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Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Autobedrijf P. du Pau
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1928!!

www.pietdupau.nl
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Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 
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Tel. 0297-321569
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Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Kastanjelaan, Elzenlaan
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Aalsmeer: Omg. Kastanjelaan, Elzenlaan
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VAKANTIEBEZORGERS/STERS

Kittens voor eerst in de tuin
Aalsmeer - Wat komen er alle-
maal leuke en mooie foto’s bin-
nen bij de redactie voor de tui-
nen- en dierenwedstrijd van de 
Meerbode. De dieren hebben 
duidelijk de voorkeur, maar ook 
tonen inwoners graag hun tui-
nen. De combinatie tuin (na-
tuur) en dier wordt ook veel 
gemaakt en dit levert even-
eens prachtige en lieve plaat-
jes op. Egels die een tuin heb-
ben uitgekozen om te paren, 
een onschuldig kijkende hond 
die stiekem in de tuin gegra-
ven heeft, katten die de raar-
ste plekjes uitkiezen om heer-
lijk alles te kunnen overzien en/
of om een dutje te doen en on-
der andere een perenboom 
zonder peren maar wel met bij-
en. De bij vorige week op de 
voorpagina blijkt overigens een 
aardhommel te zijn. Deze ken-
nis werd gedeeld door Anko 
Stoffels, die gelijk ook twee fo-
to’s meestuurde van een aard-
hommel en van een vlinder, een 
Atalanta. 

Door de plantjes
Op de voorpagina deze week 
de kitten van Jolanda van Eijk: 
“Twaalf weken geleden is er bij 
ons een nestje jonge kittens 
geboren. De eerste keer bui-
ten in de tuin was super span-

nend. Maar al gauw rende het 
hele spul door de plantjes. Zo 
geweldig om te zien hoe ze al-
les wat vliegt achterna gaan. Zo 
genieten we nog meer van de 
tuin!”

Het Seringenpark
En de inzending van Greet 
Vaneman krijgt een mooie plek 
op de voorpagina: “Deze bij-
zondere foto is genomen door 
mijn dochter Susan in het Se-
ringenpark bij het insecten-
hotel. Zoals veel hondenbezit-
ters loopt zij hier vaak met haar 
hond Teun. Het Seringenpark; 
een mooie ontmoetingsplek 
voor mens en dier... Mooi plaat-
je toch?” Helemaal mee eens!

Cadeaubonnen Het Oosten
Meedoen aan de tuinen- en 
dierenwedstrijd kan tot eind 
augustus en wie foto’s in-
stuurt, maakt kans op een ca-
deaubon van tuincentrum 
Het Oosten aan de Aalsmeer-
derweg. Er worden drie bon-
nen cadeau gedaan, waar-
mee in het tuincentrum ge-
shopt kan worden voor tuin en 
dier. Stuur een foto van de tuin, 
huisdier(en) of een combinatie 
hiervan met een verhaaltje naar 
redactieaalsmeer@meerbode.
nl en wie weet...

Fotowedstrijd tuinen en dieren

GEEN KRANT? 0251-674433
Aalsmeer - In steeds meer wij-
ken verschijnen ze, bordjes aan lan-
taarnpalen met de tekst ‘Attentie. 
WhatsApp Buurtpreventie’ en dit 
betekent dat bewoners van de be-
treffende buurt hun krachten ge-
bundeld hebben en gezamenlijk 
borg staan voor de veiligheid in hun 
directe omgeving. Met de Buurt App 
kunnen de bewoners elkaar tippen 
bij onraad, bijvoorbeeld als er een 
onbekend persoon in de straat loopt 
waarvan het vermoeden is dat het 
een inbreker betreft of, waar de po-
litie de laatste maanden voor waar-
schuwt, pakjesbezorgers die vra-
gen te pinnen en klusjesmannen die 
aanbieden het dak te repareren of 
de tuin aan te pakken en dan ver-
dwijnen na betaald te zijn. 
Natuurlijk is het niet de bedoeling 
dat de wijkbewoners zelf achter de 
dieven en de inbrekers aangaan. Ze 
zijn de extra oren en ogen van de 
politie. Want bij het zien van een in-
braak, een diefstal of een vernieling 
wordt gevraagd direct 112 te bel-
len. Wie personen ziet die zich ver-
dacht gedragen of voertuigen op-
merkt die niet in de wijk thuis horen, 
kan contact opnemen met de politie 
via 0900-8844. 

Waakzaamheid
Met de Buurt WhatsApp wordt het 
dieven en inbrekers een stuk moei-
lijker gemaakt om ongezien toe te 
slaan. De politie is tevreden over de-
ze waakzaamheid van inwoners en 
het heeft al geleid tot een groot aan-
tal aanhoudingen. Een mooi voor-

beeld heeft afgelopen dinsdag 15 
augustus in Westwijk in Amstelveen 
plaats gevonden. Een oplettende 
buurtbewoner zag dat er mannen 
een auto parkeerden en de wijk in-
liepen. De drie hadden veel interes-
se voor de woningen. 
De melder deelde de informatie op 
de WhatsApp Buurtpreventie groep 
en belde de politie met een goed 
signalement. Agenten zijn direct ter 
plaatse gegaan en troffen de au-
to met de bestuurder aan. In de wa-
gen werden inbrekers-werktuigen 
gevonden. De bestuurder is daarop 
aangehouden. De twee inzittenden 
zijn op straat aangesproken, konden 
zich niet identifi ceren en zijn even-
eens aangehouden. Bij het doorzoe-
ken van de auto zijn sieraden aan-
getroffen. “Het lijkt erop dat we ge-
zamenlijk een inbraak hebben kun-
nen voorkomen. Waaks in Westwijk, 
samen maken we het veiliger”, meldt 
de politie Amstelveen op facebook.  

Saamhorigheid
In Nederland zijn inmiddels meer 
dan 6.500 buurten met een Buurt 
WhatsApp en ook in Aalsmeer stijgt 
de app in populariteit en hier zijn zo-
wel de gemeente als de politie blij 
mee. Het verhoogt de veiligheid, 
buurtbewoners waken over elkaars 
eigendommen en ook belangrijk, 
het vergroot de saamhorigheid. In 
Aalsmeer maken nu negen wijken 
gebruik van de Buurt WhatsApp en 
in Kudelstaart hebben zeven buur-
ten zich verenigd in deze mogelijk-
heid van buurtpreventie. Alle deel-

nemende wijken zijn herkenbaar 
aan WhatsApp-borden. Weten in-
brekers ook gelijk dat ze maar beter 
uit de buurt kunnen gaan...
Het is natuurlijk niet de bedoeling 
dat de Buurt Whatsapp gebruikt 
gaat worden om wijkuitjes of we-
tenswaardigheden over buurtgeno-
ten op deze gezamenlijke preven-
tie app te melden. Teveel meldin-
gen zou verwarring kunnen geven 
en minder alertheid tot gevolg kun-
nen hebben.
 
Ramen en deuren sluiten
Overigens is het natuurlijk niet zo 
dat de Buurt Whatsapp voor zoveel 
veiligheid zorgt dat deuren en ra-
men niet meer afgesloten hoeven 
te worden. Het touwtje uit de deur 
is echt verleden tijd. Het wordt nog 
best vaak vergeten om deuren en 
ramen goed af te sluiten bij het ver-
laten van de woning, zeker in de zo-
mer. Ook wie even het huis verlaat, 
wordt aangeraden alles goed op slot 
te doen en aan de slag op de eer-
ste verdieping? Sluit alles beneden 
af, een inbreker heeft maar korte tijd 
nodig om toe te slaan. 
De Buurt WhatsApp draagt wel bij 
aan vermindering van criminaliteit, 
zo is inmiddels wel bewezen. Ook 
interesse in het vormen van een 
Buurt WhatsApp? Bespreek het tij-
dens een (te beleggen) buurtbij-
eenkomst of wijkraad-vergadering, 
nodig hierbij de wijkagent (politie) 
uit en sein daarna de gemeente in 
voor het krijgen van het ‘anti-die-
ven’ bord. 

Al diverse wijkbewoners hebben krachten gebundeld

Samen veiligheid verhogen 
met de Buurt WhatsApp

Werkzaamheden starten volgende week

Reconstructie Componistenwijk
Aalsmeer - De buitenruimte van 
de Componistenwijk wordt gere-
construeerd. De reconstructie start 
vanaf maandag 28 augustus. In de 
week ervoor worden voorbereidin-
gen getroffen waarbij de aannemer 
op de locatie van het parkeerterrein 
Haydnstraat nabij de Beethovenlaan 
een stalling voor materiaal en mate-
rieel gereed maakt. 
De straten in de wijk worden ver-
nieuwd en anders ingericht, meer 
passend bij het geldende 30-ki-
lometer snelheidsregime. In de 
Haydnstraat, Hellendaalstraat en de 
Sweelinckstraat wordt het asfalt van 

de rijbaan vervangen door klinker-
bestrating. Door de hele wijk wor-
den naast de rijbaan parkeervoor-
zieningen gemaakt waarmee par-
keren op de rijbaan wordt opgehe-
ven. Ter vergroting van de wateraf-
voer wordt in de Haydnstraat en in 
De Muzen een regenwaterriool aan-
gelegd. De groenvoorziening in de 
wijk wordt opgeknapt. Hierbij zullen 
bomen worden verwijderd en nieu-
we geplant. Heestervakken en ga-
zons worden verbeterd (grondbe-
werking en aanleg drainage). De 
beide speelplekken in de wijk wor-
den vernieuwd.

Regenriolering
Allereerst wordt in De Muzen de 
nieuwe regenriolering aangebracht 
en zal hier de rijweg worden her-
bestraat. Vervolgens worden de 
Haydnstraat (deel Beethovenlaan-
De Muzen) en de speelplek in het 
Scarlattilaantje aangepakt. In 2018 
komen respectievelijk de Haydn-
straat (deel Mozartlaan-De Muzen), 
Hellendaalstraat, Händelstraat, toe-
gang garages in de Mozartlaan en 
de speelplek in het Monteverdilaan-
tje aan de beurt. De Sweelinckstraat 
(deel Hellendaalstraat-Glückstraat) 
staat voor medio 2018 als laatste 
gepland.
Van de werkzaamheden kan hin-
der worden ondervonden. Gedu-
rende de werkzaamheden worden 
delen van de straten in de wijk ge-
faseerd afgesloten. Afhankelijk van 
de situatie zijn woningen, percelen 
en garageboxen per auto moge-
lijk niet altijd bereikbaar. Dat houdt 
in dat auto’s tijdelijk elders gepar-
keerd zullen moeten worden. De 
woningen blijven altijd per voet be-
reikbaar in het afgesloten gedeelte 
door tijdelijk een voorziening neer 
te leggen. Het aannemingsbedrijf 
dat de werkzaamheden uitvoert, J. 
van Ingen b.v. uit Aalsmeer, zorgt 
voor toegankelijkheid met loop-
planken, etc.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met dhr. 
E. Kramer, Aalsmeer. Organist: 
Johan v/d Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. J.A.C. We-
ij en 18.30u. met ds. K. Muller uit 
Emmeloord, gez.dienst met CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcommunievie-
ring in Kloosterhof met N. Kuiper. 
Zondag 9.30u. Woordcommunie-
viering. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. N. 
Raadgever uit Ede.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Eucharistieviering. 
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met mw. Marjolein 
Vrees.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Geen 

diensten op 20 en 27 augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. en 18.30u. (in 
Lichtbaken) met ds. K. Muller. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

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

Hoogewoud. Collecte voor Kruis-
post. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Dienst met ds. K.G. 
Zwart uit Amsterdam.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.  

Zondag 10u. Dienst met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Organist: 
J. Piet.

 Zondag 
20 augustus

In de ban van Nationale 
Nachtvlindernacht
Aalsmeer - In de avond en nacht 
van vrijdag 25 tot zondag 27 augus-
tus is heel Nederland in de ban van 
de Nationale Nachtvlindernacht. 
Op zoveel mogelijk plaatsen in Ne-
derland wordt dan gekeken naar 
nachtvlinders met behulp van la-
kens, lampen en stroop.
Nachtvlinders kijken kan in de eigen 
achtertuin, maar ook tijdens een ge-
organiseerde excursie op veel plaat-
sen in Nederland. Een nachtvlinder-
excursie is een spannende gebeur-
tenis: midden in de nacht het bos in, 

gewapend met een pot stroop. Of 
een laken spannen in de achtertuin 
en er een felle lamp bij plaatsen. 
Voor nachtvlinderonderzoekers heel 
gewone zaken. Zij lokken op deze 
manier nachtvlinders als de agaat-
vlinder, huismoeder, rood weeskind 
en windepijlstaart. 
Nieuwsgierig geworden? Beleef het 
mee tijdens de Nationale Nachtvlin-
dernacht! Kijk op www.nachtvlin-
dernacht.nl op welke plek er in de 
buurt naar nachtvlinders wordt ge-
keken.

Feest met mooie opbrengst 
voor Heart for Children
Aalsmeer - Op 5 augustus heeft 
er een gezellig samenzijn plaatsge-
vonden, waarbij vele sponsors van 
de Stichting Heart for Children aan-
wezig waren. Op het feest is 2.795 
euro bijeen gebracht voor het goe-
de doel. Stichting Heart for Children 
zet zich in voor weeskinderen in Oe-
ganda. Deze kinderen worden op-
gevangen in een kinderdorp en krij-
gen daar onderdak, voedsel, kleding 
en scholing. Zo worden ze klaar ge-
stoomd om later een volwaardig lid 
van de maatschappij te worden en 
hun gemeenschap verder te helpen. 
Omdat de kinderen ouder worden, 

is er op het kinderdorp nu ook een 
middelbare school nodig. Met het 
opgehaalde geld kan aan het einde 
van dit jaar begonnen worden met 
de fundering hiervan. In totaal is er 
zo’n 100.000 euro nodig voor een 
schoolgebouw met vier lokalen. Het 
nu opgehaalde bedrag is alvast een 
mooie aanzet.
Ook is er een aanvraag ingediend 
bij de OSA voor het maximale be-
drag van 2.500 euro ter ondersteu-
ning. Iedereen die heeft bijgedra-
gen wordt heel hartelijk bedankt. 
Kijk voor meer informatie op: www.
heart4children.org.

Heerlijk vertoeven aan Westeinder
Aalsmeer - “Het was weer een 
prachtig weekend. En in Aalsmeer 
aan de Westeinderplassen was het 

weer heerlijk vertoeven. Rust, ruim-
te, water en zon. De schaapjes op 
het droge en in de schaduw ach-
ter het mooie kunstwerk”, aldus 
Ria Scheewe die getrakteerd heeft 
op een aantal prachtige foto’s. De 
schaapjes blijven nog tot eind sep-
tember op het terrein van gale-
rie Sous-Terre aan de Kudelstaart-
seweg, tegenover de watertoren. 
De toren van Sangster kan overi-
gens aanstaande zondag 20 augus-
tus weer bezocht en beklommen 
worden. De watertoren is open van 
13.00 tot 17.00 uur. 
De flyboarder op de Poel geniet vast 
inmiddels nationale bekendheid na 
zijn optreden onlangs in de Amster-
damse grachten tijdens de parade. 

Amsterdam in de zeventiger 
jaren in het Inloopcentrum
Aalsmeer - Hippies in het Vondel-
park, Koninginnedag en het slaap-
verbod op de Dam. Op vrijdag gaat 
in het Inloopcentrum voor senioren 
gekeken worden naar een compila-
tie van Amsterdamse beelden uit di-
verse filmpjes uit de eerste helft van 
de zeventiger jaren op de klanken 
van de disco-versie van een bekend 
nummer uit die tijd. 
Tijdens het eerste filmpje is de in-
vasie van Amerikaanse toeristen te 
zien en kanonschoten op de Dam 

met vuurwerk boven ‘t IJ. Iedereen 
heeft wel iets met Amsterdam, het is 
de hoofdstad van Nederland. Vanuit 
Aalsmeer ben je zo in het Amster-
damse bos. Op vrijdag 18 augustus 
zijn senioren weer vanaf 14.30 uur 
van harte welkom. 
Het inloopcentrum is gehuisvest in 
gebouw Irene aan de Kanaalstraat 
12. Voor vragen kan gebeld worden 
met 06-22468574 (Ellen Millenaar)
of stuur een mail naar emillenaar@
zcaelsmeer.nl.

Trainingen Vita 
Amstelland

Aalsmeer - Vita Amstelland gaat 
starten met een aantal trainingen. 
Deze worden elk voor- en najaar 
gegeven. ‘Omgaan met geld’ start 
op dinsdag 3 oktober van 13.30 tot 
15.30 uur en bestaat uit acht bijeen-
komsten. Je leert budgetteren, or-
denen van je administratie en het 
maken van een jaarbegroting. Op 
maandag 11 september wordt ge-
start met een cursus ‘Assertiviteit’. 
Deze bestaat uit tien bijeenkom-
sten, is van 18.30 tot 20.00 uur en 
is bedoeld voor het leren herken-
nen en aangeven van je grenzen. 
Er wordt gewerkt aan meer zelfver-
trouwen. Voor mensen die vast zit-
ten in hun situatie wordt de trai-
ning ‘Lichter leven’ gehouden. Hier 
kan men leren grenzen te verleg-
gen en in beweging te komen. Voor 
mensen die een slechte of gewelds-
ervaring hebben gehad in hun re-
latie wordt de training ‘Empower-
ment’ georganiseerd. Je leert kij-
ken naar je behoeften in een relatie 
en hiernaar te handelen. Kijk voor 
meer informatie op www.vita-am-
stelland.nl. Aanmelden kan telefo-
nisch via 020-5430430 of per mail: 
team.aalsmeer@vita-amstelland.nl. 

