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Aalsmeer - Op dinsdag 16 augustus is in de ochtend een
winkeldief op heterdaad betrapt in een bedrijf op het
Praamplein. Een 28-jarige inwoner dacht de winkel te kunnen verlaten met een pot haargel onder zijn kleding. Dit werd
gezien door een medewerker.
De Aalsmeerder is overgedragen aan de politie en meegenomen naar het bureau voor
verhoor. Er is proces-verbaal
opgemaakt en de 28-jarige
moet zich verantwoorden bij
justitie.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

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

Bijna negentig procent in Aalsmeer actief!

Elkaars oren en ogen met
buurtapp Nextdoor
Aalsmeer - Nextdoor is de gratis en
besloten buurtapp voor een betere
en veiligere buurt. Nog geen half
jaar geleden in Nederland gelanceerd, maar inmiddels is bijna een
kwart van alle buurten in Nederland
actief op Nextdoor. In Aalsmeer is
dit zelfs bijna negentig procent. Er
zijn in Aalsmeer buurten met honderden, soms met wel meer dan
duizend, gebruikers. De mooie lokale verhalen van buren die elkaar
helpen, het enthousiasme van inwoners en de toegevoegde waarde van de app is eindeloos. In de
wijk Stommeer, met honderden gebruikers, is bijvoorbeeld een gestolen boot teruggevonden en in Oosteinde zijn meerdere buurtactiviteiten via de app gecoördineerd. Deze wijk heeft zelfs meer dan duizend

deelnemers aan Nextdoor. Ook in
Kudelstaart heeft de app inmiddels
honderden gebruikers en worden
hiermee ’zaken’ als boodschappen
doen, honden uitlaten en oppassen
op de kinderen geregeld. Via Nextdoor worden niet alleen deze helpende handen op loopafstand geregeld, maar zijn er ook gesprekken
over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over een buurtborrel of buurtbarbecue organiseren, een schoonmaakactie in de buurt opzetten of
over een cursus die binnenkort om
de hoek start en heel belangrijk is
natuurlijk de buurtpreventie en de
veiligheid. Ogen en oren voor elkaar.
Beter en veiliger
“De missie van Nextdoor is om door
middel van moderne technologie

2 x Actie voor verwarde man
Aalsmeer - Om half drie in de
nacht van zaterdag 13 op zondag 14 augustus kreeg de politie
meldingen van enkele buurtbewoners dat in de Gloxiniastraat
een verwarde man liep. De man
liep schreeuwend over straat en
hij kwijlde, aldus een getuige.
Agenten troffen de man uitein-

delijk in een woning aan. Hij bleek
onder invloed van drugs te zien. Hij
had teveel verdovende middelen
tot zich genomen en is met spoed
per ambulance naar het VU ziekenhuis vervoerd. Hier bleek de 26-jarige man uit Amsterdam niet lang te
willen blijven. Dezelfde zondag rond
tien uur in de ochtend liep hij op-

betere en veiligere buurten te creeren. De eigen buurt is het oudste
netwerk en staat centraal voor velen
in het dagelijks leven. Nextdoor wil
mensen binnen hun thuisomgeving
weer gemakkelijk met elkaar verbinden. Wij geloven dat waar mensen
met elkaar praten er mooie dingen
gebeuren”, legt Cor van der Leemputten van het team Nextdoor uit.
En met hem velen. In Nederland
groeit het aantal buurten dat gebruikmaakt van Nextdoor nog dagelijks.
Ook in Aalsmeer sluiten steeds
meer inwoners zich aan bij ’hun’
buurtapp. “We groeien als kool en
dat is fijn”, besluit Cor. Meer weten? Kijk dan op www.nextdoor.com
of vraag informatie bij de buren of
buurtgenoten.

nieuw verward en al schreeuwend rond in de Gloxiniastraat.
Agenten zijn weer ter plaatse
gegaan en de ambulancedienst
heeft de inwoner van de hoofdstad opnieuw naar het VU ziekenhuis gebracht. De eigenaar
van de woning in de Gloxiniastraat is door de politie aangesproken over het gedrag van zijn
gast. Hij verklaarde klaar te zijn
met deze ‘vriend’.

Eigen technische dienst

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.

Bloeiende bananenboom
in Aalsmeerse tuin
Aalsmeer - Groeien bananen in
Nederland, in ons koude kikkerlandje? Ja dus en nog wel in Aalsmeer.
Een bananenboom heeft Jaap Verzaal sinds drie jaar in zijn tuin in
het Scarlattilaantje en nu hangen
er ‘eindelijk’ bananen aan. Zo’n vijftig stuks, klein van formaat en nog
groen van kleur, maar het zijn bananen! Is het de klimaatverandering of het vertroetelen door de heer
Verzaal? In de winter, bij vorst, worden de bomen ingepakt met plastic. Want extreme kou is funest voor
fruitbomen, dus ook voor bananenbomen. Wie denkt binnenkort een

tros Aalsmeerse bananen te kunnen
kopen, moet Jaap Verzaal teleurstellen. “Niet genoeg voor de verkoop”,
zegt hij lachend. En hij vult aan: “Ik
hoop dat ze geel en eetbaar worden.”
Blijft wel uniek, een bloeiende bananenboom in Aalsmeer. Tropisch
genieten in het dorp en niet alleen op de Westeinderplassen dus,
maar ook in de tuin van de familie Verzaal in de Hornmeer. Gaarne
nog veel zon en warme dagen, misschien kunnen dan de eerste eetbare Aalsmeerse bananen geoogst
worden!

ze week weer twee vakantiegangers die op pad zijn geweest en de
Meerbode meegenomen hebben.

leuke foto. Zou de krant droog gebleven zijn?

“Voor de Isaacs kathedraal in Sint
Petersburg. Op het Centraal Station
van Helsinki. Onderweg op de boot
naar Tallinn. Aan één van de duizend
meren in Finland tot op het mooiste plein van Helsinki. Nimmer waren
wij verstoken van het nieuws uit ons
bloemendorp aan de Westeinder.”

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Een geweldige compilatie van een
vijftal foto’s. Zouden ze wel alle monumenten en attracties goed bekeken hebben? Het geeft een prachtige indruk hoe mooi Finland is. Dank
dat de Meerbode hier bij mocht zijn.
Greet Buren ging op de fiets naar
Noordwijk en nam de Meerbode
mee. Over haar dagje strand maakte
zij een gedicht op rijm en een heel

ADVERTEREN?
IN DE

Geen krant?

0251-674433

SENDYStingray

Ben jij onze nieuwe collega?

Miele specialist

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

Allerlei ‘zaken’ worden er geregeld via de buurtapp, onder andere een schoonmaakactie met elkaar houden.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Winkeldief met
pot gel betrapt

DE

JE AL 128
IE

!

128

Fotowedstrijd: Mee op vakantie

Meerbode de wereld over

vakantieparken in Nederland, pretparken, naar het strand en gezellig de Westeinderplassen op tijdens
een dagje varen.

Aalsmeer - Over anderhalve week,
op 29 augustus, beginnen de scholen weer. De vakantiegangers druppelen weer richting Aalsmeer. En dit
is gunstig voor de fotowedstrijd van
de Meerbode, want er verschijnen
steeds meer vakantiefoto’s met de
krant in de hand in de mailbox van
de redactie. Opvallend hierbij is dat

Voor wie nog op vakantie gaat of
een uitje heeft gepland: De fotowedstrijd ‘De Meerbode wil mee op
vakantie’ duurt nog tot eind augustus en er zijn leuke prijzen mee te
winnen. Reisbureau De Arend trakteert op twee reischeques van elk
20 euro en dat is toch een mooie
bodem voor een volgende trip. De-

vooral de echte papieren krant in de
koffer of de auto is ingeladen. En
wat heeft dit geweldige foto’s opgeleverd, ze zijn allen vast met heel
veel plezier gemaakt. De Meerbode gaat echt de wereld over. Naar
Spanje, Duitsland, Hongarije, Rusland, Finland en onder andere Litouwen. En de krant ging mee naar

Van Kudelstaart naar Noordwijk fietsen,
daar even lekker zwemmen,
zonnen en nietsen.
En een ijsje kopen,
om de beslommeringen
van alledag te ontlopen.
Op het strand van Noordwijk aan Zee,
met de krant om te lezen mee.
Het werd me te heet in het warme
zand, dus ging ik in zee met de krant.
Van de surfers in de branding niets te
vrezen, kon ik lekker koel dobberend
in de kim mijn krantje lezen.
Fijne zomer!
Nog op vakantie of een dagje weg?
Vergeet de Meerbode niet, ga met
de krant op de foto en stuur deze
naar redactieaalsmeer@meerbode.
nl. Veel plezier alvast.

02 Nieuwe Meerbode
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Doopjurken in Lijnbaankerk

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
21 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat
Zondag dienst om 10u. met Marjolein Vrees.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag dienst om 10u. Spreker:
Jaap Dieleman. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 18.30u. met
ds. J. Maliepaard. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte voor Diet Koster Palestina. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. M.
Vermeij.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. J.
de Goei, Amersfoort. Organist: J.
van der Zwaard.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met
ds. J. Haeck, Zeist. Organist: M.
Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Aalsmeer - “Hoera, de zomer was
weer even terug en dus zochten wij
afgelopen maandag 15 augustus
vertier aan de waterkant bij ons eigen mooie surfeiland. Helaas werd
de waterpret verstoord door groen/
blauwe algenderrie in de Westeinder, wat zwemmen en alles wat daar
mee te maken heeft echt onaantrekkelijk maakte. Daar waar op vakantiekiekjes soms jaloersmakende
beelden getoond worden van fraaie
zeeën in prachtige aqua/turquoise kleuren, werden wij van deze 50
tinten blauw alles behalve blij. Maar
de zon deed goed zijn werk en de
schep was mee om een mooi zandkasteel te bouwen, dus ondanks dat

er niet gezwommen werd, hadden
de kinderen toch een leuke middag.
Maar jammer was het wel. Hopelijk
snel weer beterschap in het water
waardoor vele recreanten opnieuw
op dit mooie surfstrand kunnen genieten in en om het water!”, aldus
Rianne Middelkoop.
Tja, blauwalg in de Poel. Beter om
niet te zwemmen, ook niet honden
een duik laten nemen. Er vindt regelmatig controle door de provincie
plaats. Zolang er borden staan, is de
blauwalg nog actief. Actuele informatie is te vinden op www.zwemwater.nl of bel de zwemwatertelefoon:
0800-9986734.

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

Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. P. Busstra uit Apeldoorn en 18.30u. ds.
S.J. Maliepaard uit Barneveld.
Gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering in Karmelkerk. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. A.
Mak, kerk zonder grenzen.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 van september tot
en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag van september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Tweede nationale fietsonderzoek

Fietstel-app voor verbeteren
van landelijk fietsverkeer
Aalsmeer - De Nationale Fiets Telweek organiseert van 19 tot en met
25 september het tweede grote nationale fietsonderzoek. Met een innovatieve onderzoeksapp wordt het
dagelijkse fietsgedrag van de deelnemers deze week in kaart gebracht. De verzamelde gegevens
worden gebruikt door overheden,
onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties om het
fietsnetwerk te verbeteren. Op 19
september start de app automa-

50 Tinten blauw in Poel

tisch met meten. Nederland is een
fietsland bij uitstek, met meer fietsen dan inwoners. Dat is positief,
want fietsen is immers snel, duurzaam en gezond. De toename van
het aantal fietsers leidt in het verkeer echter ook tot knelpunten. De
Fiets Telweek biedt inzicht in fietsgedrag voor het ontwikkelen van
een optimaal fietsnetwerk én fietsbeleid. De Fietstel-app registreert
één week lang het fietsgedrag van
deelnemers in Nederland, om in

Rondleiding op Zorgvliet
Amstelveen - Op woensdagavond
24 augustus geven Marcel Bergen
en Irma Clement, auteurs van ‘Wandelen over Zorgvlied’ en ‘Geheimen
van Zorgvlied’, een rondleiding over
begraafplaats Zorgvlied. De twee
uur durende wandeling gaat langs
funeraire symboliek, graven van bekende overledenen, rijksmonumen-

ten en (monumentale) bomen. Aanvang is 19.00 uur en deelnemen kost
10 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Reserveren kan via 0205404927 of zorgvlied@amstelveen.
nl. Dolgende rondleidingen zijn op
woensdag 21 september van 19.00
tot 21.00 uur en zaterdag 22 oktober
van 14.00 tot 16.00 uur.

ingezonden
Put open: Waar wachten we op?!
Op de hoek Ophelialaan met de Cyclamenstraat ligt al ruim een half
jaar een put open, weliswaar afgedekt met wat planken, maar zonder
rood lint, pionnen of een hek. Het is
gewoon wachten op ongelukken.
Wie is hier verantwoordelijk voor?
De gemeente of de eigenaar van
het pand op de hoek? De gemeente verwees me naar openbare werken de Meerlanden om de klacht te

melden. Echter als het hun taak niet
is, komt het weer bij de gemeente
terug en dan ... Ik begrijp het, denk
ik. Eerst iemand een been breken
of erger en dan misschien zoals het
hoort een deksel op de put!
W.I. Walraven
Cyclamenstraat 13
1431 RX Aalsmeer
inekewalraven@kpnmail.nl

Aalsmeer - Tijdens de Open Monumentendag op 10 september wordt
in de Lijnbaankerk een doopjurkententoonstelling gehouden. Van het
gebruik van doopjurken voor baby’s
in de kerken is bekend dat pas vanaf de achttiende eeuw het gebruikelijk werd dat de baby voor de doop
speciale kleding kreeg. De doop gebeurde ook niet meer direct na de
geboorte, wat voor die tijd gebruikelijk was. Baby’s droegen gewoonlijk tot ze kropen, lange jurken. Ook
de doopjurk was lang, wit of ivoorkleurig en soms rijk versierd. Een
veel voorkomend gebruik is dat
de doopjurk gemaakt werd van de
bruidsjurk van de moeder. Soms
gaan ze generaties mee. Op zaterdag 10 september zullen een dozijn doopjurken met ieder een eigen verhaal te bewonderen zijn in
de Lijnbaankerk tussen 10.00 en

Zomerfestival Heimanshof
Hoofddorp - Op zondag 21 augustus houdt heemtuin De Heimanshof een Zomerfestival. Het thema
is Geuren en kleuren, met speciale aandacht voor de bomen en de
vogels. Met al je zintuigen ervaren
hoe mooi De Heimanshof is, via een
rondleiding of zelf op ontdekkingstocht door de tuin. Rond 11.30 uur
neemt wethouder Marjolein Steffens-van de Water het nieuwe toegangshek officieel in gebruik. Een
speciale gebeurtenis om bij aanwezig te zijn! Dit sierhek nodigt vanaf dat moment iedereen uit om de
heemtuin te ontdekken, te beginnen met dit Zomerfestival. Er zijn
kraampjes met informatie over bomen in de heemtuin en in Haarlemmermeer, er zijn opgezette vogels te
zien en echte skeletjes van vogels,
er kan jam worden geproefd, er zijn
wilde planten te koop en er is een
workshop bloemsierkunst. Tijdens
deze dag levert het blokfluitensemble ‘Quartetto Lavori in Corso’ uit
Hoofddorp haar muzikale bijdrage.
Zagen en knutselen
Voor de kinderen is er een speciaal circuit met onder andere het zagen en versieren van boomplakken,
knutselen met en pijl en boog maken van takken, silhouetten herkennen van vogels in het Heimanshofbos en oog in oog staan met een
vogel. Of zonder meetlint ontdekken
hoe hoog een boom is. En wie durft
er met of zonder blinddoek over het
blotevoetenpad te lopen?
De zomer beleven met je ogen dicht
kan in een van de hangmatten in de
tuin, meedoen met een bijenworkshop of gewoon genieten met een
kopje koffie/thee of limonade kan
uiteraard ook. Daarnaast zijn er
nog tal van andere activiteiten en
gaat de leemoven aan om pizza’s te
bakken, beginnend met een schoof
graan. De toegang is gratis.
Inspiratie en genieten
De Heimanshof wil met dit festival
jong en oud mee laten genieten van
al het moois dat de heemtuin te bieden heeft. Van de vele verschillende
landschapjes zoals een mergelheuvel, duingebied, akkers, grasland,
bossen en de dieren die zich daar
thuis voelen. De kassen met tropische planten en vissen uit Haarlem-

Proefsjoelen in
het Dorpshuis

kaart te brengen welke routes zij
fietsen, hoe lang zij erover doen en
waar grote vertragingen zijn. De gemeenten uit de stadsregio Amsterdam krijgen na afloop van de Fiets
Telweek beschikking over de (geanonimiseerde) fietsdata. Met nieuwe inzichten in het gebruik van
hun fietsnetwerk kunnen zij met de
Stadsregio acties ondernemen om
het plaatselijke fietsverkeer te verbeteren en het fietsen – zowel binnen als buiten steden – prettiger en
veiliger te maken.
Het onderzoeken van fietsgedrag op deze wijze en schaal is
uniek in de wereld. De Fiets Telweek 2015 was met 50.000 deelnemers een groot succes. Dit jaar hopen de Fiets Telweek en de deelnemende overheden het onderzoek op
een nog grotere schaal uit te kunnen voeren. Afgelopen jaar zijn in
Amsterdam en de regio diverse verbeteringen aangebracht in het fietsnetwerk. Door de onderzoeksresultaten van dit jaar te vergelijken met
vorig jaar ontstaat beter inzicht in

het effect van deze investeringen
op het fietsgedrag. Om beter zicht
te hebben op de huidige uitdagingen in het fietsverkeer, vragen de
Stadsregio en haar gemeenten haar
inwoners om mee te doen door de
gratis app te downloaden.
Fiets je mee?
Meten is weten én verbeteren. Hoe
meer fietsers meedoen, hoe meer
waardevolle informatie er wordt
verzameld. Daarom wordt heel Nederland gevraagd om zich aan te
melden. Dit kan door de Fietstelapp op een smartphone te downloaden (App Store iOs http://apple.
co/1Js7miV en Google Play Android:
http://bit.ly/1KI7dZE) en vrienden
vragen om dit ook te doen. Op 19
september begint de app het persoonlijke fietsgedrag automatisch te
meten. Om mee te tellen en kans te
maken op een Veloretti designfiets,
hoeven deelnemers in die week alleen met locatievoorzieningen op
hun smartphone aan op de fiets te
stappen!

