het Water, Mike (Mul-
ti) van der Laarse en Ap Eigenhuis, 
gaan de Kudelstaartseweg voor een 
deel omtoveren tot Boulevard of the 
Roses. Vuur en Licht op het Water 
vindt daar een dag eerder plaats, op 
zaterdag 5 september.

Gezellige boel
Er zijn zo’n 20.000 rozen beschik-
baar, 100 grote potten en voldoende 
oase. De oase moet in de potten en 
daarin gaan per pot 150 rozen ge-

stoken worden. Die potten komen 
langs de Kudelstaartseweg te staan.
Voor het opsteken van de rozen zijn 
zo’n 20 vrijwillig(st)ers nodig. Dat 
wordt best een gezellige boel. Met 
die vrijwillig(st)ers gaan het opste-
ken van de rozen in de week van 1 
september in een box van een bloe-
menexporteur in Flora Holland ge-
beuren. Bob van den Heuvel en Il-
se Keessen zullen dit werk coördi-
neren. 
Het opsteken van de rozen hoeft 
niet echt professioneel te gebeuren, 
maar het moet er natuurlijk wel een 
beetje behoorlijk uitzien. De precie-
ze dag en begintijd voor het opste-
ken van de rozen worden vastge-
steld wanneer duidelijk is wie als 
vrijwillig(st)er gaat helpen. Er wordt 
gezorgd voor eten en een drinken. 
Iedere vrijwillig(st)er krijgt een leu-
ke attentie mee naar huis.
Vind je het leuk om mee te doen, 
meld je dan aan. Doe dat s.v.p. per 
mail aan ap.eigenhuis@planet.nl 
of bel 06-14563867. Zo snel moge-
lijk wordt nadere informatie over de 
praktische organisatie van het op-
steken van de rozen voor de Boule-
vard of the Roses gegeven.

Woensdag eerste paal de grond in

Uitbreiding bedrijf Levarht
Aalsmeer - Op woensdag 19 au-
gustus gaat de eerste paal geslagen 
worden van in totaal 1600 stuks voor 
de uitbreiding van het bedrijfspand 
van Levarht langs de Legmeerdijk 
bij Kudelstaart. De eer om dit offi-
ciële moment uit te mogen voeren 
is aan directeur Jan Levarht. De uit-
breiding gaat in twee fasen uitge-
voerd worden. Eerst wordt een deel 
van ongeveer 4.000 vierkante meter 
bedrijfsoppervlakte gerealiseerd en 
aansluitend nog een deel van nog 
eens 3.000 vierkante meter. Logis-
tiek betekent de uitbreiding een be-
tere doorstroming van de goede-
ren, omdat aan de kant van de ont-
vangstzijde acht laad- en losdocs 

gebouwd gaan worden. Voor uit-
gaande goederen gaat de bestaan-
de voorziening uitgebreid worden 
met elf laad- en losdocs. Totaal be-
schikt Levarht dan over 45 laad- en 
losplaatsen. Veel aandacht zal wor-
den besteed om in de dertien nieuw 
te installeren koelruimten de gro-
te verscheidenheid van producten 
bij de juiste luchtvochtigheid en bij-
passende temperatuur op te gaan 
slaan. Ook zullen ruimtes ingericht 
worden om verschillende exotische 
vruchten te rijpen, zodat deze ‘Rea-
dy to eat’ bij de consument op tafel 
gezet kunnen worden. De uitbrei-
ding van het bedrijf gaat ongeveer 
een jaar duren.

Nostalgie De Blauwe Beugel
Aalsmeer - Nostalgie, jachthaven 
De Blauwe Beugel. Het bruisende 
hart in de zomermaanden met een 
gezellige restaurant en altijd actie-
ve bootjesmensen. Even een patatje 
halen of een ijsje eten bij de Beugel. 
Het hoorde ‘gewoon’ bij een dagje 
op de Westeinderplassen. Leuk was 
het ook om met het pontje vanaf de 
dijk over te varen en te genieten van 
de zon, de gezellige drukte en veel-
al bekenden. Helaas, de jachthaven 
is niet meer. 
‘Gesloten in verband met renovatie’ 
staat op een geld bordje bij de lege 
haven. De nu ietwat troosteloos uit-
ziende restaurant en loodsen gaan 
een nieuwe bestemming krijgen. 
Tenminste dat wil de nieuwe eige-
naar als onderdeel van zijn plan ‘De 
Lente’. De uitdaging voor De Lente 
B.V., is om van het gebied rondom 
De Blauwe Beugel, Oosterbalkgat, 

Bonkengat tot Koddespoel en het 
Zwet een natuurgebied te maken. 
Het voornemen bestaat om jachtha-
ven De Blauwe Beugel op een an-
dere wijze te gaan gebruiken. De 
Lente B.V. wil ter plaatse de herin-
nering aan het aldaar tot in de ja-
ren zestig aanwezige natuurzwem-
bad De Blauwe Beugel doen herle-
ven, door het plaatsen van een re-
plica van de unieke duiktoren welke 
beeldbepalend was voor het zwem-
bad van weleer. 
Essentieel onderdeel van de plan-
nen is het mede creëren van faci-
liteiten waar ook gehandicapte en 
kansarme kinderen tijdens de zo-
mervakantie een fantastische va-
kantie kunnen doorbrengen aan de 
Westeinder Plassen. 
Toch weer reuring in de toekomst, 
misschien wel vanaf het volgende 
seizoen, maar wel anders...

Zomerconcert in Dorpskerk
Aalsmeer - Donderdag 20 augus-
tus wordt een instrumentaal zomer-
concert gegeven in de Dorpskerk in 
de Kanaalstraat. Dit concert wordt 
verzorgd door Wilbert Magré op de 
vleugel, Wim Magré op het orgel en 
Arjan en Edith Post op de trompet. 
Tevens worden twee nieuwe CD’s 
gepresenteerd tijdens het concert, 
die in Bolsward zijn opgenomen. 
Het belooft een prachtige avond 
uit te worden voor het hele gezin! 
De aanvang is: 20.00 uur. De musi-
ci hebben een mooi programma sa-
mengesteld met voor ieder wat wils. 
Zo spelen ze onder andere vrolij-
ke polka’s, maar ook ontbreken ge-
voelige melodieën in het program-
ma niet. Vader en zoon Magré ver-
zorgen samen ook nog enkele num-
mers vierhandig 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 gebo-

ren en samen met zijn vader Wim 
Magré geeft hij onder de naam ‘Ma-
gré & Magré’ diverse concerten in 
het land op orgel en piano. Ook is 
hij al bij het bekende EO programma 
Nederland Zingt te zien. Wim Ma-
gré studeerde aan het Zwols Con-
servatorium en bij de bekende orga-
nist Willem Hendrik Zwart. Hij geeft 
vele orgelconcerten in het land en 
maakte vele orgel CD’s. Verder is hij 
dirigent van verschillende koren op 
de Veluwe. Arjan en Edith Post be-
gonnen hun trompetstudie aan het 
conservatorium in Zwolle. Samen 
vormen zij een trompetduo dat veel 
concerten geeft door heel het land. 
Toegangskaarten zijn op de con-
certavond in de kerk te verkrijgen. 
Volwassenen betalen 12,50 euro en-
tree en kinderen tot en met 15 jaar 
7,50 euro. Ook zijn kaarten te reser-
veren met korting via 0525 - 685413 
of www.wimmagre.nl. Volwassenen 
betalen dan 10 euro en kinderen 5 
euro.

aan de Polderbaan kunnen tus-
sen 23.00 en 6.00 uur de Zwanen-
burgbaan en Aalsmeerbaan ingezet 
worden voor vliegverkeer. Hiervoor 
is ontheffing aangevraagd en ver-
leend. Het afwijkende baangebruik 
kan leiden tot extra hinder. Schiphol 
vraagt omwonenden begrip hier-
voor. Voor meer informatie of vra-
gen over het vliegverkeer tijdens de 
werkzaamheden kan contact wor-
den opgenomen met het Bewoners-
aanspreekpunt Schiphol (Bas) via 
020-6015555 of raadpleeg de web-
site: www.bezoekbas.nl - Planning 
Baanonderhoud.

Extra overlast in Aalsmeer

Opgeven mogelijk tot 24 augustus
Dagje varen naar Leiden 
met Rode Kruis Aalsmeer
Aalsmeer - Net als in voorgaan-
de jaren organiseert het Rode 
Kruis Aalsmeer ook dit jaar weer 
een boottocht voor ouderen, men-
sen met een handicap en chronisch 
zieken. Op maandag 12 september 
zal er, met een grote partyboot, die 
goed toegankelijk is voor rolstoelen, 
een tocht gemaakt worden over de 
Ringvaart richting Leiden en omge-
ving. De gasten kunnen weer genie-
ten van de boottocht, maar ook van 
de koffie of thee met gebak en als 
lunch een ‘koffietafel’. Tijdens de te-
rugtocht wordt er nog eens koffie of 
thee geserveerd.  De boot kan al-

leen uitvaren als er minimaal 80 tot 
90 gasten aan boord meevaren, zo-
dat in ieder geval de kosten kunnen 
worden gedekt. De kosten voor de-
ze dag varen plus drankjes en de 
lunch komen op 45 euro per per-
soon. Gasten en leden van het Ro-
de Kruis krijgen 5 euro per persoon 
korting. 
Wilt u op 12 september ook mee op 
deze boot en mee genieten van de 
rondvaart? Aanmelden kan bij Ine-
ke Hoogeveen via 328613 of Marie 
Kluinhaar via 342228. De aanmel-
ding moet wel uiterlijk op maandag 
24 augustus binnen zijn.

Aalsmeer - Circus Freiwald komt 
nu echt naar Aalsmeer. Er gaat een 
feestje gevierd worden rond olifant 
Buba, die alweer 35 jaar gelukkig is 
in het circus. De tent gaat verrijzen 
op het parkeerterrein aan de Dreef 
in de Hornmeer. 
Er worden voorstellingen gegeven 
van donderdag 20 tot en met zon-
dag 23 augustus. De première is 

5 Shows Circus Freiwald
donderdag om 19.00 uur. Op vrij-
dag wordt een show gegeven om 
17.00 uur, zaterdag kan om 15.00 en 
om 19.00 uur genoten worden al-
le acts en zondag begint de voor-
stelling om 14.00 uur. Kijk voor in-
formatie en het kopen van tickets 
op www.circus-freiwald.nl. In diver-
se supermarkten liggen overigens 
kortingsbonnen. 

Maandag beginnen de scholen weer

Hutten timmeren tijdens 
de Kindervakantieweek
Aalsmeer - De Kindervakantie-
week is afgelopen maandag 10 au-
gustus, van start gegaan. Op het 
terrein van de atletiekvereniging in 
de Sportlaan genieten liefst 195 kin-
deren een week lang van lekker bui-
ten spelen en deelnemen aan diver-
se activiteiten. Traditiegetrouw be-
gint de Kindervakantieweek altijd 
met het bouwen van hutten, zo ook 
maandag. Met de hamer in de hand 
arriveerden de jongens en meis-
jes en het enthousiasme was op 

alle gezichten af te lezen. De he-
le dag is druk getimmerd. Er werd 
zelfs nauwelijks de tijd genomen om 
even lekker te lunchen. De hamers 
gaan aan het einde van de dag weer 
mee naar huis, maar mochten dins-
dag en donderdag weer meegeno-
men worden. Beide dagen mag aan 
de hut gewerkt worden. Natuur-
lijk geeft ieder team een persoonlijk 
tintje aan hun ‘onderkomen’ door 
deze te voorzien van gezellige schil-
derwerkjes. Dinsdag 11 augustus, 

stond een sportieve dag op het pro-
gramma. Aan de ouders en begelei-
ders werd gevraagd om niet te ver-
geten om naast de hamers en het 
lunchpakket ook zwemspullen in de 
tassen te stoppen. Ook op woens-
dag, samen met een handdoek, 
want deze werd een zeskamp ge-
houden. Vandaag, donderdag 13 
augustus, staat onder andere in 
het tekenen van knutselen en mor-
gen, vrijdag 14 augustus, moet he-
laas afscheid genomen worden van 
de hutten. Nog een paar laatste fo-
to’s, want al in de ochtend worden 
de bouwwerken afgebroken. De-
ze laatste dag van de Kindervakan-
tieweek dienen de kinderen goede 
(wandel)schoenen aan te hebben. 
De week wordt in de avond fees-
telijk afgesloten met een disco in 
de N201 vanaf 19.30 uur. Om 21.00 
uur zijn alle ouders welkom. The-
ma is superhelden en aan alle jon-
gens en meisjes is gevraagd ver-

kleed te komen. Gelukkig trouwens 
dat de hele week de EHBO aanwe-
zig is. Met een hamer op je vinger 
slaan is best pijnlijk en een splinter 
in je voet doet ook zeer. Degenen 
die dit overkwam, kregen professi-
onele hulp inclusief een beetje extra 
aandacht. De Kindervakantieweek 
wordt georganiseerd door de Bin-
ding en staat onder leiding van Tes-
sa Westerhof en Onno Koblens. De 
twee kunnen rekenen op een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers. 