Stef Holling (links) reikt cheque uit aan de heer M. Piet van Kinderhulp Afrika.

Cheque van OSA voor 
Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - De Stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) heeft op 15 augustus een 
cheque overhandigd aan de heer M. 
Piet van Stichting Kinderhulp Afrika.
Penningmeester Stef Holling van de 
OSA gaf de cheque van 2.500 eu-
ro voor de aanschaf van voedsel 
voor de mensen in Oeganda. Door 
grote droogte is voedsel in dit land 

schaars en erg duur. Er is daarom 
onder donateurs en giftgevers in 
Aalsmeer een bedrag ingezameld, 
zodat dit verdubbeld kon worden. 
Er is nog steeds veel geld nodig om 
voedsel aan te schaffen. Kijk hoe 
een bijdrage geleverd kan worden 
op www.kinderhulp-afrika.nl. Over 
OSA is meer informatie te vinden op 
de website: www.osa-aalsmeer.nl.

Workshop over 
kruidenthee

Hoofddorp - Kruidenthee is niet al-
leen lekker, maar ook gezond. Maar 
welke soort thee is geschikt voor 
jou? Daarop is helaas geen eendui-
dig antwoord te geven. Het hangt 
af van hoe je je voelt, maar ook van 
het seizoen en wat voorhanden is. 
De Heimanshof organiseert van-
daag, donderdag 17 augustus, van 
14.00 tot 16.00 uur een workshop 
over kruidenthee. In deze workshop 
worden acht soorten kruidenthee 
gemaakt en geproefd. Linda Smil-
de vertelt daarbij hoe deze thee-
soorten worden gebruikt in China. 
Kom ook en praat mee over thee! De 
toegang is gratis en de workshop 
vindt plaats in het verenigingsge-
bouw van De Heimanshof, De Kijk-
doos, aan de Wieger Bruinlaan 1 in 
Hoofddorp.

Meedoen aan de Pramenrace?
Praam en penta van de 
gemeente zijn te koop!
Aalsmeer - Vorig jaar werd er al 
over gesproken, moet een gemeen-
te deelnemen aan een evenement? 
Lijkt het dan misschien op een voor-
rangspositie of belangenverstrenge-
ling? Kijken, bezoeken en genieten 
van alle activiteiten in het bruisende 
Aalsmeer mag uiteraard wel, maar 
ook actief van de partij. Nee, dat 
gaat net een tikkeltje te ver. Na een 
groot aantal jaren heeft de gemeen-
te besloten niet meer met een groep 
college- en raadsleden of ambtena-
ren aan de start te verschijnen van 
de Pramenrace. En nu wordt deze 
knoop definitief doorgehakt. De ei-
gen praam met bijbehorende Honda 
en Penta motoren worden te koop 

aangeboden. Geïnteresseerden mo-
gen een bod doen. In de ‘adverten-
tie’ wordt niet gesproken over de 
staat van de praam, maar deze is 
goed, er is onderhoud gepleegd, en 
ook de Penta draait nog soepeltjes.
De praam en de motoren zijn te be-
zichtigen bij Jachthaven ’t Drijfhuis 
aan de Uiterweg 27. Contactper-
soon is de heer M. Eveleens en hij 
geeft graag meer informatie, ook te-
lefonisch via 0297-322211. Informa-
tie is ook op te vragen bij het be-
stuurssecretariaat van de gemeen-
te via 0297-387514 of via secreta-
riaat.college@aalsmeer.nl. Zin om 
ook deel te nemen aan de Pramen-
race of toe aan een nieuwe praam? 

Grijp deze kans en noem een prijs! 
Het bod, voorzien van persoonsge-
gevens en telefoonnummer, kan ui-
terlijk maandag 21 augustus in een 
gesloten envelop afgegeven worden 
in het gemeentehuis ter attentie van 
het bestuurssecretariaat. Heel be-
nieuwd hoeveel (serieuze) reacties 
de gemeente krijgt en wie uiteinde-
lijk de nieuwe eigenaar wordt!

Swingen bij Kempershoek
Kudelstaart/Leimuiden - Afgelo-
pen zondag 13 augustus verzorg-
de het Elma Nijhuis quartet een op-
treden bij Kempershoek aan de He-
renweg 100a. Het was een mooie, 
zonnige middag, maar toch was 
het restaurant goed gevuld met pu-
bliek. Zangeres Elma Nijhuis werd 
begeleid door Jaap Zwaag op bas, 
Don Spitsbergen op drums en Phi-
lip Gerretsen op gitaar en het vier-

tal bracht swingende jazz ten geho-
re. Er werd vooral ingezet op heer-
lijke easy listening songs en beken-
de klassiekers. Na afloop werd de 
mogelijkheid geboden om te genie-
ten van een driegangen jazz-menu 
en hier werd door menig bezoeker 
gebruik van gemaakt. Een smakelij-
ke afsluiting na een swingende mid-
dag!
Foto: www.kicksfotos.nl



Muziek
Vrijdag 18 augustus:
* Raw Medicine live in The Shack, 
Nieuwe Meer vanaf 22u.
Zondag 20 augustus:
* All American Day met Mr. Boogie 
Woogie & The Blisters en trio Roc-
kadile in café Ruimzicht, Leimuider-
brug v/a 13u.
* Rob Klerkx & The Secret in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.

Exposities 
Zaterdag 19 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
19 en 20 augustus:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag van 
10.00 tot 16.30u. 
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunst-
kasten in gemeentehuis om 16u.
Tot 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 

Diversen
Donderdag 17 augustus:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 

Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 18 augustus:
* Themamiddag over Amsterdam In-
loopcentrum voor senioren in ge-
bouw Irene, Kanaalstraat v/a 14.30u.
* Koppelkaarten in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 (VVA-gebouw), 20u.
* Algemene Aalsmeerse Peuravond. 
Verzamelen 20.15u. bij jachthaven ‘t 
Drijfhuis, Uiterweg. 
Zaterdag 19 augustus:
* Waterpolotoernooi om Lucassen-
trofee in het Oosterbad, Mr. Jac. 
Takkade 1 vanaf 13u.
* Defilé Pionier Rit bij Cor Millenaar, 
Mercedes, Oosteinderweg 340 van-
af 15.15u.
Zondag 20 augustus:
* Watertoren aan de Westeinder 
open,13 tot 17u. Ook 27 augustus. 
Woensdag 23 augustus:
* Slotavond zomerbridgen bij On-
der Ons in Studio’s Aalsmeer, Van 
Cleeffkade 15. Start 19.45u. Inschrij-
ven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Zaterdag 26 augustus:
* Kofferbakverkoop Modelbouwclub 
bij Fort Aalsmeer in Aalsmeerder-
brug van 11 tot 16u.
Zondag 27 augustus:
* Internationale graffitidag bij ga-
lerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg 
van 12 tot 17.30u.

Bijeenkomsten
Woensdag 30 augustus:
* PvdA Aalsmeer zoekt doeners, 
denkers en dromers. Bijeenkomst 
v/a 20u. in fractiekamer, gemeente-
huis (zij-ingang).

Zondag 27 augustus is het zover!

Internationale graffitidag 
op terrein van Sous-Terre
Aalsmeer - De kleurige aankondi-
ging aan de achtermuur van Sous-
Terre Aalsmeer zal de vele bezoe-
kers en voorbijgangers niet zijn ont-
gaan. Zondag 27 augustus is het zo-
ver: De eerste Internationale Graffi-
tidag! Het wordt een dag waaraan 
nationaal en internationaal beken-
de graffiti artiesten het ontstaan van 
hun verrassende ‘straat’-kunst to-
nen. Inmiddels heeft graffiti wereld-
wijd een vaste en erkende plaats 
veroverd. Wie naar Sous-Terre komt 
weet waarom. 
Op de daags tevoren geplaats-
te grote panelen kunnen de arties-
ten aan de slag met hun ontwerp. Er 
komt geen kwast aan te pas, maar 
wel heel veel spuitbussen. 
Degenen die alvast een voorproefje 
kregen weten hoe zeer het de moei-
te waard is om naar het ontstaan 
van de kunstwerken te komen kij-
ken. Het is werkelijk een wonder om 
te zien hoe virtuoos de graffiti ar-
tiesten in staat zijn om hun creaties 
rechtstreeks vanuit de spuitbus aan 
te brengen. 

Workshops 
Gedurende de dag worden er twee 

workshops georganiseerd, die wor-
den geleid door Sander Bosman.  
DJ’s zorgen voor passende muziek 
die de artiesten begeleiden bij hun 
werk. Ook is het mogelijk om een 
workshop DJ te volgen. 

Bijzonder
Binnen in de galerie is meer werk 
van de artiesten te bekijken evenals 
de tentoonstelling ‘Kunstkasten in 
Aalsmeer’. Dit bijzondere ééndaag-
se evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Gemeente, Cul-
tuurpunt Aalsmeer, Lak aan Alles, 
Glasshouse Entertainment, Kunst-
kasten Aalsmeer en het Huiskamer-
museum. De prettige samenwerking 
van de afgelopen maanden met een 
hoofdrol voor Sander Bosman (Lak 
aan Alles) en Lennard Gols (Cul-
tuurpunt) levert een geweldig eve-
nement op, dat zondag 27 augustus 
van 12.00 tot 17.00 uur gratis is te 
bezoeken .Voor de workshops wordt 
een bijdrage gevraagd.
Sous-Terre Aalsmeer is te vinden te-
genover de mooiste watertoren van 
Nederland aan de Kudelstaartse-
weg.
Janna van Zon 

Vang zoveel mogelijk aal zonder proces-verbaal

Algemene Aalsmeerse 
Peuravond (AAP) vrijdag
Aalsmeer - Zoals in de voorgaan-
de jaren wordt aanstaande vrijdag 
18 augustus door De Illegale Peur-
ders (DIP) weer een avond geor-
ganiseerd om de palingstand in de 
Aalsmeerse wateren op te nemen. 
Hopelijk verschijnen vele pramen en 
andere boten met onderzoekers ten 
tonele. En vergeet ook uw versnape-
ringen niet.
Mede in het kader van de titel: 
Aalsmeers Peurkampioen 2017 zal 
de spanning direct vanaf het begin 
om te snijden zijn. Er zullen tijdens 
het rijgen van de peuren geen naal-
den vriendschappelijk worden uit-
geleend.
Verzamelen onder de kraan van 
Jachthaven Het Drijfhuis aan de Ui-
terweg om 20.15 uur. Daar start het 
rijgen der peuren. Daarna wordt de 
eerste gemeenschappelijke peur-

plek aangewezen. Het onderwerp 
van gesprek tijdens de wedstrijd is 
natuurlijk: Hoe zit het met de pa-
lingstand in de Westeinder? En, 
heeft Aalsmeer te maken met een 
meervalplaag? Naar voorbeeld van 
voorzitter van der Meer in 2015 mo-
gen er ook dit jaar weer meervallen 
meedoen in de categorie ’aalles telt’. 
Daarna volgt het moment van de 
waarheid: Wie heeft de grootste. Dit 
zal op een nader te bepalen plaats 
door de Dippers worden bepaald.
Of de prijs zal worden uitgereikt 
door een ingevlogen Miss is nu nog 
onbekend. Het motto blijft: Vang zo 
veel mogelijk aal zonder proces-
verbaal. Vandaar natuurlijk ook de-
ze late berichtgeving.
Traditioneel wordt alle gepeurde pa-
ling weer teruggezet in het ruime 
sop der Westeinderplassen.

Optreden Eric-Jan Overbeek, Mr. Boogie Woogie. Foto: Anous Heil

Amerikaans feest in Leimuiderbrug
19e All American Day bij 
café Ruimzicht zondag
Leimuiderbrug - Zondagmiddag 
20 augustus vindt bij Café Ruim-
zicht, ook wel ‘Café Rooie Kees’ aan 
de Leimuiderdijk 377, Leimuiderbrug 
de negentiende editie van de All 
American Day plaats. Alles staat de-
ze dag in het teken van Amerikaan-
se muziek, old timers, barbecueën 
en vooral gezelligheid.  
De middag begint om 13.00 uur met 
het trio ‘Rockadile’. Deze band, die 
in 2007 werd opgericht, staat be-
kend om zijn dansbare, vijftiger ja-
ren muziek, aanstekelijk enthousi-
asme en zijn Rock & Roll dansende 

fans die vaak bij de optredens aan-
wezig zijn. 
Rond 14.00 uur nemen de Vennep-
se pianist en zanger Eric-Jan Over-
beek, alias Mr. Boogie Woogie, en 
zijn nieuwe band ‘The Blisters’ het 
muzikale roer over. Voor deze spe-
ciale gelegenheid heeft Mr. Boogie 
Woogie een nieuw repertoire, dus 
belooft het zeker een hele speciale 
middag te worden. 
Beide bands spelen om en om met 
als klap op de vuurpijl een grote fi-
nale met alle muzikanten. De toe-
gang is gratis.

‘Back To Basic’ met Kees en Marcel
Finale van Dance Classics 
Shows op 14 oktober
Aalsmeer - Na een aantal bijzon-
der geslaagde en overvolle midda-
gen op diverse locaties, zelfs op het 
water tijdens Plaspop, gaan Kees 
Markman en Marcel Wilkes op weg 
naar de finale van de serie Dance 
Classics Shows. Op zaterdag 14 ok-
tober presenteren de twee dj’s in hal 
3 van The Beach aan de Oosteinder-
weg een avond Back To Basic.
Kees en Marcel nemen de bezoe-
kers weer mee terug in de tijd en 
zullen de mooiste en swingenste 
dance classics laten horen. Er wor-
den uitsluitend plaatjes gedraaid, vi-
nyl dus. De dj’s nodigen liefhebbers 
uit om gezellig te komen dansen, 
bijpraten en genieten in The Beach 
(hal zonder zandbak), compleet met 
spiegelbollen, bellenblaas bubbels, 

kubusjes en sfeervolle lampjes.
Kees en Marcel nemen hun bak-
ken met platen mee en hierin snuf-
felen naar hits van toen is uiter-
aard mogelijk. Ga alvast nadenken 
over liedjes van vroeger, schrijf ze 
op en vraag ze aan tijdens de Dance 
Classics Show, want ook verzoekjes 
aanvragen behoort tot de mogelijk-
heid. 
Wie er op 14 oktober bij wil zijn, 
dient snel kaarten te bestellen. Hal 
3 is de kleinste hal en vol is vol. De 
finale van de Dance Classics Shows 
begint om 20.00 uur en tot 01.00 uur 
kan eenieder ‘Back to Basic’. Toe-
gang vanaf 18 jaar. Kaarten kunnen 
gereserveerd worden via facebook 
en via de website www.danceclas-
sicsshow.nl.

Vrijdag en zondag livemuziek
Raw Medicine en Rob 
Klerkx in The Shack
Oude Meer - Het aankomend 
weekend staan er weer twee pro-
fessionele bands op het podium 
van The Shack. Vrijdag 18 augus-
tus: Raw Medicine, de nieuwe band 
van Dirk Vermeij, Rudy Englebert en 
Arthur Bont, oudgedienden van on-
der andere Herman Brood, The Wild 
Romance en Vitesse. Deze geolie-
de machine speelt dampende Rock 
& Roll, die je ouderwets bij de keel 
grijpt! In deze nieuwe vette band 
hoor je hoe goed Dirk op de gitaar is 
en houden Arthur en Rudy het zaak-
je goed bij elkaar in een stampen-
de ritmesectie. Het gas erop, glas-
helder en retestrak, en uiteraard ko-
men ook de gouwe ouwe juweeltjes 
voorbij! Een band die staat als een 
huis: Pure Rock ’n Roll energie! 
Op zondag 20 augustus staat er ook 
weer een juweel van een band op 
het programma: Rob Klerkx & The 
Secret, deze naam klinkt bij velen 
misschien niet zo bekend, maar in 
de Nederlandse muziekscene is Rob 
Klerkx zeker geen onbekende meer. 
In The Shack is hij het meest be-
kend als die kneitergoeie drummer 
van undercoversessie als Pearl Jam 
en Lenny Kravitz, en in Nederland 
toch vooral door zijn werk als drum-
mer van Moke. Maar deze veelzij-

dig muzikant is voornamelijk ac-
tief als liedjesschrijver, frontman en 
dé stem van Rob Klerkx & The Se-
cret. Inmiddels heeft deze band 
zes albums uitgebracht en de ze-
vende verscheen in december: Fe-
ver Dream. Hoogste tijd dus om de-
ze fantastische band te zien schitte-
ren in een semi-akoestische setting 
op het podium van The Shack. Rob 
Klerkx & The Secret, in recensies 
ook wel een van de beste en meest 
constante bands die Nederland rijk 
is, kortom een absolute aanrader!
The Shack is vrijdag 18 augustus 
open om 20.30 uur. Aanvang Raw 
Medicine is om 22.00 uur, entree 8 
euro. Zondag 20 augustus open om 
15.00 uur. Aanvang Rob Klerkx & 
The Secret is 16.00 uur en de entree 
is 8 euro. Voor alle info:  www.the-
shack.info. Adres: The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

Drukte voor het Boekhuis waar donderdagavond de kaartverkoop voor het 
Nostalgisch Filmfestival van start ging. Foto: www.kicksfotos.nl

Avondvoorstelling snel uitverkocht!
Alleen nog kaarten voor 
Nostalgische filmmiddag
Aalsmeer - De avondvoorstelling 
van het Nostalgisch Filmfestival op 
dinsdag 5 september is uitverkocht. 
Als zoete broodjes vlogen ze vorige 
week donderdag- en vrijdagavond, 
tijdens de voorverkoop in het Boek-
huis, over de toonbank. Al ruim-
schoots voordat de winkel open-
ging, hadden zich al veel mensen 
voor de deur verzameld. Vooral op 
de eerste avond stond een lange rij 
in de Zijdstraat. 
De speciale verkoop duurde van ze-
ven tot acht uur. Vrijdagavond om 
half acht, dus feitelijk na anderhalf 
uur, waren alle 650 kaarten voor de 
nostalgische filmavond uitverkocht. 
Ook voor de middagvoorstelling ver-
liep de verkoop gesmeerd en is in-

middels de helft van het aantal be-
schikbare kaarten gepasseerd. 
Alles bij elkaar genomen, hebben 
dus op dit moment zo’n duizend 
mensen zich van een plaatsbewijs 
voor het jaarlijkse nostalgische eve-
nement van Feestweek Aalsmeer 
verzekerd. Voor kaarten voor de 
middagvoorstelling, die om twee uur 
in de feesttent op het Praamplein 
begint, kan men dagelijks terecht 
in het Boekhuis in de Zijdstraat. De 
kaarten (inclusief garderobe en kof-
fie of thee) kosten 7,50 euro. 
Het programma ’s middags is ove-
rigens gelijk aan dat van ’s avonds. 
Meer informatie hierover is te vin-
den op de website van Feestweek 
Aalsmeer.