16.00 uur. Stuur voor meer informatie een e-mail naar: netwerkouderling@lijnbaankerk.nl.

Kudelstaart - Op donderdag 1 september begint Sjoelclub Aalsmeer
weer aan een nieuw sjoelseizoen.
Om de twee weken wordt op donderdag gesjoeld voor de competitie
in het Dorpshuis. De competitie is
ingedeeld in vier klassen, dus ieder
kan op eigen niveau spelen. Er worden per avond twee keer tien bakken gesjoeld. In de pauze is er gelegenheid om met elkaar bij te praten. Mensen die interesse hebben
kunnen eerst een avond ‘proefsjoelen’ om te kijken of ze het leuk vinden. Om 20.00 uur wordt er gestart.
Bel voor inlichtingen Mirjam van
den Berg via 0297-347439 of kijk op
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Bridgeseizoen
‘t Rondje van start
Aalsmeer - Maandagavond 5 september gaan de gezellige bridgeavonden van Bridgeclub ’t Rondje
weer van start. De competitie wordt
iedere maandag gespeeld vanaf
19.30 uur in Studio’s Aalsmeer aan
de van Cleeffkade. Nieuwe leden
zijn van harte welkom. Voor meer
informatie kan gekeken worden op
de website www.rondjeaalsmeer.
edicypages.com. Voor inlichtingen
kan contact opgenomen worden
met Ingrid Smit via 0297-327300 of
06-49192218.

mermeer, de klooster-kruidentuin
met fruitboomgaard, de bijenstal en
de Struintuin voor kinderen. De Heimanshof wil bezoekers tevens inspireren om zelf in hun eigen tuin, wijk
of buurt actief met de natuur aan de
slag te gaan én ervan te genieten!
Kijk voor meer informatie en het actuele programma op www.deheimanshof.nl. De toegang is gratis. De
Heemtuin aan de Wieger Bruinlaan
1-7 in Hoofddorp is zondag open
van 11.30 tot 17.00 uur.
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Elke dag gevarieerd aanbod

AGENDA

Film ‘Ben-Hur’ in 3D in
Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - De film ‘Ben-Hur’ (3D)
gaat vanavond, donderdag 18 augustus, in première in Bioscoop
Aalsmeer in het Studiocomplex aan
de Van Cleeffkade. ‘Ben-Hur’ vertelt
het meeslepende verhaal van Judah
Ben-Hur (Jack Huston), een prins
die vals wordt beschuldigd van verraad door zijn geadopteerde broer
Messala (Toby Kebbell), een officier
in het Romeinse leger. Beroofd van
zijn titel en gescheiden van zijn familie en de vrouw waarvan hij houdt
(Nazanin Boniadi), wordt Judah gedwongen tot slavernij. Hij keert na
jaren op zee terug naar zijn vaderland op zoek naar wraak, maar in
plaats daarvan vindt hij verlossing.
Gebaseerd op de tijdloze roman van
Lew Wallace: ‘Ben-Hur: A Tale of the
Christ’. Vandaag, vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus te zien om 21.15
uur. Zondag 21 augustus kan 123
minuten lang plaats genomen in het
pluche vanaf 18.45 uur en dinsdag
23 en woensdag 24 augustus weer
vanaf 21.15 uur.
‘De Vampierzusjes 2’
De ‘Vampierzusjes’ zijn terug voor
een nieuw smakelijk avontuur! Twee
jaar na hun verhuizing uit Transsylvanië zijn Dakaria en Silvania Te-

pes helemaal gesetteld in het rustige Duitse dorpje Bindburg: ze halen goede cijfers op school en zijn
beste vrienden met Helene en Ludo. Silvania heeft zelfs een liefje, zijn
naam is Jacob. Dakaria heeft haar
oog laten vallen op Murdo, de mysterieuze zanger van haar favoriete band Krypton Krax. Wanneer de
zusjes horen dat Krypton Krax in de
buurt zal optreden besluiten de zusjes om ‘s nachts stiekem het huis
uit te sluipen en naar het concert te
vliegen. Op het concert komt Silvania oog in oog te staan met de gevaarlijke Xantor, de manager van de
band en tevens een oude bekende
van hun ouders. Xantor heeft nog
een appeltje met hen te schillen en
zint op wraak! In totaal 94 minuten
duurt deze spannende tienerfilm. Te
zien op donderdag 18, zaterdag 20,
maandag 22 en woensdag 24 augustus om 15.15 uur, vrijdag 19 en
zondag 21 augustus om 13.15 uur.
Kijk voor het complete en gevarieerde (vakantie)-aanbod op www.bioscoopaalsmeer.nl.
Kaarten reserveren: bioscoop@studiosaalsmeer.nl of 0297-753700 en
tickets zijn te koop in de biosbar
met hier ook drankjes en onder andere popcorn.

Totaal 60 muzikanten op podium

Spektakel met Vrienden van
Aalsmeer live in feesttent
Aalsmeer - Tijdens de Feestweek Aalsmeer is woensdagavond
van oudsher gereserveerd om
Aalsmeerse bands voor het voetlicht
te zetten. Dit jaar echter wordt het
programma extra bijzonder, omdat
er maar liefst zes bands optreden:
Coolcast, Pete Bog’s bigband, Van
alles en nog wat, Ensemble Judith
Glasbeek, Beyond the Joke en Rietveldband, aangevuld met een aantal gastmuzikanten. Tijdens ‘Vrienden van Aaslmeer live’ zullen op
woensdag 7 september in totaal 60
muzikanten het podium betreden,
dus het belooft een waar spektakel
te worden! De avond wordt georganiseerd in samenwerking met N201
die samen met de muzikanten het
repertoire heeft samengesteld.
In Aalsmeer zijn heel veel leuke
bands en muzikanten te vinden, die
het hele jaar door bij allerlei kroegen, zalen en feesten optreden om
de stemming erin te brengen. Het
bijzondere aan deze woensdagavond in de feesttent is dat er veel
verschillende muzikanten op één
avond het podium delen die je anders niet zo snel tegelijkertijd zal
zien. Alle bands hebben hun eigen
stijl en treden op in hun eigen circuit, zowel in Aalsmeer als (soms
ver) daarbuiten. Tijdens de ‘Vrienden van Aalsmeer live’ krijg je een
avondvullend programma vol met
diverse stijlen, verassende twists
en heel veel gezelligheid want daar
gaat het natuurlijk uiteindelijk om.
Gevarieerd programma
Rietveld is een band die hun vele fans altijd van begin tot eind in
beweging weet te krijgen, met hun
swingende Irish Folk, Rock ’n Roll en
Tex Mex nummers; deze band moet
je gezien hebben! Van Alles & Nog
Wat, de bandnaam zegt het al: deze band speelt alle mogelijke popklassiekers om het feestje los te krijgen; van Bruno Mars tot Bløf, Caro
Emerald of Herman Brood en alles vol overgave gespeeld. Beyond the Joke is de jongste band
van de avond die het met hun aanstekelijke Nederlandstalige repertoire al na een paar maanden bestaan schopten tot derde prijswinnaars van de Popprijs Amstelland
en dat is terecht! Bij de Bandbrouwerij in N201 vielen de jongens al
snel op door het grote gemak waarmee het ene na het andere nummer
gespeeld werd. De Dood, de gla-

diolen en DJ Ginger: Dwarsfluiten,
trompet, viool, baritonsaxofoon, piano, drums, percussie, en basgitaar
zorgen voor een spectaculair muziektheater waarin bekende stukken
getransformeerd worden tot heerlijke muziek waarop je wel moet bewegen! Een spannende ontmoeting tussen electro en latin/klassieke stijl; dat is wat je kunt verwachten bij het Judith Glasbeek Ensemble. Pete Bog’s Big Band is in haar
lange bestaan reeds op de meest
uiteenlopende locaties aangetroffen: Kroegen, festivals, De Bloemhof, feesttenten, de kinderboerderij, je kunt het zo gek niet bedenken.
Dat geldt tevens voor het repertoire van de band: Soepele swing, vette blues, opzwepende latin en loeistrakke funk en dampende rock; Pete Bog’s Bigband heeft het in zijn repertoire staan. Deze Bigband kan
zich met recht de meest swingende bigband uit de regio Aalsmeer,
Uithoorn en Mijdrecht noemen. Het
minstens zo veelzijdige Coolcast
tapt weer uit een iets ander muzikaal vaatje en de vele fans van de
band weten het al: waar deze band
verschijnt is het meteen gezellig! De
band speelt zonder allerlei technische franje en louter akoestisch elke zaal en kroeg plat met tijdloze
klassieke hits van de jaren zestig tot
nu en ook de feesttent moet er nu
aan geloven!
Aalsmeer op z’n best
Het mag duidelijk zijn: Dit wordt een
avondje Aalsmeer op zijn best wat
muziek betreft; met zoveel verschillende stijlen op één avond is er voor
iedereen wel iets nieuws of verrassends te zien en te horen! De Feestweek Aalsmeer is een schitterende
gelegenheid om dit evenement te
laten plaats vinden. De tent zal weer
op zeer professionele wijze voorzien zijn van licht, geluid en alle andere faciliteiten die nodig zijn om er
een groot succes van te maken. Met
speciale dank aan Jumbo Koster in
de Ophelialaan die deze avond met
een fikse bijdrage wilde sponsoren!
De tent gaat woensdag 7 september open om 20.30 uur en dan begint ook direct het spektakel ‘Vrienden van Aalsmeer live’ tot 00.00 uur.
De toegang bedraagt in de voorverkoop 5 euro per persoon, aan
de zaal kost een kaartje, indien nog
voorradig, 10 euro. Kaarten zijn te
koop via www.feestweek.nl.

Akoestisch juweeltje!

Tommy Ebben en Otto de
Jong zondag in The Shack
Oude Meer - Zondag 21 augustus staat er weer een akoestisch
juweeltje op het podium in Oude
Meer! En met mooi weer uiteraard
weer op het terras. Tommy Ebben en
Otto de Jong zijn allang geen onbekende meer in The Shack. Deze
twee waanzinnig goeie muzikanten
hebben al regelmatig op het Shackpodium gestaan met die ongeëvenaarde undercoversessies, van onder andere U2 en Red Hot Chili Peppers. Beiden zijn muzikale duizendpoten. Tommy Ebben heeft op jonge leeftijd al een interessante carrière achter de rug. De zanger en
gitarist bleek niet voor een gat te
vangen en toonde zich een veelzijdig talent. Hij werd bekend met The
Small Town Villians en werd vergeleken met folkrock artiesten als Bob
Dylan en Neil Young. Otto de Jong
studeerde in 2008 af aan het conservatorium van Zwolle. Naast zijn
vaste drumwerk werkte hij vaak
mee aan bijzondere muzikale projecten, zoals Knalland en Lorrainville. Daarnaast doet hij ook sessies en
zijn zowel Tommy als Otto regelmatig te zien en te horen in het ‘tribute circuit’. The Shack is enorm trots

dat deze twee veelzijdige muzikanten tijd gevonden hebben om aanstaande zondagmiddag samen een
akoestisch optreden te doen met
nummers van onder andere Bruce
Springsteen en Alt Country. Een regelrechte aanrader!
Thin Lizzy!
Alvast voor in de agenda: Vrijdagavond 26 augustus Thin Lizzy undercover. David Aferiat op gitaar,
Ross Curry op zang en gitaar, Stephan van der Meijden op drums en
Patrick Kuschel op bas. Deze mannen gaan het flikken. Een mega-gave tribute to Thin Lizzy! Ga er maar
van uit dat deze ook weer donders
goed is. Zondag 28 augustus: Boxin’
The Vox. David Plasmeijer op zang,
gitaar, bas en mandoline en AnneLotte Paymans op zang en gitaar
gaan de Shack bezoekers trakteren
op Ierse songs.
The Shack is zondag 21 augustus open vanaf 15.00 uur en Tommy en Otto beginnen rond de klok
van 16.00 uur. De entree is gratis.
Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Amerikaans feest in Leimuiderbrug

Zondag All American Day
Leimuiderbrug - Aanstaande zondagmiddag 21 augustus vindt bij
café Ruimzicht, ook wel ‘café Rooie
Kees’, aan de Leimuiderdijk 377 de
negentiende editie van de All American Day plaats. Deze dag staat alles weer in het teken van Amerikaanse muziek, bikes, old timers,
barbecue en vooral gezelligheid. De
middag begint om 13.00 uur met het
trio ‘Rockadile’. De band, die in 2007
werd opgericht, staat bekend om
zijn dansbare, vijftiger jaren muziek,
aanstekelijk enthousiasme en zijn
rock & roll dansende fans die vaak
bij de optredens zijn. Rond 14.00

uur nemen de Vennepse pianist en
zanger Eric-Jan Overbeek, alias Mr.
Boogie Woogie, en zijn nieuwe band
‘The Blisters’ het muzikale roer over.
Voor deze speciale gelegenheid
heeft Mr. Boogie Woogie niet alleen
nieuw repertoire, maar ook twee geweldige zangeressen aan zijn kwintet toegevoegd. Met Miranda Jillissen en Sacha de Bruin belooft het
zeker een hele speciale middag te
worden. Beide bands spelen om en
om met als klap op de vuurpijl een
grote finale met alle muzikanten. De
toegang is gratis.

Muziek
Zondag 21 augustus:
* Akoestisch optreden Tommy Ebben en Otto de Jong in The Shack
, Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
* All American Day met mr. Boogie
Woogie & The Blisters en Rockedille bij café Ruimzicht, Leimuiderbrug
vanaf 13u.
Donderdag 25 augustus:
* Instrumentaal zomerconcert vader
en zoon Magré in Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 20u.
Vrijdag 26 augustus:
* Tribute to Thin Lizzy! in The Shack,
Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 28 augustus:
* Ierse songs van Boxin’ The Vox in
The Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Films
Donderdag 18 augustus:
* Film ‘Absolutely Fabulous’ in Bioscoop Aalsmeer. Ook dinsdag 23 augustus om 18.45u.
18, 19 en 20 augustus:
* Film ‘Ben-Hur’ (3D) in Bioscoop
Aalsmeer. Donderdag, vrijdag en
zaterdag om 21.15u. Zondag 18.45u.
18 en 20 augustus:
* Film ‘Vampierzusjes 2’ in Bioscoop
Aalsmeer. Donderdag, zaterdag,
maandag en woensdag 15.15u. Vrijdag en zondag om 13.15u.
18 tot en met 24 augustus:
* Animatiefilm ‘Huisdiergeheimen’
in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag
tot en met woensdag om 14.45u.
Vrijdag 19 augustus:
* Film ‘Star Trek Beyond’ (3D) in
Bioscoop Aalsmeer vanaf 18.45u.
Zondag 21 augustus om 21.30u.
20 en 24 augustus:
* Actiefilm ‘Jason Bourne’ in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en woensdag vanaf 18.45u.
Exposities
Zaterdag 20 augustus:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
20 en 21 augustus:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
vanaf 10.00 uur. Leuke speurtocht
voor kinderen door tuinbouwmuse-

• Nieuwe Meerbode

um. Diverse planten en groenten te
koop. Ook dinsdag tot en met vrijdag open vanaf 10u.
Tot en met 18 september:
* Stock-expositie in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg (tegenover
watertoren). Open zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders
Genootschap in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Tot en met oktober:
* Foto-expositie over renovatie Seringenpark in het gemeentehuis. Te
zien tijdens openingstijden.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer,
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Diversen
Donderdag 18 augustus:
* Kaarten voor ouderen in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u. Iedere donderdagmiddag.
18 en 19 augustus:
* Start kaartverkoop voor Nostalgisch Filmfestival op 6 september.
Donderdag en vrijdag bij Boekhuis
in Zijdstraat van 19 tot 20.30u.
Vrijdag 19 augustus:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zondag 21 augustus:
* Watertoren langs Westeinder open
van 13 tot 17u. Elke zondag.
Tot en met 21 augustus:
* Watertoren dubbel-tennistoernooi
voor senioren bij Tennis2Tennis in
Beethovenlaan.
Woensdag 24 augustus:
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 27 augustus:
* Kofferbakverkoop modeldozen in
Crash Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug van 11 tot 16u.
Woensdag 31 augustus:
* Weegavond SPIE voor Pramenrace
bij jachthaven ‘t Drijfhuis, Uiterweg
vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 25 augustus:
* Extra vergadering commissies
Maatschappij en Bestuur en Ruimte
en Economie in gemeentehuis, 20u.
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Oproep kandidaten voor
nieuwe ‘Stem van de Bok’
Flora start nieuw seizoen

Aalsmeer - Na een welverdiende
vakantie start muziekvereniging Flora onder leiding van Dick-Jan Veerbeek maandag 22 augustus met de
repetities voor het muzikale seizoen
2016-2017. Een nieuw seizoen met
een aantal uitdagingen. De eerste
week van september treedt Flora
twee maal voor het voetlicht.
Traditiegetrouw laat het orkest zaterdag 3 september vanaf 11.00
uur van zich horen tijdens de braderie op haar vast stek bij De Binding en maandag 5 september staat
er een concert in Rozenholm op de
agenda. Een druk, maar gezellig begin van het seizoen. Een grote uit-

daging voor orkest en dirigent is de
deelname aan het KNMO concours
op zondag 27 november in Zutphen.
Voorafgaand aan het concours zal
Flora op zaterdag 5 november deelnemen aan een muziekfestival in
Bodegraven.
Instrument bespelen?
Bent u of uw kind geïnteresseerd
om een instrument te gaan bespelen? Loop dan eens geheel vrijblijvend binnen tijdens een repetitie op
maandagavond in het clubgebouw
van Flora aan de Wim Kandreef te
Kudelstaart. De repetities zijn van
20.00 tot 22.15 uur.
Foto: Wilma Wolffensperger

Zomerconcert Magré en
Magré in de Dorpskerk
Aalsmeer - Donderdag 25 augustus is er vanaf 20.00 uur een instrumentaal zomerconcert in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat 12. Dit
concert wordt verzorgd door Wilbert
Magré op de vleugel en Wim Magré
op het orgel. Tevens hopen vader en
zoon deze avond hun nieuwe CD
‘Energiek’ te presenteren. De musici hebben een mooi programma samengesteld met voor ieder wat wils.
Zo spelen ze onder andere vrolijke
polka’s en dansen, maar ook ontbreken gevoelige melodieën in het

programma niet. Vader en zoon Magré verzorgen samen ook nog enkele nummers vierhandig op de piano. Ook zal de pianist een improvisatie geven op de prachtige Yamaha
vleugel. Toegangskaarten zijn op de
concertavond aan de kerk te verkrijgen voor volwassenen à 12,50 euro.
Kinderen tot en met 15 jaar betalen
7,50 euro entree. Ook zijn kaarten
te reserveren met korting via 0525–
685413 of www.wimmagre.nl. Volwassenen betalen dan 10 euro en
kinderen tot en met 15 jaar 5 euro.