Maandag starten scholen weer
Vast en zeker dat de deelnemers 
aan de Kindervakantieweek maan-
dag op school nog vol zitten van 
hun avontuur in de Sportlaan. Want 
ja, maandag 17 augustus gaan de in 
de vroege ochtend alle schoolbellen 
weer. Het wordt weer drukker op de 
weg. Aan inwoners wordt gevraagd 
rekening te houden met alle jeugdi-
ge deelnemers aan het verkeer!
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Piet van Leusden, directeur Bouwmaat (rechts) samen met Peter van Eick, 
voorzitter werkgroep sponsoring Ride for the Roses net na de ondertekening 
van het sponsorcontract.

Ieder bedrijf kan bijdrage leveren
Warm welkom sponsors 
bij Ride for the Roses
Aalsmeer - Over iets meer dan drie 
weken wordt de 18e editie van de 
Ride for the Roses gereden. Op 6 
september gaan ruim 10.000 fietsers 
op pad en halen daarmee geld op 
voor KWF Kankerbestrijding. Geld is 
van cruciaal belang om onderzoek 
naar kanker mogelijk te maken. Dit 
jaar komt de opbrengst van de Ri-
de for the Roses geheel ten goe-
de aan hoogstaand wetenschap-
pelijk onderzoek naar immunothe-
rapie tegen melanoom (de meeste 
kwaadaardige vorm van huidkan-
ker). Bouwmaat is één van de spon-
sors en door het onlangs onderte-
kenen van het sponsorcontract is 
het bedrijf als lokale hoofdspon-
sor verbonden aan de Ride for the 
Roses. De onderneming zamelt op 
veel manieren geld in voor de Ri-
de. “Medewerkers mogen vakantie-
uren inleveren voor het goede doel 
en er komt een actieweek waar-
in wij aan onze klanten gaan vra-
gen hun spaarzegels (normaal voor 
mooie cadeaus) te doneren voor de 
Ride for the Roses. Voor iedere vol-
le spaarkaart maken wij 2,80 eu-
ro naar de Ride for the Roses over”, 

vertelt directeur Piet van Leusden. 
Bouwmaat-medewerkers staan zelf 
ook aan de start op 6 september. In-
middels hebben zich 50 deelnemers 
ingeschreven, maar Piet van Leus-
den rekent op meer dan 100 deel-
nemers. “Iedere deelnemer krijgt 
van ons een origineel Ride for the 
Roses-Bouwmaat wielershirt. Ook 
hebben we een aantal shirtsponsors 
gevonden die ieder 500 euro done-
ren aan de Ride voor de vermelding 
van hun logo op onze shirts. Sa-
men met hen, onze medewerkers en 
klanten maken we een vuist tegen 
kanker!” Ieder bedrijf, groot of klein, 
kan iets betekenen in de strijd tegen 
kanker en sponsor worden. Dit kan 
door het meedoen aan het evene-
ment met een bedrijfsteam, een fi-
nanciële bijdrage leveren in ruil voor 
reclame of lokale sponsor worden. 
De vrijwilligers van de werkgroep 
sponsoring gaan graag met het be-
drijfsleven in gesprek over de mo-
gelijkheden. Interesse? Stuur een 
mail naar sponsoring@rideforthero-
ses.nl of neem contact op met Pe-
ter van Eick, voorzitter van de werk-
groep, via tel. 06-57579394.

Verdien ook een pluim
Lever lege batterijen in en 
scoor voor het milieu
Aalsmeer - De heer Jongkind en 
mevrouw Koppers uit Aalsmeer ver-
dienen een Pluim. Zij vielen in de 
prijzen door mee te doen aan de 
landelijke campagne ‘Lege batte-
rijen? Lever ze in en win!’ van Sti-
bat (Stichting Batterijen). Met deze 
deelname bewijzen deze inwoners 
zichzelf en het milieu een uitsteken-
de dienst. 
Door lege batterijen in te leveren, 
maakt u elke maand kans op mooie 
prijzen. De prijzen die verloot wor-
den zijn honderd Rode Pluimen 
van tenminste 25 euro, twee reis-
cheques van 500 euro en een reis-
cheque ter waarde van maar liefst 
1000 euro. Wilt u ook meedoen? 
Doe tien lege batterijen in een zakje 
samen met uw naam, adres, e-mail-
adres en telefoonnummer, lever de-

ze in bij één van de ruim 24.000 in-
leverpunten van Stibat. Deze zijn te 
vinden bij onder andere supermark-
ten, doe-het-zelfzaken en speel-
goed-, elektronica- en fotowinkels. 
Inleveren kan ook bij het gemeente-
depot of de chemokar. Elke maand 
is er een trekking uit de door Sti-
bat opgehaalde zakjes met batte-
rijen. Kijk voor meer informatie over 
de actie én de bekendmaking van 
de prijswinnaars op www.legebat-
terijen.nl.
 
Nieuw leven
Stibat zamelt zo veel mogelijk bat-
terijen in voor recycling. Oude bat-
terijen krijgen een nieuw leven, bij-
voorbeeld als kaasschaaf, zaklamp 
of fiets. Bovendien komen stoffen 
die schadelijk kunnen zijn voor het 
milieu, niet in de bodem terecht. 
Zo wordt gewerkt aan een schone-
re planeet. Door lege batterijen in te 
leveren, levert u daar een bijdrage 
aan. Geen lege batterijen in de af-
valbak, maar inleveren bij de inle-
verpunten van Stibat. Dat verdient 
een Pluim. Met de Pluim kiest de 
ontvanger zelf een cadeau uit de 
honderden bestedingsmogelijkhe-
den, bestaande uit belevenissen, 
producten en goede doelen. Om zelf 
van te genieten of samen met vrien-
den en familie. Naar een attractie-
park of museum bijvoorbeeld. Een 
workshop volgen of een dagje naar 
de sauna. Er zijn Pluimen in ver-
schillende kleuren. Winnaars krij-
gen een Rode Pluim die bij beste-
ding minstens 25 euro waard is.

Eendjes voeren, vergeet het maar
Bankje Molenvliet vernield

Aalsmeer - “Wil ik lekker eend-
jes gaan voeren met mijn zoontje, is 
de bank vernield op de Molenvliet. 
Niet leuk!”, laat Joost Keessen we-

ten. Vernielingen zijn een doorn in 
het oog bij velen. Toch gebeurt het 
regelmatig dat bankjes, bloembak-
ken en ander straatmateriaal ten 
prooi valt aan vandalisme. De ge-
meente heeft onlangs de balans van 
een half jaar opgemaakt. In de eer-
ste maanden van 2015 hebben van-
dalen in Aalsmeer en Kudelstaart 
voor ruim 7.600 euro aan schade 
aangericht. Alle schade komt voor 
rekening van de gemeente en dus 
voor rekening van de inwoners. De 
gemeente hoopt samen met inwo-
ners vaker te kunnen optreden te-
gen vandalisme. Wie een vernie-
ling ten gevolge van vandalisme 
ziet, wordt verzocht dit te melden 
bij de Servicelijn van de gemeente 
via 0297-387575 of bij de politie via 
0900-8844. Een melding vergroot 
de pakkans van de daders. Wie een 
vernieling ziet gebeuren, mag direct 
112 bellen!

‘Film & cocktail middag André Rieu in New York’
Op donderdag 20 augustus is er een filmmiddag over André Rieu in 
New York in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ te Kudelstaart. Om 14.30 uur bent 
u van harte welkom in ons restaurant, en om 15.00 uur zal de film van 
start gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Consumpties zijn voor 
eigen rekening. 
Tijdens deze gezellige middag kunt u ook een heerlijke cocktail bij ons 
komen drinken. Natuurlijk ook een biertje of iets fris. Komt u ook gezellig 
langs?

‘Handwerken in Zorgcentrum Aelsmeer’
Het handwerken wordt georganiseerd door het Rode Kruis en u kunt 
zelf aangeven wat u graag wilt handwerken. Indien u materiaal van de 
organisatie gebruikt, dan wordt uw handwerk als het af is, verkocht en 
de opbrengsten gebruikt voor het goede doel. Sokken breien is altijd 
gewenst, want dat kunnen niet veel mensen meer. Maar andere breisels, 
hand- of haakwerkjes zijn ook welkom.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Eenvoudig bestellen, snel ophalen
Jumbo opent Pick Up Point 
voor online bestellingen
Aalsmeer - Goed nieuws voor klan-
ten van Jumbo: De winkel in de Op-
helialaan 124 opent op dinsdag 18 
augustus een Pick Up Point voor 
online bestellingen. Inwoners van 
Aalsmeer en omgeving kunnen hun 
boodschappen eenvoudig bestellen 
op Jumbo.com en de bestelling ver-
volgens snel ophalen bij de speciale 
balie in de winkel. Jurgen Zaal, on-
dernemer van Jumbo Aalsmeer, kijkt 
er naar uit om klanten kennis te la-
ten maken met de nieuwe service: 
“Bij alles wat we doen staat de klant 
centraal. Met het Pick Up Point ko-
men we tegemoet aan de wens van 
onze klanten om overal en op elk 
moment boodschappen te kunnen 
doen. Of dit nu in de winkel of on-
line is. Uiteraard bieden we ook bij 
het ophalen van online bestellingen 
de persoonlijke service die klanten 
van ons gewend zijn.”

Zeven zekerheden
Frits van Eerd, algemeen directeur 
Jumbo Supermarkten is trots op de 
opening van het Pick Up Point. “Ge-
weldig dat we nu ook voor inwoners 
van Aalsmeer online het verschil 
kunnen maken. Vanzelfsprekend 
garanderen we ook bij online be-
stellingen de unieke Jumbo formu-
le van de beste service, het grootste 
assortiment en de laagste prijs door 
middel van de zeven zekerheden. 
Dit zijn garanties waarmee we on-
ze beloften aan de klant iedere dag 
nakomen. In onze webwinkel vind je 
bijvoorbeeld het grootste online su-
permarktassortiment. Mist de klant 
toch iets? Dan halen we het in huis. 
Daarnaast bieden we ook online ge-
garandeerd de laagste prijs.”

Bestellen en ophalen
Met het Pick Up Point in Aalsmeer 
opent Jumbo het 97e afhaalpunt 
voor online bestellingen in Neder-
land. Klanten die online een be-
stelling doen, kunnen hun bood-
schappen de volgende middag van-
af 16.00 uur ophalen. 

Op zaterdag is het mogelijk de be-
stelling vanaf 09.00 uur op te ha-
len. De boodschappen moeten dan 
op vrijdag voor 12.00 uur besteld 
zijn. Bij het ophalen van de bestel-
ling kan er betaald worden met pin. 
Het Pick Up Point is van maandag 
tot en met vrijdag vanaf 16.00 uur 
geopend tot de sluitingstijd van de 
winkel. Op zaterdag is het Pick Up 
Point vanaf 09.00 uur geopend. 

Borrel Aalsmeer in 
Welkom Thuis

Aalsmeer - Vanmiddag, donderdag 
13 augustus, vindt de 33ste editie 
plaats van de netwerkbijeenkomst 
Borrel Aalsmeer. Inmiddels hebben 
50 netwerkers zich al aangemeld, 
maar dit is niet verplicht. Netwer-
ken met het mooie weer op het dak-
terras van Restaurant Welkom Thuis 
met uitzicht op de Westeinderplas-
sen. Iedereen is vanaf 17.00 uur wel-
kom en de entree is gratis. Ben je 
verhinderd? Noteer dan alvast 10 
september, 8 oktober en 12 novem-
ber in de agenda, elke tweede don-
derdag van de maand. Meer infor-
matie op www.borrelaalsmeer.nl. 