Gezellige drukte in galerie Sous-Terre. Foto: www.kicksfotos.nl

Veel bewondering voor 
werk van Zhou Le Sheng
Aalsmeer - Ondanks dat het zon-
dag 13 augustus in Sous-Terre drie 
rijen dik stond rond de Chinese 
kunstenaar Zhou Le Sheng was er 
dezelfde serene stilte als bij de eer-
ste keer, een aantal maanden gele-
den. Ook Nederland kent geweldige 
aquarellisten, maar hun werkwijze 
heeft niet dat Oosterse meditatieve. 
De uitstraling van het werk is een 
andere. Het gaat om een cultuur 
die de Westerse wereld niet eigen 
is, ook al heeft Zhou Le Sheng veel 
leerlingen. Om iets van het Aziati-
sche geheim te leren kennen is een 
duidelijke behoefte. Het is een wa-
re kunst om met een grote verschei-
denheid aan kwasten de juiste hoe-
veelheid water met een paar drup-
pels verf te mengen en deze in één 
streek uit te strijken over het papier. 
Het water krijgt vorm en wanneer 
deze dan is opgedroogd ziet de kij-
ker pas goed welke rol water en verf 
spelen in het totale beeld. 
Het is een studie van jaren en jaren. 
Om alleen al aan het juiste rijstpa-
pier te komen is een zoektocht, ver-
telde één van de leerlingen. Want 
dat papier moet de hoeveelheid wa-
ter en verf goed kunnen opnemen. 
En wat de techniek betreft? Het is 

een enorme uitdaging! De verwon-
dering en bewondering evenals het 
applaus van het gemêleerde gezel-
schap was intens. De kunstenaar 
genoot van alle bijval. Hij vond het 
spannend, glimlachte hij zacht. 

Ook op vrijdag open
Het zal de kunstliefhebbers niet zijn 
ontgaan, de bedrijvigheid in en rond 
galerie Sous-Terre is verlevendigd. 
Naast de Stoel aan de Poel van Ar-
jan Dévos, de bewegende bloem 
van Tobias Rothe, de schapen Sau-
vignon, Champagne, Chardonnay 
en Merlootje is er binnen ook veel 
fraais te bewonderen. Het bezoe-
kers aantal trekt aan, een mooie 
reden om een dag langer open te 
gaan. Er wordt begonnen met de 
vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur. De 
‘Pastis’ middag is zo een succes 
dat deze doorgaat. De week af-
sluiten met bekenden en onbeken-
den in een kunstrijke omgeving valt 
bij velen in de smaak. “Ik blijf maar 
even hoor.” Maar wanneer het ge-
sprek dan zo mooi is, ach, dan telt 
tijd even niet meer. Sous-Terre is za-
terdag en zondag van 13.00 uur tot 
17.00 uur geopend. 
Janna van Zon

STAGE
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Voor project ‘Kunst, Kitsch en Kabouters’

Kunstploeg zoekt nog tijdelijk 
thuis voor tien kabouters
Aalsmeer - De Kunstploeg zoekt 
nog een tijdelijk thuis voor tien ka-
bouters. Het nieuwste project van 
De Kunstploeg voor de Kunstroute, 
‘Kunst, Kitsch en Kabouters’, is aar-
dig op stoom gekomen. Vrijwel al-
le kabouters hebben een tijdelijk 
onderkomen gevonden bij kunste-
naars, knutselaars, versierders, ver-
zorgers, verbeteraars en creatieve-
lingen. Bij mensen die niet bang om 
deze kabouter een make over van 
jewelste te geven. De Kunstploeg 
heeft voor de snelle beslissers op dit 
moment nog maar tien kabouters 
ter beschikking.

Scholen, ouderen en OTT
Deelnemers komen overal vandaan. 

Zo doen de basisscholen De Brug, 
Samen Een en OBS Kudelstaart mee 
aan het project. Maar ook de oudere 
Aalsmeerders zoals bewoners van 
het Zorgcentrum en bezoekers van 
gebouw Irene zijn met hun kabou-
ter aan de slag. En ook Ons Twee-
de Thuis laat zich niet onbetuigd. 
De kunstenaarsgroep die pas in het 
Oude Raadhuis exposeerde, maar 
ook bewoners van Woon en Zorg-
centrum Hortensia doen een duit in 
het zakje. Daarnaast is er een gro-
te groep individuele deelnemers die 
hun fantasie loslaten op de kleine 
witte porseleinen kabouter.
Op dit moment zijn er al meer dan 
200 deelnemers. Deelnemers heb-
ben de opdracht om de kabouter te 

bewerken in de stijl van een door de 
deelnemers geliefd schilderij, pa-
troon, verenkleed, woorden, tatoe-
ages, Aboriginalmotief, traditioneel 
Afrikaans, foto’s enz. 
Helden verbeelden mag natuurlijk. 
Het gaat De Kunstploeg om kabou-
ters die straks stralen zoals nooit te-
voren, maar dan wel in een stijl die 
de deelnemer past. 

Geheime opdracht 
De onderliggende vraag is natuur-
lijk waarom juist deze kabouter met 
deze looks op de wereld is? Daar-
om zijn de kabouters pas af als er 
in het binnenste een geheime op-
dracht verstopt zit. Een opdracht die 
bij de kabouter past. 

Diversiteit
Al die kabouters bij elkaar moeten 
de Kunstroute een kunstwerk ople-
veren dat niet alleen tot de verbeel-
ding spreekt, maar tegelijkertijd de 
diversiteit van de Aalsmeerse sa-
menleving laat zien. Het project is 
onder meer mogelijk gemaakt door 
de gemeente Aalsmeer en door de 
Rabobank. Deelname kost 10 eu-
ro. Aanmelden voor dit project kan 
via e-mail DeKunstploeg@Xs4all.
nl of via 06-12096497. De Kunst-
ploeg bestaat uit de beeldend kun-
stenaars Karin Borgman en Fem-
ke Kempkes en uit journalist/dich-
ter Jan Daalman. De Kunstploeg is 
te volgen via de website www.De-
Kunstploeg.nl en via Facebook.

Entertainment voor bezoekers bij de Watertoren

Vuur en Licht op het Water 
met diverse artiesten
Aalsmeer - Wanneer de lucht bo-
ven de Westeinderplassen echt 
donker geworden is op zaterdag 2 
september, dan is het tijd om het 
vuurwerk te ontsteken. Het publiek 
wacht in spanning op dit moment. 

In grote getale zijn de toeschouwers 
te vinden langs de oevers van de 
Westeinder. In Rijsenhout en langs 
de Aalsmeerderdijk is het een ge-
zellige boel met bewoners die met 
vrienden en familie een feestje vie-

Ruby van Urk.Rick van der Kroon.

ren aan het water. Op de Loswal in 
Kudelstaart is het een drukte van 
belang en Café Sportzicht schenkt 
hier een glaasje frisdrank, bier of 
wijn. Op de Stommeerweg en Ku-
delstaartseweg rondom de Water-
toren komen duizenden bezoekers 
in de loop van de avond bij elkaar 
om niets van het vuurwerk te hoe-
ven missen. Zij kunnen vanaf 20.00 
uur een drankje of een ijsje kopen 
bij de stalletjes die daar aanwezig 
zijn. Vanaf 21.00 uur worden op te-
levisieschermen beelden vertoond 
van de verlichte boten die op dat 
moment door de Ringvaart langs 
zorgcentrum Aelsmeer varen. Weer 
wat later is er het eerste optreden 
van een artiest bij de Watertoren. 
Rick van der Kroon heeft in het da-
gelijks leven een baan, maar zingen 
is zijn passie. Gezelligheid vindt hij 
belangrijk en daarom kan het pu-
bliek rekenen op een paar echte 
meezingers.
Na het optreden van Rick heeft de 
organisatie nog enkele verrassin-

gen in petto voor de toeschouwers. 
Mike (Multi) van der Laarse: “We 
willen de mensen die de moeite ne-
men om naar ons evenement te ko-
men, niet teleurstellen. We vinden 
dat ze recht hebben op goed vertier 
en ontspanning. Het is dus zaak op 
tijd aanwezig te zijn en niks te mis-
sen.” Na het vuurwerk komt zange-
res Ruby van Urk de avond afslui-
ten. Vorig jaar was ze er ook al, 
maar toen moest ze schuilend on-
der een afdak voor de overvloedi-
ge regen haar show ten beste ge-
ven. Ruby: “Het weer was vrese-
lijk, maar je voelt dat het evenement 
een enorme positieve werking op 
de mensen heeft. En zo’n vuurwerk 
heb ik nog nooit gezien. Ik ben heel 
blij er dit jaar weer bij te zijn en we 
gaan lekker swingen.” 

Apart feestje jeugd
Voor de jongere bezoekers wordt er 
op de parkeerplaats voor de stop-
lichten een apart feestje georgani-
seerd. Vorig jaar sloeg dit goed aan 
en het wordt nu herhaald. Om 24 
uur wordt dit feestje opgebroken en 
is er een afterparty met dj’s in Mu-
ziekcentrum 201 aan de Zwarte-
weg 90. Er valt dus genoeg te be-
leven en de organisatoren hebben 
getracht om bijna voor iedereen wel 
iets aansprekends in het aanbod te 
hebben. Vuur en Licht op het Wa-
ter belooft weer bijzonder te gaan 
worden.

Op zaterdag 16 en zondag 17 september

Kunstroute: Kleurig werk in 
watertoren en bij Sous-Terre
Aalsmeer - In aanloop naar de KCA 
Kunstroute op zaterdag 16 en zondag 
17 september introduceert de Nieuwe 
Meerbode traditiegetrouw de deelne-

mende locaties en kunstenaars. De-
ze week twee locaties wat verder weg 
van het centrum, maar die de kijkers 
heel veel te bieden hebben. 

De tweelingbroers Melvin en Ramon Kinkel exposeren in de watertoren tij-
dens de Kunstroute.

Hommage
Op zich is de watertoren, die wordt 
gezien als de mooiste watertoren 
van Nederland, al een bezienswaar-
digheid. Aan belangstelling heeft het 
rijksmonument door het hele jaar 
heen dan ook niet te klagen. Vele be-
zoekers hebben de honderden tre-
den reeds beklommen om eenmaal 
boven te kunnen genieten van het 
weidse uitzicht. Tijdens de Kunstrou-
te worden nieuwsgierige kunstmin-
naars al direct bij binnenkomen ver-
rast met een bruisende fototentoon-
stelling. De strakke industriële lijnen 
van de in 1928 door architect Sang-
ster ontworpen watertoren verster-
ken de kleurexplosie die is te zien op 
de foto’s gemaakt door Wendy Noor-
dam. De tentoonstelling is een hom-
mage aan de fotografe die in 2015 is 
overleden. Haar tweelingzonen Mel-
vin en Ramon Kinkel houden haar 
werk levend en actueel. Dat heeft 
mede te maken met hun eigen cre-
aties. De KCA Kunstroute was voor 
hen een mooie stimulans om ei-

gefotografeerde stoel uit Aalsmeer. 
En er is het speelse en blij makende 
project van Michael Glanz te bewon-
deren. Aan de grote parasols han-
gen zijn beschilderde Space-ball’s. 
Het zorgt voor een feeëriek gezicht. 

Let op!
Tot eind september lopen er schapen 

op het dak van Sous-Terre. Een ver-
zoek aan de bezoekers die de kunst-
werken van dichtbij willen bekij-
ken, loop gerust rond, maak een sel-
fie bij de stoel, bewonder de Space-
balls, maar sluit de hekken wanneer 
u weggaat alstublieft. 

Janna van Zon

gen werk te tonen dat prachtig aan-
sluit bij de foto’s van hun moeder. 
De werken zijn aan elkaar verwant, 
maar hebben toch ook zeker een ei-
gen karakter meegekregen. De an-
dere exposant is Michael Glanz. Hij 
zou in eerste instantie meedoen met 
zijn inmiddels wel bekende werk 
(zijn kunstkast op de Van Cleeffka-
de is een veel gefotografeerd ob-
ject). Voor hem was de deelname 
van Melvin en Ramon echter een 
stimulans voor het maken van nieuw 
werk. Alle strakke lijnen zijn passé, 
het is nu één groot vuurwerk gewor-
den. Speelse lijnen dwarrelen kleu-
rig over het doek. Zoals alle voor-
gaande jaren zijn er in de watertoren 
op de eerste omloop ook verrassen-
de creaties te zien van de leerlingen 
van een aantal basisscholen. 

Kunstbeurs
Nieuw dit jaar - en een geweldige 
toevoeging aan de Kunstroute - is de 
deelname van Sous-Terre. In de ga-
lerie tegenover de watertoren wordt 
een grootse kunstbeurs georgani-
seerd waaraan veel landelijke gale-
ries meedoen. Een keur aan kunst 
valt er te bekijken. Er wordt ook een 
speciale stand ingericht waar men 
alle informatie kan krijgen over het 
komend Flower-Art Museum dat 
volgend jaar in Aalsmeer wordt ge-
realiseerd. Op het dak van Sous-Ter-
re staat de Stoel aan de Poel (ge-
maakt door Arjan Dévos). De meest 

Song of Joy start repetities
Kudelstaart - Met ingang van dins-
dag 29 augustus start het Interker-
kelijk koor Song of Joy haar we-
kelijkse repetities in kerkelijk cen-
trum De Spil aan de Bilderdammer-
weg. Elke dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur wordt hier geoefend 
op bekende en soms minder be-
kende liederen die doorgaans vier-
stemmig worden gezongen. Houdt u 
van zingen en bent u op zoek naar 
een (nieuw) koor, komt u dan ge-
rust eens langs om kennis te maken 
en een deel van de repetities mee 
te maken. 
U zult de gezelligheid ervaren, maar 
ook het serieus oefenen op de par-
tijen onder de bezielende leiding 
van dirigent Hilbert Kamphuis en pi-
anist Jan Siikema. Song of Joy treedt 
diverse keren per jaar op in kerk-
diensten in Aalsmeer en Kudelstaart 
en omgeving. Daarnaast organiseert 
zij zelf of in samenwerking met een 

ander koor enkele malen per jaar 
een concert. Het koor begint vroeg 
met de repetities omdat er in okto-
ber zowel de medewerking aan een 
kerkdienst in Kudelstaart op het 
programma staat als een concert in 
Rijnstaterwoude. 

Vaartocht op Westeinder
Daar gezelligheid ook een wezen-
lijk onderdeel is van alle activiteiten, 
begint Song of Joy het seizoen met 
een vaartocht op de Westeinder-
plassen gevolgd door een informeel 
samenzijn op één van de mooie ei-
landen. Deze vaartocht vindt plaats 
op dinsdagavond 22 augustus. Voor 
nadere informatie en vragen over 
een eventueel lidmaatschap of 
over het meewerken aan een kerk-
dienst kan contact opgenomen wor-
den met de secretaris van het koor, 
Jaap Overbeek, bereikbaar via 06-
22507107.

Theo van der Hoorn 30 jaar 
dirigent bij Con Amore
Aalsmeer - Maandagavond 14 au-
gustus was de eerste repetitie van 
het nieuwe seizoen voor de koor-
leden van Con Amore. De opkomst 
was goed en direct is het koor van 
start gegaan met het programma 
dat gezongen gaat worden op ver-
schillende locaties tijdens open mo-
numentendag, dit jaar in de omge-
ving van Soest
Eerst was er sprake van Apeldoorn, 
maar daar kreeg de commissie het 
niet rond met de locaties waar Con 
Amore wil zingen. Het wordt steeds 
lastiger om in een mooie streek iets 
te vinden waar men graag een koor 
ontvangt
Vlak voor de pauze nam de voor-
zitter het woord. Hij memoreerde 
dat het deze maandag precies der-
tig jaar geleden was dat Theo van 
der Hoorn bij Con Amore begon als 
dirigent. Hij haalde wat historie op, 
waaronder de manier hoe Theo in 
dienst was gekomen. Zijn sollicita-
tiebrief is er nooit gekomen...
Hij kwam als 27-jarige jonge diri-
gent in dienst. Theo was dirigent 
bij een aantal koren, maar had nog 

nooit voor een mannenkoor ge-
staan. Het ging hem goed af, want 
hij is er nog steeds, wel wat ouder 
en mogelijk wijzer geworden, maar 
hij heeft nog steeds plezier in het 
werken met een mannenkoor. Theo 
heeft inmiddels zijn eigen stempel 
op het koor gezet. Dit door de vele 
eigen producties van muziek, eerst 
keurig uit geschreven, nu komt het 
als drukwerk uit de computer. Afge-
stemd op het koor zoals deze nu is 
en wat de groep nog kan brengen.
Bij zijn komst was de leeftijd van het 
koor middelbaar en bijna 100 man 
groot. Nu zijn de koorleden heel wat 
ouder en bestaat Con Amore uit cir-
ca 55 mannen. Ze zingen overigens 
allemaal nog graag.
Ook enkele hoogtepunten en mo-
gelijke dieptepunten van Theo kwa-
men langs tijdens de speech. Er was 
lang gezocht naar een cadeau dat 
werd overhandigd met een bloe-
metje voor het thuisfront. En daar-
na gingen koor en dirigent vol goe-
de moed aan de studie. De mannen 
van Con Amore hopen dat Theo nog 
vele jaren bij hen blijft dirigeren.