Aalsmeer - Vanwege het succes van afgelopen keer, waarbij
de Aalsmeerse Lynn van de Polder er met de eerste prijs vandoor
ging, wordt ‘De Stem van de Bok’
dit jaar opnieuw georganiseerd. Het
is inmiddels de vijfde editie van De
Stem, maar Thomas Zekveld, eigenaar van de feesterij aan de Dreef,
stelt zijn zaal voor de tweede keer
ter beschikking voor dit geweldige
evenement. De Stem van de Bok is
een professionele zang- en performancewedstrijd waarin je met diverse nummers laat horen wie je
bent en wat je kan. Jasper Schouten is een van de organisatoren. Hij
won de editie een jaar voor Lynn in
Beverwijk en heeft de show naar
Aalsmeer weten te halen. Organisatrice Angelina Meulemans is
druk bezig met de voorbereidingen
en vertelt: “We bieden de kandidaten een podium om ontdekt te worden, maar ook om jezelf te ontdekken, omdat podiumervaring nu eenmaal onontbeerlijk is voor elke zanger en zangeres. Meld je dus aan.
Wij willen jou!” In drie voorrondes
kun je je muzikale kwaliteiten laten
horen. Je wordt beoordeeld door
een vakkundige jury, bestaande uit
zangcoach/zangeres Gina Meulemans, professioneel zanger Koen
Raadt en een steeds wisselend jurylid uit Aalsmeer of iemand uit het
vak. Jouw talent wordt op waarde
geschat. Bovendien krijg je onbetaalbare tips mee voor een volgende ronde of ander podium. Er wordt
gekeken naar zang, maar ook performance, passie én overtuiging. In
elke ronde blijven de beste zangers
en zangeressen staan. Deze zullen
uiteindelijk tegen elkaar strijden in
de finale. De muzikale begeleiding
van de nummers die je gaat zingen

kun je downloaden of je kunt je live
laten begeleiden. De keuze is aan
de kandidaat. De winnaar gaat naar
huis met een geldbedrag, de wisselbeker en twee betaalde optredens.
Ontdekt worden? Geef je op!
Angelina: “De inschrijving is reeds
van start gegaan en er zijn al een
aantal kandidaten uit het hele land.
Omdat De Stem van de Bok razend
populair is moet je er wel snel bij zijn
om een podiumplekje te bemachtigen. Dit kan door een kort mailtje
te sturen naar destem@feesterijdebok.nl. Vertel hierin iets over jezelf
en welke songs je graag wilt laten
horen. De eerste ronde start eind
september. Er zullen, naar gelang
het aantal kandidaten vier of vijf
rondes zijn op zondagavond vanaf 19.00 uur. Wij zijn benieuwd naar
de inzendingen en hebben er nu al
weer zin in!”
Door Miranda Gommans
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Onze Verjaardag meevieren?

Bizarre ontknoping Peuravond 2

Voorzitter verdwijnt en
kampioen onttroond

Inschrijven voor Pramenrace
Aalsmeer - De chef en hoofd inschrijvingen van SPIE is terug van
vakantie. Hij kwam tot een schokkende ontdekking. De deelnemerslijst is nog niet compleet, zo’n tachtig teams hebben zich nog niet officieel ingeschreven. En dit is natuurlijk wel verplicht om mee te kunnen
varen en de verjaardag van de Pramenrace mee te mogen vieren. Kijk
snel op www.spie.nl en schrijf in.
Activiteiten rond de Pramenrace om
in de agenda te noteren: Woensdag
31 augustus weegavond bij jachthaven ‘t Drijfhuis, donderdag 1 sep-

tember opmaak Praambode (laatste mogelijkheid om verhaal met foto in te leveren), zaterdag 3 september SPIE op de braderie, zondag 4
september proefvaart Pramenrace,
maandag 5 september sportavond
in feesttent op het Praamplein, vrijdag 9 september palaver in kantine
FC Aalsmeer, zaterdag 10 september pramenontbijt bij jachthaven ‘t
Drijfhuis, 13.00 uur start Pramenrace bij de Pontweg, vanaf 17.00 uur
prijsuitreiking in de feesttent op het
Praamplein. Kijk voor meer informatie op de website van SPIE

Drukte bij de finish vorig jaar op het Praamplein. Foto: www.kicksfotos.nl.

Start nieuw zangseizoen

Jubileumjaar Song of Joy
Kudelstaart - De repetities van Interkerkelijk koor Song of Joy beginnen weer op dinsdag 23 augustus.
Oefenlokatie is kerkelijk centrum De
Spil en aanvangstijd 20.00 uur. Het

koor staat onder leiding van Hilbert
Kamphuis. Belangstellenden zijn van
harte welkom om te komen luisteren
en/of mee te zingen. Het wordt een
bijzonder seizoen, want Song of Joy

Caritas gaat weer zingen
Aalsmeer - De vakantieperiode is
bijna weer ten einde en zoals velen gaat ook het koor Caritas weer
met haar activiteiten beginnen. De
eerste kooravond is op maandag 29
augustus. Vanaf 20.00 uur staan de
dames en heren weer in de startblokken om (nieuwe) liederen in te
gaan studeren. Als vanouds is dit in
De Bron bij de Lijnbaankerk. Met
een pauze tussendoor om de kelen te smeren en dan tot 22.00 uur.
Het koor is altijd weer blij om nieuwe gezichten te verwelkomen, dus
voel je vrij en schuif eens aan om
een avond mee te zingen!
Caritas gaat zich in ieder geval voorbereiden op een daverend concert
met de welbekende Remco Hakkert
op 12 november dit najaar. Remco
is een veelzijdige Nederlandse zan-

ger, dirigent en componist van voornamelijk christelijke liedjes. Noteer
deze datum alvast, want dit gaat een
spetterend zangfeestje worden!

bestaat 20 jaar! Daarom is er een jubileumconcert gepland op zaterdag
22 oktober vanaf 20.00 uur. De Urker Mans Formatie zal aan een gedeelte van de avond invulling geven.
Bovendien gaat UFM samen met het
koor een aantal mooie liederen zingen. Ook is er een gelegenheidskoor
waarin oudleden van Song of Joy samen met het huidige koor nog een-

maal optreden onder leiding van
voormalig dirigent Ton van den Berg.
Het belooft een heel gevarieerde muzikale avond te worden. Het concert
vindt plaats in het kerkelijk centrum
De Spil in de Spilstraat 5. Toegangskaarten voor het concert á 10 euro
zijn verkrijgbaar bij de leden. Meer
informatie over het jubileumconcert
binnenkort op www.songofjoy.nl.

Feest der herkenning op dinsdag 6 september in feesttent

Vanavond start voorverkoop
voor Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - Eindelijk, om zeven uur
vanavond, donderdag 18 augustus, start in het Boekhuis in de Zijdstraat de kaartverkoop voor het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 6
september. Ook morgenavond, vrijdag 19 augustus, kan men hier tussen zeven en half negen terecht voor
toegangskaarten à 7,50 euro. Het is
voor de vijfde keer, dat de dinsdagmiddag en -avond van Feestweek
Aalsmeer in het teken staan van
nostalgie. En ook nu weer heeft journalist Dick Piet een gevarieerd programma samengesteld en zal de
twintig tot tachtig jaar oude films
met een korte toelichting in de feesttent op het Praamplein presenteren.
Pontje Kanaalstraat
Het programma biedt een keur aan
historische beelden van Aalsmeer.
Zo laat een nog nooit eerder vertoonde kleurenfilm uit 1953 schitterende opnamen zien van onder
meer het pontje over de Ringvaart,
tussen Aalsmeerderdijk en Kanaalstraat. Tevens van werkzaamheden
op dahliakwekerij Topsvoort (met de
walviskaken) aan de Uiterweg. En
van zeil- en motorboten in de Ringvaart, Aardbeiensloot en op de Poel;
van baggerwerkzaamheden bij De
Blauwe Beugel en bloementransport over het water naar de veiling
aan de Van Cleeffkade. In dezelfde
film is ook het bloemencorso te zien.
Kleurrijke beelden van de opbouw
van de wagens, jurering en opstelling van de stoet in Dorp. Fraaie opnamen van de stoet voor café ‘Floralia’ op de Stommeerweg en in de
Hadleystraat. Zeer bijzonder zijn de
opnamen van het corso in de Lijnbaan en aan het begin van de Oosteinderweg, met de vroegere spoorwegovergang en woonblok ‘de Ka-

zerne’ (of ook wel ‘Dubbel Zes’ genoemd) op de achtergrond. De film
wordt afgesloten met het stadionspel, bijgewoond door de Koninklijke familie.
‘Aalsmeer’ kampioen
Een (zwart-wit) film die ook nooit
eerder is vertoond, is die van voetbalwedstrijd VVA tegen Rodi in 1937,
waarbij ‘Aalsmeer’ kampioen werd
in de vierde klasse van de KNVB.
De wedstrijd werd gespeeld op het
VVA-terrein aan de Sportlaan. De
film toont, behalve beelden van de
wedstrijd zelf, een overvolle (pas
in gebruikgenomen) tribune en de
toen nog slechts enkele woningen
in de Sportlaan. Op de achtergrond
de spoorbrug op de hoek Aalsmeerderweg-Ophelialaan, de Stommeermolen en de landijsbaan op de plek
waar nu de huisjes van het Seringenpark staan.
Een glasheldere film uit de jaren
veertig toont beelden van Aalsmeer
als ‘bloemendorp’. Met een overzicht
van het kassengebied, de veiling en
werkzaamheden op de kwekerij. Uit
1952 dateert de film van viswedstrijden op de Pontweg. Een hilarische
film, waarin gevist wordt op houten
vissen. Zo ongeveer alle vrouwen
uit het Farregat deden hieraan mee.
Mooie opnamen van de drukte voor
café ‘Welkom’ aan de Pontweg.
Dansende straatmuzikanten
Eind jaren vijftig heeft de in 1974
overleden Vinkeveense filmer Cees
Berkelaar prachtige kleurenopnamen gemaakt in Aalsmeer. Via zijn
dochter Paulien, die momenteel bezig is de honderden filmpjes van
haar vader te ordenen en te digitaliseren, kreeg Dick Piet de in 1957
en 1958 gemaakte films in handen.

Farregatse vrouwen hengelen op de Pontweg in 1952 naar houten vissen.

Centraal hierin staan de bloemencorso’s uit die jaren. Het bijzondere
is echter, dat Berkelaar niet alleen
de corsowagens filmde, maar vooral ook het straatleven eromheen. Zo
zijn bijvoorbeeld fraaie beelden van
dansende muzikanten te zien bij
het Weteringplantsoen en voor de
school in de Rozenstraat. Het opstellen van de corsostoet voor de
CTAV en de VIVO in de Dorpsstraat,
voor slager Maarse in de Zijdstraat,
bij De Drie Kolommen aan Stationsweg, op de hoek Ophelialaan-Provinciale weg en verschillende plaatsen op de Oosteinderweg. Werkelijk
een juweel van een film!
Afscheid ‘noodraadhuis’
Dick Piet is er trots op, dat hij op het
meters grote scherm in de feesttent een zeer unieke film kan laten zien van de laatste raadsvergadering in het oude raadhuis in
de Dorpsstraat. Die vond plaats op
donderdagmiddag 15 februari 1962,
vier dagen voor de officiële opening
van het nieuwe gemeentehuis op
het Raadhuisplein. In deze onlangs
ontdekte film van de in 1975 overleden hoofdambtenaar, Jan van der
Zwaard, zitten de raadsleden rond
een grote tafel. Met in hun midden Aalsmeers toenmalige burgemeester, G.G. Loggers, geflankeerd
door gemeentesecretaris Jan Wentzel en de wethouders Dirk Jongkind
en Jan Been. De ruim 54 jaar oude film toont voorts uitgebreide opnamen van de Gemeentesecretarie
in de Zijdstraat. Dit ‘noodraadhuis’
was vanaf 1945 tot 1962 gevestigd
in de toenmalige Twentsche Bank
(eind jaren tachtig vervangen door
het huidige pand van ABN-AMRO). Zo ongeveer alle ambtenaren
uit die tijd figureren in deze bijzon-

Verkoop planten
Daarnaast neemt Caritas deel aan
de braderie op zaterdag 3 september in het Centrum. Hier gaat een
enthousiast deel van het koor weer
leuke planten aan de man/vrouw
proberen te brengen. Dit alles om
leuke (zang)activiteiten met Caritas – zoals het High-tea-concert te kunnen blijven organiseren in de
toekomst.
Dus kom gezellig langs en laat je
informeren om eventueel donateur
te worden met leuke voordelen op
aanstaande optredens of om mee te
gaan zingen met het koor.

dere film. Niet alleen in hun krappe werkkamers, maar ook als ze ’s
morgens bij het ‘noodraadhuis’ arriveren, op de fiets of te voet. Vooral
van deze beelden van de Zijdstraat
anno 1962 spat de nostalgie vanaf. De film laat tenslotte ook het afscheid zien van de toenmalige, legendarische gemeentebode Gijsberti Hodenpijl en mevrouw JansenTit, die conciërge was van het oude raadhuis (zij woonde in het kleine huisje ernaast en was de moeder
van bakker Gerard Jansen). Dick
Piet heeft deze ‘gemeentefilm’ gecompleteerd met beelden van de
bouw van het nieuwe gemeentehuis, het Molenpad en omgeving
waar nu het Raadhuisplein is en
plaatsing van ‘Flora’.
Afscheid ‘Meester’ Dam
‘Meester’ Dam was jarenlang raadslid en in die hoedanigheid is hij in
de ‘gemeentefilm’ te zien. Maar de
meesten herinneren hem als ‘Meester’ Dam. Bijna een kwart eeuw was
hij hoofd van de christelijke school
aan de Oosteinderweg (waarin nu
hotel-restaurant ‘Centennial’ is gevestigd). In 1961 nam hij afscheid
van ‘zijn’ school. Opnamen van het
afscheidsfeest in de Oosterkerk is
te zien op het Nostalgisch Filmfestival. Ook is er uitgebreid gefilmd
in de school zelf. Aan het afscheid
gaan nog een paar korte filmpjes
uit de begin jaren vijftig over de
school vooraf. Zoals van een wandeling van de leerlingen langs de
Ringvaart, een schoolreisje naar het
strand, gymles op het TVA-terrein
aan de Machineweg en het sinterklaasfeest. In ieder geval zullen veel
kinderen uit die tijd zich in deze film
herkennen.
Koninklijke belangstelling
Verder staat op het programma een
film van de viering van het tienjarig bestaan van de VBA in 1982, in
aanwezigheid van prins Claus. In
deze geluidsfilm houdt hij een (ingekorte) toespraak, evenals voorzitter Jan Maarse, Maurice Zurel en
Alb. Barendsen. In deze film ook opnamen van het slaan van de eerste
paal van de VBA en de opening van
de veiling (en corsotentoonstelling)
in 1972 door prins Claus, in aanwe-

In 1965 nemen koningin Juliana en prins Bernhard een vlootschouw af op de
Grote Poel.

Aalsmeer - In tegenstelling tot
voorgaande jaren werd vrijdag 22
augustus een tweede peurkampioenschapsavond
georganiseerd
door de Dippers. Niet alleen om de
palingstand in de Aalsmeerse wateren op te nemen, maar ook om een
aantal jonge, aanstormende peurtalenten de kans te geven zich te
bewijzen. Dit keer verschenen zes
vaartuigen met onderzoekers ten
tonele, in totaal 35 man en 1 vrouw.
In het kader van de titel: Aalsmeers
Peurkampioen 2016 was de sfeer
direct vanaf het begin lichtelijk gespannen. Alhoewel er tijdens het rijgen van de peuren een aantal rijgnaalden vriendschappelijk werden
uitgeleend en ook een stukje peurlijn en zelfs wurmen aan de potentiële tegenstanders werd gegeven.
Peur-relations man Henk van L. had
toestemming van zijn vrouw en ook
de geblesseerde secretaris HWS
hees zich voorzichtig en geconcentreerd aan boord. Bijzonder detail van deze avond was dat van elke Dipper ook een nazaat vertegenwoordigd was tijdens deze avond,
een unicum .
In het Vossegat, de gebruikelijke
eerste locatie, klonken wederom de
stoerste peurverhalen en werden de
laatste tips nog uitgewisseld. Vanaf
21.30 uur mochten de teams hun eigen onderzoeksplekken gaan zoeken. De afspraak werd gemaakt:
om 24.00 uur exact zouden de gevangen palingen met elkaar vergeleken gaan worden om zodoende
de kampioen 2016 te kunnen aanwijzen. Het was frisjes. Er stond veel
wind en de sterren vielen. Op enkele
nieuwe plekken probeerden de Dippers hun score van de nul af te krij-

gen. Zelfs voorzitter H.v.d.M. begon
de moed te verliezen en ook muzikant Cor T. kwam niet aan trekken
toe. Peur relations-man H.v.L. kwam
nog het dichtste bij een score, maar
helaas… Met andere woorden, een
teleurstellende avond voor de Dippers. Vooral toen bleek dat het gemiddelde (over twee avonden) van
DIP-kampioen, Peter P. net iets lager uitkwam dan dat van zijn zoon,
Menno P. De (jarige) kampioen van
2015, Jan-Willem H. was ook onttroond. De titel: Aalsmeer’s peurkampioen 2016 mag nu een jaar
lang gedragen worden door: Menno
P. Hulde! De emoties liepen aan het
slot van de avond nog zeer hoog op.
Team de Haas bekende tijdens deze avond ook met hengels gevist te
hebben (een doodzonde). Team de
Beurtschippers had te maken met
onenigheid binnen het team. Team
Janssens had uit pure frustratie zelf
de uit te reiken prijzen opgegeten.
Voorzitter H.vd M. werd door de
overige Dippers over het hoofd gezien en moest noodgedwongen een
nacht op het eiland blijven slapen.
Gelukkig is hij niet boos meer!
DIP bleef wel kampioenteams 2016.
Dit, door de aan de peur gevangen
seringenarm van de voorzitter tijdens AAP1. Ook hiervoor: Hulde!
Driewerf, hulde! Tot volgend jaar

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Het corso in 1953 op de hoek Lijnbaan en Oosteinderweg met rechts ‘de Kazerne’.