Energieloket van Sienergie in het Boekhuis. Inzet: René Raadschelders, advi-
seur energie besparen (eigen foto).

Iedere woensdagmiddag
Gratis isolatiecheck bij 
Energieloket Sienergie
Aalsmeer - Met dit prachtige zo-
merweer moet je nog niet denken 
aan guur herfstweer en winterse 
kou. Toch is het goed om juist nu na 
te denken over woningisolatie, zo-
dat u er ook straks lekker warmpjes 
bij kunt zitten. Sienergie denkt met 
u mee en voorziet u van een onaf-
hankelijk energiebespaaradvies en 
bij het Energieloket in het Boekhuis 
is dat bovendien geheel gratis. Ie-
dere woensdagmiddag van 15.00 

tot 18.00 uur zit de energieadviseur 
van Sienergie in het Boekhuis voor 
u klaar om samen met u de isola-
tiecheck voor uw woning te doen. 
U krijgt inzicht in de mogelijkhe-
den, wat u ermee kunt besparen en 
wat het kost. Daarnaast wijst hij u de 
weg naar betrouwbare en vakkun-
dige isolatiebedrijven. Velen gingen 
u voor en profiteren nu van een la-
ge energierekening en meer woon-
comfort. 
De overheid helpt u overigens bij 
het investeren. Zo geeft de ge-
meente Aalsmeer nog steeds sub-
sidie voor energiebesparende maat-
regelen. Ook blijft het lage BTW-
tarief op arbeid bij woningisolatie 
voorlopig nog bestaan. En dan is 
er in Aalsmeer de zeer aantrekke-
lijke duurzaamheidslening. Dat alles 
maakt investeren in energie bespa-
ren nu extra aantrekkelijk. Het Ener-
gieloket van Sienergie is gevestigd 
in het Boekhuis in de Zijdstraat 12 
in het Centrum. 

                          Het insect van San Sia in wording.

Kunstroute op 19 en 20 september
Ode aan het insect op
de Historische Tuin
Aalsmeer - In aanloop naar de 
Kunstroute zaterdag 19 en zondag 
20 september besteedt de Nieu-
we Meerbode de komende weken 
aandacht aan deelnemende kunste-
naars. Vandaag staat beeldhouw-
ster San Sia -alias- Karina Tan in de 
schijnwerpers. Sinds 2013 is Kari-
na Tan voorzitter van de Vereniging 
Amstellandkunst VAK. Waarin ook 
veel professionele kunstenaars uit 
Aalsmeer bij aangesloten zijn. 

Maatschappelijk karakter 
In de Historische Tuin expose-
ren Naast San Sia ook Sunny Nee-
ter, Neely Schaap, Jan-Willem Wou-
ters en Christina Villalba. Bezoekers 
kunnen veel plezier beleven aan  
hun van papier-maché gemaakte 
reusachtige insecten. Meer dan le-
vensgroot, kleurig geestig zijn het 
beesten geworden om van te gaan 
houden. “Met elkaar hebben wij ge-
zocht naar een actueel en leuk the-
ma en wij kwamen uit op ‘bestui-
ving’. Geen bestuiving is mogelijk 
zonder het insect. De mens heeft 
weliswaar een haat-liefde verhou-
ding met insecten, maar wij kunnen 
niet zonder hen. Daarnaast heb-
ben de kunstenaars ook gekeken 
naar een maatschappelijk thema. 
Wij kwamen uit bij het maken van 
een koppeling tussen de VAK kun-
stenaars en Aalsmeerse ouderen.” 
Sunny Neeters en Neely Schaap 
zijn een aantal dagen naar de werk-
plaats van Zorgcentrum Aelsmeer 
gegaan en met 15 ouderen hebben 
zij een mooi project opgezet dat is 
gebaseerd op de Historische Tuin 
en de Tuin van Matisse. Aan deze 
Franse kunstenaar heeft het Stede-
lijk Museum een grote tentoonstel-
ling geweid. Neely werkt in het Ste-
delijk en het Museum was zo vrien-
delijk om al het papier te doneren 
dat het Zorgcentrum nodig had bij 
het maken van de papier-maché in-

secten.  Het was ontroerend om te 
zien hoe de deelnemers vol overga-
ve en enthousiasme aan het werk 
gingen. Er werd geknipt, geplakt, 
gescheurd en geschilderd. Onver-
moeibaar werkten de 88 plussers 
door. Voor de kunstenaars was het 
zo dankbaar om iets te kunnen doen 
voor de ouderen. Zij waren in staat 
mensen iets te laten doen waar ze 
heel blij van worden. 
Het resultaat is verbluffend en is tij-
dens de Kunstroute te bewonde-
ren in de Historische Tuin, dicht ge-
noeg bij het Zorgcentrum zodat de 
makers ook naar hun creaties in de 
rozenkas kunnen komen kijken. Na 
het kunstweekend zullen de insec-
ten een vaste plaats krijgen in Zorg-
centrum Aelsmeer. 

Kleffe boel
San Sia werkt gewoonlijk met steen 
en brons. “Dat materiaal kan ik naar 
mijn hand zetten. Maar papier-ma-
ché. Ik vind het maar een klef-
fe boel. Wij gebruikten de ouder-
wetse manier, papier en behanger-
slijm, ik bakte er helemaal niets van, 
dit gaat om zo een andere struc-
tuur. Het was echt een confrontatie, 
ik heb het materiaal zo onderschat, 
het laat zich gewoon niet leiden. Ik 
heb er heel wat tijd inzitten, maar 
ben er inmiddels wel achter dat het 
niet mijn materiaal is en dat ik ook 
lang niet het mooiste insect heb ge-
maakt. Zeker nu ik het werk heb 
gezien van mijn collega’s. Er zitten 
werkelijk juweeltjes bij. De bezoe-
kers zullen echt verbaasd staan. Wij 
hebben ook zulke leuke ideeën over 
hoe wij de rozenkas gaan inrichten.” 
Aan enthousiasme ontbreekt het 
niet bij San Sia en met haar ontwerp 
‘Tiger Naturalis Libellum’ zal het ook 
best mee vallen. Maar ja, een kun-
stenaars stelt nu eenmaal hoge ei-
sen aan zichzelf!
Janna van Zon  



Ballenboom voor Shai
Een heerlijke plek om de

dag te beginnen

Diesel en zijn visvriend

Varen met Bo en Gabber

Tokkie net een acrobaatje

Bulldoggen genieten samen

Merels maken nest in tuin

Stil genieten...
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Rijsenhout - “Mijn favorie-
te plek in onze grote tuin. Echt 
een heerlijke  plek om de dag 
mee te beginnen met een ont-
bijt of om kop koffi e te drinken, 
maar ook om een biertje te ne-
men met vrienden en gezelli-

ge gesprekken mee te hebben. 
Regelmatig schuift er iemand 
aan. De zomer kan voor mij niet 
lang genoeg duren”, laat Wilma 
Spaargaren van de Bennebroe-
kerweg weten.

Aalsmeer - “Wij zijn Steven en 
Peter en wonen sinds 2 jaar met 
veel plezier in Aalsmeer. Sinds 
kort hebben wij 2 Franse bull-
doggen. Ze genieten samen, net 
zoals wij van onze tuin. Het was 
een wildernis, maar wij hebben 
met veel werken er iets moois 

van proberen te maken. Deze 
foto vonden wij zo leuk. Samen 
even genieten zou het boven-
schrift wel kunnen zijn.
Ik hoop dat u er net zo over 
denkt en dat onze honden Fem-
ke en Noa een plekje krijgen in 
de krant.”

Aalsmeer - “Dit is Shai, hij is 
een huskamute (een kruising 
tussen een Siberische husky 
en een Alaskan malamute) en 
is 8 jaar oud. Wij wonen in Ku-
delstaart. Shai heeft een grote 
liefde voor ballen. Tennisballen, 

voetballen, basketballen. Het 
maakt niet uit, als het maar een 
bal is. Nu hebben wij het ver-
moeden dat Shai denkt dat wij 
een speciale ‘ballenboom’ in de 
tuin hebben staan. Het liefst zou 
hij alle ‘ballen’ willen plukken”, 

Hortensia in volle bloei
Aalsmeer - “De hortensia is vol in bloei! En tot in de dijksloot, wat 
een mooie combinatie met de waterlelies”, aldus de korte en bondi-
ge uitleg van Nels de Vries.

Kudelstaart - “Al jaren hebben 
wij een stel merels in de tuin 
die meerdere keren per jaar een 
nest jongen grootbrengen. Als 
de jongen het nest al uit zijn, 
worden ze op de grond nog ge-
voerd door pa en ma.

Het mereljong is eerst aan het 
bedelen om een hapje eten en 
pa merel geeft een lekker slak-
je aan het jong”, vertellen Jan en 
Olga Commandeur uit de Haya 
van Somerenstraat. 

Rijsenhout - Mijn naam is Die-
sel en ik woon bij mijn bazen in 
Nieuw-Vennep. Dagelijks ben ik 
heerlijk buiten en struin ik door het 
gras en langs de watertjes in mijn 
buurt. Aan de waterkant kom ik re-
gelmatig een vaste bezoeker te-
gen, die bij ons zit te vissen. Ook 
vangt deze visser altijd een visje 
voor me, die ik dan heerlijk op peu-
zel. Mijn visvriend maakte deze fo-

to van mij in de knotwilg. De visser 
maakte van mijn foto een vergro-
ting en stopte die bij mijn bazen in 
de brievenbus, dat vind ik erg aar-
dig. Ik ben dan niet de kat van de-
ze visser, maar hoop voor hem, dat 
mijn mooie foto misschien toch een 
plaatsje krijgt in uw krant”, aldus 
verwoord door Ruud Meijer uit Rij-
senhout. Iedereen krijgt tot slot een 
kattengroet van Diesel.

Aalsmeer - “Bij deze stuur ik 
jullie een foto van onze kanjers. 
Op de foto zien jullie Rottwei-
ler Bo, 3 jaar, en Mechelse her-
der Gabber, 12 jaar. Met mooi 
weer is gaan ze graag mee een 
stukje varen. En zoals jullie zien 
wordt het plekje op de punt van 
het bootje gedeeld door ‘broer 
en zus’. De hondjes hebben al-

tijd een hoop bekijks als ze zo 
samen op de punt staan. Het is 
ook een echt Aalsmeers plaatje, 
met aan beide kanten de alom 
bekende seringenakkers. Wij zijn 
ontzettend blij en trots op on-
ze honden en wij hopen dat ze 
een plaatsje krijgen in de Nieu-
we Meerbode.” Nanda Spaarga-
ren van de Uiterweg. 

Aalsmeer - “Wat valt hier nog bij te vertellen; stil genieten, dat is 
wat hierbij hoort”, aldus Rob van der Plas over zijn prachtige tuin.
Aalsmeer - “Wat valt hier nog bij te vertellen; stil genieten, dat is Aalsmeer - “Wat valt hier nog bij te vertellen; stil genieten, dat is Aalsmeer

Paard in tuin is droomwens

Kudelstaart - Tokkie wordt ze 
genoemd door haar vriendinne-
tje Senna. Eigenlijk is het een 
oud Noord-Hollandse blauwe 
raskrielkip. In het kippenhok 
van Caroline Bax en Senna van 
Kessel in het Einthovenhof zit-
ten nog 4 andere kippen. Tok-
kie is 9 jaar, een jaar ouder dan 

Senna. Af en toe legt ze nog een
eitje en dat is best knap aange-
zien de jaren toch gaan tellen. 
Tokkie is het allerliefste kipje van 
Senna en daarom pikt zij haar er 
altijd tussenuit. Zodra Senna op 
bezoek komt doet ze leuke din-
gen met Tokkie. De kip is dan net 
een acrobaatje.

Aalsmeer - “Heel erg fi jn is de-
ze tuin. Ik hou enorm van wroe-
ten in de aarde, vooral met mooi 
weer. Dat gold ook voor mijn kat 
Beer. Uren hebben wij samen in 
onze tuin doorgebracht. Hij sla-
pend in de zon of beschut onder 
een plantje. Ik vooral op mijn 
knietjes. Maar van het voorjaar 
is plotseling mijn grote tuin-
vriend overleden. We hebben 

een eervol plekje gevonden in 
de tuin. Onder het beeldje van 
het buigend meisje ligt Beer 
(onze kat) begraven. Hoe mooi 
is dat, in zijn vertrouwde omge-
ving. Ik wroet ondertussen door 
op mijn knietjes, ik weet zeker 
dat Beer een oogje in het zeil 
houdt”, aldus het mooie verhaal 
met prachtige foto’s van de tuin 
van Tanja van Vliet.