Kofferbakverkoop IPMS 
bij Crash Museum
Aalsmeerderbrug - De Plastic Mo-
delbouwclub van Nederland IPMS, 
regio Noord Holland, houdt zater-
dag 26 augustus de traditionele zo-
merbijeenkomst ‘De Start’ met een 
kofferbakverkoop van plastic mo-
delbouwdozen en modellen bij het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45. Deze bijeenkomst voor 
IPMS leden is van 11.00 tot 16.00 
uur ook toegankelijk voor publiek. 
Het museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer. De Nederlandse tak 
van de International Plastic Model-
lers Society (IPMS) organiseert jaar-
lijks verschillende bijeenkomsten. 
Eén van die jaarlijkse bijeenkomsten 
is de zomerse meeting ‘De Start’ bij 
het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45, dat geld als start 
van het modelbouwseizoen. Voor 
het Fort bij Aalsmeer zetten plas-
tic modelbouwers uit heel Neder-

land hun kofferbak open voor ge-
interesseerde clubleden, maar ook 
met niet clubleden wordt informa-
tie uitgewisseld. Verkoop voor het 
fort is voorbehouden aan IPMS le-
den, maar het Crash-museum heeft 
eveneens tweedehands (ook afge-
bouwde) bouwmodellen in de aan-
bieding. In het museum worden de 
mooiste modellen van de IPMS-le-
den tentoongesteld.
Toegang tot de kofferbakverkoop 
vóór het fort is gratis voor bezoe-
kers. Toegang tot het Crash Muse-
um bedraagt 3,50 euro voor volwas-
senen, kinderen van 6 tot 12 betalen 
1,50 euro. Donateurs van het muse-
um, veteranen en kinderen tot 6 jaar 
hebben gratis toegang. Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug.





* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
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vaststelling van een hogere waarde hebben ingediend;
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze te-
gen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad of 
tegen het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden bij 
burgemeester en wethouders kenbaar te

  maken;
- iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld 

tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestem-
mingsplan Woonarken - Oosteinderweg 319 zijn aange-
bracht.

De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmings-
plan wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als 
één besluit. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam 
en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (mo-
tivering) van het beroep. Voor de behandeling van een be-
roepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt 
ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schrif-
telijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan 
te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ 
is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep 
digitaal in te dienen.

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Copierstraat 2, 1433 NS (Z-2017/039183), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van ar-
beidsmigranten

- Hornweg 90, 1432 GN (Z-2017/039123), het kappen van 1 
esdoorn

- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/039231), het 
oprichten van twee betonnen terrassen behorende bij een 
woonark

- Machineweg naast nr. 300, 1432 EC (Z-2017/039520), het 
oprichten van een woonhuis met toegangsbrug en poort

- Oosteinderweg 319 kwek, 1432 AW (Z-2017/039925), het 
bouwen van een woonark

- Marktstraat 19 en 19A, 1431 BD (Z-2017/040331), het 
verbouwen, isoleren en uitbreiden van de Oude Veiling en 
de openbare bibliotheek

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie. 
- Zijlijnstraat 1 t/m 43, 1433 DC (Z-2017/021217), het 

plaatsen van een hogere beschoeiing achter de bestaande 
lage beschoeiing op eigen terrein. Verzonden: 08-08-2017

- Hornweg 90, 1432 GN (Z-2017/039123), het kappen van 
een boom. Verzonden 09-08-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd: 
-  Mendelstraat 21, 1431 KK (Z-2017/029992), het plaatsen 

van een puntdak voorzien van dakkapellen aan de voor- en 
achterzijde. De beslistermijn is verlengd met 6 weken

- Oosteinderweg 516, 1432 BR (Z-2017/026482), het plaat-
sen van een aanbouw aan de achtergevel en dakkapellen 
aan de zijgevels. De beslistermijn is verlengd met 6 weken

- Ophelialaan 137, 1431 HD (Z-2017/030893), het plaatsen 
van een luchtafvoer kanaal op een plat dak. De beslister-
mijn is met 6 weken verlengd. De beslistermijn is verlengd 
met 6 weken

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL 
- UITERWEG 401-403, AALSMEER - ZAAKNUMMER 
Z-2017/035318

Burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat tussen de gemeente Aalsmeer en de heer D. ter Horst een 
overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met betrekking 
tot het in ontwikkeling brengen van de locatie Uiterweg 401-
403 in Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te werken aan 
een wijziging van de bestemmingsplannen ‘Uiterweg Plasoe-
vers 2005’ en ‘Woonarken’ op grond van de daarin opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van 1 woning met par-
keerkelder, zwembad, privé-haven, boothuis, een gefundeerde 
weg op eigen terrein en 3 woonarken.

Inzage vanaf 18 augustus 2017
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter inzage 
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer en Laan Nieuweramstel 1 te Am-
stelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpa-
gina van de gemeente.

Bezwaar/Beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLANNEN ‘WOONARKEN - 
OOSTEINDERWEG 319’ EN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘2E HERZIENING BESTEMMINGSPLAN WOONARKEN - 
UITERWEG 419’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 6 juli 
2017 het bestemmingsplan ‘Woonarken – Oosteinderweg 319’ 
gewijzigd en tevens het daarmee samenhangende bestem-
mingsplan ‘2e herziening bestemmingsplan Woonarken- Ui-
terweg 419 ’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van 
gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen 
exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten 
van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden 
anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om 
een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of 
een uitwerking van regels te stellen. Burgemeester en wet-
houders maken tevens bekend, dat zij in haar vergadering van 
30 mei 2017 op grond van artikel 110a van de Wet geluid-
hinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld ten behoeve 
van het bestemmingsplan ‘Woonarken- Oosteinderweg 319’. De 
bestemmingsplannen hebben inclusief het ontwerpbesluit ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder van 11 november t/m 22 
december 2016 voor een ieder als ontwerp ter inzage gelegen.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan 
In de vaststellingsfase zijn wijzigingen doorgevoerd in het 
bestemmingsplan Woonarken- Oosteinderweg 319. Voor een 
overzicht van de wijzigingen en aanpassingen in het bestem-
mingsplan wordt verwezen naar de bijlage Staat van Wijzi-
gingen, dat onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken- Oos-
teinderweg 319’ bestaat uit twee percelen achter de lintbe-
bouwing van de Oosteinderweg 319. Het bestemmingsplan ‘2e 
herziening bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiterweg 419’ ziet 
op een wijziging op de planverbeelding van het plangebied 
van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ter plaatse van de Ui-
terweg 419 ws. 1 en ws. 2.

Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Oosteinderweg 319’ beoogt 
twee ligplaatsen voor permanente bewoning die momenteel 
gesitueerd zijn in de jachthaven ‘de Blauwe Beugel’ aan de 
Uiterweg 419 ws.1 en ws.2 naar de Oosteinderweg 319 te ver-
plaatsen. Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor 
permanente bewoning toe kan nemen, dienen de oorspronke-
lijke ligplaatsen aan de Uiterweg 419 van de planverbeelding 
behorende bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden 
verwijderd. Hierin wordt met de voorgestelde tweede herzie-
ning van het bestemmingsplan “Woonarken” voorzien. 

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van de 
woonarken aan de Oosteinderweg 319 zal worden overschre-
den vanwege het wegverkeerslawaai van de Oosteinderweg. 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maat-
regelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met het 
bestemmingsplan ‘Woonarken-Oosteinderweg 319’ zijn daarom 
tevens hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting voor dit bestemmingsplan vastgesteld.

Procedure
De vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken- Oostein-
derweg 319 (planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.04B-OW01-
VG01) en ‘2e herziening bestemmingsplan Woonarken - Uiter-
weg 419 (planidentificatiecode NL.IMRO.0358.11C-VG01) met 
bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder en het raadsbesluit liggen van 18 augustus 
t/m 28 september 2017 voor een ieder op de volgende wijze 
ter inzage:
- de papieren versies zijn in te zien bij de Balie Bouwen 

en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en 
woensdag van 08.30-20.00 uur);

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

- De plannen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.ruim-
telijkeplannen.nl en www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: 
wonen en leven/ bestemmingsplannen en structuurvisies/
bestemmingsplannen).

Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de vast-
gestelde bestemmingsplannen, het besluit om geen exploita-
tieplan vast te stellen alsmede tegen het besluit vaststelling 
hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep 
worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ont-

werpbestemmingsplan en/ of tegen het ontwerpbesluit tot 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Ozimkowski M.F. 26-04-1974 08-08-2017
Wilczak E.E. 15-04-1983 08-08-2017
Barron C.A.S. 26-05-1991 10-08-2017

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

CONCEPT STARTNOTITIE POLDERZOOM 2E FASE 
TER INZAGE

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de ‘Concept 
Startnotitie Polderzoom 2e fase onderdeel van het project De 
Tuinen van Aalsmeer’ vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen 
hierover te informeren organiseert de gemeente op 12 juli van 
19.30-20.30 (inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis. 
Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. 
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen verne-
men van belanghebbenden voordat ze deze startnotitie aan de 
raad voorlegt om definitief vast te stellen. Van vrijdag 7 juli 
t/m vrijdag 18 augustus 2017 ligt de concept startnotitie ter 
inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen 
op de informatieavond van 12 juli 2017 worden ingediend. 
Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond te ko-
men kunt u t/m 18 augustus 2017 ook schriftelijk uw reactie 
sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van 
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of via een e-mail 
naar: info@aalsmeer.nl. Wilt u bij uw brief of e-mail: ‘Concept 
Startnotitie Polderzoom 2e fase, project De Tuinen van Aals-
meer’ vermelden? De concept startnotitie kunt u downloaden 
op: www.aalsmeer.nl/polderzoom

Plangebied Polderzoom 1e fase (rood omkaderd) en 2e fase (blauw)

DE GEMEENTE BIEDT EEN PRAAM EN DE 
BIJBEHORENDE HONDA EN PENTA MOTOREN 
TE KOOP AAN
U kunt de praam en de motoren bezichtigen en nadere 
informatie inwinnen bij:
Jachthaven ’t Drijfhuis
Uiterweg 27, 1431 AA Aalsmeer
Contactpersoon: de heer M. Eveleens (T. 0297-322211)

U kunt ook informatie opvragen bij het bestuurs-
secretariaat van de gemeente Aalsmeer per tel. 
(0297-387514) of via de mail (secretariaat.college@ 
aalsmeer.nl). Geïnteresseerden kunnen hun bod, voor-
zien van persoonsgegevens en tel., uiterlijk maandag 
21 augustus in een gesloten envelop afgeven op het 
gemeentehuis ten name van het bestuurssecretariaat.

Vervolg op volgende blz.



Meerbode tuinen- & dierenwedstrijd
Verscholen op het dak

Voor en na de bloemen

Genieten in het Hornmeerpark

Aalsmeer - “Ze ligt heerlijk ver-
scholen op het dak van haar 

kattenhuisje in de heg.”
Hansje Havinga

Aalsmeer - “Dit is Ober en dit 
was het boeket.”

Marlies Meijer-van Leeuwen

Aalsmeer - “Onze lieve Jazz 
geniet weer volop van het ver-

nieuwde Hornmeerpark.”
Wen Vooges

Uitstapje naar Den Haag
Aalsmeer - “Normaal loopt 
Pretzel haar rondje in Aalsmeer 
en dan vooral door het Stokke-
land en het Seringenpark. Nu in 
de zomermaanden gaan we va-

ker een dagje weg. Op de foto 
waren we in Den Haag bij Haag-
se Harry.” 

Franka Riesmeijer

Uitrusten in de tuin
Aalsmeer - “Mijn tuin is elk jaar 
anders en elk jaar weer prach-
tig. Ik heb de kleur oranje ont-
dekt. Kat Witjes is ook vaak in 

de tuin te vinden en rust hier uit 
op haar favoriete plekje onder 
de olijfboom.”
Irene van der Torre-Verlaan

Tien jaar, maar nog ondeugend

Geen bij, maar aardhommel

Aalsmeer - “Dit is Shai, hij is 
een 10-jarige huskamute (krui-
sing husky en malamute) die 
dol is op zijn dagelijkse wande-
lingen en knuffels.
Je zou zeggen dat hij met 10 
jaar geen ondeugende streken 
meer uithaalt, maar dat is niet 
helemaal waar. Vandaag was 

hij even alleen in de tuin en dan 
komt hij een paar minuten later 
vrolijk naar binnen gewandeld 
met zijn hele snuit onder de 
bagger. Weer een gat gegraven 
tussen de appelboom en fram-
bozenstruiken...”

Brenda van Oostrum

Aalsmeer - “Ik zag in de Meer-
bode van deze week een foto 
van de heer Ruud Meijer staan 
waar bij staat dat er een bij op 
z’n struik zit, alleen is dit geen 
bij maar een aardhommel.

Ik heb er zelf ook een foto bij 
gedaan en tevens een vlinder op 
onze vlinderstruik. Deze draagt 
de naam Atalanta. 

Anko Splinter

Officiële Mededelingen
17 augustus 2017

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Machineweg 303, 1432 ES (Z-2015/048349), het vervangen 

van een werkplaats. Toelichting: vergunning bekend onder 
Z-2015/043637 is ingetrokken. Verzonden 07-08-2017

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 20 (Z-2017/040722), WSCA 40 jaar op 

23 september 2017, ontvangen 14 augustus 2017

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Surfeiland en Westeinderplassen (Z-2017/031183), 25ste 

Grote Prijs van Aalsmeer (Windsurf wedstrijd) 1 oktober 
2017 tot 1 oktober 2022, verzonden 11 augustus 2017

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2017/039943), 1 jarig 

bestaan Café Op de Hoek op 15 september 2017, melding 
akkoord 9 augustus 2017

- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2017/040299), 1 jarig 
bestaan Café Op de Hoek op 16 september 2017, melding 
akkoord 10 augustus 2017

- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2017/040301), 1 jarig 
bestaan Café Op de Hoek op 17 september 2017, melding 
akkoord 10 augustus 2017

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

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
- Route door Aalsmeer (Z-2017/029473 ) Truckersrun op 7 

oktober 2017, verzonden 10 augustus 2017
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Aalsmeer neemt een eindbe-
sluit over de vergunningaanvraag.

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 

en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van 
de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

TER INZAGE
t/m 18-08-17 Concept startnotitie Polderzoom 2e fase ter 

inzage
t/m 25-08-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-

behorende stukken m.b.t. Machineweg 200, 
bouwkavel 5, (Z-2017/010902), het oprichten 
van een woonhuis.

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

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

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

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

t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brand-
veilig gebruik ten behoeve van het Blue Man-
sion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-
2017/025047)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/030907), het ver-
bouwen van een tankstation. De beslistermijn is verlengd 
met 6 weken

Toelichting Kennisgeving ontwerp beschikking, 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/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.
- Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-2017/025047), het brand-

veilig gebruik ten behoeve van het Blue Mansion Hotel. De 
aanvraag, de ontwerp-beschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 18-08-2017 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie: 
- Sterrekrooshof 17, 1433 WN (Z-2017/028862), het door-

trekken van de schutting aan de zij- en achterkant van 
de tuin en het dichtmaken van het dak van de carport. 
Verzonden 27-07-2017

- Anne Frankstraat 21, 1433 PJ (Z-2017/031968), het plaat-
sen van een dakkapel. Verzonden 09-08-2017  



 
08   Nieuwe Meerbode  •  17 augusus 2017

Bloemen Sponsor gezocht!
In wijkpunt Voor Elkaer te Kudel-
staart worden diverse activiteiten 
georganiseerd voor senioren. Dit 
is een dependance van Zorgcen-
trum Aelsmeer.
Vanaf 14 september gaan we op 
donderdagmiddag op de oneven 
weken bloemschikken t/m eind 
november.
We zijn op zoek naar een 
bloemist/kweker die onze 
activiteit bloemschikken zou 
willen sponsoren met bloemen!  
+/- 2x per maand.
Als tegenprestatie vermelden we 
uw sponsornaam in de krant en 
in het wijkpunt.
Voor informatie en aanmelden 
kunt u bellen met Tanja Eichholtz, 
06-46074964.

Woensdag menu 
Wijkpunt Voor Elkaer

Op woensdag 23 augustus maakt 
de kok een heldere tomaten- 
groentesoep met stokbrood 
en kruidenboter. Daarna een 
schouderkarbonade. Als groente 
serveren we gestoofde zoete 

appeltjes, Mexicaanse 

rauwkost, met daarbij gekookte 
aardappelen. Als toetje chipolata 
pudding met naar keus slagroom. 
De kosten bedragen €10,-. 
U bent hartelijk welkom vanaf 
17.30 uur. Voor meer informatie 
of reserveren kunt u bellen met 
onze gastheer of gastvrouwen op 
tel. 0297-820979. 