VVA-Rodi in 1937 op het voetbalveld aan de Sportlaan; op de achtergrond de
Stommeermolen en de toen nog enkele woningen in de Sportlaan.
zigheid van prinses Beatrix. Uit het
bioscoopjournaal van 1965 dateert
het Polygoonfilmpje van de vlootschouw op de Westeinderplassen,
afgenomen door koningin Juliana en prins Bernhard. Hieraan nam
ook prinses Beatrix met haar Lemsteraak ‘De Groene Draeck’ deel.
De film van de winters 1996 en 2009
toont opnamen van schaatsplezier
op de Grote en Kleine Poel (ijsbaan
bij Topsvoort), bij de Jac. Takkade in
Oost en Molenvliet in Zuid. Het filmprogramma start en eindigt met een
verrassend hoog nostalgisch gehalte, zowel in beeld als geluid.

Kaartverkoop
De aanvang van de middag- en
avondvoorstelling van het Nostalgisch Filmfestival, dinsdag 6 september in de feesttent op het
Praamplein, begint resp. om 14.00
en 20.00 uur. Speciale verkoop van
kaarten à 7,50 euro (inclusief garderobe, koffie of thee en koek) vindt
plaats op donderdag 18 en vrijdagavond 19 augustus, tussen zeven
en half negen bij het Boekhuis in
de Zijdstraat. Indien nog voorradig,
zijn hier vanaf zaterdag 20 augustus
kaarten verkrijgbaar tijdens de normale winkeltijden.

IJsbaan Topsvoort (winterfilm 1996-2009).

18 augustus 2016

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijDen balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijDen balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in De commissievergaDering
over een geagenDeerD onDerWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

bekenDmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuiZen? geef het Door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan.
Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men
geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals
bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
voornemen opschorten bijhouDing
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Aslanidis
Sośnicka

P.
M.M.

09-08-1977 09-08-2016
25-05-1976 11-08-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden
van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
ambtshalve opnemen aDresgegevens onbekenD
in De basisregistratie personen (brp).
besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Bakker
Hoffschlag
Kuczmierczyk
van der Ven

S.
M.R.
A.M.
K.

24-09-1977
31-07-2015
24-11-1992
28-11-1989

09-08-2016
09-08-2016
09-08-2016
09-08-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook
stuurt u een kopie van het besluit mee.
CMYK / .eps

verkeerscontroles bij De scholen in aalsmeer
vanaf 29 augustus 2016
‘De scholen gaan weer beginnen, let op de kinderen’
Op maandag 29 augustus 2016 begint het nieuwe schooljaar. Voor een goede start van het schooljaar gaat het team
Handhaving Openbare Ruimte Aalsmeer (team HOR) van de
gemeente in samenwerking met de wijkagenten van de politie verkeerscontroles bij scholen uitvoeren. Bij regelmatige
controles hebben de politieagenten en de handhavers geconstateerd, dat er gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen
rondom de scholen. De acties rondom scholen, waarbij wordt

gelet op verkeershinder zullen in de periode van 29 augustus
tot en met 9 september 2016 worden gehouden. De handhavers en politie zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend
optreden. Op de volgende parkeersituaties zal gelet worden:
- Dubbel parkeren;
- Parkeren bij een stopverbod;
- Parkeren op het trottoir;
- Stilstaan op de rijweg, waardoor verkeershinder ontstaat;
- Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
- Rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben kunt u
contact opnemen met team HOR van de gemeente Aalsmeer
op tel. (0297) 38 75 75.
vergaDering
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de Commissie Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur op donderdag 25 augustus 2016, 20.00 uur.
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05
21.00

2.
3.
4.

21.30

5.

22.00

6.

22.30
22.45

7.
8.

Opening door de voorzitter van de
gecombineerde Commissie Ruimte &
Economie en Maatschappij & Bestuur,
de heer R. K. van Rijn
Vaststelling van de agenda
Visie Maatschappelijk Vastgoed
Economische agenda 2016-2020
‘Samen ondernemen in Aalsmeer’
Agenda Recreatie en Toerisme
‘Op stap naar meer’
Beleidsplan Schuldhulpverlening
2016-2020
Vragenkwartier
Sluiting

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 sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z-2016/043517), het plaatsen van een blokhut en een overkapping botenopslag
- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2016/043722), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. horeca
- Molenvlietweg 30, Machineweg, A.H. Blaauwstraat tot
Oude Spoordijk 1432 GW (Z-2016/044015), het aanleggen van een nieuw afvalwatertransportleiding ten behoeve van de aansluiting op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zwaanshoek
procedure afgebroken, aanvraag is door aanvrager
ingetrokken
- Machineweg 33, 1432 EL (Z-2016/039014) het aanleggen
van een nieuwe middenspanningskabel tussen 2 trafostations
- Legmeerdijk tussen hmp 19.3 en 19.7 aan de rechterkant
van de weg (Z-2016/036172), het kappen en/of toppen
van wilgen
conceptvergunning gereed, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 18 augustus gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2016/050174) het in werking
hebben van een inrichting voor het bouwen van aluminium
scheepsrompen
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Kerkweg 1, 1432 EH (Z-2016/029275),het plaatsen van
een nieuwe kapconstructie met dakkapellen
- Wilhelminastraat 43, 1432 GB (Z-2016/014964), het
plaatsen van een vaste trap en het isoleren van het zoldergedeelte
- Azaleastraat 24, 1431 SJ (Z-2016/021758), het uitbreiden van de schuur aan de achterzijde)
- Uiterweg 139, 1431 AD (Z-2016/032995), het dempen
van water
- Lakenblekerstraat 26, 1431 GG (Z-2016/024776), het uitbreiden van een productiehal
- Beethovenlaan 56, 1431 WZ (Z-2016/039796), het plaatsen van een naambord op de gevel
geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Rietwijkeroordweg 59 en Mr.Jac.Takkade 40, 1432 JG (Z2016/039123) het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het gebruik van een weiland en/of parkeerterrein
voor festivalbezoekers van 4 t/m 8 augustus 2016
- Rietwijkeroordweg 40, 59 en 66, 1432 JE (Z2016/038781), het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het gebruik van een weiland en/of parkeerterrein
voor festivalbezoekers van 15 t/m 24 juli 2016
buiten behandeling gesteld, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Kerkweg 57, 1432 EH (Z-2016/034097), het vervangen

van de dakkapel aan de voorzijde en het plaatsen van 2
dakkapellen aan de achterzijde
ingetrokken vergunningen, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) in te trekken.
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Herenweg (Kudelstaart) (Z-2013/034134) het aanleggen van een uitrit aan de Herenweg (kadastraal bekend
onder secie D,nummer 2479) Toelichting: bekend onder
Z-2013/025770
ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Aalsmeerderweg 376, 1432 EE (Z-2016/043562), het verwijderen van asbesthoudende plafondplaten en vloerzeil
- Graaf Willemlaan 1, 1433 HL (Z-2016/043993), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. ontmoetingscentrum
- Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-2016/043828), t.b.v. het
veranderen van het bedrijf
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Margrietstraat 24, 1432 HS (Z-2016/042602), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Aalsmeerderweg 376, 1432 EE (Z-2016/042649), het verwijderen van asbesthoudende plafondplaten en vloerzeil
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/042649), het slopen van
een woonhuis
- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2016/042535), brandveilig gebruik café
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen WelstanDscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inZage
t/m 18-08-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herziening N201- zone – Schipholparkeren met de
bijbehorende stukken.
t/m 25-08-16 De vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken – Uiterweg 180’ en ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken met bijbehorende
t/m 27-08-16 Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Aalsmeer
t/m 09-0916 Vastgestelde structuurvisie 2016 GPA, inclusief Royal FloraHolland
t/m 29-09-16 Ontwerpbeschikking voor het in werking hebben van een inrichting voor het bouwen van
aluminium scheepsrompen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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tijd prachtig. Je komt op plekken niet eens zover van Aalsmeer - die
zo prachtig zijn, je waant je werkelijk in the middle of nowhere.” De
vraag of hij ook mee gaat doen met
de Classic Stars Tour - van 21 augustus verplaatst naar 23 april - lijkt
overdreven. Wel komt hij met een
paar tips die het evenement naar
zijn idee alleen maar meer bijzonder
kunnen maken voor de deelnemers.
“Het moet een feestje worden van
ons kent ons. Een dag die liefhebbers van mooie auto’s na een mooie
route kunnen afsluiten met lekkere
muziek, een biertje, heerlijk eten en
sterke verhalen.”

Classic Stars Tour verplaatst naar 23 april

Danny, Jacqueline en Naomi
delen liefde voor oldtimers
Aalsmeer - Speciaal voor de foto en het schrijfsel heeft eigenaar
Danny Weij zijn pronkstuk; de bruin
metallic Mercedes 280 CE (1982) uit
de garage gehaald. Als kleine jongen van 12 jaar keek hij al vol bewondering naar de auto van zijn
buurman, een prachtig model Mercedes. Buurman wees hem dan op

de mooie details die zo eigen zijn
voor deze Duitse keizer onder de
auto’s. Toen wist de kleine Danny
al; Eens zal ik ook eigenaar worden
van zo een auto. En zo ging het ook.
Op 24 mei 1996 was het zover; Weij
werd de gelukkige eigenaar van een
Mercedes 280 CE met op de teller
37.000 kilometer.

Nu na 20 jaar is het aantal kilometers niet spectaculair gestegen.
Nog steeds staat de teller slechts
op 45.000 kilometer. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat Weij
de auto heeft gekocht voor de Tourritten, de auto is er niet voor dagelijks gebruik. “Ik heb de auto aangeschaft als een ‘mooi weer’ auto.”
In de regen wordt er niet gereden,
in de wintermaanden staat de auto in de garage. Onder de motorkap
ziet alles er nog als nieuw uit. Met
passie wordt gewezen op bijzondere details en op de prachtige belijning. En niemand zal Weij daarin
kunnen tegenspreken. En of ik ook
nog even notitie wil nemen van de
originele Becker radio. Zijn enthousiasme wordt ook gedeeld door zijn
echtgenote Jacqueline. Zij vindt het
heerlijk om met de kaart op schoot
tijdens de uitgeschreven routes alle aanwijzingen te geven die nodig
zijn om binnen de tijd de eindstreep
te halen. “De ritten - uitgestippeld
door Aalsmeer roest niet - zijn al-

Vastgoed, economie, recreatie
en toerisme in extra commissie
Aalsmeer - Volgende week donderdag 25 augustus komen de fracties
bijeen voor een extra vergadering
van de commissies Maatschappij en
Bestuur en Ruimte en Economie in
het gemeentehuis. Waarschijnlijk is
de raadskelder de plek van samenkomst, vanwege de renovatie van
de huidige raadszaal. De aanvangstijd is als vanouds 20.00 uur en belangstellenden zijn welkom. Na het
vaststellen van de agenda wordt gepraat over de vastgoedvisie, het uitvoeringsplan en het huur- en subsi-

diebeleid voor het maatschappelijk
vastgoed in de gemeente.
‘Huis der gemeente’
In de visie wordt onder andere voorgesteld de gymzalen in de J.P. Thijsselaan en Roerdomplaan te slopen
en de locaties her te ontwikkelen
voor woningbouw, ook het buurthuis in de voormalige school in de
Roerdomplaan moet plaats maken
voor woningen. Voor de huurders
hier is, met uitzondering van de Marokkaanse gemeenschap, een ver-

Dagelijks muziek op Radio Aalsmeer

Danseres Denise te gast
in Aalsmeer by Night
Aalsmeer - De hele week door is
het gevarieerde aanbod van lokale
omroep Radio Aalsmeer te beluisteren. Doordeweeks tot 18.00 uur is
er non-stop muziek uit het heden en
verleden te horen. Vanaf 18.00 uur
zijn er elke dag live gepresenteerde programma’s, zoals social-media radio in ‘Uur van Puur’, klassieke muziek bij ‘Intermezzo’ en ‘Buiten de Norm’, de show voor iedereen die zich ‘anders’ voelt, en Radio
Aalsmeer werkt samen met de lokale omroep van Uithoorn, RickFM.
Zeepjes en zomerhits
Verder zendt interviewprogramma ‘Door de Mangel’ voor de laatste keer deze zomer een herhaling
uit van gasten die eerder in het jaar
in de spotlight stonden. Maandag
is de aflevering met Leontien Zethof, die van geitenmelk zeep maakt,
te beluisteren. Verder kan op zondag 28 augustus tussen 16.00 en
20.00 uur genoten worden van de
‘Zomerse 50’ hitlijst. Het programma wordt door zo’n 150 lokale omroepen in heel Nederland en België uitgezonden en wordt op Radio Aalsmeer door Frank Bunnik en
Walter de Vries gepresenteerd. Presentator Meindert van der Zwaard
ontvangt donderdag 18 augustus de
uit Aalsmeer afkomstige danseres
en zangeres Denise Kroes. Na haar
studie aan het Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA)

vangend onderkomen gevonden.
De buurtvereniging mag het clubgebouw van VVA aan de Dreef tijdelijk gebruiken als buurthuis, de
biljartvereniging verhuist naar Studio’s Aalsmeer en het Rode Kruis
gaat zich vestigen in het op te zetten ’huis der gemeente’ in het gemeentehuis en krijgt gezelschap van
de EHBO vereniging, Vita Welzijn en
de Vrijwilligerscentrale, de laatste
twee zijn nu nog vaste huurders van
het pand in de Parklaan 27, waarvan
het tevens de bedoeling is deze opnieuw in te richten voor woningen.
De EHBO komt uit het pand in de
Baccarastraat, waar ook de Werkschuit haar cursussen aanbiedt.
Voor de Werkschuit wordt nog gezocht naar een vervangend onderkomen. Voor het pand in de Baccarastraat heeft een projectontwikkelaar belangstelling getoond die hier
jongerenhuisvesting wil creëren.

en een dance camp in Amerika is
haar volgende uitdaging meedoen
aan het SBS6 programma ‘The Next
Boy/Girl Band’. Een voor Nederland
nieuw format waarin op zoek wordt
gegaan naar een nieuwe Boy/Girl
band. Van de 7.000 aanmeldingen
bleven er slechts 80 over, waaronder Denise. Via optredens moet ze
laten zien waartoe zij in staat is. Van
der Zwaard zal met Denise spreken
over haar verleden, heden en toekomst, over haar dromen, haar strijd
en haar passie. ‘Aalsmeer by Night’
is elke donderdagavond te beluisteren van 22.00 tot 24.00 uur.

Speerpunten
Vervolgens staat de economische
agenda ‘Samen ondernemen in
Aalsmeer’ op de agenda. Speerpunten in deze zijn versterken van het
ondernemerschap, het behouden
en versterken van het vestigings-

Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Uitzending gemist?
Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook.

Amstelveen - Op de zondagen 4 en
11 september organiseert het Amstelveens Poppentheater voor de
laatste keer het Broersepark Familiefestival in het Broersepark Amstelveen. Om het festival feestelijk
af te sluiten zijn op beide zondagen
maar liefst drie gratis voorstellingen
te zien. Op zondag 4 september om
11.00 uur start Solbris voor de kleintjes met de muzikale poppentheatervoorstelling ‘Mama Schaap’. Arno
Huibers komt met zijn ‘Reizende
Clownswagen’ en speelt om 13.30
uur en om 15.00 uur samen met Rob
Welsing zijn gelijknamige voorstelling. Een half uur en bijna een uur
gekkigheid met clownerie met behulp van muziek, maskers en (levend) poppenspel voor iedereen. Op
zondag 11 september is om 11.00

‘De Top 10 van...’
Aanstaande maandag 22 augustus
hebben Talitha van Itterzon (vrouw
van de techniek) en presentatrice
Miranda Gommans als gaste Muriel De Bies-Engel in hun programma ‘De Top 10 van…’. Muriël laat
haar tien favoriete nummers horen
en vertelt daarbij waarom ze voor
welk liedje heeft gekozen. Luister
tussen 20.00 en 21.00 uur naar Radio Aalsmeer.