Aalsmeer - “Dit is ons lieve haf-
linger Bolita. Ze is 29 jaar oud ge-
worden, maar zij liet een droom-
wens in vervulling gaan.
Een eigen paard in de achtertuin. 
Gras maaien hoeven we nooit te 
doen. Dat vinden onze paarden 
zonde, want dat is veel te lekker. 
Soms pikken ze ook een prachti-

ge Annabelle mee en dan moe-
ten we even streng zijn, want die 
prachtige witte bollen langs de 
vijver zijn nou net niet bedoeld 
voor de paardjes. Het is altijd 
heel gezellig bij ons in de tuin, 
mens en dier en daar genieten 
we heel erg van”, aldus de fami-
lie Brommer.

Aalsmeer - “Als de plaatse-
lijke kringloop bezocht wordt 
komt soms een idee bovendrij-
ven. Metalen en/of plastic ver-
gieten zijn voor een zacht prijs-
je te koop en kunnen met wat 
kettingen en handigheid aan el-
kaar geknoopt worden als alter-

natieve hanging basket. Onder-
in een oude Nieuwe Meerbo-
de, wat grond erin en leuke fl eu-
rige plantjes. Regelmatig wa-
ter geven en mest en een zomer 
lang plezier van andersmans af-
dankertjes”, aldus de tuintip van
W. Karssing.

Hanging baskets met vergieten

Beer houdt oogje in het zeil
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Aanrijding met 
bromfiets

Aalsmeer - Op donderdag 6 
augustus heeft om tien voor 
zeven in de avond een aan-
rijding plaatsgevonden op de 
kruising Aalsmeerderweg met 
de Machineweg. Een 22 jarige 
bromfietser uit Aalsmeer kwam 
vanaf de richting Ophelialaan 
en sloeg bij de kruising links-
af de Machineweg op. Hij ver-
gat hierbij richting aan te ge-
ven. Op het moment dat de 22 
jarige afsloeg wilde een 20 ja-
rige automobilist uit Amster-
dam de bromfiets net gaan in-
halen richting Amstelveen. De 
bestuurder kon de bromfiet-
ser niet meer ontwijken. De 
bromfietser kwam ten val en 
is met letsel aan zijn knie naar 
het Amstelland ziekenhuis ver-
voerd. 

Controles op de 
Westeinderplas

Aalsmeer - Op donderdag 6 
augustus om vijf uur in de mid-
dag is de politie de Westeinder-
plassen opgegaan voor contro-
les. Er was een melding bin-
nen gekomen dat veel jeugd in 
rubberbootjes hard aan het va-
ren was. Toen de agenten ar-
riveerden waren alle bootjes 
met jeugd echter verdwenen. 
De volgende dag, vrijdag 7 au-
gustus, kreeg de politie een 
klacht van een inwoner. De-
ze persoon had een snelle mo-
torboot zien varen op de Kleine 
Poel met daar achter een surf-
plank met hierop vier kinderen, 
zonder zwemvest. Levensge-
vaarlijk met de schroef van de 
motor met veel pk’s zo dichtbij. 
Denk na voordat u kinderen op 
sleeptouw neemt!

Teveel alcohol, 
rijbewijs kwijt

Aalsmeer - Op zondag 9 au-
gustus heeft rond acht uur 
in de avond een aanrijding 
plaatsgevonden op de Oost-
einderweg. De politie is ter as-
sistentie ter plaatse gegaan. 
Nieuwe regel is dat bestuur-
ders na een botsing moeten 
blazen. Een van de betrokken 
bestuurders, een 44 jarige man 
uit Mook, bleek teveel alcohol 
gedronken te hebben. In het 
bureau stokte het ademanaly-
seapparaat bij 750 Ugl. De man 
heeft een rijverbod gekregen 
van negen uur en zijn rijbewijs 
is ingenomen. Justitie gaat de 
hoogte van de boete bepalen. 

Festival op surfeiland goed verlopen

Mobiel en bankpas kwijt 
na Summerdance festival
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond 8 augustus is op het Surfei-
land het jaarlijkse Summerdance 
festival gehouden. De politie kijkt 
terug op een goed verloop van het 
zomerfeest. Er zijn bij de ingang wel 
enkele pillen en wiet in beslag geno-
men. Van een vrouwelijke bezoek-
ster zijn een bankpas, identiteits-
kaart en een mobiele telefoon ge-
stolen en een 16 jarige inwoonster 
dacht naar dit 18+feest te kunnen 
gaan middels een van haar nicht-
je geleende id. Dit is niet gelukt, de 
beveiliging was alert. Er hebben zich 
geen ongeregeldheden voorgedaan 
op het festivalterrein. 
Wel moest de politie in actie ko-
men net na Summerdance in de 
Beethovenlaan. Tussen een en twee 
uur was het enigszins onrustig met 
feestgangers, die huiswaarts keer-

den. Ook troffen agenten een 13 ja-
rig meisje onwel aan op straat. De 
dame bleek teveel drank gedron-
ken te hebben en had een alco-
holvergiftiging opgelopen. Haar va-
der kon snel getraceerd worden en 
hij is meegegaan in de ambulan-
ce naar het ziekenhuis. De volgen-
de dag kon de jeugdige inwoonster 
weer naar huis. 
Er hebben zich geen vechtpartijen 
voorgedaan. Wel had de organisatie 
nog te maken met een lastige klant. 
Een 19 jarige Uithoornaar weigerde 
om half twee het terrein te verlaten. 
De bezoeker bleek te diep in het al-
coholglaasje gekeken te hebben. Hij 
is beboet voor openbare dronken-
schap. Agenten hebben de 19 ja-
rige over de gemeentegrens gezet 
met het advies om naar huis te gaan 
lopen. 

Brandje in fornuis in Oost
Aalsmeer - Op vrijdag 7 augustus 
rond tien uur in de ochtend is brand 
ontstaan in het fornuis in de keuken 
van een woning in de Citroenvlinder-
straat. De politie en de brandweer 
waren snel ter plaatse. Het betrof 
een kleine brand. De brandweerlie-
den wisten snel het vuurtje te blus-
sen. De inhoud van het fornuis is bui-
ten gezet ter afkoeling. De 25 jarige 
bewoonster, een 2 jarig jongetje en 
een 6 jarig meisje zijn door de ambu-
lance ter plaatse behandeld. Ze had-
den rook ingeademd, maar hoefden 
niet mee naar het ziekenhuis. 
Foto: Yvonne van Doorn

Verwarde man naakt op dak 
winkel aan Oosteinderweg
Aalsmeer - Op maandag 10 augus-
tus rond half twaalf in de ochtend 
kregen de politie, de brandweer en 
de ambulancedienst een melding 
dat op het dak van een winkel aan 
de Oosteinderweg, hoek Pontweg, 
een naakte man stond. Hij was aan 
het schreeuwen en gooide diverse 
spulletjes en kleding naar beneden. 
De verwarde man leek duidelijk on-
der invloed van alcohol of drugs. De 
man dreigde naar beneden te zul-
len springen. De brandweer bestel-
de de ladderwagen van de collega’s 
in Amstelveen, maar deze hoefde 

uiteindelijk niet ingezet te worden. 
Het is agenten gelukt de man van 
het dak af te praten. Hij betreft een 
28 jarige man zonder vaste woon-
plaats. De man is opgevangen door 
de GGD en vervolgens geboeid door 
agenten meegenomen en ter afkoe-
ling in de cel gezet. In het cellenhuis 
werd hij even later onwel. Hij bleek 
een te hoge dosis aan drugs tot zich 
genomen te hebben. De 28 jarige is 
naar het St. Lucas ziekenhuis ver-
voerd. Hij zal later gehoord worden 
door de politie. 
Foto: Yvonne van Doorn

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Kudelstaart - In de nacht van 
dinsdag 4 op woensdag 5 au-
gustus is de hoes van een mo-
tor gestolen. De hoes is ont-
vreemd op de Bilderdammer-
weg ter hoogte van Calsla-
ger Bancken tussen half één 
‘s nachts en kwart voor acht 
in de ochtend. Het betreft een 
vrij zware en regenbesten-
dige hoes, zwart/donkergrijs 
van kleur met een brede grij-
ze streep middenover. De ei-
genaren hopen dat er buurt-
bewoners zijn die iets gezien 
hebben. Er is aangifte gedaan 
bij de politie. Wie meer weet, 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844. 

Hoes van motor 
gestolen!

Regionale Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland

Burgemeester: Alleen toename 
inbraken van en uit auto’s
Aalsmeer - Op dinsdag 11 augus-
tus is de regionale Veiligheidsindex 
Amsterdam-Amstelland versche-
nen. Deze nieuwe index vervangt 
de Amsterdamse veiligheidsindex 
en de separate Amstellandgemeen-
te veiligheidsindex. De regionale in-
dex brengt in kaart hoe het met de 
veiligheid in de regio Amsterdam-
Amstelland is gesteld. De regio Am-
sterdam-Amstelland is verdeeld in 
Amsterdam en vijf regiogemeen-
ten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn) en be-
staat uit 104 buurtcombinaties. 
Met de index krijgen alle buurten in 
de regio een cijfer waardoor ze on-
derling vergelijkbaar worden. De 
veiligheidsindex bundelt informatie 
en brengt eenheid in cijfers. In de 
index zijn tot nu toe de cijfers over 
2014 en de eerste vier maanden van 
2015 opgenomen. 
De vernieuwde index geeft één 
overall regionaal veiligheidscij-
fer weer. Dat cijfer is opgebouwd 
uit drie deelindexen: Criminaliteit, 
Overlast en Onveiligheidsbeleving. 
Het gemiddelde van deze cijfers be-
paalt het overall veiligheidsindexcij-
fer van een buurtcombinatie. De in-
dex wordt drie keer per jaar bere-
kend en gaat altijd over een periode 

van twaalf maanden, waarbij 2014 
het basisjaar is. In 2014 is de vei-
ligheidsindex van de regio Amster-
dam-Amstelland berekend en het 
gemiddelde is gesteld op 100. Dit 
cijfer is opgebouwd uit drie deelin-
dexen: criminaliteit, overlast en on-
veiligheidsbeleving. Iedere buurt 
wordt vergeleken met dit gemiddel-
de en afgezet tegen de basiswaar-
de 100. Zo is eenvoudig te zien wat 
de ontwikkelingen zijn op het ge-
bied van veiligheid én welke buur-
ten hoger of lager scoren dan het 
gemiddelde. 
Sinds de eerste publicatie van de 
Amsterdamse veiligheidsindex in 
2003, zijn de maatschappelijke op-
vattingen over veiligheid veranderd. 
Zo is bijvoorbeeld jeugdoverlast de 
afgelopen jaren hoog op de agenda 
gekomen en zijn er in de regio nieu-
we prioriteiten geformuleerd op het 
gebied van veiligheid. De nieuwe re-
gionale veiligheidsindex sluit daar-
op aan. Ook sluit de nieuwe veilig-
heidsindex beter aan op vernieuw-
de (landelijke) registratiesystemen 
en andere meetmethoden. 

“Buurten scoren goed”
Burgemeester Jeroen Nobel: “De re-
gionale veiligheidsindex maakt het 

mogelijk om de eerste periode van 
2015 te vergelijken met het regio-
gemiddelde van 2014. De index laat 
het beeld zien dat de onveiligheids-
beleving in de regio is verbeterd. Uit 
de Veiligheidsrapportage komt naar 
voren dat het goed gaat met de vei-
ligheid in Aalsmeer. De veiligheids-
index geeft aan dat alle Aalsmeerse 
buurten goed tot zeer goed scoren. 
Daarnaast laten lokale politiecijfers 
een daling zien van het totaal aan-
tal misdrijven. Zo zijn de aantallen 
(winkel)diefstallen, mishandelin-
gen, vernielingen, jeugdoverlast en 
drugshandel afgenomen. Alleen het 
aantal inbraken uit of van motor-
voertuigen is toegenomen. De po-
litie heeft hier extra aandacht voor. 
Ook is de Politie Aalsmeer het zoge-
naamde ‘Zomeroffensief’ gestart om 
het aantal inbraken en insluipingen 
in de vakantieperiode te verkleinen. 
Daarnaast wil de politie de burger-
participatie via social media vergro-
ten. De gemeente ondersteunt de 
bewustwordingscampagnes van de 
politie met haar eigen communica-
tiemiddelen.” 