Thema avond 
 Wijkpunt Voor Elkaer

Op vrijdag 25 augustus is het 
Spaanse avond! Deze avond staan 
er heerlijke Spaanse gerechten op 
het menu zoals o.a. paella 
valenciana, tapas, Spaanse 
tomatensalade en gazpacho 
met Spaans brood. Vrijwel iedere 
laatste vrijdag van de maand is er 
een “thema avonddiner”. 
Er word dan gekookt volgens de 
culinaire keuken van een land. 
Hiervoor wordt reserveren aan- 
bevolen. Volgende maand is er 
weer een leuke thema avond 
voor u. Op vrijdag 29 september 
is het thema een ‘‘bourgondische 
avond’’. Houd dus goed onze 
facebookpagina en de krant in 
de gaten voor meer informatie
of  u kunt bellen met onze 
gastheer of gastvrouwen op 
tel. 0297820979. 

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Foto: Jaap Maars

‘Kick off’ netwerkevent van 
Businessclub FC Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 14 sep-
tember vindt de ‘Kick off’ plaats van 
de netwerkbijeenkomst van Busi-
nessclub FC Aalsmeer in samen-
werking met Borrel Aalsmeer. Ben 
je een relatie, supporter of sponsor, 
dan ben je van harte welkom op de 
eerste editie van dit netwerkevent. 
Sport, zakendoen en netwerken is 
een mooie combinatie en de Busi-
nessclub FC Aalsmeer heeft een in-
teressant concept opgezet om on-
dernemers, winkeliers en MKB-ers 
met elkaar te verbinden.
De bijeenkomst begint om 17.00 uur 
met een inloop en ontvangst van 
gasten met een borrel in de kanti-
ne van FC Aalsmeer aan de Beet-
hovenlaan. Om 18.30 uur start een 
kort podiumprogramma met pre-
sentaties van voorzitter Eef Niezing 

van FC Aalsmeer, wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn, Cor Geleijn, Jan 
Koster en Cor van Garderen. Tot slot 
zal de nieuwe presentatiegids ‘De 
Aftrap’ aan de aanvoerders van da-
mes 1, zaterdag 1 en zondag 1 door 
Arno Maarse overhandigd worden. 
Na afl oop van de korte presentaties 
worden er een aantal prijzen ver-
loot door de leden van de Busines-
sclub FC Aalsmeer en relaties van 
Borrel Aalsmeer. Einde van de net-
werkborrel is om circa 22.30 uur. Tij-
dens de bijeenkomst worden ook 
allerlei sfeer-verhogende activitei-
ten georganiseerd. Iedereen is wel-
kom, dus neem je collega’s, vrien-
den, partner of relaties mee. Kijk 
voor meer informatie op www.busi-
nessclubfcaalsmeer.nl en www.bor-
relaalsmeer.nl.

Fotografi e: Daniel Lewensztain

Speciale kortingen en aanbiedingen
Feestelijke opening nieuwste 
Blokker in de Zijdstraat
Aalsmeer - Op woensdag 9 au-
gustus is de Nieuwste Blokker 
in de Zijdstraat 83 feestelijk ge-
opend. Blokker vernieuwt zijn win-
kels in hoog tempo. Wekelijks wordt 
het winkelpubliek verrast met de 
Nieuwste Blokker winkels. 
De feestelijke start in Aalsmeer viert 
Blokker met haar klanten. Tijdens 
de openingsweek zijn er speciale 
kortingen op typische Blokker pro-
ducten zoals een koekenpan en een 
droogmolen.

Uitnodigend
De nieuwe Blokker winkel maakt 
een sfeervolle indruk. Bij binnen-
komst is het meteen duidelijk: hier 
kom je niet alleen maar om een 
‘boodschappenlijstje’ af te werken. 
De winkel nodigt vanzelf uit om op 
zoek te gaan naar leuke dingen. 
Blokker heeft de bakens verzet. 
Naast het vertrouwde Blokker as-
sortiment – met onder andere veel 
huishoudelijke artikelen – wil Blok-
ker meer zijn: de winkel die van het 
huis een thuis maakt. In deze nieu-
we winkel is dat overal te zien.

Werelden
De winkelruimte is overzichtelijk in-
gedeeld in ‘werelden’ als Eten en 
Tafelen, Koken en Bakken, Schoon-
maak en Huishoud, Opbergen en 
Organiseren, Wassen en Strijken, 
Elektrische Apparaten, Baden en 
Slapen, Inspireren en Verrassen, 
Spelen en Beleven en Wonen en 
Sfeermaken. 
Zo wordt het makkelijker om artike-
len te vinden. Het is lichter, leuker 
en ruimer en voelt echt als de Blok-
ker van nu en morgen.

Bestaand en nieuw
Blokker timmert hard aan de weg. 
Directeur Winkeloperatie Corné 
Mulders zegt daarover: “We willen 
de vernieuwing echt laten zien. Te-
gelijk willen we herkenbaar blijven 
voor onze trouwe klanten. We heb-
ben nu een mooi evenwicht ge-
vonden: onze grote keuze in zeer 
scherp geprijsde, elektrische huis-
houdelijke apparaten. 
En daarnaast de nodige vernieu-
wing. Zoals Blokker eigenmerkarti-
kelen, handdoeken en dekbedover-
trekken, notebooks, party-artikelen, 
en producten die inspelen op trends 
en seizoenen.” 
Het assortiment in de Nieuwste 
Blokker is fl ink groter dan in de win-
kel zelf. In de Nieuwste Blokker is 
ook een online bestelpunt aanwe-
zig. Daar kunnen direct artikelen 
besteld worden. Die kunnen binnen 
één dag thuis worden afgeleverd of 
worden opgehaald in de winkel.

Frisse start
Een ingrijpende verbouwing en de 
start met een Nieuwe Blokker is 
voor het winkelteam en de winkel-
leiding een spannende tijd. 

Bedrijfsleider Dennis: “Ons team 
praat al een poosje mee over de 
‘Nieuwste Blokker’ in Nederland. 
Maar nu kunnen we het onze klan-
ten ook werkelijk laten zien. Een 
nieuwe winkel, een nieuwe inrich-
ting, die frisse stijl… Leuk dat het 
nu allemaal echt wordt. Kortom, het 
voelt als een frisse start die volop 
energie geeft. Wie deze dagen bij 
ons binnenstapt zal dat meteen er-
varen.”

Nissan Nieuwendijk 
trakteert op etentje
Uithoorn - Op 15 juli werd in Bo-
venkerk een gezellig zomerfeest 
gehouden. Ook autodealer Nissan 
Nieuwendijk uit Uithoorn was van 
de partij bij dit feestelijke evene-
ment. Een gloednieuwe Nissan Mi-
cra werd gepresenteerd evenals de 
jarige Nissan QashQai. 
Ruim zestig bezoekers deden mee 
aan de prijsvraag, waarvan twaalf 
het goede antwoord invulden. Zij 
wisten dat de Nissan Qash Qai dit 
jaar zijn tiende verjaardag viert. Een 
lustrum dat voor Nissan Nieuwen-

dijk reden is om nog tot 1 septem-
ber maar liefst 5.000 euro voordeel 
te geven op dit populaire model. De 
heer Jan van der Tuuk werd uitge-
loot als winnaar. Samen met zijn 
vrouw mag hij gaan genieten van 
een heerlijk diner op kosten van de 
Nissandealer in een door hen geko-
zen restaurant.
De heer en mevrouw van der Tuuk 
kregen de dinervoucher uitgereikt 
uit handen van Yannick Habes, ver-
koopadviseur bij Nissan Nieuwen-
dijk Uithoorn (zie foto).

Kennis maken met yoga 
bij/met Inge Saraswati
Aalsmeer - Ben je vaak druk in je 
hoofd en ervaar je regelmatig stress? 
Wil je meer ontspanning en creativi-
teit in je leven? Maak dan kennis met 
yoga! Op maandagavond 28 augus-
tus geeft Inge Saraswati een yoga 
kennismakingsworkshop voor geïn-
teresseerden die weinig tot geen er-
varing hebben met yoga, maar wél 
benieuwd zijn naar wat yoga te bie-
den heeft.

Geen supergymnastiek
Beheersing over lichaam, geest en 
ademhaling is de boodschap van yo-
ga. Yoga wordt vanuit het geeste-
lijk aspect beoefend en is dus zeker 
geen supergymnastiek, zoals het he-
laas maar al te vaak in het Westen 
wordt gepresenteerd. Maar de onge-
kende technieken maken je wél fy-
siek en vooral mentaal sterker. Yo-
ga is niet alleen voor vrouwen, maar 
ook voor mannen een geweldig anti 
stress middel. Inge Saraswati geeft al 
vele jaren les volgens de authentieke 
yoga en leert je hoe jij als het ware je 
hoofd leeg kunt maken, zodat je na 

verloop van tijd met meer rust en fo-
cus je leven gaat leiden en spannin-
gen in je lichaam verdwijnen.

Workshop voor gevorderden
Op donderdagavond 24 augus-
tus geeft Inge een yoga introduc-
tie workshop voor gevorderden. In-
ge geeft een yoga Masterclass voor 
mensen die dieper willen duiken in 
hun ontwikkeling en reeds yoga ge-
daan hebben. De Masterclass lessen 
duren anderhalf uur en zijn zeer ge-
schikt voor mensen die op een die-
per niveau kennis willen maken met 
zichzelf.

Aanmelden
Beide workshops worden gegeven 
in de Willem Alexanderstraat 75 in 
Oost, beginnen om 20.00 uur en du-
ren tot 21.30 uur. De kosten van een 
workshop bedragen 15 euro per per-
soon. Aanmelden kan door te bellen 
naar 0297-328798 of stuur een mail 
naar info@ingesaraswati.com. Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www.ingesaraswati.com.

Certifi caat van Trip Advisor
Bezoekersroute van Royal 
FloraHolland uitmuntend
Aalsmeer - In totaal 229 bezoekers 
beoordeelden de bezoekersroute 
van bloemenveiling Royal FloraHol-
land in 2016 met een zeer goed tot 
uitstekend. Daarom ontving de vei-
ling afgelopen maand uit handen 
van Trip Advisor het certifi caat Uit-
muntend. “Dat hadden wij zonder 
de tomeloze inzet van onze collega’s 
van het Bezoekerscentrum nooit be-
haald”, aldus FloraHolland in een re-
actie. Elk jaar volgen duizenden na-
tionale en internationale consumen-
ten in alle vroegte de bezoekersrou-
te van de wereldwijde marktplaats. 
Om met eigen ogen de drukte op de 
vloer, het verhandelen op de klok en 
de enorme hoeveelheid prachtige 
bloemen te zien en ervaren. Aan het 
einde van de bezoekersroute kun-
nen bezoekers via een greenscreen 

‘meedraaien’ in het verdeelproces 
en foto’s maken tussen de mooi-
ste bloemen en planten. Via so-
cial media zijn deze greenscreen-
items deelbaar met hun familie en 
vrienden! Ook de veiling bezoeken? 
Vroeg opstaan is wel een vereiste, 
maar dat is een bezoek aan de vei-
ling meer dan waard. Onderstaan-
de recenties zijn overtuigend: “Fan-
tastisch om te zien op welke manier 
en met welke snelheid de hier aan-
gevoerde bloemen behandeld wor-
den. Zeer goed overzicht en toffe er-
varing. Wel zien dat je er om 7 uur 
bent om alles goed te kunnen vol-
gen.” En: “Prachtig om zoveel bloe-
men bij elkaar te zien, en wat een 
logistieke operatie zal daar achter 
zitten!”
Bron: Royal FloraHolland

Tour de France prijsvraag
Blije winnares krijgt prijs 
van Bert de Vries Fietsen
Aalsmeer - Riekelien van den Berg 
heeft haar prijs opgehaald bij Bert 
de Vries Fietsen aan de Oostein-
derweg. Een Sigma polscomputer 
had de fi etsenzaak beschikbaar ge-
steld voor de Tour de France prijs-
vraag van de Nieuwe Meerbode. De 

Aalsmeerse toonde zich verheugd 
met haar prijs en is zeker van plan 
deze regelmatig te gaan gebruiken 
tijdens fi etstochtjes. 
“Fijn dat de prijs gewaardeerd 
wordt”, aldus fi etsspecialist Bert de 
Vries. 

Sterke groei export
Bloemen en planten in 
trek in Oost-Europa
Aalsmeer - De Nederlandse bloe-
men- en plantenexport naar Oost-
Europese bestemmingen groeit 
sterker dan de gemiddelde stijging 
laat zien. Dit blijkt uit de exportsta-
tistieken die Floridata voor de sec-
tor genereert. Tot en met juli ligt de 
totale toename op 6%, in omzet is 
dat 3,8 miljard. Het brede assorti-
ment, de sterke logistiek en onder-
steuning van marktontwikkelingen 
in de afzetlanden zijn pijlers onder 
de groei die de Nederlandse expor-
teurs realiseren. ”De toename blijft 
boven oorspronkelijke prognoses”, 
stelt VGB-directeur Matthijs Mes-
ken vast.
In juli steeg de exportomzet van 
bloemen en planten vanuit Neder-
land met 1% door over de hele li-
nie een hogere inkoopwaarde. Per 
afzetbestemming zijn de verschil-
len groot. Een grote stijger in juli, zo 
blijkt uit de onderliggende statistie-
ken van Floridata, was Tsjechië met 
een plus van 39%.
Het Verenigd Koninkrijk incasseer-
de in de vorige maand een krimp 
van 15%. In de bloemen- en plan-
tenhandel is juli met een aandeel 
van 6% op jaarbasis de maand met 
de laagste omzet. Maart en mei zijn 
traditioneel met een aandeel van 10 
tot 11% de drukste maanden. ”Bijna 
twee keer zo veel en zo druk. Dat te-

kent de fl exibiliteit van de groothan-
del”, aldus de VGB.

“Veerkracht is groot”
Met stijgingen in Polen (+27% tot 
159 miljoen), Rusland (+36% tot 
101 miljoen) en Tsjechië (+22% tot 
66 miljoen) dragen deze Oost-Eu-
ropese bestemmingen bij aan een 
fors aandeel in de groei. ”De veer-
kracht van de mensen in Oost-Euro-
pese landen is groot”, verklaart Mar-
co Vermeulen, Director Wholesale & 
Sourcing Flowers van Dutch Flower 
Group onder meer de kentering in 
Rusland.
De krimp die in 2014 inzette, toen 
de exportteller tot en met juli op 150 
miljoen stond, is dit jaar omgeslagen 
in groei. ”Weliswaar in een goedko-
per geprijsd assortiment, maar bloe-
men blijven in Rusland een vast on-
derdeel in het consumptiepatroon. 
En de sterke bedrijven bewijzen hun 
bestaansrecht”, voegt hij toe. Elbert 
Hunink van Gasa Holland schrijft de 
groei in Oost-Europa ook toe aan de 
ondersteuning die exporterende be-
drijven verlenen bij het ontwikke-
len van deze markten. ”Met het up-
graden van het assortiment, maat-
werk bij conceptontwikkeling voor 
de verschillende partijen en logis-
tieke verfi jning kunnen we de groei 
doorzetten”, verwacht hij.

Een Theo op de neus, wie durft?
Theo Eyewear-dagen bij 
Sijbrants & van Olst
Uithoorn - Bij Sijbrants & van Olst 
Optiek vind je een zeer brede col-
lectie brillen. Van exclusief tot be-
taalbaar en van sportief tot chic. 
Voor de kleine beurs is er een hoog-
waardig huismerk, dat al een com-
plete bril levert vanaf 169 euro. De 
oogzorg is bij Sijbrants & Van Olst 
uitmuntend. Handig is de Oogzorg 
Servicepas: voor 50 euro per jaar 
krijg je een uitgebreid oogonder-
zoek, een automatische oproep en 
aantrekkelijke kortingen. 

Eigenzinnige Belg 
Sijbrants & van Olst onderschei-
den zich al ruim 25 jaar met bijzon-
dere merken. Merken die echt an-
ders zijn dan andere. Vernieuwend, 
artistiek, exclusief en soms zelfs ge-
durfd. Theo Eyewear uit België is 
zo’n merk. De eigenzinnige Belg 
komt met monturen met een ver-
haal, ontwerpen waar niet iedereen 
zich aan durft te wagen. Zo is de 
Theo Eyewitness-collectie een uit-
gesproken buitenbeentje. De door-
dachte asymmetrische monturen 
zijn bedoeld voor mensen met oog 
voor detail en gevoel voor humor. 
De collectie Luna Piena, ofwel vol-
le maan, is uitgegroeid tot een wa-
re klassieker. Het montuur is spe-
ciaal voor mensen die niet kunnen 
wennen aan multifocale glazen. Een 
ultrafi jne lijn die over de neusbrug 
loopt, verdeelt de glazen in twee 
helften, met een ver- en een lees-
deel. Heel geschikt voor architec-

ten, muzikanten en tandartsen, die 
steeds moeten switchen tussen ver 
en dichtbij. 

Korting
De Sijbrants & van Olst-winkel in 
Uithoorn is op 18 en 19 augustus 
in Belgische sferen gehuld voor de 
speciale Theo-dagen. Een hapje en 
een drankje horen daar natuurlijk 
bij. De hele Theo-collectie is dan te 
bewonderen, want zo’n kunstzinnig 
montuur, dat moet je in levende lij-
ve kunnen zien, voelen en uitprobe-
ren. De Theo-adviseur komt speci-
aal over uit Antwerpen om je alles te 
vertellen over het merk en de mon-
turen. Bovendien kan hij je advise-
ren over de perfecte Theo-bril voor 
jouw gezicht. Oók plezant: koop je 
op één van deze twee dagen een 
Theo-montuur met glazen, dan krijg 
je 10% korting. De Theo-dagen bij 
Sijbrants & Van Olst in Uithoorn zijn 
vrijdag 18 augustus van 15.00 tot 
20.00 uur en zaterdag 19 augustus 
van 10.00 tot 17.00 uur. Sijbrants & 
van Olst Optiek is te vinden in de 
Dorpsstraat 32 in Uithoorn, telefoon 
0297-540777 en aan het Sluisplein 1 
in Ouderkerk aan de Amstel, tele-
foon 020-4966082. 
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Gewond na eenzijdig ongeval
Aalsmeer - Zondag 13 augustus 
omstreeks 15.30 uur heeft er op de 
A9 bij de afrit Aalsmeer een eenzij-
dig ongeval plaatsgevonden. De be-
stuurder verloor de macht over het 
stuur en vloog de vangrail in.
Een inzittende is met onbekend let-
sel per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. Aan een andere inzit-
tende is eerste hulp verleend door 
medewerkers van de ambulance, 
maar verder onderzoek in het zie-

kenhuis bleek niet nodig.
Een berger heeft de zwaar bescha-
digde auto later in de middag op-
gehaald. De politie heeft ter plaat-
se een onderzoek gedaan naar hoe 
het ongeval heeft kunnen gebeuren.
De afrit Aalsmeer is enige tijd afge-
sloten geweest vanwege reparaties 
aan het wegdek.