Terrein van liefhebbers
Dochter Naomi - inmiddels 19 jaar
en in het bezit van een rijbewijs is door haar vader naar eigen zeggen behoorlijk geïnfecteerd met de
liefde voor de oldtimer. Als kleintje
ging zij al mee met haar ouders en
nu rijdt zij als navigator mee in de
legerjeep uit 1959 waarvan haar vader sinds 1995 eigenaar is. Onder
de carport naast het huis staat de
jeep (Nekaf M38 A I) in volle glorie.
De jeep - ooit gebruikt door het Nederlandse leger - straalt iets heroisch uit. De originele radio - een KL
3030 legerradio, ingepakt in originele hoes - ziet er zeer indrukwekkend uit. En passant staat er ook
nog een Zündapp uit 1980. Het is
duidelijk; dit is het terrein van liefhebbers van klassieke voertuigen.
De herinneringen aan de verschillende toerritten van de afgelopen
jaren zijn gespijkerd aan de muur.
Binnen in de huiskamer liggen folder en andere belangrijke paperassen als trofeeën op tafel. Toch al
heel wat jaren oud, maar nog nieuw
lijkend. Ook het bewaren van de papieren, keuringsrapporten is een
belangrijk onderdeel van de passie.
Het kleinste snippertje lijkt waardevol. Maar Weij - plantinkoper bij de
bloemenveiling - is ook een doener, noemt zichzelf een enthousiaste sleutelaar. Niet voor niets wijst hij
op het nog originele gereedschap
geborgen in de originele verpakking
in de achterbak van de auto. Met
een ontroerend respect worden de
verschillende tangen en sleutels getoond om daarna weer met respect
opgeborgen te worden in de canvas hoes en een plastic zakje. “Kijk,
overal staat het embleem van Mercedes. Prachtig toch?”
Janna van Zon
klimaat, het aantrekken van op logistiek georiënteerde bedrijven, de
krachten zichtbaar maken met de
nadruk op de scheepvaartindustrie,
de Westeinderplassen en de transitie van de sierteeltsector. Aansluitend wordt gesproken over de
agenda recreatie en toerisme.
Schuldhulpverlening
Laatste te behandelen onderwerp
is het beleidsplan Schuldhulpverlening. In het plan wordt deel kunnen
nemen door inwoners aan de samenleving centraal gesteld. Problematische schulden zijn een belemmering voor deze deelname. Daarom wordt door de gemeente preventieve maatregelen ingezet om
schulden bij inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer inwoners zich melden voor schuldhulpverlening, omdat ze zelf niet meer
in staat zijn om hun schulden op te
lossen, wordt een integrale aanpak
gevolgd. Dit houdt in dat niet alleen
de schulden worden aangepakt,
maar ook de achterliggende problemen. Deze aanpak op maat sluit
aan bij de situatie en mogelijkheden
van inwoners, die uiteraard wel zelf
de verantwoordelijkheid blijven dragen. Aan budget voor schuldhulpverlening is structureel een bedrag
van 157.00 euro per jaar in de begroting opgenomen. De vergadering wordt afgesloten met het vragenkwartier. De sluiting is gepland
rond 23.00 uur.

Beide dagen 3 gratis voorstellingen

Laatste editie Broersepark
Familiefestival
uur de 3+ voorstelling ‘Aardblij’ van
de Soepsisters te zien. Roel Callister
en zijn band Drumdrumdrum brengen om 13.30 uur een kort programma voor de kleintjes en luiden om
15.00 uur met veel muzikale spektakel het festival uit met hun voorstelling ‘Boomwhakalaa!’ waarbij iedereen mee mag doen met de door
de band meegebrachte Boomwhackers.
De locatie is op het terrein van Jeu
de Boulevereniging De Bulderbaan
(achter het Indië monument) in het
Broersepark. Reserveren is niet nodig; kom gezellig naar één of meer
voorstellingen op het Broersepark
Familiefestival 2016. Meer informatie over de voorstellingen is te vinden op www.amstelveenspoppentheater.nl.

Opening in september

Tijdelijke expositie 100 jaar
Schiphol in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 heeft in het kader van 100
jaar Schiphol een nieuwe expositie in voorbereiding. Deze zal, zoals mag worden verwacht, een speciaal beeld geven van Schiphol tijdens de oorlogsjaren. De collectie bestaat uit veel informatie uit eigen collectie en depot. Foto’s en documenten over de periode 1940 tot
1945, maar ook nieuw materiaal, dat
voor het eerst te zien is. Daarbij zal
de aanloop naar de oorlogsjaren
ook de ontwikkeling rond het einde
van de jaren dertig worden getoond,
maar ook kort worden ingegaan op
de periode van opbouw na de oorlog. Dit alles samengebracht in een
overzichtelijke tentoonstelling.
Crash heeft in de meer dan 25 jaar,
dat zij actief is, vele onderzoeken
uitgevoerd van vliegtuigcrashes

en ander materiaal dat direct, dan
wel indirect met Schiphol te maken
heeft. Aanvankelijk werd in september 1916 Schiphol als militair vliegveld in gebruik genomen en heeft
het in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en de oorlogsjaren veelvuldig ‘onder vuur gelegen’,
waarbij luchtaanvallen op het vliegveld in 1943 een dramatisch hoogtepunt bereikte.
De expositie wordt aangevuld met
interactieve beelden via powerpoint- en beamer-presentaties alsmede door filmopnamen om de rol
van Schiphol in de jaren 1940 tot
1945 van vele kanten te belichten.
De opening van de expositie staat
gepland op zaterdag 10 september.
Voor vragen of informatie kan contact opgenomen worden met het
secretariaat via 0297-530667 of via
secretaris@crash40-45.nl.

Lezing in Amstelland Bibliotheek

Zomerse plek in Holland:
Wijngaard de Amsteltuin
Amstelland - Binnen de grenzen
van Amstelveen ligt een goed bewaard geheim: wijngaard De Amsteltuin. Een van de vijf beste wijngaarden in Nederland. Tieke Roosen
en Jan Schake brachten hun droom
tot leven en startten in 2006 deze
wijngaard die tevens dienst doet als
dagbesteding voor een aantal mensen met een (tijdelijke) beperking.
Tijdens hun lezing, en kleine proeverij, in bibliotheek Amstelveen op
het Stadsplein kan kennis gemaakt
worden met hun prijswinnende wijnen en nemen Tieke en Jan de bezoekers mee in de betoverende wereld van de Amsteltuin. Niet in de
laatste plaats willen zij met het opzetten van de wijngaard plezier bieden aan veel mensen die anders alleen op vakantie de sfeer kunnen
opsnuiven van een wijngaard. Bezoekers kunnen met eigen ogen
zien hoe wijnbouw plaatsvindt en de
productie van wijn tot stand komt.
De wijngaard is onderdeel van een
recreatiegebied aan Langs de Akker in Amstelveen. Een veelzijdige plek waar de kunst van het ‘grote genieten’ centraal staat en waar

ook plaats is voor feesten, vergaderen, romantiek en dagbesteding
voor senioren.
De lezing (inclusief kleine proeverij)
is op zaterdag 27 augustus in bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein
van 15.30 tot 16.30 uur. Deelname
kost 5 euro en voor bibliotheekpashouders 2,50 euro. Kaarten zijn te
verkrijgen in de Amstelland Bibliotheken of via de website www.debibliotheekamstelland.nl

Expositie Poelgezichten in Voor Elkaer

Bob van den Heuvel is
stralend middelpunt

Aalsmeer - Bob van den Heuvel
heeft een grote schare fans en een
deel van hen kwam vrijdag 12 augustus naar het ontmoetingscentrum Voor Elkaer in Kudelstaart
om te luisteren naar zijn lezing. Tot
eind oktober zijn de Poelgezichten van deze enthousiaste kunstenaar te bekijken. Het werk van Bob
toont een spontaniteit waar je vrolijk van wordt. Tot tevredenheid van
het publiek vertelde hij op zijn zo
kenmerkende wijze hoe de Poelgezichten tot stand zijn gekomen.
Sponsjes gebruiken en met zijn vingers de contouren aanbrengen? Het
was nieuw voor zijn fans. Hij bereikte met zijn uitleg zoveel respons dat
er met andere ogen gekeken werd
naar zijn schilderijen en werd daarmee een stralend middelpunt. Bob
vertelde ook over zijn andere werk,
de bloemstillevens, de naakten, de

koeien, de portretten en memoreerde en passant dat de gemeente één
van zijn watertorens heeft aangekocht. Slechts twee jaar is Bob in de
ban van het schilderen en wat een
succes heeft hem dat tot nu toe al
opgeleverd. En nog steeds lacht het
succes hem toe, want voor de komende tijd staat hem veel moois
te wachten aan tentoonstellingen.
Zijn schilderijen waaronder de serie ‘café bezoek’ zijn te zien tijdens
de kunstroute in de Historische Tuin
op zaterdag 17 en zondag 18 september. Het adres van het Ontmoetingscentrum Voor Elkaer, waar de
Poelgezichten van Bob de komende
drie maanden nog te zien zijn, is Nobelhof 1, achter Winkelcentrum Kudelstaart.
Janna van Zon

Weer repetities
Toonkunstkoor
Aalsmeer - De repetities voor leden van het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer beginnen weer op
dinsdag 23 augustus. Er zal nog
hard gestudeerd moeten worden voor het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach welke zondag 27
november uitgevoerd zal worden in
De Bloemhof. Via de website www.
toonkunstkooraalsmeer.nl zijn hiervoor kaarten te bestellen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Exportomzet bloemen en
planten naar plus 2%
Aalsmeer - Tot en met juli steeg de
exportomzet van bloemen en planten vanuit Nederland met ruim 2%
tot 3,6 miljard. Dit blijkt uit de VGB
exportstatistieken. Met een plus van
4,3% doen planten het beter dan
snijbloemen, plus 1,3%. Dit komt
onder andere door een hogere inkoopwaarde. In een markt waarin de concurrentie fors is en de exportpositie per afzetbestemming
verschilt zijn de verschillen per land
groot. Op totaalniveau blijft het perspectief positief. Na het eerste half
jaar stond de exportteller afgerond
op een toename van 3%. Doordat de
maandomzet juli lager uit kwam dan
het jaargemiddelde zakte de groei
naar 2,4%. Tot nu toe werd een omzet gerealiseerd van bijna 3,6 miljard: 2,2 miljard aan snijbloemen en
1,4 miljard aan planten.
Hogere inkoopwaarde
Zowel bij snijbloemen als bij poten tuinplanten ligt de inkoopwaarde
hoger dan vorig jaar. ”En dat is lastig door te berekenen. Voeg daarbij
de gezakte koers van valuta als het
Britse pond en dan is duidelijk dat
de markt stagneert”, verklaart directeur Henk Lamboo van Holland Indoor Plant de krimp met 7,5% in juli bij de export vanuit Nederland op
Engeland. Cumulatief is de Engelse achterstand nu 2% in vergelijking
met het topjaar 2015 en met 568
miljoen exportomzet nog altijd 15%
hoger dan in 2014.
Concurrentiepositie
De concurrentiepositie van Nederlandse exporteurs is internationaal
gezien stevig, maar verschilt per
land. Zo noemt Harm Koningen van
Hukra de in Zweden gelegde basis
en het perspectief gunstig. De omzetontwikkeling die Nederlandse
exporteurs daar dit jaar realiseerden
ligt op het gemiddelde, in omzetwaarde net meer dan 100 miljoen.
De stijging op Italië ligt bijna twee
keer zo hoog en werd vooral bij de
planten gerealiseerd: + 4,7% op 165
miljoen. ”De concurrentie is met name bij de bloemen toegenomen.
Nederland kampt met verschraling
van het assortiment en een grotere

afhankelijkheid van import”, verwijst
verkoper Italië Ruud Koek van Hamifleurs naar de rozenmarkt. ”Daardoor is Hollandse flexibiliteit minder.
En Italianen kunnen ook goed bloemen telen, waardoor wij in bepaalde
periodes moeilijker aan de bak komen”, waarbij hij hortensia, lelies en
anthuriums als voorbeelden noemt.
”En uiteraard anjers”, voegt hij toe.
Opvallend blijft de bovengemiddelde groei van de bloemen- en plantenexport naar grootafnemer Duitsland. Tot en met juli namen de Oosterburen 5% meer af. Dat is hetzelfde stijgingspercentage als de eurolanden in de top 10 afnemers tot en
met juli. De export naar niet-eurolanden kromp met 2%.
Door de stijging van 15% in juli is
België de grootste groeimarkt in
de top 10 afnemers. De Russische
markt liet het, met een recorddaling
van 45%, in juli weer afweten. Vorig jaar stond Rusland nog vierde in
de bloementop 10 en de Verenigde Staten op de negende. Nu zijn
de Verenigde Staten Rusland voorbij gestreefd en staan op de achtste plaats. Ierland steeg met 12% tot
17 miljoen naar de vijftiende plaats.
Internet
De toename van in- en verkoop
via internettoepassingen heeft volgens exporteurs ook gevolgen voor
de keuze van leveranciers. ”Niet alle kwekers zijn daarop ingesteld en
daarmee veranderen de relaties met
ketenpartners”, is de ervaring van
Lamboo en collega’s. Elektronische
handel brengt andere eisen aan
specificaties, informatie en bestelen levertijden met zich mee. De VGB
stelt, dat de uitgangspositie voor de
Nederlandse bloemen en plantengroothandel hierbij goed is en verwacht nog veel ontwikkelingen. ”Die
kunnen ook leiden tot verdere versterking van die marktpositie”.
Maandelijks publiceert de VGB, de
brancheorganisatie voor de binnenlandse, exporterende en importerende groothandel in bloemen en
planten de top 10 exportbestemmingen. Haar leden vertegenwoordigen 3,5 miljard van de jaaromzet
in die bedrijfstak.

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Themagroepen in het inloopcentrum
We starten met een kopje koffie of thee en dan gaan we aan de slag.
Aan de hand van verschillende thema’s komen we met elkaar in
gesprek. We leren elkaar kennen door herinneringen en verhalen met
elkaar te delen. Ook komen de actualiteiten aan bod, wat verder ter tafel
komt en wat u eventueel zelf inbrengt. We maken een sprong tussen
het heden en het verleden. Iedere vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur in
gebouw Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.

Groene stroom voor 170 huishoudens

Stal Wennekers plaatst
3024 zonnepanelen
Aalsmeer - Deze week plaatste Janszon B.V. het 3024ste zonnepaneel op het dak van Stal Wennekers aan de Mr. Jac. Takkade. Hiermee voorziet het stallencomplex
binnenkort maar liefst 170 huishoudens van groene stroom. Achter de
schermen is paardensportcentrum
Wennekers al een enige tijd bezig
om een uniek groen project te realiseren. Met vier binnenrijbanen heeft
Stal Wennekers veel dakoppervlakte, “Onze daken lagen al jarenlang
alleen regen en wind tegen te houden. Met de plaatsing van de panelen hebben zij er een nuttige en

duurzame functie bijgekregen”, aldus Niels Wennekers, eigenaar van
Stal Wennekers.
Op zaterdag 27 augustus vindt de
feestelijke opening van dit prestigieuze zonnepanelenproject plaats.
Wethouder Jop Kluis luidt dan het
gebruik van de panelen officieel in.
Paardensportcentrum Wennekers
is sinds 1968 gevestigd aan de Mr.
Jac. Takkade in de Schinkelpolder
direct tegen het Amsterdamse Bos.
Paardenliefhebbers kunnen hier alle
facetten van de paardensport beoefenen. Kijk voor meer informatie op
www.stalwennekers.nl.

Studentenhuizen geliefd
doelwit van inbrekers!
Aalsmeer - Voor het eerst op kamers: voor de meeste studenten het
begin van een leuke en spannende tijd. Maar ook het moment dat
je voor het eerst verantwoordelijk
bent voor je eigen woonveiligheid.
Een onderwerp waar je waarschijnlijk nog helemaal niet over na wil
denken. Student Tahir Lourens legt
uit waarom het verstandig is om dat
toch wél te doen.
‘Zoiets gebeurt mij niet’, ‘Dat zien
we dan wel weer’, ‘Boeien!’ Veel studenten zijn laks als het gaat om woninginbraak, heeft Tahir de afgelopen maanden gemerkt. De tweedejaars student Communicatie is het
gezicht van de Facebook community ‘Studenten tegen inbraak’. Samen
met de pas afgestudeerde filmmaker Saskia Viet maakte hij een serie filmpjes met als doel studenten
te overtuigen om hun gedrag te veranderen.
Veel stress
“Ik wil ze adviseren niet zo nonchalant te zijn. Want als een inbraak je
wel overkomt, brengt dat heel veel
stress met zich mee. Naast onbekenden die in je kamer zijn geweest,
moet je er toch niet aan denken dat
al je werkstukken, informatie en
contactgegevens weg zijn.” Terwijl
het volgens hem een kleine moeite is om er wat tegen te doen. “Doe
de deur op slot, spreek elkaar aan,
weet wie er in je huis rondloopt”,
somt hij op. Voor jongeren misschien saaie kost. Daarom hebben
de jonge filmmakers geprobeerd
de tips op een ludieke wijze over te
brengen. “Prima als er om gelachen
wordt, zolang de boodschap maar
blijft hangen.”

Mobieltjes, tablets en laptops
Studentenhuizen vormen een geliefd doelwit van inbrekers. De voordeur in studentenhuizen is meestal
makkelijk open te breken of er staat
wel ergens een raam open. Eenmaal
binnen blijken lang niet alle kamerdeuren op slot. Terwijl studenten
vaak wel waardevolle bezittingen
hebben, zoals mobieltjes, tablets en
laptops. Inbrekers hebben maar een
paar minuten nodig om iets weg te
grissen.
Vensterbank
Niet onbelangrijk - zeker voor studenten - is het feit dat goede inbraakpreventie niet duur hoeft te
zijn. De tips van Tahir gelden natuurlijk niet alleen voor studenten,
maar zijn ook voor anderen zeer
bruikbaar. Uiteraard begint preventie met het goed afsluiten van ramen
en deuren. Het liefst met een goedgekeurd slot, als je huisbaas daarin mee wil gaan. Zo’n slot herken
je aan het SKG®-logo met sterren.
Deze sloten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, zijn getest
en - indien volgens de regels gemonteerd - verkleinen ze de kans
op inbraak sterk. Maar net zo belangrijk is het om waardevolle spullen netjes op te bergen, in ieder geval uit het zicht. Leg je telefoon niet
op de vensterbank neer. En gebruik
- als het even kan - een verankerd
kluisje voor de meest waardevolle
spullen.
Tahir: “Reken maar dat je flink baalt
als je merkt dat de spullen waar je
met je bijbaantje voor hebt lopen
zwoegen, zijn verdwenen. Regel dus
dat goede slot en gebruik het ook,
vooral voor jezelf.”