De regionale veiligheidsindex is te 
raadplegen via de website: www.
amsterdam.nl/veiligheid. 

Omgevallen boom weg, 
nieuw bankje Molenplein

Aalsmeer - Het extra groen in de 
winkelstraat is weer verwijderd. De 
door de storm omgevallen boom op 
het Molenplein is door de eigena-
ren een kopje kleiner gemaakt. Rest 
nog een klein deel van de stam en 
het nog omhoog staande trottoir 
op privégrond herinnert aan de-
ze prachtige boom, die al behoor-
lijk op leeftijd was. De boom heeft in 
zijn val één van de vier bankjes op 
het Molenplein zwaar beschadigd. 
Een heftige en onherstelbare deuk 
in het midden. De gemeente heeft 
na het opruimen direct actie onder-
nomen. Het beschadigde bankje is 
verwijderd en een nieuw exemplaar 
is terug gezet. Fris blauw van kleur. 
Een dergelijke verfrissing kan de 
hele Zijdstraat wel gebruiken qua 
straatmeubilair, wie weet is dit de 
eerste aanzet. Nu de boom weg is, 
gaat het nieuwe bankje waarschijn-
lijk wel gebruikt worden. Het vori-
ge exemplaar was altijd leeg, want 
in de boom zaten met name duiven 
en die gebruikten vooral dit bank-
je als toilet. Beslist niet uitnodigend 
om hier te gaan zitten. 
Overigens ontbreekt het wellicht 
aan groen in de Zijdstraat, de bloe-
metjes maken veel goed. Ze doen 
het geweldig. Prachtig zijn de bak-
ken met geraniums aan de lan-
taarnpalen, hier en in de rest van 
het Dorp. 

Seringenpark weer groen!
Aalsmeer - Een paar weken gele-
den is het nog maar. Het Seringen-

park helemaal zwart. Enkele strui-
ken en het gras verwijderd om drai-

nage neer te kunnen leggen. Het 
Seringenpark krijgt een opknap-
beurt en zorgen dat de ondergrond 
niet meer zo drassig bleef, was het 
eerste wat aangepakt is. Inmiddels 
is het unieke park weer groen. Het 
(ingezaaide) gras groeit goed en de 
struiken en bomen lijken blij te zijn 
met hun drogere bodem. Het Serin-
genpark is nog niet klaar, het park 
gaat geheel in ere hersteld worden 
en dit houdt onder andere in dat alle 
soorten seringen hier weer tot bloei 
gebracht gaan worden. Begin 2016 
start de gemeente met deze verbe-
tering in samenspraak met de Se-
ringenwerkgroep en de Historische 
Tuin. Maar zeg eerlijk, nu toch al 
prachtig om te zien hoe mooi het 
weer wordt?!

Inzet voor ouderenzorg
Lions Golfdag voor Vrienden 
van zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 18 september 
organiseren de Lionsclubs Aalsmeer 
en Ophelia de inmiddels traditione-
le jaarlijkse golfdag. De netto op-
brengst zal dit jaar gaan naar de 
Stichting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer die zich inzet voor de ou-
derenzorg in Aalsmeer. Deze stich-
ting probeert zoveel mogelijk sociale 
en culturele voorzieningen te verkrij-

gen die vanwege de terugtredende 
overheid buiten alle budgetten val-
len. De Lions Golfdag vindt plaats 
op de prachtige baan van het Golf-
park Wilnis in een uitnodigend pol-
derlandschap met schitterende wa-
terpartijen. Er zal een 18 holes Sta-
bleford wedstrijd (Texas Scramble) 
worden gespeeld met een gunshot 
start om 12.30 uur. Om deze golf-

dag tot een succes te maken en dus 
een zo hoog mogelijke opbrengst 
te realiseren voor de goede doelen 
mikken de Lionsclubs onder ande-
re ook op bedrijven die deze golfdag 
kunnen gebruiken om de contac-
ten met hun relaties te verstevigen. 
Maar ook golfers, die alleen of sa-
men met anderen willen inschrijven, 
kunnen op 18 september een ge-
zellige golfdag beleven en zijn van 
harte welkom. De faciliteiten van 
het Golfpark Wilnis met z’n heerlij-
ke terras, het sfeervolle clubhuis en 
het prima restaurant bieden na af-
loop van de wedstrijd volop gele-
genheid om deze sportieve dag met 
uw relaties en vrienden op een ple-
zierige manier af te ronden. De kos-
ten voor deze geheel verzorgde golf-
dag bedragen dit jaar 110 euro per 
persoon. Inschrijven per flight is nog 
voordeliger: u betaalt 400 euro per 
flight. Hierin zijn inbegrepen: koffie 
bij ontvangst, lunchpakket, aperitief, 
diner en drankjes. Er is op dit mo-
ment nog ruimte voor enkele flights. 
Meedoen? Wacht niet te lang en 
neem contact op met Cees de la 
Haye via 06-53195612 en ceesde-
lahaye@gmail.com of Leonie Man-
tel via 06-50526797 en leonieman-
tel@mac.com.

Monument voor ‘onze’ Frans

Aalsmeer - Frans Engel, welke 
Aalsmeerder kent hem niet. De vro-
lijke, harde stem, altijd in voor een 
praatje al fietsend door het dorp of 
koffie drinkend in de supermarkt. 
Frans kwam je overal tegen. Hij 
bracht gezelligheid. Zoals velen in-
middels weten, is Frans ziek en zal 
niet meer genezen. Hoe lang nog, 
weet geen mens, maar Frans gaat 
deze wereld verlaten. Gesteund 
door het geloof, wat als een rode 
draad door zijn leven loopt, probe-
ren velen hem zolang als dat kan bij 
te staan. Wie heeft er niet eens een 
beeldje van Maria of een bidprent-
je voor hem meegenomen van een 
buitenlandse vakantie. Een groep 
Aalsmeerders is nu op het idee ge-
komen om een mooie gedenksteen 
voor Frans te laten maken. De ge-

meente heeft reeds toestemming 
voor plaatsing gegeven op een 
openbare plek. Er zijn verschillende 
locaties geopperd. Het gaat een na-
tuurstenen tegel worden van zestig 
bij zestig centimeter en de bedoe-
ling is dat Frans zelf dit monument 
gaat onthullen, zodat hij weet dat 
hij nooit vergeten zal worden. Uiter-
aard is voor deze gedenksteen geld 
nodig. De kosten bedragen rond de 
500 euro. De groep hoopt dat haar 
initiatief door veel inwoners (finan-
cieel) gesteund wordt, zodat de-
ze herinnering aan Frans snel ver-
wezenlijkt kan worden. Omdat het 
een eenmalige actie betreft, is geen 
stichting opgericht. Dit moet ook 
weer in combinatie met inschrij-
ving bij de Kamer van Koophan-
del en dit kost weer veel extra tijd. 
Een nieuwe, tijdelijke bankreke-
ning is geopend om de benodig-
de gelden te verzamelen. De reke-
ning staat op naam van Walter M. 
de Jong en is geopend bij de ABN 
AMRO. Het nummer is NL76 AB-
NA 0532759761. Vermeld daarom 
bij een donatie ‘Frans Engel Monu-
ment’. Alle giften, groot en klein, zijn 
welkom. Als het streefbedrag ge-
haald is, zal het overgebleven geld 
geschonken worden aan het Kan-
kerfonds Nederland. Voor vragen 
kan Walter de Jong benaderd wor-
den per Facebook of via de mail: 
w.m.dejong@versatel.nl. 
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Samen praten over goede roman
Losse Leeskring leest ‘Het 
huis met de schaduw’
Aalsmeer - Donderdag 20 augus-
tus is er weer een Losse Leeskring 
in de bibliotheek in de Marktstraat. 
Samen met andere geïnteresseer-
de lezers praten over een goede ro-
man. Bent u niet in de gelegenheid 
om u voor meerdere datums vast te 
leggen? Dan biedt de Losse Lees-
kring uitkomst. Deze keer staat de 
roman ‘Het huis met de schaduw’ 
van Aminatta Forna centraal. Hier-
in krabt de schrijfster laag na laag 
af, totdat de werkelijke geschiede-
nis tevoorschijn komt. Het boek gaat 
over Laura en haar twee kinderen. 
Samen knappen zij een vervallen 
huis op, net buiten het stadje Gost 
in Kroatië. Buurman Duro helpt het 
vakantiehuis bewoonbaar te maken. 
Uit de onrust die Laura in het stadje 
veroorzaakt blijkt dat de bewoners 
van Gost niets moeten hebben van 
buitenstaanders. Langzaam wordt 
duidelijk dat Duro oude banden 
heeft met het huis, waarover een 
donkere schaduw hangt… Donder-
dag 20 augustus van 19.00 tot 21.00 
uur in bibliotheek Aalsmeer. Deelna-
me kost 7,50 euro. Bibliotheekpas-

houders betalen 5 euro De prijzen 
zijn inclusief een drankje. Kaarten 
voor de Losse Leeskring zijn te koop 
in één van de Amstelland bibliothe-
ken of te bestellen via de website  
www.debibliotheekamstelland.nl

Viering 25 jarig jubileum 
Start repetities Sonority

Aalsmeer - Na de zomerstop 
gaan de repetities van popkoor 
Sonority aanstaande dinsdag 18 
augustus weer van start. Met oog 
op het aankomende jubileumop-
treden op zaterdagavond 26 sep-
tember en zondagmiddag 27 sep-
tember breekt een drukke peri-
ode aan voor het koor. Deze op-
tredens zijn in het kader van het 
25-jarig jubileum en hebben als 

thema ‘Van zilver naar goud ’. De 
komende weken zullen worden 
gebruikt om, naast uiteraard het 
verder instuderen van muziek en 
teksten, tevens te werken aan de 
podiumpresentatie.
Voor die tijd is Sonority te beluis-
teren op zaterdag 19 september 
tijdens de Kunstroute Aalsmeer. 
Meer informatie op www.sonori-
ty.nl.

Winnaar Huib Oly met veilingmeester Coos Buis.

‘Koude kant’ wint van echte Ooren
Huib wint Jacob Oor trofee
Aalsmeer - Afgelopen zondag 9 
augustus was er weer de reünie van 
de familie Oor. Om twee uur ‘s mid-
dags was de ontvangst op de vroe-
gere kwekerij aan de Oosteinder-
weg 107, alwaar nog steeds anjers 
worden geteeld.
Hier werd ingescheept en via de 
Ringvaart vaarden alle nazaten van 
de familie Oor richting de Histori-
sche Tuin. In het veilinghuis werd 
een heel spannende strijd gestre-
den tussen de echte Ooren en de 
koude kant van de familie. Alhoewel 
veilingmeester Coos Buis de ech-
te Ooren moed in sprak, ging Huib 

Oly, van Marleen Oor, er als glorieu-
ze winnaar met de Jacob Oor trofee 
vandoor.
Na dit ‘spel’ werd er over de Kleine 
Poel gevaren om de vroegere serin-
genakkers van Opa Oor, bij het Ro-
zijntje, te bekijken en kwamen de 
verhalen van het ‘Schelepost’ vissen 
weer boven. 
Na het ophalen van alle herinne-
ringen en een rondleiding over de 
kwekerij van de jongste nazaat van 
de familie Oor, ging ieder weer huis-
waarts. Overigens niet na genoten 
te hebben van een heerlijke maal-
tijd van Aaltje.

Radio Aalsmeer zoekt 
zonnige zomerhits
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zendt 
ook deze zomer de Zomerse 50 uit, 
de hitlijst met de meest populai-
re zomerhits allertijden. Luisteraars 
van Radio Aalsmeer kunnen mee-
helpen deze landelijke hitlijst samen 
te stellen door hun favoriete zomer-
hits doorgeven. Stemmen kan tot en 
met 16 augustus op www.zomer-
se50.nl. Onder alle stemmers wordt 
een vakantie in Tsjechië verloot. De 
winnaar mag met vijftien anderen 
een week doorbrengen in een va-
kantievilla. Vorig jaar zond de lokale 
omroep van Aalsmeer de lijst ook uit 
en kwam de Noorse zanger Anders 
Nilsen binnen op nummer 1 met zijn 
zomerhit Salsa Tequila. Nummer 
2 was de Lambada van Kaoma en 
op 3 stond Bryan Adams met Sum-
mer of ’69. Wat de zomerhit van dit 
jaar is, wordt bepaald door de stem-
men die online op www.zomerse50.
nl worden uitgebracht. De uitslag 
van de Zomerse 50 2015 is bij Radio 
Aalsmeer op zondag 30 augustus te 
horen tussen 16.00 en 20.00 uur. 