Foto: KaWijKo Media, 
Vivian Tusveld

Getuigen gezocht
Voorruit kapsalon vernield
Aalsmeer - Op donderdag 10 au-
gustus rond negen uur in de avond 
heeft een nog onbekend persoon de 
voorruit van de kapsalon op het Mo-
lenplein vernield. Op camerabeel-
den is te zien dat deze persoon twee 
keer keihard met een tas op het 
raam slaat. Het raam is gebarsten, 
maar is niet geheel kapot gegaan.
Niet bekend is of het om puur ver-

nielen gaat of dat getracht is in te 
breken. De dader is er na de vernie-
ling snel vandoor gegaan. Hij of zij 
is redelijk goed te zien op de came-
ra die op het pand gericht staat. De 
beelden zijn overgedragen aan de 
politie. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844 of 
melding te doen bij de kapsalon.

Werkplein werkt, toch toename 
bijstandsgerechtigden
Aalsmeer -In de kadernota Parti-
cipatiewet 2015-2018 heeft de ge-
meenteraad diverse uitgangspun-
ten en doelstellingen geformuleerd 
om de inwoners van Aalsmeer te on-
dersteunen bij het zoeken naar werk. 
Belangrijke rol voor het realiseren 
van deze ambitie is weggelegd voor 
het Werkplein AA, welke sinds fe-
bruari 2016 operationeel is. Op het 
Werkplein is alle kennis en experti-
se over de arbeidsmarkt op één plek 
gebundeld. Afgelopen periode zijn 
voor specifieke doelgroepen pro-
jecten en arbeidsmarktinstrumen-
ten ontwikkeld (zoals het Gastvrou-
wenproject, digivaardigheidstrainin-
gen, samenwerking met Vita Welzijn 
& Advies en het traject ‘Taal en be-
wustwording’ voor statushouders). 
Om de werkzoekenden goed te kun-
nen koppelen aan vacatures is door 
de accountantmanagers tijd en ener-
gie gestoken in de contacten met 
werkgevers, zowel binnen Aalsmeer 
als ook in de regio Groot Amsterdam. 

Met deze aanpak wil Aalsmeer zo-
veel mogelijk inwoners aan het werk 
helpen en de instroom in de bijstand 
beperken. Uit een evaluatie blijkt dat 
deze aanpak zijn vruchten afwerpt 
en dat inwoners het Werkplein weten 
te vinden en waarderen. Van de in-
woners die zich in 2016 voor bijstand 
hebben gemeld, is in 45% van de ge-
vallen geen aanvraag ingediend. Ver-
der is door fraudepreventie nog eens 
25% afgewezen. Ondanks deze po-
sitieve resultaten is het bestand van 
bijstandsgerechtigden in 2016 met 
1,5% toegenomen. Vooral kwetsba-
re groepen (ouderen, laag opgelei-
den, statushouders) komen moei-
zaam aan het werk. De toename 
van bijstandsgerechtigden is overi-
gens een landelijke trend en wordt 
ook veroorzaakt doordat de WW pe-
riode is ingekort en de AOW leeftijd 
is verhoogd. 

Cliënt-ervaringsonderzoek
Om de dienstverlening te toetsen 

aan de ervaringen van inwoners die 
gebruik maken van de bijstand is 
een cliënt-ervaringsonderzoek uit-
gevoerd. Uitkomst van dit onder-
zoek is dat de beoordeling van de 
klantmanagers, re-integratie-bege-
leiders, de gehanteerde procedures 
en voorlichting overwegend positief 
is. Het onderzoek heeft ook uitge-
wezen dat (voormalige) cliënten on-
tevreden zijn over met name het va-
catureaanbod. Dit onderdeel heeft 
een onvoldoende gekregen. Deze 
lage beoordeling kan verklaard wor-
den door het verschil in verwachtin-
gen van de inwoner over het aan-
geboden werk en de daadwerkelijk 
beschikbare vacatures (veelal laag-
geschoold administratief werk, pro-
ductie- of schoonmaakwerk, werk 
in de zorg, beveiliging of in het ver-
voer). 
Ook de verschillen in uitgangspun-
ten tussen de WW (waarbij gesol-
liciteerd mag worden op passend 
werk) en de Participatiewet (waar-

bij al het werk passend wordt ge-
acht) speelt hierbij een rol. Deze be-
oordeling benadrukt het belang om 
cliënten hierover nog nadrukkelij-
ker van goede informatie en voor-
lichting te voorzien. “De evaluatie 
van het Werkplein en het cliënt-er-
varingsonderzoek laten zien dat we 
op de goede weg zijn. Wel dient er 
voortdurend naar nieuwe ontwikke-
lingen en mogelijkheden gezocht 
te worden om inwoners via maat-
werk die ondersteuning te bieden, 
zodat werk een reële optie wordt. 
Dat is de uitdaging voor de komen-
de jaren”, aldus het college van bur-
gemeester en wethouders in een 
schrijven aan de gemeenteraad.

PvdA Aalsmeer 
zoekt doeners

Aalsmeer - De PvdA Aalsmeer 
zoekt mensen. Doeners, denkers en 
dromers die richting de gemeente-
raadsverkiezingen willen samen-
werken aan een socialer, groener, 
duurzaam en schoon Aalsmeer. In-
teresse? Op woensdag 30 augus-
tus wordt een (vrijblijvende) in-
formatieavond gehouden vanaf 
20.00 uur in de fractiekamer van de 
PvdA, te bereiken via de zij-ingang 
van het gemeentehuis. Voor vra-
gen kan contact opgenomen wor-
den met voorzitter Joop Kok via  
joopkok@planet.nl. 

Project voor startende ondernemers

Coach-traject ZAAI zorgt 
voor groei en maakt blij
Aalsmeer - Donderdag 14 sep-
tember is in The Beach het kick-off 
event voor startende ondernemers 
die meer willen weten over het pro-
ject ZAAI Aalsmeer 2017. 
Wil je voor het ZAAI coach-traject 
in aanmerking komen kan je nog in-
schrijven tot 1 oktober. Op 4, 5 en 
6 oktober zijn de pitch dagen ge-
pland. 
Aalsmeer biedt een goed klimaat 
aan een geslaagd ondernemer-
schap. De gemeente staat landelijk 
gezien behoorlijk hoog op de rang-
lijst. Maar de gemeente wil meer 
en verder en gaat zich daarom nog 
meer richten op kansrijke startende 
ondernemers die een interessan-
te toekomst tegemoet gaan. Daar-
voor is kennis en voorlichting nodig. 
Door ondersteuning van een coach 
leren de starters hun idealen op een 
zo’n efficiënt mogelijk wijze verwe-
zenlijken. Verleden jaar is, in navol-
ging van de gemeente Amstelveen, 
in Aalsmeer gestart met het ZAAI 
project.
Het traject heeft zoveel vruchten af-
geworpen, dat pleitbezorger Ad Ver-

burg het College achter zich heeft 
gekregen en het ook dit jaar weer 
met een financiële injectie mogelijk 
wordt gemaakt een nieuwe groep 
startende ondernemers door mid-
del van coachsessies, masterclas-
ses, interventie avonden, persoon-
lijke begeleiding meer beslagen ten 
ijs te laten komen en hen wegwijs te 
maken in de wereld van het onder-
nemerschap. 
Met de opgedane ervaring van ver-
leden jaar zullen dit jaar de bijeen-
komsten nog meer worden toege-
spitst op de wensen en vragen van 
de starters. Een aantal ervaren on-
dernemers zoals John Celie, John 
Jansen en Mike van der Laarse wer-
ken actief mee. 
Kirsten Verhoef (Sylt Support) zorgt 
evenals het voorgaande jaar weer 
voor de coördinatie en in overleg 
leek het haar een goed idee om een 
aantal van de ondernemers die in-
middels  het certificaat hebben ont-
vangen te vragen of zij hun opgeda-
ne ervaring wilde delen. 
Leerzaam en nuttig
Jacqueline Eveleens (CPA Customi-

zed Payrolling Aalsmeer), Daniël-
le Jonker (Soep Aalsmeer) en Mar-
cel Pannekoek (FIA Facilitaire in-
koop Aalsmeer) waren bij het ge-
sprek aanwezig. 
Jacqueline: “Ik ben blanco naar de 
kick-off avond gegaan, puur om in-
formatie te verkrijgen, want wat be-
tekende ZAAI? De informatie lever-
de zoveel op dat ik  mij heb aange-
meld en in mijn pitch heb ik ver-
teld wat ik met mijn bedrijf wilde. 
Dat was best spannend, tegenover 
een aantal mensen te staan die je 
niet kent en waaraan je je verhaal 
zo goed mogelijk moet houden om 
in aanmerking te komen voor het 
ZAAI traject. Ik was blij dat ook ik 
hiervoor in aanmerking kwam. Ik 
heb in die zes maanden veel toe-
pasbare methodes geleerd.” 
Want hoe verschillend de bran-
ches van de andere ondernemers 
ook waren (massage, verzorgen van 
lunches, Chinese heelkunde, social 
media, kunstenaarschap), de bena-
dering van mentor Anja de Die ver-
schaft individuele helderheid. 
Zij toont nieuwe inzichten waar ie-

Van links naar rechts: Daniëlle Jonker, Janna van Zon, Jacqueline Eveleens en Marcel Pannekoek.

dere deelnemer veel aan heeft ge-
had en nog steeds. Ook het bezoe-
ken van bedrijven van geslaagde 
ondernemers werd door een elk als 
leerzaam ervaren. “Er ging een en-
thousiasme van uit die stimulerend 
werkt. Het is goed om te luisteren 
naar geslaagde ondernemers.”
Ook Daniëlle ziet de training van 
coach De Die als nuttig, confronte-
rend en leerzaam. “Zij biedt een lei-
draad. Je leert je te onderscheiden 
in jouw eigen kracht. Het is het op-
bouwen van persoonlijke en zake-
lijke groei.” Wat je ook leert is: niet 
al te bang te zijn voor concurrentie, 
samenwerken en delen, elkaar wat 
gunnen levert meer op. 
De interventie avonden die bedoeld 
zijn om met elkaar van gedachten te 
wisselen leverde eveneens veel in-
zicht op. “Soms kan je vastzitten in 
een idee en door er met collegae 
over te praten krijg je oplossingen 
aangereikt. Zo hebben wij dat alle-
maal ervaren.”
Pannekoek stond in eerste instantie 
negatief over ZAAI tot hij iemand 
sprak die vanuit de gemeente Am-
stelveen het coach-traject had ge-
volgd en positief was. 
Hij bezocht de kick-off avond, wil-
de wel eens weten hoeveel tijd het 
kostte en wat voor niveau er van 
je wordt verwacht. De antwoorden 
bevielen hem. Hij vindt dat hij zijn 
doel heeft bereikt waardoor hij zijn 
nieuwe doelen kan bijstellen. Van 
hem het voorstel dat ZAAI ook een 
vervolg traject aanbiedt. “Dit eer-
ste jaar was een goede basis, maar 
er valt nog zoveel meer te ontdek-
ken. En het zou mooi zijn wanneer 
de gemeente daarin gaat anticipe-
ren. En dat kunnen wat mij betreft 
best door ons zelf betaalde master-
classes zijn.” Inmiddels is hij zo en-
thousiast dat hij beginnende onder-
nemers aanmoedigt zich op te ge-
ven voor het ZAAI traject. 
ZAAI is zeker niet vrijblijvend, er 
wordt verwacht dat je als deelne-
mer ook tijd stopt in het gehele tra-
ject, aanwezig bent op alle bijeen-
komsten en regelmatig een rapport 
schrijft. “Ik vond dat best moeilijk”, 
verklaart Jacqueline. “Je kan het al-
lemaal wel vertellen, maar het op 
papier zetten is toch een ander ver-
haal.” Alle drie zijn het roerend met 
elkaar eens: “ZAAI kan je naar een 
hoger level brengen. ZAAI haalt je 
uit je comfortzone, zet je altijd tot 
nadenken, laat je niet stilstaan!”
Janna van Zon 

Kudelstaart - De sympathieke Kees 
de Boer heeft afgelopen maandag 14 
augustus een eervolle onderschei-
ding gekregen uit handen van Aad 
Bus namens de Cabrio Club. Bij de 
uitreiking was onder andere wethou-
der Ad Verburg aanwezig. “Blij dat ik 
er bij was. Heel verdiend.” 

Onderscheiding 
Kees de Boer

Werelddansen 
bij de Nivon

Aalsmeer - Op 7 september om 
19.30 uur begint het werelddansen 
weer bij Nivon Aalsmeer. De leden 
komen elke donderdagavond bij-
een op een nieuwe locatie, de bo-
venzaal van De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Het dansen staat on-
der de deskundige leiding van An-

ja Bos, die volgens de vaste dan-
sers een vrolijke slag van leiding 
geven heeft. De vaart zit er meest-
al goed in. Dansen is van nu en al-
le tijden, van overal en is voor ieder-
een. Natuurlijk zijn alle vaste dan-
sers weer welkom, maar nieuwe ge-
zichten mogen ook langs komen om 
te kijken of direct een proefles mee 
te doen. Voor informatie kan contact 
opgenomen worden met N. de Vries 
via 06-24253053 of stuur een mail 
naar nelsdevries@hetnet.nl.

Tafeltennis
Start seizoen Bloemenlust
Aalsmeer - De Aalsmeerse Tafel-
tennisclub Bloemenlust start het 
nieuwe seizoen. De zomerstop zit 
er weer op en op woensdagavond 
23 augustus vanaf 19.30 uur gaat 
sporthal De Bloemhof weer open 
om de tafeltennissers van Aalsmeer 
en Rijsenhout welkom te heten. Er is 
gelegenheid om te trainen voor ie-
dereen die er zin in heeft. Ook de 
spelers van TTV Rijsenhout zijn deze 
keer welkom, vanwege de verbou-
wing van hun eigen speelzaal.
Op woensdag 30 augustus zal er 
een vriendschappelijke wedstrijd te-
gen Rijsenhout gespeeld gaan wor-

den. De competitie gaat in de week 
van 11 september van start. Alle 
teams spelen op dit moment in de 
4e klasse. Het bestuur is benieuwd 
naar de resultaten. Team 1 bestaat 
uit Johan Berk, Ed Couwenberg en 
Bart Spaargaren. Team 2 bestaat uit 
Peter Velleman, Horst Krassen en 
Danny Knol. Het derde team wordt 
vertegenwoordigd door Jan Spaar-
garen, Dirk Biesheuvel, Irene Ger-
ritsma, Philppe Monier en Frans Ra-
vesteijn.
Nieuwe leden zijn ook van harte 
welkom. Kom gerust kijken en/of 
meespelen!

Wandelen langs kunstkasten (7)
Bob van den Heuvel: Kast 
in de buurt van glasbak
Aalsmeer - De laatste kunstkast 
op het Praamplein is van Bob van 
den Heuvel. Volgende week voert 
de wandeling naar de kunstkast van 
Rein van der Zee, te vinden in de 
buurt van supermarkt Deen. Maar 
nu eerst hoe Bob zijn kunstkast 
schilderde. 
“Ik wilde heel graag de kast in de 
buurt van de glasbak. Daar komt 
mijn voorstelling van flessen en gla-

zen het best tot zijn recht, er is een 
connectie is ontstaan tussen de bei-
de objecten.” Het is dat Bob van den 
Heuvel gewend is aan aandacht, wie 
een trouwe bezoeker is van het The-
ater van Bob&Gon weet hoe makke-
lijk hij praat en geniet van belang-
stelling. Tijdens het schilderen van 
de kunstkast had hij niets te kla-
gen. Staande of zittend op een laag 
krukje bracht hij de eerste deklagen 
in verschillende tinten aan. Hij wist 
precies waar hij mee bezig was, had 
alles al in zijn hoofd, wist hoe het 
moest worden.