3-gangendiner in restaurant ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Komt u a.s. woensdag gezellig bij ons eten. Voor maar € 9,- krijgt u een
heerlijk 3-gangen menu met vooraf een Florida cocktail met daarna
schouder karbonade met paprika roomsaus met daarbij geserveerd
gestoofde appeltjes met abrikozen, boerensalade en twister aardappelen. En een heerlijke aardbeien pudding met slagroom als dessert. Voor
reserveringen/ inlichtingen kunt u bellen met 0297 820 979. Nobelhof 1.
Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 23 augustus is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen
met het maken van een dromenvanger van wol, kralen en veren. De
materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage van €4,- euro. Dit is incl. koffie of thee . Bent u ook
nieuwsgierig geworden? Kom dan langs, gezellig met een vriendin of
buurvrouw, mannen zijn natuurlijk ook welkom. De workshop is ook
leuk voor e.v.t. kleinkinderen vanaf een jaar of
10. Voor meer informatie kunt u bellen
met de gastvrouwen 0297- 820979.
Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Nieuw instrument voor
de brandweer: Cobra

In Crash Museum op 27 augustus

Kofferbakverkoop IPMS
met modelbouwdozen

Inbraak? Lekker belangrijk

zondagmiddag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Wist u dat het wijkpunt/ restaurant ‘Voor Elkear’ (vrijwel) iedere zondagmiddag geopend is van 14.30 – 16.30 uur? Het voor iedere 55+er is.
De koffie er heerlijk is, de mensen vriendelijk zijn en de bediening zeer
gastvrij is! We nodigen u van harte uit om kennis met ons te komen
maken. Tot ziens in wijkpunt ‘Voor Elkear’ in Kudelstaart.

Aalsmeerderbrug - IPMS, dé Plastic Modelbouwclub van Nederland
in de regio Noord Holland, houdt
zaterdag 27 augustus de traditionele zomerbijeenkomst ‘De Start’
met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en modellen
bij het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45. Deze bijeenkomst voor IPMS leden is van 11.00
tot 16.00 uur en ook toegankelijk
voor publiek. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan
de Aalsmeerderdijk 460. De Nederlandse tak van de International
Plastic Modellers Society (IPMS),
die dit jaar 45 jaar bestaat, organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten. Eén van die jaarlijkse bijeenkomsten is de zomerse meeting
‘De Start’ bij het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45, dat geldt

als start van het modelbouwseizoen.
Voor het Fort bij Aalsmeer zetten
plastic modelbouwers uit heel Nederland hun kofferbak open voor
geïnteresseerde clubleden, maar
ook met niet clubleden wordt informatie uitgewisseld. De verkoop voor
het fort is voorbehouden aan IPMS
leden, maar het Crash-museum
heeft eveneens tweedehands (ook
afgebouwde) bouwmodellen in de
aanbieding. In het museum worden
de mooiste modellen van de IPMSleden tentoongesteld. Toegang tot
de kofferbakverkoop vóór het fort is
gratis voor bezoekers.
Toegang tot het Crash Museum bedraagt 3,50 euro voor volwassenen,
kinderen van 6 tot 12 jaar betalen
1,50 euro. Donateurs van het museum, veteranen en kinderen tot 6 jaar
hebben gratis toegang.

Aalsmeer - De vrijwillige brandweer in Aalsmeer heeft een nieuw
instrument om branden te lijf te
gaan. Cobra is de naam. Met de cobra wordt met een zeer hoge waterdruk een klein gaatje in een muur
geboord.
Hierdoor wordt het mogelijk van
buitenaf de ruimte waar brand is
met waternevel te koelen, waardoor
het voor de aanvalsploeg makkelij-

ker en veiliger is om de ruimte te
betreden, te verkennen en natuurlijk het vuur te blussen.
Om met deze cobra te kunnen werken is precisie vereist. Momenteel
is de brandweer van Aalsmeer druk
aan het oefenen met de cobra om
er uiteindelijk mee uit te gaan rukken als nodig. Dit zal rond half september zijn.
Foto: www.kicksfotos.nl

Tot wel 70 procent korting
bij The Vintage Store
Streek - Regenachtige zomer? Niet
tijdens de summersale bij The Vintage Store. In de winkel aan de
Cruquiusweg te Heemstede is namelijk een verscheidenheid aan afgeprijsde tuinmeubelen te vinden.
Dit kan wel oplopen tot 70 procent
korting op een groot aantal exclusieve merken! Denk aan fauteuils,

bijzettafels, tuintafels en bloembakken. Zo verkoopt The Vintage Store weerbestendige stoelen die tegen
een spatje regen kunnen. Interesse?
Veel tuinmeubelen zijn te vinden op
Marktplaats (zoek via The Vintage
Store Heemstede) of kom langs in
de winkel aan de Cruquiusweg 37a.
Informatie via 023-7600477.

Speeddaten werkt bij 46e
editie Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 11 augustus vond de 46ste editie van de netwerkbijeenkomst Borrel Aalsmeer plaats in à Resto Bar
& Brasserie gevestigd in de bloemenveiling. Een mooie opkomst ondanks de vakantieperiode. Naast
vertrouwde gezichten bezochten
ook diverse nieuwe relaties de netwerkborrel. Niet alleen uit de regio
Amstelland en Haarlemmermeer,
maar ook daarbuiten. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te speeddaten en er
zijn dankzij de acht minuten sessies,
weer diverse opdrachten vergeven,

tips uitgewisseld en inspiratie opgedaan. Ook stond het gezamenlijk dineren op het programma waar goed
gebruik van werd gemaakt.
Op 8 september staat de volgende editie gepland en dan staat het
speeddaten, gezien het succes,
weer op de agenda! Verhinderd?
Borrel Aalsmeer vindt ook plaats op
13 oktober, 10 november en 8 december. Elke tweede donderdag van
de maand. Wil je een keer een podium als ondernemer, entertainer, fotograaf of kunstenaar? Neem dan
contact op met organisator Ingrid
Claasen via www.borrelaalsmeer.nl.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - De eerste kaartavond
bij buurtvereniging Hornmeer zit er
weer op. Het koppelkaarten is gewonnen door Wil ter Horst en Ans
Doeswijk met 5314 punten. Op twee
zijn Jo Vos en George Lemmerzaal
geëindigd met 5313 punten en op

drie Siem Burgers en Ben Johannessen met 5256 punten. De poedelprijs was voor het koppel Marja van de Burg en Paolo Molia met
3925 punten.
Komende vrijdag 19 augustus is
er weer koppelkaarten. Iedereen
is van harte welkom in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang 20.00 uur, zaal open voor
koffie, thee en inschrijving vanaf
19.30 uur.
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Brandweer rukt uit voor gaslek
Aalsmeer - Maandag 15 augustus
om kwart over drie in de middag is
de brandweer van Aalsmeer uitgerukt na een melding van een sterke
gaslucht in de Freesialaan. Bij werkzaamheden bleek een gasleiding te
zijn geraakt. De brandweer heeft
het gat gedicht en is weer retour

Fiets in auto
blijkt gestolen!

kazerne gegaan. De sirenes van
de brandweer en de wagen trokken veel bekijks. Heel wat buurtbewoners en inwoners van omliggende straten kwamen poolshoogte nemen.
Foto: Davey Photography
Davey Baas

Inbreker weg
door lawaai

Jarige garage vraagt te doneren

Cheque voor Mike Multi
Foundation van Schreuder
Collectie moet plaatsmaken

Opruiming Wereldwinkel
Aalsmeer - Oude bekende producten uit de Wereldwinkel gaan de komende tijd de deur uit voor leuke
prijsjes. De huidige collectie moet
weer ruimte maken voor nieuwe
fairtrade producten afkomstig uit
Azië, Latijns Amerika en Afrika.
Goed om te weten: Voor alle artikelen geldt dat ze zijn ingekocht volgens de principes van de eerlijke
handel. De boeren, zilversmeden,
wevers, pottenbakkers en houtbewerkers in de Derde Wereld hebben
al een faire prijs voor hun producten

Kaarsenbrand
zelf geblust
Aalsmeer - Donderdag 11 augustus even over half zes in de avond
werd de brandweer gealarmeerd
voor een mogelijke brand in een
woning aan het Praamplein. Door

ontvangen. Zij merken financieel
van deze opruiming niets. Wel betekent de opruiming voor de producenten dat er weer nieuwe producten geleverd kunnen worden. Voor
de consument is deze opruiming
een leuke gelegenheid om eens
kennis te maken met de Wereldwinkel. De opruiming duurt tot en met
zaterdag 10 september en natuurlijk geldt op is op. De Wereldwinkel
is te vinden in de Zijdstraat 15. Kijk
voor meer informatie op de website
www.wereldwinkelaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Garage Han Schreuder bestond afgelopen 9 juli alweer
50 jaar. Uiteraard is dit jubileum gevierd met onder andere een receptie. In plaats van cadeaus konden de
genodigden doneren voor het goede doel. Hier is massaal gehoor aan
gegeven. Als doel was gekozen voor
de Mike Multi Foundation, de stich-

Omleidingsroute via borden

Kruising Kudelstaarteweg
twee weken dicht!
Kudelstaart - Vanwege de bouwwerkzaamheden is de kruising Kudelstaartseweg, Herenweg en Bilderdammerweg van maandag 22
augustus tot en met vrijdag 2 september afgesloten voor doorgaand
verkeer. De kruising met de Herenweg wordt ingericht als 30 kilometer
zone. Vlak bij deze kruising wordt
ook een horecagelegenheid gerealiseerd. De trottoirs worden hier verbreed en er komen diverse vakken
met beplanting. Verder krijgt de entree naar de parkeerplaats aan de

C.C. Baas Hof een inritconstructie
en wordt het groen rondom de horecagelegenheid vernieuwd. Om inwoners goed en op tijd te informeren gaat de gemeente borden neerzetten met de vooraankondiging,
omleidingsroutes en stremmingen.
Op www.aalsmeer.nl, onder Wonen
en Leven, Wijk en wijkverbetering,
Werkzaamheden Kudelstaart, is de
meeste actuele informatie te vinden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met projectleider J.
Rousse via 020-5404911.

het branden van kaarsen bleek er
brand te zijn ontstaan. De bewoner
heeft zelf het vuur weten te blussen
met een poederblusser. De brandweer heeft voor de zekerheid een
controle gehouden. De brand was
inderdaad uit en er hingen geen gevaarlijke concentraties rook in het
huis.
Bron: Brandweer Aalsmeer

Ondernemers Zuiderlegmeer
gaan voor eigen glasvezel
tionele maatregelen, zoals het opzetten van straalverbindingen met
gebieden die wel voorzien zijn van
een goede verbinding. “Maar deze straalverbindingen zijn niet stabiel, een noodmaatregel bij gebrek
aan beter”, aldus Bart Oostveen, één
van de initiatiefnemers en tevens
een van de eigenaren van De Zonnebloem Jonge Planten. “Het steeds
verder toenemende gebruik van het
internet als handels- en verkoopplaats voor de producten en diensten in de tuinbouw, maakt dat we
niet meer kunnen werken met de
bestaande, zwakke ADSL verbinding.” Vandaar het initiatief van een
groep ondernemers uit het gebied

Letsel in gezicht
na valpartij
Kudelstaart - Op zaterdag 13
augustus om vier uur in de middag is een 90 jarige Kudelstaarter door nog onbekende oorzaak
ten val gekomen in het winkelcentrum in de Einsteinstraat. De
buurtregisseur zag tijdens zijn
rondje diverse mensen rond een
gevallen persoon staan. Direct
zijn de hulpdiensten ingeschakeld. Een getuige verklaarde dat
de man plots naar voren viel en
met zijn gezicht op de stenen terecht kwam. De man is met een
behoorlijk kapot gezicht per ambulance naar het Amstelland Ziekenhuis vervoerd.

Onwel in auto

Sieraden weg na
woninginbraak

Aalsmeer - Op maandag 15 augustus rond kwart voor acht in
de morgen kreeg de politie een
telefoontje van een 60 jarige
Aalsmeerder die verklaarde niet
lekker te zijn geworden op de
kruising N201 met de Legmeerdijk. De inwoner reed in zijn auto vanaf de Waterwolftunnel richting de veiling. De politie en de
ambulancedienst zijn ter plaatse
gegaan. De onwel geworden bestuurder is direct vervoerd naar
het Amstelland Ziekenhuis.

Aalsmeer - Op zaterdag 13 augustus is tussen twaalf en twee
uur in de middag ingebroken in
een woning aan de Muzen. Via de
deur van de werkruimte hebben
de dieven zich toegang tot het
huis verschaft. De gehele woning
is doorzocht. Vooralsnog worden
enkele sieraden vermist. Mogelijk zijn er inwoners die deze inbraak op klaarlichte dag hebben
gezien. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Merrie uit de
sloot gered

Belabberd internetbereik in oase van de tuinbouw

Aalsmeer - Het Kwakelse deel van
de Zuiderlegmeerpolder, een gebied voor een groot deel gevuld met
kwekerijen, veredelaars en andere
tuinbouw gerelateerde handelsbedrijven, heeft een urgent probleem.
Waar het gebied de oase is van de
tuinbouw in deze omgeving, is het
aan de andere kant een dorre digitale woestijn. Het belabberde internetbereik via de bestaande kabelnetwerken en het ontbreken van
een commerciële partij die het gebied wil voorzien van een glasvezelverbinding (‘een C-gebied waar
niet voldoende rendement te halen
is’) heeft veel bedrijven al gedwongen tot het nemen van onconven-

ting die zorgdraagt dat mindervaliden ook kunnen sporten.
Afgelopen zaterdag 13 augustus is
de cheque met het prachtige bedrag van 790 euro uitgereikt aan
Heidi van de Mike Multi Foundation.
“Wat een geweldig bedrag. Hier
kunnen weer hele mooie dingen
mee gedaan worden”, aldus Heidi.

Kudelstaart - Op woensdag 10
augustus is de onderruit van de
voordeur van een woning in Zeehofhof ingegooid. De bewoner is
direct veel lawaai gaan maken,
waardoor de inbreker besloot
er snel vandoor te gaan. In Uithoorn heeft op zaterdag 13 augustus een soortgelijke inbraak
plaatsgevonden. De bewoonster
van een woning in de Gasperiflat
werd rond half negen in de avond
opgeschrikt door een harde klap.
Hier bleek eveneens de onderruit
van de voordeur ingegooid te zijn.
Deze bewoonster had minder geluk. De dief heeft snel toegeslagen en wist er vandoor te gaan
met een beige jas met hierin de
portemonnee van de bewoonster.

Aalsmeer - Op zondagmiddag
14 augustus heeft de politie twee
verdachten aangehouden op verdenking van diefstal, danwel heling van een fiets. Na een melding zijn agenten met meerdere
eenheden ter plaatse gegaan. In
een auto werd een fiets aangetroffen. Aan de hand van het serienummer bleek dat de fiets als
gestolen te boek stond. De fiets
is in beslag genomen en gaat retour naar de rechtmatige eigenaar. De recherche gaat verder
onderzoek doen naar de diefstal
en/of heling. Het loont dus zeker om serienummers van fietsen en andere waardevolle spullen op te schrijven en te bewaren.
Het maakt het voor de politie een
stuk makkelijker om goederen terug te vinden en mogelijke verdachten aan te houden. En natuurlijk na diefstal aangifte doen!
Bron en foto: Politie Aalsmeer
Uithoorn (PAU247)

om, gesteund door de LTO en het
Kwakelse Ondernemersfonds, een
glasvezelnetwerk in eigen beheer
op te zetten. Het behelst het Kwakelse deel van de Zuiderlegmeerpolder, dat wil zeggen een stukje Mijnsherenweg, Hoofdweg, Achterweg, Dwarsweg en Kalslagerweg,
een netwerk van omstreeks 17 kilometer lengte. “Momenteel wordt er
een quickscan uitgevoerd om de interesse en de bereidheid tot investeren van de bedrijven te polsen”,
aldus Oostveen. “We hebben vijftig bedrijven nodig om de businesscase rond te krijgen en we zijn al
aardig op weg, maar moeten nog
een aantal bedrijven mee krijgen

om van start te kunnen.” Als dat
lukt, dan ligt er binnen een jaar een
zakelijke glasvezelverbinding (een
aansluiting die veel meer data kan
verwerken en veel stabieler en betrouwbaarder is dan een particuliere). “Dan hoeft mijn zoon tenminste niet meer naar zijn tante in Kudelstaart om zijn huiswerk op zijn
Chromebook te maken”, aldus mevrouw Rewijk, die aan het eind van
de Achterweg woont en regelmatig
dagenlang verstoken is van internet.
De secretaris van LTO De Kwakel
Wout van Tol staat vierkant achter
het project. “Dit is wat de onderneming van de toekomst nodig heeft”,
stelt hij. “Te veel bedrijven kunnen
niet meer uit de weg met de huidige verbindingen. En ook al redden
een aantal zich nu nog wel, het is
zaak om nu aan te haken en klaar
te zijn voor de toekomst. Ik durf te
stellen dat een bedrijf zonder een
degelijke internetverbinding op termijn niet meer mee kan en dan ook
in het economische verkeer een lagere waarde zal hebben dan degenen die wel zijn voorzien. Een investering die zich dubbel en dwars
zal terugbetalen, zeker gezien het
feit dat de aansluiting na de aflosperiode veel en veel goedkoper zal
zijn dan een commerciële. De ondernemers zullen zelf de eigenaren
van het netwerk zijn en blijven. We
moeten dit met zijn allen voor elkaar
zien te krijgen. Van de commerciele partijen of de overheid hoeven
we niets te verwachten, hoe frustrerend dat ook is. Nu is het moment
voor de ondernemers om – noodgedwongen- hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun digitale toekomst: met de stoomtrein of
met de HSL.” De in het gebied gelegen woonhuizen krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid mee te liften met het initiatief van de ondernemers. Zodra het businessplan gereed is, wordt meer duidelijk over
het kostenplaatje voor deze particuliere aansluitingen. Zowel particulieren als nog niet benaderde bedrijven kunnen zich per mail wenden tot pouwr@caiway.nl voor meer
informatie.