Terug van vakantie
De makers van het ‘Vrijdagavondca-
fé’ zijn nog even op vakantie, ech-
ter vanaf 11 september zijn zij weer 
iedere vrijdagavond tussen 21.00 
en 23.00 uur van de partij. Maar 
zelfs tijdens hun vakantie geven 
zij mooie prijzen weg! Wil jij gratis 
met z’n tweetjes naar het optreden 
van Nielson tijdens de Feestweek 
Aalsmeer? Like dan de Facebook-
pagina van het Vrijdagavondcafé en 
laat weten waarom je zo graag naar 
zijn optreden wilt op vrijdag 11 sep-
tember. Onder alle inzenders ver-
loot het populaire radioprogram-
ma op 1 september een setje van 2 
kaartjes. De programmamakers zijn 
drukdoende Nielson meteen in de 
eerste uitzending achter de micro-
foon te krijgen voor een interview. 
Het presentatieduo Mylène en El-
bert van ‘Door de Mangel’ zijn weer 
uit het buitenland teruggekeerd en 
laten er met technici Edgar en Olaf 
geen gras over groeien. Dat houdt 
in dat zij weer vol vragen zitten voor 
een nieuw seizoen van Aalsmeers 
enige talkshow. Na zes herhalin-
gen zal Coen Eveleens als 89ste 
gast de nieuwe serie live-uitzendin-
gen starten op maandag 17 augus-
tus om 19.00 uur. Coen van jacht-
haven ’t Drijfhuis is voor de zomer-
vakantie al uitgenodigd door Jasper 
Engel van bakkerij Vooges. Jasper 
wil graag van zijn oude schoolvriend 
weten hoe hij de jachthaven toch ie-
dere keer weer vol met al die boten 
krijgt. In de ‘Top 10 van…’ komende 
maandag de favoriete muziek van 
Hans Busscher. Deze PR en Mar-
keting-medewerker van het Crown 
Theater heeft zijn 10 favoriete num-
mers op een rijtje gezet en zal de-

ze maandag 17 augustus laten ho-
ren tussen 20.00 en 21.00 uur. 

Gezondheid en Lifestyle
Komende donderdag om 20.00 uur 
is het weer tijd voor het programma 
‘Stamtafel Gezondheid en Lifestyle’. 
De presentatie ligt ook deze keer 
weer in handen van Jenny Piet en 
Rinus van Itterzon, waarbij de laat-
ste ook de techniek voor zijn reke-
ning neemt. De onderwerpen die 
zij behandelen zijn weer uiterst di-
vers: in het vaste item over de vrij-
willigerscentrale deze keer Anne-
mieke Saarloos van het Crown The-
ater Aalsmeer. Zij zal onder andere 
vertellen hoe het is om als vrijwilli-
ger voor het theater te werken. Ook 
komt Marlies Buck uit Kudelstaart 
langs om te vertellen over Cranio 
Sacraal, het zelfhelende vermogen 
van het lichaam. In het tweede uur 
schuift Betty van de Vaart aan om 
te vertellen over de Ride for the Ro-
ses. Ook is Dirk Raams weer te gast 
om voor Radio Aalsmeer te vertellen 
wat zijn fietsactie naar de Noord-
kaap heeft opgebracht voor de Cli-
niclowns en om te vertellen dat er 
een boek zal uitkomen over zijn 
fietstocht.

‘LG2tD’ en ‘t Marjolijstje
‘Lets go 2 the Disco’ het muzika-
le magazine voor het hele gezin is 
komende vrijdagavond om 18.00 
uur weer van de partij. De program-
mamakers ontvangen onder andere 
een medewerker van zwembad ‘De 
Waterlelie’ die komt vertellen over 
hun activiteiten de komende we-
ken, waaronder de zwemvierdaag-
se. Daarnaast heeft Kim afgelopen 
maandag opnames gemaakt bij de 
Kindervakantieweek en dat is na-
tuurlijk komende vrijdag ook te ho-
ren. Daarnaast weer veel muziek. 
‘’t Marjolijstje’ is een lijst alternatie-
ve muziek samengesteld en gepre-
senteerd door Marjolein Hermans. 
Daarnaast is ook de stem van Mar-
cel van der Velde te horen, want hij 
levert zijn ongezouten commen-
taar op de muziekkeuze van Marjo-
lein. Iedere zondagavond is er een 
nieuw thema, dat vaak voortkomt 
uit de actualiteit. Omdat de muziek 
in dit thema moet passen, levert dat 
regelmatig ‘niet normale’ uitkom-
sten op: bijzondere, zeldzame mu-
ziek, platen die nu niet meer ge-
draaid worden en veel alternatieve 
muziek, ’t Marjolijstje is iedere zon-
dagavond te horen tussen 23.00 en 
24.00 uur. Radio Aalsmeer is de lo-
kale omroep van Aalsmeer en om-
geving. De omroep is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel en via de livestream op 
de website: www.radioaalsmeer.nl. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter 
en Facebook.

Ambitieus koor zonder religieuze intenties

Zingen bij Amstel Gospel Choir
Amstelland - Vanaf dinsdagavond 
18 augustus start het swingende 
Amstel Gospel Choir met repeteren 
in Wijkcentrum Westend te Amstel-
veen. Kun jij goed zingen en lekker 
bewegen, dan kun je nú ervaren hoe 
het is om samen de mooiste gospel-
songs te zingen! Het koor repeteert 
wekelijks op dinsdagavonden van 
20.30 tot 22.30 uur in Wijkcentrum 
Westend. Aanmelden kan op www.
amstelgospel.nl. The Amstel Gospel 
Choir is een ambitieus koor zonder 
religieuze intenties en bestaat mo-
menteel uit 13 leden tussen de 15 

en circa 50 jaar. Dit gezellige gos-
pelkoor zingt de meest swingende 
gospels en moderne pop- en soul-
muziek op bruiloften en feestelijke 
evenementen. Het koor staat onder 
muzikale leiding van dirigent Vladi-
mir Pairel. Een avond repeteren met 
Vladimir is zeer inspirerend en leer-
zaam! Let op: Wijkcentrum Westend 
is tijdelijk gevestigd op Asserring 
188 te Amstelveen. Kijk voor meer 
informatie op www.amstelgospel.
nl. Contact opnemen kan via email: 
amstelgospelchoir@gmail.com of 
bel 06-30163324.

Dans, gym, sportfit, twirlen, volleybal

Start seizoen Omnia 2000
Aalsmeer - De start van het nieuwe 
seizoen voor SV Omnia 2000 is op 
maandag 17 augustus. Sportvereni-
ging Omnia 2000 bestaat uit 7 pro-
ductgroepen en biedt voor iedereen 
verschillende leuke sporten. Over 
heel Aalsmeer, Kudelstaart en Uit-
hoorn worden in gymzalen en sport-
hallen lesgegeven.

Dans: Nieuw bij SV Omnia 2000 zijn 
de cursussen van 10 lessen Moder-
ne Dans, Hip Hop en Techniek in the 
Beach. Daarnaast als vanouds on-
ze (street)dancelessen op bijna el-
ke werkdag in de week en de cur-
sus Ouder & Kinddans gaat weer 
van start. Beide cursussen starten 
in de tweede week van september. 
Gymnastiek/turnen: Het begint 
met leren van coördinatie en ba-
lanceren bij de peuters vanaf 2,5 
jaar. De jeugdleden leren acrobati-
sche elementen op vier verschillen-
de toestellen, te weten: balk, brug, 
mat en kastspringen. Locaties: Bac-
carastraat, Roerdomplaan, Mikado 
school in Nieuw Oosteinde, Proos-
dijhal en in Uithoorn.
Sportfit: 16+ Ers kunnen zich op 
allerlei manieren fit sporten bij SV 
Omnia. Het aanbod bestaat on-
der andere uit: bodyshape, aerobic, 
zumba, pilates dames en heren en 
conditietraining/fitness voor de he-
ren. Dus genoeg mogelijkheden om 
de spieren te trainen en fit te hou-
den. Ook voor 55+ers zijn verschil-
lende lessen, waaronder Keep Fit 
Heren onder leiding van de altijd en-
thousiaste John Vredenburg; lekker 
een uurtje bewegen zonder presta-
tie maar met een leuk balspel als af-
sluiting van het seizoen. Nieuw dit 
seizoen is Bodyshape in Westwijk 
Amstelveen met Jane Addamslaan.

Ritmische Gymnastiek: Deze 
sport biedt SV Omnia aan op wed-
strijdniveau, maar dit seizoen ook op 
recreatief niveau. Loop eens binnen 
voor een gratis proefles op woens-
dag van 16.00 tot 17.00 uur in de 
gymzaal aan de Roerdomplaan. De 
lessen zijn geschikt voor meisjes 
vanaf 6 jaar.
Twirlen: Houd je van dansen en 
vind je het leuk om oefeningen met 
een baton te leren, dan is twirlen 
iets voor jou! Als je begint met twir-
len is er veel aandacht voor de ba-
sistechnieken. Je leert dit in groeps-
verband. Bij SV Omnia 2000 zijn de 
lessen in verschillende groepen ver-
deeld. Je kunt als starten bij de be-
ginnersgroep vanaf 4 jaar. Deze 
groep traint op zaterdag van 10.00 
tot 11.00 uur in de bovengymzaal 
van de Mikado. 
Volleybal: Samen een spel opbou-
wen met een tegenstander. Er zijn 
lessen voor jeugd en volwassenen 
in competitieverband of in recrea-
tieve vorm. Je kunt al beginnen met 
volleyballen vanaf 7 jaar. De vol-
leybaltrainingen zijn op dinsdag en 
donderdag in de Proosdijhal te Ku-
delstaart. Voor de allerkleinsten zijn 
minivolleybal toernooitjes. De jeugd 
en volwassenen spelen in compe-
titieverband. Ook biedt SV Omnia 
twee recreatieve lesuren voor 16+ 
ers. Het damesteam is nog op zoek 
naar enthousiaste speelsters die het 
leuk vinden om competitie te spe-
len. Naast deze reguliere lessen 
worden er verschillende cursussen 
gegeven zoals: Pole-fitness en Ou-
der & Kinddans. Geïnteresseerd in 
één van deze activiteiten? Kijk dan 
voor het lesrooster op www.svom-
nia.nl en kom vrijblijvend langs om 
met een gratis proefles mee te doen. 