Kijkfeest
Daarna begon het kijkfeest. Het pu-
bliek bleef staan… was benieuwd 
hoe het verder zou gaan. Theatraal – 
alsof hij op het podium stond – trok 
hij zijn plastic handschoenen aan en 
met zijn vingers woelend door de 
verf werden trefzeker in één bewe-
ging de contouren van de flessen en 
glazen steeds duidelijker. Het oogde 
als iets magisch zoals een gooche-
laar die vanuit het niets kaarten te-

Kabouters bij Sous-Terre
Aalsmeer - Galerie Sous-Terre kan 
zich een aantal maanden verheu-
gen op het gezelschap van honder-
den kabouters. Zij maken onderdeel 
uit van de performance van Edward 
Bernsteyn. De ontwerper spreekt 
overigens zelf liever over gnomen. 
Opeens van de één op de andere 
dag stonden zij - keurig in het gelid- 
voor de ingang van de galerie, bevol-
ken zij het kasje naast de ingang en 
’s avonds wanneer het donker wordt 

stralen zij een geheimzinnig groen 
licht uit. Zij tonen overigens geen 
enkele belangstelling voor het pu-
bliek, want hebben het te druk met 
hun mobiele telefoon. Maar natuur-
lijk vinden zij het stiekem heel leuk 
wanneer de grote en kleine mensen 
hen komen bewonderen. Dat kan ie-
dere vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur 
en ieder weekend (zaterdag en zon-
dag)van 13.00 tot 17.00 uur.
Janna van Zon 

voorschijn tovert of een duif uit een 
hoge hoed. Vervolgens pakte hij de 
sponsjes, veegde voorzichtig – bij-
na teder – wat verf weg, op ande-
re plekken was hij juist wat minder 
voorzichtig, voegde verf toe waar hij 
dat nodig vond. Er ontstond diep-
te in het werk, de accenten werden 
steeds duidelijker. Eén van de gla-
zen was plotseling – door slechts 
een kleine toets rode verf aan te 
brengen – gevuld met een bodem 
verschaalde wijn. De omstanders 
keken met verbazing verwondering 
bewondering. En toen de kunstkast 
af was, klonk er applaus. De eer-
der grauwe nietszeggende kast was 
door Bob omgetoverd tot een kunst-
kast met een voorstelling die tot de 
verbeelding spreekt.
Wie nu de lege wijnflessen weg-
gooit in de daarvoor bedoelde glas-
bakken zal even opzij kijken en bij 
het zien van de geschilderde flessen 
en glazen denken: Ach ja, wat heb-
ben wij genoten van de wijn en wat 
hadden wij een leuke avond.
Op verzoek van andere bewoners 
zal Bob in de toekomst zeker ook 
nog een andere kast gaan beschil-
deren. Dan het liefst iets met gras-
sen, geeft hijzelf aan. Hoewel, nog 
iets met flessen en glazen? Het ge-
schilderde café bezoek komt zeker 
nog ter sprake.
Janna van Zon
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Deelder’s Deeldelirium in 
Koepelgevangenis 
Haarlem - In de prachtige voorma-
lige Koepelgevangenis te Haarlem 
kan op vrijdag 8 september genoten 
worden van de dampende, funky 
souljazz met bluesy gospel van Ju-
les Deelder’s Deeldelirium. Een sa-
menwerking tussen tenor-saxofo-
nist Boris van der Lek (o.a. Herman 
Brood & his Wild Romance, Golden 
Earring) en dichter, schrijver en per-
former Jules Deelder. Verwacht een 
avond vol (semi)-akoestische jazz 
en gesproken woord, soms kolde-
riek, soms schrijnend, maar altijd 
met de bekende Deelder-insteek. 
Ook zingt Jules een bluesy murder 
ballad met een gewelddadig einde. 
De meeste stukken deze avond zijn 
bekend van legendarische tenor-
saxofonisten als Wardell Gray, Les-
ter Young, Dexter Gordon, Stan-
ley Turrentine, Ben Webster, Son-
ny Stitt en Coleman Hawkins, maar 
ook Hans Dulfer komt voorbij. Pak-
kende, catchy stukken dus. Eén van 
de meest bijzondere gebouwen van 
Haarlem wordt dit najaar dus als 
concertlocatie van het Patronaat ge-
bruikt. Het culturele seizoen wordt 
geopend met een reeks concerten 
in september, waarvan Deeldelirium 

het eerste is. Op dit moment wordt 
de Koepel beheerd door Stichting 
Panopticon, opgericht om het ge-
bied rond de Koepel van Haarlem 
tot bloei brengen met University 
College Haarlem als hoofdfunctie/
doel. De voormalige Koepelgevan-
genis Haarlem is te vinden aan de 
Harmenjansweg in Haarlem. De zaal 
opent om 19.30 uur en de aanvang 
is 20.00 uur. Kaarten kosten 20 eu-
ro per stuk. Kijk voor meer informa-
tie en het reserveren van kaarten op 
www.patronaat.nl.

Toonkunstkoor 
hervat repetities

Aalsmeer - Dinsdag 22 augus-
tus komt het Koninklijk Toonkunst-
koor weer bij elkaar in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat. Er zal 
de laatste drie maanden nog hard 

 “Hier word ik zo blij van!”
Terwijl ik mijn deelnameformulier 
voor de expositie Amazing Ama-
teurs 2017 in de zwarte ronde trom-
mel had laten wegglijden, wenkte de 
aanwezige suppoost mevrouw Har-
ting me naar zich toe: Vol vreugde 
‘verkocht’ ze me de kleurrijke expo-
sitie Vreemde Vogels en Rare Snui-
ters in ‘haar’ Oude Raadhuis. Bij het 
afscheid, na onze zoveelste rond-
gang langs alle kleurrijke kunstwer-
ken, riep ze me met een brede glim-
lach na: “Hier word ik zo blij van!”
Ik keek even om en zei: “Wie niet?”
Wat is Outsider Art: Buitenstaan-
ders, amateurs, zondagschilders. 
Volgens de heer Looijen is dat direc-
te creativiteit in ongefilterde vorm: 
die niet tot kunstenaars geschoolde 
makers maken vaak ongepolijste, 
ruwe beelden als ‘exponent van de 
innerlijke stem in de kunst’. Ze ne-
men ons geregeld mee ‘in een soms 
wilde achtbaan van beelden’ en dat 
is soms ‘ronduit ongemakkelijk, ruw 
of lomp’. “Een hardnekkig misver-
stand moet eerst uit de weg: Het 
gaat niet om wie je bent met even-
tuele veronderstelde afwijkingen. 
We moeten ver blijven van de mythe 
‘waanzin’ leidt tot ongekende genia-
le creativiteit”, aldus de heer Looijen. 
Volgens deze zelfde heer Looijen, 
directeur van het Outsider Art mu-

seum in Amsterdam, is de uitspraak 
van Aristoteles ook van toepassing 
op de Outsider Art: “Het doel van 
kunst is niet om de uiterlijke ver-
schijning van de dingen te repre-
senteren, het gaat om hun innerlij-
ke betekenis.”
Terecht dat in 2016 het Outsider Art 
Museum werd gevestigd in een van 
de vleugels van de Hermitage aan 
de Amstel in Amsterdam en een 
prominente en permanente plek 
heeft gekregen in dit schitterende 
museum. Het bestrijkt maar liefst 
400 vierkante meter en is gewijd 
aan de kunst van de ‘buitenstaan-
der’, die lang genegeerd is door de 
officiële kunstwereld.
De tijd dat de kunst van de ‘buiten-
staander’, die niet zijn opgeleid aan 
de kunstacademie, wordt gene-
geerd is definitief voorbij. Geef el-
kaar de erkenning en de waarde-
ring. Waar de echte kunstliefheb-
bers op andere mensen zo een gro-
te voorsprong op heeft: Spreek en 
kijk met je hart. 
De expositie ‘Vreemde Vogels en 
Rare Snuiters’ was afgelopen week-
end voor het laatst te zien in het Ou-
de Raadhuis. Een bezoek brengen is 
dus niet meer mogelijk.
Gerard Zelen
zelen@ggschilders.nl

ingezonden

Swingend programma 4e 
editie Jazz in het Dorp
Amstelveen - Nog een kleine 
maand te gaan en dan swingt het 
Oude Dorp van Amstelveen weer 
op zijn grondvesten. Op zondag 
10 september vindt de vierde edi-
tie van Jazz in het Dorp plaats! Al 
eerder onthulde de organisatie dat 
klinkende namen als Mathilde San-
ting, Lorrèn en Sherry Dyanne dit 
jaar acte de présence zullen geven 
op één van de zes buitenpodia. Nu 
kan de organisatie het complete en 
zeer gevarieerde programma be-
kend maken.

Lokale helden
Dat Amstelveen geweldige jazzar-
tiesten in de gelederen heeft, zal 
ook dit jaar blijken. Bijvoorbeeld 
met de Amstelveense zangeres El-
sie Nouvel die jaar nieuwe CD ‘La-
dy of Wander’ ten gehore zal bren-
gen. De band Muddy Grease is ge-
vormd rond de Amstelveense jonge 
pianiste, toetseniste en componis-
te Hanna van Dijk en brengt heer-
lijke fusion Jazz. Francisca & Friends 
trakteerde al eerder in P60 op haar 
swingende repertoire. Ook Luca Gi-
anquitto een Italiaanse gitarist en 
componist, treedt op samen met 
Winke Wagner & band.

Jong talent
Jazz in het Dorp wil jong talent een 
podium bieden. Daarom werkt zij 
nauw samen met het Conserva-
torium van Amsterdam en de Mu-
ziekschool Amstelveen. Eén podium 
zal worden bespeeld door de talen-
ten van het Junior Jazz College van 
het Conservatorium. Daarnaast tre-
den verschillende jonge winnaars 
van het Prinses Christina Concours 
op en schittert ook Big Time, het ge-
talenteerde, jeugdige jazzensemble 
van de Muziekschool Amstelveen, 
op één van de podia.

Crossing Borders
Ook kunnen bezoekers genieten 
van optredens van internationale ar-
tiesten. Op het binnenpodium in het 

Museum Jan van der Togt speelt de 
Taiwanese pianist S’yo Fang samen 
met de Ghanese zangeres Priscilla 
Nokoe en op het Dorpsplein brengt 
het internationale gezelschap Naf-
tule een swingend cocktail van 
blues, jazz, klezmer en Spaanse mu-
ziek. De band Samasa speelt funk 
en jazz met Indiase scat.

Regionale en landelijke toppers
De organisatie heeft ook dit jaar 
verschillende gevestigde namen uit 
de jazzwereld weten aan te trekken. 
De betoverende singer en songwrit-
ster Lorrèn zal, net als vorig jaar, het 
Dorpsplein weer in vervoering bren-
gen. De internationaal doorgebro-
ken jazz-zangeres Sherry Dyanne 
neemt bezoekers mee naar de da-
gen van Billie Holiday en nostalgi-
sche jazzclubs. Saxofoniste Suzanne 
Alt treedt op met verschillende gast-
artiesten. In het Museum Jan van 
der Togt kan worden genoten van 
het pianospel van Tico Pierhagen en 
Jeroen van Helsdingen. En wie zin 
heeft om te dansen komt ook ruim-
schoots aan zijn trekken. Het kan op 
de tonen van het swingende kwintet 
van Michiel Stekelenburg, de aan-
stekelijke jazz, groove en dance van 
Moonglow of de eigenwijze jazz-
funk van Power to the Pipo! Hoofd-
act dit jaar is Mathilde Santing. Als 
er één zangeres in Nederland is die 
het publiek kan raken met haar stem 
en muziek dan is zij het. Samen met 
haar muzikanten neemt Mathilde de 
bezoekers mee met de verhalen van 
Joni Mitchell. De organisatie is er 
trots op dat zij dit jaar het festival 
zal afsluiten. Speciaal voor kinderen 
is er een swingend kinderprogram-
ma, dat om 13.00 uur begint met het 
muzikale theater van Samba Sa-
lad op het Dorpsplein. Het volledi-
ge programma en tijdsschema zijn 
te vinden op www.jazzinhetdorp.nl. 
Jazz in het Dorp op zondag 10 sep-
tember vindt van 13.00 tot 21.00 uur 
plaats in het Oude Dorp van Amstel-
veen. De toegang is gratis.

gestudeerd worden aan de prach-
tige werken voor het afscheidscon-
cert dat 25 november uitgevoerd 
gaat worden in De Bloemhof. Dan 
zal het prachtige Krönungsmesse 
van W.A. Mozart en Lobgesang van 
F. Mendelsshonn-Bartholdy worden 
gezongen. Voor dit concert zijn al 
kaarten te bestellen via de website 
www.toonkunstkooraalsmeer.nl.

Mathilde Santing Sherry Dyanne

Mona Keijzer in ‘Uur van 
Puur’ op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Deze week was Mo-
na Keijzer in de radioshow ‘Uur van 
Puur’ van Anna-Maria Giannattasio. 
Keijzer is een bekend persoon in 
de landelijke politiek. Ze is de ‘po-
wervrouw’ van de CDA-fractie in 
de Tweede Kamer. Zoals ze zichzelf 
noemt in de uitzending: ‘een con-
servatief met een sociaal hart’. In 
de studio is ze open over haar be-
slissing om de politiek in te gaan, 
geeft ze volgtips voor op Twitter en 
legt ze uit waarom het eerlijk is om 
soms mensen te blokkeren op de 
social media kanalen. Een inspire-
rende uitzending! Komende maan-
dag van zes tot zeven uur te horen 
op 105.9FM of online op www.radio-
Aalsmeer.nl

Hoogbegaafdheid
Is het een zegen of een last als je 
kind hoogbegaafd blijkt te zijn? Es-
ther Sparnaaij sprak erover met 
Annette Hoorn en Miranda, bei-
den moeder van hoogbegaafde zo-
nen. De zoon van Annette, Aris (11), 
schoof ook aan in de studio om mee 
te praten over hoe hij in het leven 
staat. Wat betekent hoogbegaafd-
heid eigenlijk voor hem? Zijn moe-
der begeleidt als coach ook kinde-
ren die het lastig vinden om zichzelf 
te voorzien in hun behoeftes. Bent 
u benieuwd naar dit gesprek? Luis-
ter dan donderdag tussen 19.00 en 
20.00 naar ‘Echt Esther’.

Terugblik kinderburgemeester
In de zomer blikken Kim en Laurens 
van ‘Let’s Go’ terug op het afgelo-
pen jaar. De nieuwe kinderburge-
meester Derek had een leuke sug-
gestie voor ze. Hij wil namelijk de 
uitzending terugluisteren waarin hij 
toen als kandidaat te gast was, sa-
men met Joran, Myrthe, Tilou, Merel 
en Shahd. Toen kwamen zij zichzelf 
promoten om de nieuwe kinderbur-
gemeester van Aalsmeer te worden. 
Vrijdag draait de tijd dus even terug 
naar 9 juni en kan geluisterd wor-
den naar de ‘Let’s Go’ verkiezinguit-
zending.

Anna-Maria Giannattasio (links) met 
politica Mona Keijzer.

Derde aflevering ‘SPIE-radio’ 
Op 9 september zal de 32e Pramen-
race plaatsvinden. Ook deze zater-
dag maken de dames en heren van 
de organisatie, SPIE, weer hun op-
wachting in de studio van Radio 
Aalsmeer. In aanloop naar de race 
praten zij de luisteraars, maar vooral 
de deelnemers van de Pramenrace, 
bij over de route, de opdrachten, 
of er al gelekt is en de steekpen-
ningen. En wel in hun eigen zend-
tijd. De techneut wordt deze afleve-
ring door Radio Aalsmeerder Koen 
Overbeek verzorgd, maar verder 
‘zoeken ze het maar uit’… Nog twee 
keer dus, op zaterdag van 14.00 tot 
15.00 uur SPIE-radio, te beluiste-
ren op Radio Aalsmeer en terug te 
luisteren via de site bij programma 
‘Weekend Magazine’.

Huizenmarkt
Afgelopen maandag ontvingen pre-
sentatoren Mylène en Elbert Huijts 
de Kudelstaartse oud-atleet Ri-
chard Zethof. De familieman om-
schreef zichzelf als druk, loyaal en 
gedreven. Op de vraag of het leven 
met een kind met Down anders is, 
antwoordde Zethof: “Ja, het is an-
ders. Het is eigenlijk andersom: al-
les wat hij kan, is op eens een over-
winning. Je gaat anders in het leven 
staan. Wel blijf je je zorgen houden.” 
Zoals altijd, is ook deze uitzending 
weer terug te luisteren via www.ra-
dioaalsmeer.nl. De gast in de uit-
zending van ‘Door de Mangel’ voor 
komende maandag is Karin Eve-
leens, Zij heeft een makelaarskan-
toor in Aalsmeer. Mieke Keessen 
die haar destijds uitnodigde wilde 
van haar weten of de huizenmarkt 
in Aalsmeer ook weer beter gaat. 
Het antwoord op deze vraag maan-
dag 21 augustus vanaf om 19.00 uur 
in ‘Door de Mangel’.

‘Zomerse 50’ hitlijst
Deze zomer werkt Radio Aalsmeer 
wederom mee aan de hitlijst ‘Zo-
merse 50’. Het initiatief ontstond in 
2001 bij de lokale omroep van En-
schede, maar wordt inmiddels door 
150 verschillende omroepen in Ne-
derland en België uitgezonden. Na-
mens Radio Aalsmeer nemen Frank 
Bunnik en Walther de Vries de pre-
sentatie voor hun rekening. Bij el-
ke vakantie hoort een eigen lied-
je. Met de Zomerse 50 kun je deze 
herinneringen herbeleven bij Radio 
Aalsmeer. Even terugdenken aan 
vroeger. Stemmen kan via zomer-
se50.nl waarbij tevens een vakantie 
te winnen is. De uiteindelijke ‘Zo-
merse 50’ lijst van 2017 is op zondag 
20 augustus tussen 17.00 en 21.00 
uur te horen op Radio Aalsmeer. De 
lokale omroep van Aalsmeer en om-
geving is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel, di-
gitaal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. 