Aalsmeer - Op zondag 14 augustus rond half zes in de middag is
een paard te water geraakt aan de
Aalsmeerderweg. De 24 jaar oude
merrie zat vast in de sloot en kon er
niet zelfstandig uit komen. De hulp
van de brandweer is ingeroepen en
met succes. Met behulp van planken en reddingsbanden hebben
de brandweerlieden van het korps
Aalsmeer het paard uit de sloot getrokken en op het droge gezet.
Foto: Brandweer Aalsmeer

‘De scholen gaan weer beginnen’

Verkeerscontroles vanaf
29 augustus bij scholen
Aalsmeer - Op maandag 29 augustus begint het nieuwe schooljaar. Voor een goede start van het
schooljaar gaat het team Handhaving Openbare Ruimte Aalsmeer
(team HOR) van de gemeente in
samenwerking met de wijkagenten
van de politie verkeerscontroles bij
scholen uitvoeren. Bij regelmatige
controles hebben de politieagenten
en de handhavers geconstateerd,
dat er gevaarlijke verkeerssituaties
voorkomen rondom de scholen.
De acties rondom scholen in
Aalsmeer en Kudelstaart, waarbij
wordt gelet op verkeershinder zul-

len in de periode van 29 augustus
tot en met 9 september worden gehouden. De handhavers en politie zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend optreden. Er gaat gelet
worden op dubbel parkeren; parkeren bij een stopverbod; parkeren op
het trottoir; stilstaan op de rijweg,
waardoor verkeershinder ontstaat;
parkeren buiten de vakken in een
woonerf; rijden tegen de verplichte rijrichting in. Wie nog vragen of
opmerkingen heeft, kan contact opnemen met team HOR van de gemeente via telefoonnummer 0297387575.
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Spelletjes, training en barbecue

Tennis

Tweede Summer Camp
Basketball Vereniging
Aalsmeer - De jeugd van Basketball Vereniging Aalsmeer gaat weer
een fantastische week tegemoet,
want maandag 22 augustus gaat
de tweede editie van het Summer
Camp van start! Na het grote succes van vorig jaar is besloten om dit
jaar wederom een Summer Camp
te organiseren. Dit keer niet drie,
maar zelfs vijf dagen. Een week die
in het teken staat van veel sportiviteit, maar zeker ook veel gezelligheid. De organisatie is al maanden
bezig met intensieve voorbereidingen om het Summer Camp tot een

onvergetelijke week te maken. Op
het programma staan onder andere verschillende spellen, uiteraard
basketbaltrainingen, een intensieve
training in het Amsterdamse Bos en
op de donderdagavond een gezellige barbecue. Afsluitend zal er op
vrijdagavond een besloten feest zijn
voor de vereniging.
De organisatie ziet uit naar een geweldige week, die als een mooie
start gezien kan worden voor het
aankomende seizoen dat start met
de eerste trainingen op 1 september
in De Bloemhof.

Rondje Stelling: Fietsen
voor aangepaste fietsen
Aalsmeer - De deelnemers aan
Rondje Stelling fietsen dit jaar voor
aangepaste fietsen van het netwerk
van de Raisin Hope Foundation Nederland. De eerste fiets van de opbrengst van de toertocht langs de
jubilerende Stelling van Amsterdam komt te staan in de regio bij
een locatie van Stichting Ons Tweede Thuis.
Het aangepaste fietsennetwerk is
momenteel het hoofdproject van
de Raisin Hope Foundation, die zich
inzet voor mensen met hersenletsel. Binnen dit landelijke netwerk
kunnen mensen met hersenletsel
de RHF-fietsen op afspraak gratis gebruiken. “Het gaat om sportieve driewielers, maar ook om tandems en duofietsen waarmee onze
doelgroep met een begeleider lekker buiten op pad kan’’, vertelt RHFvoorzitter Raymond Kool. “De aangepaste fietsen stallen wij bij dagbestedings- en revalidatiecentra en
andere organisaties die werken met
mensen met hersenletsel. Zo kunnen hun cliënten eveneens gebruik
maken van de fietsen.’’
Van het inschrijfgeld van Rondje
Stelling gaat per deelnemer 2 euro naar het werk van de RHF. Dit
is nog niet voldoende voor de aanschaf van een nieuwe aangepaste
fiets. “Daarom hopen we dat deel-

nemers voor Rondje Stelling een eigen sponsoractie op touw zetten bij
hun familie, vrienden, kennissen en
collega’s. Dit kan gemakkelijk met
onze speciale actiepagina op onze website www.raisinhope.nl. Voor
de fiets die Rondje Stelling eventueel oplevert hebben we speciaal een
locatie in de regio van het fietsevenement uitgekozen. Deze komt te
staan bij Woonvoorziening Mozaiek
van de Stichting Ons Tweede Thuis.
Deze organisatie biedt mensen
met een beperking allerlei soorten
zorg en opereert in de regio’s Amstelland, Kennemerland, Meerlanden, Ronde Venen en Amsterdam.
De Mozaiek in Amstelveen is een
woonvorm voor onder meer mensen
met niet-aangeboren hersenletsel
en dus een hele mooie locatie voor
ons RHF-fietsnetwerk’’, aldus Kool.
Rondje Stelling vindt zaterdag 3 september plaats en er kan op drie locaties in Noord-Holland worden gestart voor zes verschillende afstanden. Dit zijn Uithoorn (45, 85 en 170
kilometer), Spaarnwoude (30, 85,
120 en 170 kilometer) en Uitgeest
(60, 120 en 170 kilometer). Wie zich
uiterlijk 29 augustus inschrijft via
www.rondjestelling.nl maakt kans
op een cadeau in het kader van het
20-jarig UNESCO-jubileum van de
Stelling van Amsterdam.

Wedstrijden veldvoetbal
BEKER
Zaterdag 20 augustus:
F.C. Aalsmeer
Legm.v 1 – FCA 1 Zat.
FCA 1 Zon. – SCW
FCA 2 – AMVJ 2
Legm.v. JO19 – FCA JO19
Zondag 21 augustus:
R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Roda’23 1
RKDES 2 – SCH’44 2
RKDES JO19 – HBC JO19
F.C. Aalsmeer
NFC 2 – FCA 2

14.00 u
17.00 u
11.45 u
15.00 u

14.00 u
11.00 u
12.00 u
11.30 u

Dinsdag 23 augustus:
F.C. Aalsmeer
Argon 2 – FCA 2
S.C.W.
FCA 1 Zon.– SCW 1
Woensdag 24 augustus:
F.C. Aalsmeer
SCW 1 – FCA 1 zat.
FCA. Zon.1 –RKDES 1
FCA JO19 - Argon JO19
Overbos JO13 – FCA JO13
S.C.W.
Roda’23 1 – SCW 1
Foto: www.kicksfotos.nl

Clubkampioenschappen
bij TV Kudelstaart

Het nieuwelingenteam van wielerclub De Amstel, succesvol in de Ain. Tweede van rechts Owen Geleijn.

Winnaar tijdrit, tweede in eindstand

Sterke ‘herstart’ renner
Nils Eekhoff in Bretagne
Rijsenhout - Na vier weken fietsrust is de Rijsenhoutse wielrenner
Nils Eekhoff afglopen weekeind met
volle vaart begonnen aan het slotstuk van zijn seizoen. Aan de Côtes d’Amor in Bretagne won hij in de
Ronde des Vallées voor junioren de
tijdrit en eindigde op de tweede plek
in het eindklassement, 13 seconden
achter Hagenaar Ide Schelling en
acht seconden vóór de Luxemburgse kampioen Michel Ries. Aan de
wedstrijd werd deelgenomen door
174 renners.
In de eerste rit, waarin de befaamde Mûr-de-Bretagne moest worden
beklommen, reden veertien koplopers het peloton op een flinke achterstand. Eekhoff eindigde als zevende, veertien seconden na dagwinnaar Schelling. In de zondagmorgen verreden tijdrit over ruim
elf kilometer was Eekhoff vervolgens 65-honderdste seconde sneller dan Schelling en behaalde zo zijn
vierde seizoenzege. In de rangschikking klom hij naar plek twee. In de
afsluitende middagrit bleef het klassement vrijwel ongewijzigd. Achter
enkele koplopers finishte Eekhoff
in een eerste peloton als twaalfde.
Door zijn sterke rijden in Bretagne
is hij ook teruggekeerd in de top van
de wereldrangschikking bij de junioren; hij staat nu op plek zes.

de dagresultaten van de beste drie
renners per ploeg. Na de eerste
etappe over een relatief vlak parcours, konden de talentvolle Amstelrenners zich al kleden in de roze leiderstruien. In de drie volgende ritten, soms met veel klimwerk,
werd de koppositie met succes verdedigd; het vijftal van VC Mâconnais kwam drie punten tekort. Aan
de wedstrijd in de streek ten zuiden
van Genève werd door 26 clubteams
uit zes landen meegedaan.
De 20-jarige Aalsmeerder Franklin
Wessels behaalde afgelopen zondag een dertiende plaats in de Ronde van Beverwijk voor eliterenners.
Jordy Buskermolen (Kudelstaart) finishte in zijn spoor als vijftiende. De
door Roy Pieters uit Zwanenburg
gewonnen race ging over 100 kilometer. John Tromp (Kudelstaart)
reed bij de 60-plussers drie wedstrijden in vier dagen en scoorde
een zesde plaats in Brakel, een vijfde in Nieuwkuijk en een zevende in
Sloten waar 46 renners aan de start
stonden.
Nils Eekhoff (links) op podium van de
Ronde des Vallées. Naast hem eindwinnaar Ide Schelling en de Luxemburgse kampioen Michel Ries.

Kudelstaart - Na het succesvolle
‘open TVK’ in de laatste week van
juli, worden bij Tennisvereniging
Kudelstaart de komende twee weken de clubkampioenschappen gespeeld. Van 20 augustus tot en met
4 september zullen bijna 300 leden
de strijd weer met elkaar aangaan.
De jongste junioren tot en met 12
jaar spelen hun wedstrijden op twee
woensdagmiddagen. Natuurlijk mogen ouders hierbij aanwezig zijn. De
kinderen kunnen weer rekenen op
veel wedstrijden, lekkere drankjes,
een verrassing en natuurlijk zal de
grabbelton niet ontbreken. Aan het
einde van de clubcompetitie zullen
de kampioenen bekend gemaakt
worden. Op 4 september worden de

bekers aan de winnaars uitgereikt.
De oudere junioren spelen hun
wedstrijden in de weekenden en op
de werkdagen om 16.00 of 17.30 uur.
Ook deze junioren hopen natuurlijk op veel ondersteuning van familie en vrienden. De senioren spelen
in de weekenden en in principe op
werkdagen vanaf 19.00 uur. De barcommissie zal dagelijks uitpakken
met verschillende hapjes, zodat het
ook naast de banen goed toeven zal
zijn. Iedereen is van harte welkom
op de banen aan de Wim Kandreef.
Vooraf kijken of uw/jouw favorieten spelen? Check dan de website www.tvkudelstaart.nl of zoek via
www.toernooiklapper.nl naar het
tennistoernooi in Kudelstaart.

TeamTimmerman organiseert

Vierde Tour de Poel voor
keuken in Thamer Thuis
Aalsmeer - Zoals de afgelopen drie
jaren organiseert TeamTimmerman
weer de Tour de Poel en wel op zondag 25 september. Ook dit jaar gaan
de opbrengsten naar een goed doel.
Er zijn drie mooie routes gemaakt.
Voor families met kinderen 10 kilometer door Aalsmeer, voor de recreatieve fietser en ebiker 40 kilometer
rondom Aalsmeer en voor de wielrenners en/of ebikers 100 kilometer
richting Lage Vuursche. Alle routes
bieden een prachtig uitzicht op de
mooie omgeving.
TeamTimmerman combineert haar
passie voor fietsen en lopen aan
een goed doel waarvoor de groep
zoveel mogelijk geld wil ophalen. Bij
ieder goed doel wordt gekeken naar
de maatschappelijke betrokkenheid
en of dit in lijn is met de gedachte van TeamTimmerman. Vorig jaar
werd een record bedrag opgehaald

mede dankzij de grootse deelname
aan de Tour de Poel. Dit jaar is er
gekozen om de woon en leef keuken van het Thamer Thuis geheel te
vernieuwen. De keuken in dit ‘bijna-thuis’ is een van de belangrijkste
ruimtes waar de gasten en hun familie samen kunnen zijn. TeamTimmerman is er trots op om het Thamer Thuis te kunnen ondersteunen
met een nieuwe keuken, maar kan
dit niet zonder u.
Fiets mee met de Tour de Poel en
steun het goede doel! Verhinderd,
maar wel doneren? Een bedrag kan
overgemaakt worden op de rekening van Stichting TeamTimmerman onder vermelding van Hospice Thamer Thuis De Kwakel: NL60RABO0395313066 t.n.v. Stichting
TeamTimmerman. Kijk voor meer
informatie en de diverse routes op
www.teamtimmerman.nl.

Honk- en softbalvereniging

Slowpitchtoernooi bij DVH

Roze trui
Ook nieuweling Owen Geleijn,
plaatsgenoot van Eekhoff, maakte
fietskilometers in Frankrijk. Drie dagen na het einde van de zesdaagse Jeugdtour Assen stond hij vorige week woensdag met vier ploegenoten van wielerclub De Amstel alweer aan de start van de vierdaagse Tour de l’Ain in Franrijk, een voorwedstrijd van de profkoers met dezelfde naam. In de nieuwelingeneditie werd alleen een ploegenklassement opgemaakt aan de hand van

Eerste voetbalwedstrijden gespeeld

Amstelveen - De KNBSB organiseert op zondag 28 augustus op negen locaties een slowpitch toernooi,
waaronder bij honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollanders in
Amstelveen.
Slowpitch richt zich vooral op spelplezier en met aangepaste regels
is slowpitch geschikt voor jong en
oud. Slowpitch focust zich voornamelijk op het leukste onderdeel van
de honk- en softbalsport, namelijk
slaan.
In het verleden honk- of softbal ge-

speeld en denkt u erover om het
weer op te pakken? Wilt u meer weten over slowpitch, of wilt u graag
starten met softbal, maar ongedwongen en niet in competitieverband? Dan is zondag 28 augustus
een unieke mogelijkheid om slowpitch eens te bekijken of om deel
te nemen. De wedstijden starten
bij DVH op het Wimbledonpark om
10.30 uur en de laatste wedstrijd zal
rond 16.30 uur gespeeld worden.
Kijk voor meer informatie op www.
dvh-amstelveen.nl.

FCA zaterdag winnaar
Vaneman clubtoernooi
Aalsmeer - FC Aalsmeer zaterdag
heeft het Vaneman voetbaltoernooi
voor clubs in de regio, dat afgelopen woensdag 10 en zaterdag 13
augustus gespeeld is, gewonnen.
Op woensdag streden FCA zaterdag en KDO uit De Kwakel om de
regio-eer en deze werd gewonnen
door de Aalsmeerse voetballers met
3-1. Op het andere veld namen Ouderkerk en FCA zondag het tegen
elkaar op. Hier moest Aalsmeer de
winst aan de ‘buren’ laten, 3-0 voor
Ouderkerk.
Zaterdag was Ouderkerk de tegenstander van FCA zaterdag. De eerste helft eindigde in een gelijk 2-2,

na de rust werd door Aalsmeer op
scherp gespeeld en werd uiteindelijk gewonnen met liefst 6-3. FCA
zondag speelde tegen KDO en wist
op het eigen veld aan de Beethovenlaan te winnen met 2-0. FCA zaterdag behaalde totaal 15 punten
en eindigde fier aan kop. Ouderkerk volgde met 9 punten (tweede plaats), FCA zondag vijf punten
(derde plaats) en hekkensluiter was
KDO met 1 punt.
FCA zaterdag heeft de titel, eerder
behaald in 2014, teruggepakt van
FCA zondag dat vorig jaar, in 2015,
de beste ploeg bleek.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

19.30 u
20.00 u

19.30 u
19.30 u
19.00 u
19.00 u
19.30 u

Winst voor Bets
op Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Kaartliefhebbers zijn van harte welkom.
Vooral is de club op zoek naar enkele jokeraars. Stap binnen, doe mee

of bel eerst voor inlichtingen mevrouw Pothuizen: 0297-340776.
Op donderdag 11 augustus is het
klaverjassen gewonnen door Jaap
Balk met 5525 punten, op twee is
Daan Sandee geëindigd met 5268
en op drie Jaap Spaargaren met
4971 punten. ij het jokeren was Bets
Teunen deze week de beste met 13
punten, gevolgd door Trudy Knol
met 245 punten en Henny de Wit
met 281 punten.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Tim Rewijk winnaar jonge
duivenvlucht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag de
voorlaatste jonge duivenvlucht van
dit seizoen, volgende week staat de
Derby der Junioren vanuit Sens nog
op het programma. Deze week toch
weer een pittige vlucht voor de jonge duiven, ondanks dat ze met een
ZW wind in Point Saint Maxence te
Frankrijk gelost waren. Het was de
16-006 van jeugdlid Tim Rewijk die
de 358.630 kilometer met een snelheid van 1433,617 meter per minuut
wist te winnen. Het toeval wil dat
Tim een weekje met zijn ouders op
vakantie was, en zijn broers Jeroen
en Erik de honneurs waar moesten nemen. Tim had ze natuurlijk
wel goed geïnstrueerd, dus dat zat
wel goed, maar het was de twee de
eer te na om te falen, ze moesten
eigenlijk wel. Vol trots nam Erik de
bloemen voor Tim in ontvangst, en
was deze vlucht een goede generale
voor volgende week. Met deze prestatie werd Tim in de Afdeling Noord
Holland vijfde van 6614 duiven die
in concours waren, en vierde in
Rayon F. Leo v.d. Sluis uit Uithoorn
werd keurig tweede en negende in
de Afdeling, de derde plaats was

voor Comb. van Ackooy uit Hoofddorp. De uitslag van de vlucht Pont
Saint Maxence met 287 duiven en
11 deelnemers:
1. Tim Rewijk De Kwakel
2. L. v.d. Sluis Uithoorn
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. J.H. van Duren Amstelveen
5. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
6. W. Wijfje De Kwakel
7. C. van Vliet Kudelstaart
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9. A. v.d. Wie Aalsmeer
10. J. Spook Aalsmeer
11. A.J. van Belzen Kudelstaart.