In de leer voor ontspanning en concentratie

Yoga workshops met Inge
Aalsmeer - Alweer ruim 25 jaar zit 
Inge Saraswati in Aalsmeer en heeft 
ze een bloeiend yoga en healing 
centrum. Inge heeft vaste groepen 
met veel cursisten en leerlingen, 
maar ieder jaar heeft zij weer een 
paar plekken vrij voor nieuwe men-
sen. Zo kan iedereen de rijke schat, 
die yoga in zich draagt, bij haar ont-
dekken, want een ontdekkingstocht 
is het! Veel mensen die bij Inge ko-
men zijn daar inmiddels achter en 
zien yoga als een prachtige healing 
voor hun dagelijks leven, om kalm 
en krachtig in het leven te staan. En 
vooral ook creatief en liefdevol. Dat 
kan iedereen in deze hectische tijd 
wel gebruiken, een tijd waarin veel 
mensen stress ervaren, onder ande-
re door onzekerheid over hun baan 
of onzekerheid in hun relatie. Wat is 
er mooier dan dat je dat het hoofd 
kan bieden in plaats van je hoofd te 
verliezen in gepieker en onrust.
Er zijn nog altijd mensen die niet we-
ten dat Inge Saraswati in Aalsmeer 
Oost zit. “Ik hoor nog wel eens van 
nieuwe mensen: Goh, had ik maar 
geweten dat je hier zat, dan had ik 
al veel eerdere gekomen. Dat kan 
mij wel eens verbazen, want ik heb 
hier al heel wat lessen en healing 
sessies gegeven met daarnaast ook 
de Bewustzijns trainingen Avatar en 
de Innerlijke reis naar jezelf. Ook 
mijn boek ‘De Onthulling- Het mys-

terie dat leven heet’ heeft uitgebreid 
in de pers gestaan”, aldus Inge.
Wie een yoga cursus bij Inge gaat 
volgen, gaat echt in de leer voor ont-
spanning, concentratie en het leren 
beheersen van de ademhaling, het 
lichaam en je denken. Dat schenkt 
die kracht die zo hard nodig is om 
een fijn gelukkig leven te lijden. 
Kennismaken met Inge Saraswa-
ti en een yoga workshop mee ma-
ken? Iedere geïnteresseerde is van 
harte welkom! De workshops vin-
den plaats op maandagavond 17 en 
donderdagavond 20 augustus van 
20.00 tot 21.30 uur en kosten 15 eu-
ro. Voor informatie en opgave: 0297-
328798 of info@ingesaraswati.com.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Werelddansen 
bij het Nivon

Aalsmeer - Op donderdag 10 sep-
tember begint het Werelddansen bij 
de Nivon weer. Het is wekelijks van 
half acht tot negen uur in de gym-
zaal Roerdomplaan in de Hornmeer. 
De lessen staan onder de uitste-
kende dansleiding van Anje Bos. 
Er wordt met vaart en schwung ge-
danst. Vooral mensen die in het ver-
leden met werelddansen of volks-
dansen bezig zijn geweest wil het 
Nivon wijzen op deze aardige cur-
sus. Door de moderne aanpak is het 
aanbod dansen echt verbreed en 
gemoderniseerd. Ook de muziek is 
gevarieerd en meestal erg aanspre-
kend voor wie van dansen houdt.

De cursus bestaat uit dertig lessen 
tot ongeveer eind april. Deelnemers 
dragen schoenen met geschikte zo-
len voor de gymzaal of dansschoe-
nen. Er wordt altijd een korte pau-
ze gehouden. Eerst kennis maken? 
Een proefles is mogelijk. Voor meer 
informatie en opgave: N. de Vries, 
tel. 0297-322479.

Tafeltennisseizoen van start
Aalsmeer - De vakantiestop zit er 
weer op. Woensdagavond 19 augus-
tus gaat het nieuwe tafeltennissei-
zoen weer van start in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. De erg-
ste warmte zal zeker voorbij zijn, zo-
dat iedereen weer lekker kan gaan 
tafeltennissen. Neem gerust fami-
lie, vrienden, kennissen of collega’s 
mee om een balletje te komen slaan. 
Spelen kan vanaf 19.30 tot ongeveer 
23.15 uur, er is altijd wel een tafel 
beschikbaar. Inmiddels zijn er ook 
weer enkele oudgedienden komen 
tafeltennissen:  Dick Biesheuvel en 

Jan Spaargaren. Wellicht zijn er nog 
meer spelers van het eerste uur die 
het leuk vinden om de draad weer 
op te pakken. En na afloop van het 
spelen is het altijd gezellig om nog 
wat te na te kletsen onder genot van 
een drankje in het Sportcafé De Mi-
di’s. Voor de competitiespelers gaat 
de najaarscompetitie woensdag 9 
september in De Bloemhof van start 
voor team 2 in de 4e klasse. Team 3 
start die avond uit in Purmerend in 
de 5e klasse. Het 1e team komt don-
derdag 10 september aan de bak in 
Diemen in de 3e klasse.

Kaartcompetitie 
in SCW-kantine

Rijsenhout - Op maandag 7 
september start Klaverjasclub 
Westeinder met de nieuwe 
klaverjascompetitie. Er wordt 
om de twee weken vanaf 20.00 
uur gekaart in de kantine van 
voetbalvereniging S.C.W. in 
het Konnetlaantje. De club 
heeft een gebrek aan leden 
en hoopt middels deze oproep 
nieuwe kaarters te mogen ver-
welkomen in het nieuwe sei-
zoen. Gezellig een avondje 
kaarten iets voor u/jou? No-
teer 7 september alvast in de 
agenda en stap deze datum 
eens binnen. 

Ingebruikname 
kunstgrasveld

Kudelstaart - Een grote wens van 
het bestuur en de leden van RK-
DES is in vervulling gegaan: Een 
kunstgrasveld op het sportpark aan 
de Wim Kandreef. Aanstaande za-
terdag 15 augustus is de feeste-
lijke ingebruikname. Om 9.30 uur 
vangt het officiële gedeelte aan in 
bijzijn van wethouder Gertjan van 
der Hoeven van sport en kinder-
burgemeester Vince Boom. Voor de 
jongste leden worden allerlei wed-
strijdjes gehouden. Het feest duurt 
tot rond 12.00 uur. Uiteraard is ie-
dereen welkom om deze feestelij-
ke happening bij te komen wonen. 
Het nieuwe seizoen kan voor RK-
DES beginnen!



Zaterdag ‘Rondje IJsbaan’
Volop actie in Oosterbad
Aalsmeer - Eindelijk zijn de da-
ta voor de maand augustus in Het 
Oosterbad bekend waarop er nog 
geknald en gewonnen kan wor-
den. Slechte weersomstandigheden 
noopten het bestuur verschillen-
de evenementen af te blazen, maar 
een inhaalslag kan deze maand nog 
worden gemaakt.
Aanstaande zaterdag 15 augus-
tus staat zwemmen in open water 
op het programma. Werd dit eve-
nement eerder op verzoek uitge-
steld vanwege vakanties, nu ieder-
een weer terug is kan dit evene-
ment zaterdag doorgaan. Om 13.00 
uur begint de prestatietocht open-
water zwemmen, het veelgeprezen 
‘Rondje IJsbaan’. Voor één keer mag 
er buiten het bad gezwommen wor-
den door de prachtige omgeving. 
Iedereen ontvangt een prestatiebe-
wijs als aandenken.

Waterpolotoernooi
Ook vindt deze middag het oerge-
zellige en zeer sportieve Oosterbad 
Waterpolotoernooi om de felbegeer-
de Lucassentrofee plaats met aan-
sluitend een barbecue voor ieder-

een die zich voor deze middag aan-
meldt. De kosten zijn voor eigen re-
kening. Op vrijdag 28 augustus gaat 
de nieuwste lichting kampioentjes 
afzwemmen voor het A-, B- en C-di-
ploma van 17.00 tot 18.00 uur. 

Zwemloop en Sportpassie
Op zaterdag 29 augustus komt het 
er vanaf 13.00 uur toch nog van: de 
10e Oosterbad Zwemloop in samen-
werking met Oceanus. Deze Zwem-
loop zou eigenlijk in juni gehouden 
worden, maar door een te lage wa-
tertemperatuur kon dit niet door-
gaan. Opgeven voor de Zwemloop 
kan via de website van Oceanus Tri-
athlon en voor degenen die dit al 
hadden gedaan en al betaald heb-
ben: Kom gewoon naar de start om 
13.00 uur. Tevens wordt deze dag 
Sportpassie Aalsmeer gehouden 
waar ook Het Oosterbad de deuren 
om 13.00 uur gratis voor opent.
Redenen genoeg om heerlijk te ko-
men zwemmen in het mooiste na-
tuurzwembad aan de Jac Takkade 1. 
Meer informatie is te vinden op Fa-
cebook en op de website van Het 
Oosterbad: www.hetoosterbad.nl.

Ouderensoos 
voor 55+ers

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling voor onze gezellige kaartmid-
dag? Kom gerust eens kijken en 
meedoen. Het kaarten op donder-
dag 6 augustus is gewonnen door 
An Uiterwaal met 5561 punten, op 
twee is Henk van Wichen geëin-
digd met 5409 en op drie Piet van 
As met 5288 punten. Bij het jokeren 
was Bets Teunen deze week met 81 
punten beste, gevolgd door Gerard 
de Wit met 196 punten en Henny 
de Wit met 367 punten. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Wielrennen veteranen 60+
Winst voor John Tromp
Kudelstaart - Donderdag 6 augus-
tus heeft UWTC lid John Tromp zijn 
tweede overwinning van het seizoen 
behaald in een lastige wedstrijd in 
Brakel. Er waaide een stevige wind 
en het was ruim 30 graden. Er ston-
den twee UWTC-ers aan het vertrek 
bij de veteranen 60+ wedstrijd, Zan-
tingh en Tromp. Al snel reden twaalf 
renners weg uit het peloton. In deze 
kopgroep onder andere Van Bavel, 
Hus, Pauw, de Kinkelder, Zantingh 
en Tromp. Zij dubbelde het peloton 
halverwege de wedstrijd. Met nog 
vijf ronde te gaan, lukte het vier ren-
ners te ontsnappen uit de kopgroep. 
Dit waren, Kosters, Pauw, De Kin-
kelder en Tromp. In de laatste ron-
de reed John Tromp uit Kudelstaart 
nog weg bij deze vier en kwam so-
lo aan de finish. Benno Pauw werd 

tweede en De Kinkelder werd der-
de. De sprint van de tweede kop-
groep werd gewonnen door Van Ba-
vel. Guus Zantingh werd keurig ze-
vende.

Ronde van Oldenzaal
Zondag 9 augustus waren Sven Nij-
huis en Bart de Veer (en vaders) sa-
men naar Oldenzaal gegaan. De 
nieuwelingen en junioren starten 2 
minuten na elkaar. Bij beide groe-
pen tussen de 35 en 40 renners aan 
de start. De snelheid was hoog in 
de wedstrijd, want Bart had na af-
loop een gemiddelde van ruim 44 
kilometer per uur op de teller. Bei-
de UWTC jongens deden het goed 
en konden goed volgen in hun pe-
loton. Voor Bart een elfde plaats en 
Sven werd twintigste.

‘t Rondje heet 
bridgers welkom

Aalsmeer - Maandagavond 7 sep-
tember gaan de gezellige bridge-
avonden van Bridgeclub ’t Rond-
je weer van start. De competitie-
avonden zijn iedere maandag van-
af 19.30 uur in Crown Theater 
Aalsmeer, ingang van Cleeffkade. 
Het is een royale en vriendelijke lo-
catie. Nieuwe leden zijn van har-
te welkom. Lijkt het u/jou leuk om 
mee te bridgen, aarzel niet en meld 
u aan. Voor meer informatie kan ge-
keken worden op de website http://
www.rondjeaalsmeer.edicypages.
com. Voor inlichtingen kan gebeld 
worden naar Ingrid Smit via 327300 
of 06-49192218. Ook kunnen nieu-
we leden zich bij haar aanmelden.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Sportpassie en open avond
Saté-duik duikteam Thamen
Aalsmeer - Traditiegetrouw is au-
gustus voor Duikteam Thamen de 
nachtduik maand. Dan gaan de le-
den rond 21.30 uur te water, omdat 
er dan meer en ander leven is onder 
water. Er werd voor 6 augustus een 
mooie avond voorspeld, dus een 
goede gelegenheid om een saté-
duik te organiseren. Dit houdt in dat 
er na het duiken nog een heerlijk 
sateetje op de barbecue gaat, zo-
dat gezellig nagepraat kan worden 
met een hapje en een drankje. Er 
was een goede opkomst van maar 
liefst 20 duikers. Er waren ook nog 
enkele leden die alleen voor de ge-
zelligheid aanwezig waren. Het was 
een gezellige avond die volgend jaar 
zeker herhaald gaat worden. Duik-

team Thamen is een actieve vereni-
ging die naast het wekelijks duiken 
op dinsdagavond en zondagoch-
tend, ook nog diverse andere activi-
teiten organiseert en opleidingen en 
cursussen verzorgt. Iedere donder-
dagavond wordt getraind in zwem-
bad de Waterlelie aan de Dreef van 
21.30 tot 22.30 uur. 
Op zaterdag 29 augustus is er sport-
passie in zwembad de Waterlelie en 
zullen leden van het duikteam aan-
wezig zijn om het een en ander over 
duiken en de vereniging te vertel-
len. Er kan eventueel ook een proef-
duik gemaakt worden. Op donder-
dagavond 17 september wordt een 
open avond georganiseerd. Meer 
info op www.thamen-diving.nl.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Comb. van Ackooy wint 
jonge duivenvlucht
Aalsmeer - Zaterdag 8 augus-
tus stond alleen een jonge duiven 
vlucht vanuit het Franse Peronne op 
het programma met een gemiddel-
de afstand van 289 kilometer. Met 
de Noord tot Noord Oosten wind 
werden de duiven om 10.10 uur ge-
lost en werd het dit een pittig vlucht-
je. De eerste duif van de vereniging, 
en de tiende in de Afdeling Noord 
Holland, lande om 14.28.10 uur op 
het hok bij Comb. van Ackooy in 
Hoofddorp. Zijn 924 overbrugde de 
291,842 kilometer met een gemid-
delde snelheid van 1130,441 meter 
per minuut. Jacco Vijfhuizen uit De 
Kwakel werd tweede en John van 
Duren uit Amstelveen derde. De vol-
ledige uitslag van de vlucht Peronne 
met deelname van 374 duiven van 
veertien deelnemers:

1.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
2.  J. Vijfhuizen De Kwakel
3.  J.H. van Duren Amstelveen
4.  L. v.d. Sluis Uithoorn
5.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
7.  Tim Rewijk de Kwakel
8.  Th. v.d. Wie Aalsmeer
9.  A. v.d. Wie Aalsmeer
10. W. Wijfje De Kwakel
11. M. de Block Aalsmeer
12. C. van Vliet Kudelstaart
13. J.A. van Dijk Aalsmeer
14. A.J. van Belzen Kudelstaart.

Bloemen na winst voor Comb. van 
Ackooy.

Goede presentaties Oceanus Team
Mariska Visser tweede op 
de Triatlon Leiderdorp
Aalsmeer - Zoals heel vaak dit sei-
zoen werd afgelopen zondag de tri-
athlon van Leiderdorp onder bijzon-
der zomerse omstandigheden afge-
werkt. Om half negen beten de deel-
nemers van de halve triathlon het 
spits af met het zwemmen in de Zijl 
in Leiderdorp. Triathlon Team Ocea-
nus werd bij deze halve triathlon 
vertegenwoordigd door Mariska 
Visser, Dolf de Boer, Kees Schouten 
en Jeroen Hijstek. Als eerste kwam 
Dolf uit het water, gevolgd door Je-
roen, Mariska en Kees.
Het fietsen bestond uit een heen 
en weer parcours over de, voor de-
ze gelegenheid afgesloten, provinci-
ale weg tussen Leiderdorp en Roe-
lofarendsveen, welke zeven keer 
diende te worden afgelegd. Het leu-
ke van een dergelijk parcours is dat 
je als atleet de verschillen met de 

concurrentie vrij precies in de gaten 
kunt houden. Daarna onder tropi-
sche temperaturen en weinig wind 
nog 20 kilometer hardlopen over 
een parcours van 5 kilometer, dus 
vier ronden. Ook dit parcours was 
grotendeels heen en weer, met al-
le voor en nadelen.
Mariska, Dolf en Jeroen maakten er 
een spannende Oceanus strijd van 
wie als eerste de finishlijn zou pas-
seren. De snelste zwemmer Dolf, 
moest met het lopen nogal wat ter-
rein prijs geven. Mariska verloor niet 
veel tijd met het fietsen, en maak-
te met het lopen heel veel tijd goed. 
Uiteindelijk finishte Dolf ‘overall’ als 
27e in 4.53.38, Mariska vlak daarna 
als 29e in 4.54.13 en Jeroen als 33e 
in 4.56.57. Mariska werd hiermee 
heel fraai tweede bij de dames en 
ging met bloemen naar huis. Door-
zetter Kees had het erg zwaar in de 
warmte en finishte in 5.38.19.
Bij de Olympische afstand werd het 
Oceanus team vertegenwoordigt 
door Jan van Heteren en Dennis de 
Groot. Beide presteerden naar be-
horen, Jan werd 19e in 2.16.31 na 
een sterk zwemonderdeel en Den-
nis finishte in 2.38.55 en deed weer 
een mooie ervaring op. Al met al een 
geslaagde sportdag met een ere 
plaats voor Mariska.
Ook eens mee trainen om te kij-
ken of triathlon een sport voor jou 
is? Kijk voor meer informatie op de 
website www.oceanustriathlonteam.
nll of loop vrijblijvend op dinsdag-
avond om 19.30 uur zwembad de 
Waterlelie binnen en vraag naar Jan 
van der Meer.

Zaterdag open huis nieuw 
clubgebouw FC Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de zomerva-
kantie zijn de bouwwerkzaamhe-
den aan het nieuwe clubgebouw 
van FC Aalsmeer aan de Beetho-
venlaan gestaag verder gegaan. Zo 
wordt op dit moment nog dagelijks 
door een vaste eigen onderhouds-
ploeg aan de verdere inrichting van 
het nieuwe clubgebouw gewerkt. 
Naast het door hen verrichte schil-
derwerk, tegelwerk en timmerwerk 
is er ook aandacht voor de inrich-
ting in het algemeen en het interi-
eur in het bijzonder.
Zaterdag 15 augustus is er voor de 
leden van FC Aalsmeer en ande-
re belangstellenden de gelegen-
heid om tussen 17.00 en 19.00 uur, 
onder het genot van een drank-
je, de inmiddels zich in een ver ge-
vorderd stadium bevindende nieu-
we clubgebouw aan de Beethoven-
laan te bezichtigen. In een tweetal 

korte presentaties zullen architect 
Richard Pannekoek en het bestuur 
van FC Aalsmeer een toelichting ge-
ven op onder andere de gemaakte 
keuzes voor de inrichting van het 
gebouw, de opzet van de bar en de 
bijbehorende kleuren. Verder wor-
den leden die middag in de gele-
genheid gesteld hun mening over 
de beoogde inrichting en het bijbe-
horende nieuwe interieur te geven.

Van Kouwentoernooi
Aansluitend starten om 19.00 uur 
de wedstrijden van de eerste elftal-
len voor de tweede dag van het Van 
Kouwentoernooi op het complex 
aan de Dreef. Net als andere jaren 
kent het Van Kouwentoernooi met 
deelname van KDO en RKDES weer 
een sterke bezetting en zijn de wed-
strijden beslist de moeite waard om 
bij te wonen.

Rondje Stelling: Fietstocht 
met vermaak langs Stelling
Aalsmeer - Op zaterdag 29 augus-
tus wordt voor de vierde keer de po-
pulaire fietstocht Het Rondje Stel-
ling verreden met verzorging op de 
forten in de omgeving van Aalsmeer 
en Hoofddorp. Speciaal voor gezin-
nen en jeugd zijn dit jaar extra kor-
te afstanden van 25 en 45 kilometer 
toegevoegd aan de bestaande rou-
tes van 85 en 170 kilometer over de 
Stelling van Amsterdam. Voor jeugd 
tot 16 jaar is deelname gratis. Tijdens 
de route zullen er verschillende leu-
ke activiteiten op de forten plaats-
vinden, waar de deelnemers gra-
tis aan mee kunnen doen. Zo wordt 
er op Fort aan de Drecht live gezon-
gen en geknutseld. Bij fort De Kwa-
kel kunnen ouders koffie met wat 
lekkers krijgen terwijl kinderen een 
blaaspijp geweer maken. Op het fort 
bij Aalsmeer is het Crash Oorlogs-
museum geopend voor deelnemers 
aan de fietstocht en is het fort Ku-
delstaart open voor publiek. 

Gratis wielershirt
Voor Het Rondje Stelling is een spe-
ciaal wielershirt ontworpen dat 

nu reeds is te bestellen via www.
rondjestelling.nl. Elke 10e deelne-
mer die zich inschrijft voor een van 
de afstanden van het Rondje Stel-
ling, krijgt het Stellingshirt gratis. Bij 
de jeugd maakt elke 5e deelnemer 
kans het shirt gratis te ontvangen. 
Het inschrijfgeld varieert van 4 tot 
8 euro, afhankelijk van de afstand. 
Jeugd tot 16 jaar is gratis. Inbegre-
pen zijn gepijlde routes, GPS tracks 
en gratis apps, informatie over de 
Stelling van Amsterdam en verzor-
ging onderweg. Online inschrijven: 
www.rondjestelling.nl (aanbevolen). 
Handmatig inschrijven: tegen meer-
prijs aan de start

Afstanden
De toertocht door groene natuur-
gebieden rond de stad Amsterdam 
trekt jaarlijks veel deelnemers door 
de uitgepijlde routes en de goede 
verzorging op de forten. Naast race-
fietsers voor de originele route van 
170 kilometer over de Stelling, wor-
den ook sportieve en recreatieve 
fietsers, gezinnen en zelfs e-bikers 
verwacht. De kortste afstand van 
25 kilometer is nieuw en wordt dit 
jaar voor het eerst verreden. De af-
stand van 45 kilometer kent dit jaar 
een nieuwe route door Kudelstaart, 
Aalsmeer, Hoofddorp, Leimuiden, 
Bilderdam en Uithoorn. Inschrijven 
voor de andere afstanden is nu al 
mogelijk via www.rondjestelling.nl. 
Inschrijven voor de 25 kilometer af-
stand kan alleen op de dag zelf. Het 
vertrek voor de korte afstanden is 
tussen 09.00 en 11.00 uur vanaf het 
Pannenkoeken Fort in Uithoorn of 
het Fort aan de Drecht, Grevelingen 
50 tussen 08.00 en 11.00 uur. Deel-
nemers aan de langere afstanden 
starten tussen 07.00 en 09.00 uur 
vanaf het clubgebouw van UWTC 
in Uithoorn. Meer informatie en de 
laatste nieuwsberichten zijn te vin-
den op www.rondjestelling.nl.

Tot 14 augustus spulletjes thuis
Nu inschrijven voor 18e 
Ride for the Roses
Aalsmeer - Over ruim drie weken 
staan zo’n 10.000 fietsers aan de 
start van de 18e editie van de Ri-
de for the Roses. Zondag 6 sep-
tember stappen jong en oud, ge-
traind en ongetraind, op de fiets om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor KWF Kankerbestrijding. Deel-
nemers kunnen kiezen uit toertoch-
ten van 25 en 50 kilometer of de cy-
cletour van 100 kilometer. 
Heb jij je nog niet ingeschreven voor 
dit bijzondere fietsevenement? Re-
gel dit dan vandaag nog via de web-
site www.ridefortheroses.nl. Ieder-
een die zich uiterlijk vandaag, don-
derdag 13 augustus 24.00 uur, in-
schrijft, krijgt alle deelnamebeschei-
den (deelnemersboekje, rugnum-
mer en polsbandje) thuis gestuurd. 
Schrijf je na 13 augustus in? Dat 
kan ook, maar dan dien je alle spul-
len voor aanvang van de tocht op 6 
september bij FloraHolland bij de in-
formatiestand op te halen. Zelfs op 
dezelfde dag kan nog ingeschreven 
worden, maar als je het eerder re-
gelt is dat wel makkelijker. Voor de 
organisatie, maar ook voor jezelf.

Stopjes onderweg, dagje uit
Start en finish zijn bij FloraHolland 
in Aalsmeer en de tochten gaan 
langs de prachtigste plekjes in onze 
regio. De toertochten gaan over ge-

wone fietspaden en onderweg is er 
van alles te doen. Veel horeca-gele-
genheden op de routes zorgen voor 
iets speciaals. Zo zullen er op ver-
schillende plekken Ride for the Ro-
ses koffie- of luncharrangementen 
te verkrijgen zijn waarbij een deel 
van de opbrengst afgestaan wordt 
aan dit goede doel. Iedere deelne-
mer krijgt binnenkort een berichtje 
waarin alle mogelijke ‘stopjes’ on-
derweg staan aangegeven. Voor-
beelden hiervan zijn het Fort Ku-
delstaart waarbij er speciale rond-
leidingen worden gegeven (alleen 
na inschrijving) of een bezoekje aan 
de kunstbeurs en het terras bij Ga-
lerie Sous-Terre. Hier vindt ook een 
veiling plaats met een mooi schilde-
rij van kunstenaar Clemens Briels. 
Een unieke kans om een bijzonder 
kunstwerk aan de muur te krijgen 
en meteen iets goeds te doen voor 
de Ride for the Roses. Deelnemers 
kunnen er op deze manier een dag-
je uit van maken met het hele ge-
zin, een vriendengroep, collega’s of 
de sportclub. 
De 100 kilometer route wordt in een 
peloton gefietst over openbare we-
gen. Deze tocht loopt van Aalsmeer 
naar Haarlemmermeer, Haarlem, 
Haarlemmerliede, Amsterdam, Am-
stelveen en Uithoorn en dan weer 
terug naar Aalsmeer. 
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