DE ZACHTSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND!
ZOMERDEKBEDDEN
DEKBED TIJK & VULLING 100% KATOEN

€ 19,95

140 x 200 van € 39,95 nu
140 x 220 van € 42,95 nu

€ 22,95

€ 29,95

200 x 200 van € 54,95 nu
240 x 200 van € 62,95 nu
240 x 220 van € 69,95 nu

designed by JAN DES BOUVRIE

€ 37,95

Uit voorraad leverbaar in 3 verschillende kleuren

€ 42,95

Pocket interieur 300 veren p/m2
Beide zijde koudschuim afgedekt
Extra:
Soepele schouderzone, Handgrepen,
Hygiënisch dankzij Sensity behandeling

HET BEST
TE
GE STE MATRAS!

POCKETVERING
MATRAS

NU 179,NU 209,NU 189,NU 219,NU 239,NU 199,NU 219,NU 259,NU 249,NU 289,NU 319,NU 389,NU 449,NU 499,NU 429,NU 489,NU 559,NU 479,NU 549,NU 619,-

Nu
495,495,495,495,495,840,990,990,-

90 x 200

AAD L
UIT VOORR

AAD
UIT VOORR AR
A
B
R
LEVE

NU COMPLEET

ELEKTRISCHE BODEM VOOR EEN ONGELOFELIJKE PRIJS
TOPAANBIEDING!

70 x 200
80 x 200
90 x 200
Nu ook in 100 x 200
Nu ook in 140 x 200

€ 199,€ 229,€ 239,€ 264,€ 408,-

excl. poten en beugel

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

12.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 16.00 uur

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

199,-

NU COMPLEET

NU

Aalsmeer - Een gevarieerd cabaretprogramma biedt KCA dit seizoen 2016-2017 in cultureel café
Bacchus. De eerste voorstelling is
op zaterdag 24 september. Emiel van
der Logt presenteert ‘Stop met huilen’. Emiel maakt stand-up komedie zoals het bedoeld is: zo veel mogelijk grappen! Daarbij vliegen de
emoties alle kanten op, van luchtig, naar zware shit! Maar hoe erg
je ook denkt dat je leven is: er valt
altijd wat te lachen. Dus, stop met
huilen.
Op 22 oktober gaan in Bacchus de
spots aan voor Anne Neuteboom
met ‘Weg’. Maak kennis met een
‘Millenial’: allemaal ongebreideld
positief, met een plaat voor hun kop,
hoogmoedig, kortzichtig, overgevoelig, ongeïnteresseerd en ze krijgen overal een burn-out van. Dat
belooft wat!
Op 19 november trakteert cabaretier Ellen Dikker op ‘Buitenspel’. Ellen zet in haar voorstelling de spelregels naar haar eigen hand. Met
haar virtuoze types, spitse humor en
innemende persoonlijkheid bouwt
Ellen haar eigen universum. Daarin
mag ieder buitenbeentje een glansrol spelen!
Op 10 december komt Max van den
Burg naar Bacchus met de voorstelling ‘Op een bedje van rucola’.
In een dynamisch, muzikaal, maar
bovenal hilarisch éénmans spektakel fileert Max op speelse en confronterende wijze de hoofd- en bijgerechten van deze tijd, waarin alles
mooier wordt opgediend dan het in
werkelijkheid is.
Op 14 januari is het Bacchus-podi-

1 matras

1095,-

P

De laatste voorstelling van het seizoen is op 25 maart: Fuad Hassen
brengt ‘Held’. Het geduld van Fuad
is op. Hij besluit zij eigen weg te volgen, weg van de rest! Met zijn typische ‘laidbackstijl’ van komedie,
neemt hij je op een prettige manier
mee in zijn wereld. Bijzaken krijgen
daarin grote betekenis en hoofdzaken doen er niet toe!
Kaarten voor de cabaretvoorstellingen zijn 14 dagen van tevoren te bestellen à 12 euro via www.cultureelcafebacchus.nl. Wie verzekerd wil
zijn van een plaats, kan een abonnement à 72,50 euro nemen te bestellen via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl (vóór 1 september). Alle voorstellingen in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat beginnen om 21.00 uur, zaal open vanaf
20.15 uur.

Aalsmeer - Tijdens de brainstormsessie in het Huiskamermuseum ter voorbereiding van het nieuwe
seizoen van ‘Exclusief bij Bob&Gon’heerste een opgeluchte en vrolijke
stemming. Voor wie het nog niet
weet: ‘Exclusief bij Bob&Gon’ is en
heerlijke serie zondagmiddag muziekvoorstellingen in The Club van
Studio’s Aalsmeer. Nu na alle negatieve berichtgeving duidelijk wordt
dat de sponsoren van Crown Theater een handje helpen, kan vanaf
oktober het seizoen weer beginnen:
The show must go on!
En hoe! Speciale verzoeken van de
vaste bezoekers worden gehonoreerd. Een aantal eerder optredende artiesten komen op eigen verzoek weer terug en ook nieuwe gezichten (met nationale en internationale bekendheid) zullen zich presenteren. Kortom het seizoen 20162017 zal niet alleen een spetterende
première gaan beleven op zondag
16 oktober ,ook de andere zondagmiddagen: 27 november, 5 februari,
5 maart en 9 april, zorgen voor heerlijke muzikale hoogtepunten die de
voorgaande voorstellingen van Bob
& Gon zullen overtreffen. Op voorhand zijn er al vele abonnementen
besteld, er wordt echter ook rekening gehouden met late beslissers.
Maar wie een vaste plaats verkiest

voor de komende zes voorstellingen
wordt daarvoor beloond. Juist vanwege het eerste lustrum wordt een
mooie korting geboden. Men betaalt slechts 105 euro voor vijf voorstellingen, de zesde krijgt u er gratis bij!
Om alvast een tipje van de sluier op
te lichten: In het kader van de Olympische Spelen - die dan nog maar
net achter ons liggen - wordt er geopend met Braziliaanse klanken,
Sven Ratzke en Fay Lovski zijn van
de partij. Petra Berger en Jan Vayne
treden samen op, Carmen Sars en
Stefan Stasse zorgen voor een topsfeer en tot slot wordt er geëindigd
met een spetterende buitenlandse
act. Laat u verrassen en verheug u
evenals Bob & Gon op het komende
seizoen. Wie zeker wil zijn van deze zes sprankelende muzikale middagen kan alvast de nog beschikbare abonnementen bestellen bij gastvrouw Gon, zij is te vinden in haar
sfeervolle Espago in de Ophelialaan.
Evenals voorgaande jaren zal er
kunst aan de wand hangen, liggen
er geurende rozen op de tafels en
kan het publiek zich wanen in Parijse of Berlijnse sferen. Op zondag
4 september is er al een voorproefje tijdens de kunstbeurs van Galerie
Sous Terre.
Janna van Zon

Uriah Heep in Patronaat
Haarlem - De Britse hardrock band
Uriah Heep gaat al langer dan veer-

tig jaar mee. Met nummers als Easy
Livin’, Gypsy en Lady In Black ver-

599,-

2 voor de ha
lve prijs

A2, Afslag Breukelen,
volg borden Industrieterrein
Keulsche Vaart

Nieuw seizoen van Bob &
Gon in The Club

um voor Jan van Maanen met ‘Voor
Alles’. Jan, winnaar van de Wim
Sonneveldprijs, werd door kenners
en pers uitgeroepen tot de uitvinder van het ‘retro-cabaret’ en ‘erfgenaam van de grote drie’, zingt gul,
speelt rijk en ruig en zal u laten lachen om niets (of alles). Jan is naast
‘romantisch-decadent’ cabaretier,
ook dirigent, componist en schilder.
Op 25 februari presenteert Vincent Geers ‘Je moet het maar durven’.
Je doet je best je niet door
je angsten te laten leiden. Je houdt
je groot, bent moedig! Maar wat,als
je angsten groter zijn dan jezelf? Is
angst eigenlijk zo’n slechte raadgever? Vincent pakt zijn angsten aan,
zonder daarbij zichzelf of de wereld
te sparen.

1289,-

e

ROUTE:

Zij komen terug als nooit tevoren!

KCA presenteert gevarieerd
cabaretprogramma

NU

Leverbaar
in de maten:
80x200
80x210
90x200
90x210

BOXSPRING, INCL.TOPPER
HOOFDBORD,
2X POCKET KOUDSCHUIMMATRAS
MEEGESTOFFEERD LEVERBAAR IN DIV. KLEUREN

Keulsche Vaart 3A
3621 MX Breukelen
Tel. 0346-264010
info@matrassenstad.nl

Zeven voorstellingen in Bacchus

incl. electrisch verstelbare bodem
incl. onrusthekken
incl. papegaai

140 x 200
160 x 200
180 x 200

De Matrassenstad

matrassenstad zonder blokje.indd 1

HOOG/LAAG LEDIKANT

699,-

Al onze producten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

GRATIS

€ 1995,-

PULLMAN EXPRESS MATRAS

BOXSPRING KYONA

70 X 200

Voor de ongelofelijke prijs van

499,-

incl. electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 55
voorzien van ventilatie border
voorzien van handgrepen en luxe hoes
In meerdere kleuren leverbaar!

Alleen bij ons! v.a.

AAD
UIT VOORR AR
A
B
R
LEVE

AAD
UIT VOORR AR
A
B
R
LEVE

incl. volledig electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 45
Ook verkrijgbaar zonder electrische verstelbare bodem in
meerdere modellen en kleuren leverbaar!

28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie. Volledig electrische bodem met knieknik,
hoofdsteun en instelbare middensektor. Electrische bodem excl. poten

Openingstijden:

90 x 200

EVERBAAR

369,369,369,369,369,629,739,739,-

Leverbaar tot 160 in soft en medium.

Hoogte: 21 cm
Pocket interieur, 7 zone.
Beide zijden koudschuim
afgedekt

70 x 200
70 x 210
80 x 200
80 x 210
80 x 220
90 x 200
90 x 210
90 x 220
100 x 200
100 x 210
120 x 200
140 x 200
140 x 210
140 x 220
160 x 200
160 x 210
160 x 220
180 x 200
180 x 210
180 x 220

Normaal
70 x 200
80 x 200
80 x 210
90 x 200
90 x 210
140 x 200
160 x 200
180 x 200

SENIOREN LEDIKANT

SENIOREN LEDIKANT

XANTÉ X2 POCKETVERING
Kern:
Hoogte 21 cm

BOXSPRING LEAN BACK

OP = OP

SILVANA SUPPORT
NEKSTEUNKUSSEN
Alle uitvoeringen
uit voorraad
leverbaar.
ALTIJD SCHERP
GEPRIJSD!

De zon zit weer
in de maand
3 manieren om je kind
goed te beschermen

Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN
vind je op kwf.nl/zonnen

wierf de band wereldbekendheid.
Die seventies-klassiekers van Uriah
Heep zijn voor veel liefhebbers hét
schoolvoorbeeld van hoe hardrock
moet klinken. Na een paar jaar niet
in Haarlem te hebben gespeeld,
komt Uriah Heep op zondag 4 september naar het Patronaat. Verwacht dus weer een overweldigende rockshow! En naast al hun classics, timmert Uriah Heep ook nog
gewoon aan de huidige hardrockweg. Met hun meest recente album
‘Outsider’ uit 2014 gaat de band bovendien meer dan ooit terug naar de
sound van de oude Uriah Heep albums. ‘Outsider’ is opnieuw het bewijs dat Uriah Heep nog lang niet
toe is aan een overigens welverdiend pensioen. “Still Easy Livin”,
zou je kunnen roepen!
De deuren van Patronaat gaan om

19.30 uur open; het concert start
om 20.00 uur. Tickets: 30 euro in
de voorverkoop en 34 euro aan de
deur. Patronaat vind je aan de Zijlsingel 2 te Haarlem. Kijk ook op
www.patronaat.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

26-07-16
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“Beetje vakantie in ons eigen hutje”

Meerbode lezen bij Tower Bridge
“Een foto van mijn recente vakantie. Vorige week was ik met
mijn vrouw, broer, neefje en nichtje een weekje
naar Londen. Bij de Tower Bridge vond ik even
tijd om rustig in het zonnetje even de Nieuwe
Meerbode te lezen.”
Meindert
van der Zwaard

“Wat een ontzettend
leuke
fotowedstrijd
weer! Natuurlijk willen
wij hier ook aan mee
doen. Elke week wachten wij weer enthousiast op de komst van de
krant. Sinds 31 mei zijn
wij de trotse ouders van
een lieve dochter Lieke. Vanaf die tijd halen
wij elke donderdagmiddag samen de krant uit
de brievenbus, daarna
moet de krant meteen
gelezen worden, samen
met Papa. Omdat onze dochter nu net 9 weken oud is, gaan wij deze zomer niet op vakantie maar genieten wij extra van het thuis zijn. De
vakantiefoto in het verre land is bij ons niet aan de orde, maar een
beetje vakantie in eigen hutje is toch net zo gezellig!”
Familie van der Meer

Krant op de top van de Dobratsch

“Zon of regen maakt ons niet uit”

“De vakantiebestemming is bekend. Reservering was zo gepland.
We verwachten weinig problemen op de weg. Een ‘voordeel’ is dat
het niet ver weg is. Zon of regen, het maakt ons niet uit. Verwachte
aantal weken: minimaal vier, naar verluid. Onze bestemming is Hematologie in het AMC en onze vakantie is er gevuld mee.”

Voor het eerst naar buitenland

De Meerbode lezen in Londen

“Wij zijn net terug uit Oostenrijk waar wij twee weken genoten hebben. Onze dochter Noor ging voor het eerst naar het buitenland op
vakantie. Wij hebben veel gewandeld en natuurlijk lekker gegeten,
gedronken, gelezen en gespeeld. Tijdens een van onze wandelingen
nam Noor even de tijd om de Nieuwe Meerbode te lezen, ook zij wil
natuurlijk op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in Aalsmeer!”
Groetjes Bob van der Laarse en Mariska van Leeuwen

“Tijdens onze reis naar Londen konden we natuurlijk niet zonder
het nieuws uit Aalsmeer. Vandaar dat we de krant meenamen. Tijd
voor de Nieuwe Meerbode dus. De kinderen Rick en Fenne van der
Zwaard hadden meer aandacht voor de kinderpagina dan wat er
achter ze te zien was. Een leuk plaatje voor de rubriek fotowedstrijd
mee op vakantie.”
Ad van der Zwaard

Meerbode mee naar het eiland

Meerbode op Camping in Spanje

“Zojuist de top van de
Dobratsch beklommen,
2160 meter en nu zitten we natuurlijk met de
Nieuwe Meerbode op
het terras van het Dobratsch Gipfelhaus bij te
komen onder het genot
van een heerlijke almdudler en goulashsoep.
Het uitzicht was prachtig op de top! Hartelijke
groet vanuit een zonnig
Karinthië.”
Al Tas, Hedzer,
Marnel, Marije en
Inge de Haan

Heerlijk vertoeven in Nollenvallei

Vanuit de Nollenvallei in Egmond aan Zee, waar het heerlijk vertoeven is, lezen wij ook de Nieuwe Meerbode!
Groetjes van Joop en Ingrid Wegbrands

Foto met de Nieuwe Meerbode van Mieke Buis. En meer tekst is er
niet bijgeleverd. Het is in ieder geval duidelijk een vakantie of een uitje in ‘eigen’ dorp, op een eiland in de Westeinderplassen. Ach, met
de Poel in je achtertuin is het iedere dag vakantie. Er zou alleen een
knop moeten zijn, die de zon zou kunnen laten schijnen... Vechten
om de krant hoefden de dames en heren niet, er waren liefst drie
exemplaren beschikbaar.
Mieke Buis

Mee naar favoriete bestemming

Efteling

“We hebben onze favoriete krant natuurlijk meegenomen naar onze favoriete vakantiebestemming Duitsland. Deze foto is genomen
in Leiwen. Prachtige achtergrond met het stadje Leiwen, druivenvelden en natuurlijk de Mosel. We kampeerden dit jaar echter in het Eifelgebied ( Stadskyll), maar zijn speciaal naar Leiwen gereden omdat daar een fantastisch panoramazwembad is en we ook een beetje heimwee hadden naar dit gebied. In het zwembad hadden we uiteraard tijd om de Meerbode te lezen.”
Groeten, Wilma Spaargaren

“De Nieuwe Meerbode gaat mee.
Om te lezen in de rij bij de Efteling.”
Kim Veltman

“Jens Bosse kan sinds
de kerstdagen lezen,
dus de Nieuwe Meerbode spellen dat gaat
nog niet, wel plaatjes
kijken en de titel eronder lezen. Omdat hij
de krant voor zijn opa
en oma meegebracht
had naar Camping Las
Dunas in Spanje was er
wel de gelegenheid om
een mooie foto te maken in het zwembad.
Misschien zijn jullie gelukkig met de foto en
zijn opa en oma met het
Aalsmeerse nieuws op
vakantie.”
Dick Timmerman

Op busreis door Baltische Staten

“Deze foto is gemaakt tijdens de wandeling naar het kasteel in Vilnius in Litouwen. Voordat de kasteeltoren beklommen werd, was
het even tijd voor een rustmoment met de Nieuwe Meerbode. Op
de achtergrond een blik op Vilnius. Dit was de elfde dag van onze
twaalfdaagse busrondreis door de Baltische Staten.”
Groeten, Ingrid Kempers