Op avontuur met Zeilschool Aalsmeer

Zeilbelevingstocht voor 
Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
mocht Zeilschool Aalsmeer acht 
kinderen en drie begeleiders van 
Ons Tweede Thuis ontvangen. Het 
werd een prachtige ervaring voor ie-
dereen, zowel de kinderen, hun be-
geleiders als voor de instructeurs.
Enkele weken daarvoor had de 
groep al kennisgemaakt met de 
Zeilschool, er rond gewandeld en 
de boten bekeken. Het klikte direct 
en de toen aanwezige instructeurs 
stonden gelijk te springen om deze 
jonge mensen met een verstandelij-
ke beperking te mogen begeleiden.
De instructeurs zetten samen met 
kapitein Haak een avontuurlijke pi-
ratentocht uit, waarbij een heu-
se schatkist gezocht moest wor-
den. Een perfecte manier voor deze 

doelgroep om op een avontuurlijke 
wijze kennis te maken met het zei-
len, waarbij de kinderen de boot zelf 
naar de eilandjes hebben gevaren! 
Uiteindelijk werd in een holle boom-
stam de schat gevonden met daarin 
voor iedereen een gouden ‘zeilkan-
jermedaille’.
Toen de bemanning van de drie 
boten weer voet op vaste wal zet-
te, stond hun nog een verrassing 
te wachten, namelijk een feestelij-
ke lunch.
Al met al een zeer geslaagd evene-
ment, zeker voor herhaling vatbaar.
Een mooi voorbeeld van de parti-
cipatie van Ons tweede Thuis in de 
Aalsmeerse woon- en leefgemeen-
schap! Met dank aan gastheer Zeil-
school Aalsmeer!

Leer tekenen in drie dimensies
Workshop 3D design voor 
kinderen in bibliotheek
Amstelveen - Ben jij geïnteres-
seerd in 3D design en altijd al iets 
willen 3D printen? Dan kan deze zo-
mervakantie. De bibliotheek Am-
stelland organiseert samen met Ra-

da3D een leuke workshop 3D de-
sign voor kinderen van 8+. 
3D printspecialist Joury Galis van 
Rada3D leert kinderen tekenen in 
drie dimensies! Met behulp van een 

De Binding en Dock
Leuke activiteiten voor 
jongeren in vakantie
Aalsmeer - In de zomervakan-
tie organiseren De Binding en 
Dock samen allerlei leuke activi-
teiten voor jongeren. De activitei-
ten vinden plaats in Kudelstaart en 
in Aalsmeer. De eerste activiteiten 
hebben inmiddels plaatsgevonden 
en waren een succes. Op woensdag 
2 en donderdag 3 augustus konden 
jongeren meedoen aan de BMX-
workshops gegeven door Emil. In 
Aalsmeer werd er bij het Middel-
punt op de cross-baan geoefend. En 
in Kudelstaart konden de jongeren 
op de skatebaan aan de slag met de 
fietsen van Sportservice. Dat lever-
de hele mooie foto’s en filmpjes op 
die te zien zijn op de sociale media.
Op woensdag 9 augustus ging een 
groep van zes jongeren naar Studio 
Mic/Jenaflow voor een studiowork-
shop. Lekker zingen en opnemen! 
Op donderdag 10 augustus was 
er een sushi-workshop in Place-
2Bieb. Een groep van vijftien tie-
ners en jongeren van 12 tot en met 
17 jaar maakten vier verschillende 

sushi-rollen onder leiding van Nas-
sera Achahboun. En ook dat lever-
de mooie foto’s op! Er werd achter-
af ook heerlijk gegeten. Op dinsdag 
15 augustus was er een schilder-
workshop in Place2bieb van 19.00 
tot 21.00 uur en er blijkt veel talent 
in de gemeente te wonen!

Graffiti workshops
Op maandag 21 augustus zijn er 
Graffiti workshops onder leiding 
van Sander Bosman. Van 15.00 tot 
17.00 uur is de workshop in de Pla-
ce2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 
in Kudelstaart en van 19.00 tot 21.00 
uur in De Keet aan de Aalsmeerder-
weg 344. De graffiti-workshops zijn 
voor iedereen van 12 jaar en ouder. 
Alle deelnemers kunnen op zondag 
27 augustus ook meedoen aan de 
Masters of Graffiti bij galerie Sous-
Terre tegenover de watertoren.
Aanmelden voor de Graffiti-work-
shops kan door te mailen naar 
mPattipeiluhu@dock.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.dock.nl.

tekenprogramma op de computer 
maak je een 3D-tekening en print 
hem vervolgens uit met de 3D-prin-
ter. Wil je nog iets aan je ontwerp 
veranderen dan kan dat prima, want 
je kunt er ook thuis verder aan wer-
ken. Zo ben je helemaal voorbereid 
om je eigen ontwerp op een 3D-
printer te (laten) printen! 
De workshop 3D design is op maan-
dag 21 augustus van 11.00 tot 13.00 
uur in bibliotheek Amstelveen op 
het Stadsplein en is geschikt voor 
kinderen in de leeftijd van 8 tot en 
met 14 jaar. Prijs: 15 euro en voor bi-
bliotheekpashouders: 10 euro. Voor 
kaartjes ga naar www.debibliothee-
kamstelland.nl. Meld je snel aan, 

want er is maar een beperkt aan-
tal plaatsen.



Waterskivereniging Aalsmeer
2e Jeugd waterski-kamp 
op het Surfeiland
Aalsmeer - Na het overweldigen-
de succes in 2016 organiseert Wa-
terskivereniging Aalsmeer dit jaar 
voor de tweede keer het jeugd wa-
terski-kamp op het Surfeiland. Op 
zaterdag 9 en zondag 10 september 
kunnen jeugd waterskiërs en wa-
keboarders een heel weekend hun 
hart ophalen. Van beginners tot ge-
vorderden, voor iedereen is er plek 
om (meer) ervaring met de sport te 
krijgen. Het weekend staat natuur-

lijk in het teken van zoveel mogelijk 
waterskiën of wakeboarden. Maar 
een gezellige barbecue en over-
nachten in tenten op het Surfeiland 
maken dit weekend tot een onver-
getelijke ervaring. Ben je nog geen 
lid van de Waterskivereniging, maar 
wil je ook graag meedoen met het 
jeugd waterski-kamp? Stuur dan 
een e-mail voor informatie of aan-
melding naar info@wsva.nl. Leeftijd 
van 8 tot maximaal 16 jaar.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Combinatie van Ackooy 
wint vlucht vanuit Frankrijk
Aalsmeer - Vanwege de verwacht-
te weersomstandigheden op zater-
dag 12 augustus (geen kans om te 
lossen) werden de duiven voor de 
verandering een keer naar de zon-
dag verplaatst en dat pakte goed uit. 
Om 07.45 uur kregen de duiven met 
een veranderlijke wind vanuit Pont 
Saint Maxence in Frankrijk de vrij-
heid. De gemiddelde afstand was 
365 kilometer. Om 12.21.19 uur zag 
de vader/dochter combinatie van 
Ackooy uit Hoofddorp de 17-554 op 
het hok landen. Met een gemiddel-
de snelheid van 1323,241 meter per 
minuut was deze duif de snelste van 
de vereniging en de tweede snelste 
van geheel Noord Holland, zie Tele-
tekst SBS 6 pagina 861. John van 
Duren (ook TT) uit Amstelveen werd 
tweede en Combinatie van. Leeu-
wen & van Grieken uit Aalsmeer 
pakte de derde plaats. De volledi-
ge uitslag van de vlucht vanuit Pont. 
Saint Maxence met 291 duiven en 
13 deelnemers:
1.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
4.  C. van Vliet Kudelstaart
5.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6.  J.C.W. Spook Aalsmeer
7.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
8.  L. v.d. Sluis Uithoorn
9.  A. v.d. Wie Aalsmeer
10. W. Wijfje De Kwakel
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. A.J. van Belzen Kudelstaart
13. J.A. van Dijk Aalsmeer

Eindstand Vitesse (korte vluchten) 
Onaangewezen: 
1.  C. van Vliet
2.  Gerard & Lies v.d. Bergen
3.  J.H. van Duren
4.  P. v.d. Meijden
5.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
6.  J. Vijfhuizen
7.  Comb. van Ackooy
8.  L. v.d. Sluis

9. Comb. Baas & Berg
10. Mevr. D. de Klerk
11. A.J. van Belzen
12. A. v.d. Wie
13. W. Wijfje
14. E. Wiersma
15. D. Baars
16. Th. v.d. Wie
17. Darek Jachowski
18. M. de Block
19. A.M. Duivenvoorde
20. J.A. van Dijk
21. Tim Rewijk

Aangewezen:
1.  J.H. van Duren
2.  P. v.d. Meijden
3.  Gerard & Lies v.d. Bergen
4.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
5.  J. Vijfhuizen
6.  C. van Vliet
7.  L. v.d. Sluis
8.  Comb. van Ackooy
9.  W. Wijfje
10. E. Wiersma
11. A. v.d. Wie
12. D. Baars
13. A.J. van Belzen
14. Comb. Baas & Berg
15. Darek Jachowski
16. Mevr. D. de Klerk
17. M. de Block
18. Tim Rewijk
19. Th. v.d. Wie
20. J.A. van Dijk.

Opgave na val in Tour de l’Ain
Opnieuw tegenslag voor 
wielrenner Nils Eekhoff
Rijsenhout - Ook de vijfdaag-
se Tour de l’Ain is voor wielrenner 
Nils Eekhoff teleurstellend verlopen. 
Amper opgelapt van een zware val 
in de Ronde van de Elzas ging het in 
Frankrijk eind vorige week opnieuw 
mis: materiaalpech op de tweede 
dag en een val in de derde rit. De 
renner van opleidingsteam Sunweb 
ging na zijn tuimeling nog wel van 
start in de eerste bergrit van de Tour, 
maar moest, gehinderd door de ge-
volgen van zijn val, na een half uur 
koers afstappen.
Nils Eekhoff was de categorie 
1-wedstrijd op de profkalender wel 
goed gestart. In de proloogtijdrit van 
3,8 kilometer door het centrum van 
Bourg-en-Bresse klasseerde hij zich 
als 33ste, twaalf seconden achter 
winnaar Johan le Bon. Op beken-
de renners als Thibaut Pinot, Na-
cer Bouhanni, Steven Kruijswijk en 
Stef Clement moest hij respectieve-
lijk acht, zes , vijf en drie seconden 
prijs geven. 
De twee volgende etappes eindig-
den in een massasprint, gewonnen 
door Lobato en Bouhanni. Door een 
mankement aan zijn fiets, acht ki-
lometer voor de eindstreep, kwam 
Eekhoff in de eerste etappe na het 

peloton binnen. De dag hierna kon 
hij na een valpartij in de slotfase nog 
wel terugkeren in de groep en zich 
als vijftigste klasseren. Zijn blessu-
res bleken echter te ernstig om de 
Tour daarna volledig te kunnen uit-
rijden. 

Sterke rentree
Een team van wielerclub De Amstel 
met de broers Tristan en Owen Ge-
leijn uit Rijsenhout eindigde als ne-
gende in de Tour de l’Ain voor ca-
dets renners van 15 en 16 jaar. De 
wedstrijd ging dagelijks vooraf aan 
de profkoers. Er werd geen indivi-
dueel klassement opgemaakt. Het 
kwartet van de Amstel begon met 
een derde plaats in de proloog-tijd-
rit, maar naarmate de heuvels in de 
etappes hoger werden zakte het 
team in de rangschikking. Een wie-
lerclub uit de Jura was de beste van 
de 25 deelnemende teams.
Veteraan John Tromp uit Kudelstaart 
maakte afgelopen zondag na lan-
ge afwezigheid door een blessure 
een mooie rentree in de categorie 
60-plus: derde in de Grote Prijs Balk 
op het wielercircuit in Sloten. Voor-
malig criteriumspecialist Karel Teeu-
wen won de wedstrijd.

Koppelkaarten in Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 18 
augustus is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
nieuwe buurthuis aan de Dreef 1. 
Iedereen is van harte welkom. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur. De eerste speelavond af-
gelopen vrijdag 11 augustus is pri-
ma verlopen. Er waren ruim tien ta-
fels bezet. Over belangstelling dus 

niet te klagen. Het koppelkaarten 
deze avond is gewonnen door Miep 
Wolf en Pia Hansen met 5252 pun-
ten. Op twee zijn Martin van Stijn en 
Wil Jak geëindigd met 5153 pun-
ten en op drie Manfred de Grauw 
en Gerard Presser met 5128 punten. 
De poedelprijs was voor Piet Gort-
zak en Fred Maas met 3644 punten.
Foto: www.kicksfotos.nl

Maximaal vijftig startbewijzen
Jaarlijkse zeepkistenrace 
in Burgerveen 
Burgerveen - In Burgerveen wordt 
voor de dertiende maal de jaarlijkse 
zeepkistenrace georganiseerd. De 
race, waar (zelf gemaakte) zeepkis-
ten aan deelnemen, maar ook skel-
ters zonder ketting zijn welkom, zal 
plaats vinden op zaterdag 26 au-
gustus vanaf 14.00 uur aan de Oude 
Venneperweg bij dorpshuis Marijke.
De organisatie geeft maximaal vijf-
tig zeepkisten een startbewijs. Elke 
zeepkist legt - tegen een beschei-
den inschrijfgeld van 5 euro - twee-
maal het hellingparcours af. De tij-
den worden bij elkaar opgeteld en 
de snelste over twee manches is de 
winnaar. Deelnemers hoeven trou-
wens niet zelf een racewagen te 
bouwen, maar kunnen ook gebruik 
maken van zeepkisten van de orga-
nisatie. 
Traditiegetrouw klimt elk jaar een 
aantal gemeenteraadsleden, wet-
houders of andere bestuurders in 
een zeepkist. Wie van de Raad en 
of College van B&W nemen dit jaar 

deel? Ga het meemaken in Burger-
veen. Voor de winnaars, zowel in de 
categorie jeugd als in die van de 
volwassenen, zijn er leuke prijzen te 
winnen, inclusief een bijbehorende 
beker. Alle deelnemers ontvangen 
een vaantje als teken van deelname. 
Verder is er een leuke en sportieve 
attractie voor de kleinere jeugd en 
is er gelegenheid een hapje en een 
drankje te nuttigen. 
En als het weer ook een beetje mee-
werkt, zal deze middag in Burger-
veen zeker weer een sportief succes 
gaan worden. De start van de eerste 
zeepkist is gepland rond 15.00 uur 
en het oefenen begint om 14.00 uur. 
Dus kom niet te laat en geniet van 
de race en gezelligheid rondom het 
parcours. 
Inschrijven voor de zeepkistenrace 
kan in Burgerveen bij ‘Rozen en Ra-
dijs’ aan de Aalsmeerderweg 938, 
of bel 0172-508387 en vraag naar 
Martijn Vis of stuur een mail naar 
info@rozenenradijs.nl. 

Inschrijven tot 18 augustus
Open Tennis Toernooi bij 
tennisclub Qui Vive
De Kwakel - Ook dit jaar wordt 
door Tennis Club Qui Vive een Open 
Tennis toernooi georganiseerd. In-
schrijven voor het ‘Van der Wurff 
35+ Open Gras Toernooi’ is mogelijk 
voor alle rankings vanaf 5.
Het toernooi staat bekend in de re-
gio omdat verliezers uit de eerste 
ronde automatisch deelnemen aan 
de verliezersronde en dus ruim de 
mogelijkheid houden om er toch 
een gezellige tennisweek van te 
maken. Dankzij de kunstgrasbanen 

aan de Vuurlijn tussen De Kwakel 
en Uithoorn kan na eventuele regen 
snel weer lekker op de banen ge-
speeld worden. 
Mede dankzij de inspanningen van 
vele vrijwilligers beloofd het rondom 
het middenterras weer een gezellige 
week te worden.
Het toernooi wordt gehouden van 
26 augustus tot en met 3 september. 
Inschrijven is mogelijk tot 18 augus-
tus. Meer informatie is te vinden op 
de website www.quivivetennis.nl.

Wielrennen
Leen Blom derde tijdens 
Tour de Junior voor 68+
Uithoorn - Donderdag 10 augus-
tus waren de wielrenners Leen Blom 
en Guus Zantingh naar Brakel afge-
reisd om daar te starten in de derde 
en laatste wedstrijd van een reeks 
van drie wedstrijden voor veteranen 
68+. Tegen het einde van de wed-
strijd wisten zes renners te ontsnap-
pen en bleven buiten schot van het 
peloton. De wedstrijd werd gewon-
nen door Arie de Groot uit Stolwijk 
voor Raymond de Meester uit Eind-
hoven. Guus Zantingh uit Mijdrecht 
spurtte naar een 7e plaats en daar 
hij voor Piet Gruteke finishte won 
hij het eindklassement over de drie 
wedstrijden.

Assum Delft ronde Achterveld
Tour de Junior bestaat dit jaar 60 
jaar. Sinds 1958 organiseert een 
team van vrijwilligers uit het dorp 
Achterveld een Internationale wie-
lerweek. In 1958 waren er nog geen 
renners uit het buitenland, maar 
gaandeweg wisten de Europese ren-
ners het dorp te vinden. Het bestuur 
van de Tour de Junior organiseert 
daarom ten gelegenheid van het ju-
bileum iets voor de renners die in 
het verleden wellicht bij de Tour de 
Junior hebben gereden. Zij hebben 
gekozen voor een criterium op 13 
augustus vooruit lopend op de Tour 
de Junior wielerweek die op maan-
dag 14 augustus van start is gegaan. 
Op zondag 13 augustus werden een 
criterium voor amateurs-Sportklas-
se-Junioren en een wedstrijd voor 
de 60+/68+ renners verreden. Bij de 
amateurs reden de UWTC-ers Bart 
de Veer en Niels Ruijter mee. Bei-
de jongens hebben in het verleden 
een heel aantal keren de Tour de Ju-
nior gereden. Met een startveld van 
71 renners een goed gevuld veld. En 
er werd pittig doorgereden door de-
ze groep. Een aantal keren waren er 
ontsnappingen, die meestal binnen 
enkele rondes weer teniet werden 
gedaan. Half koers leken er drie ren-
ners echt weg te zijn en Niels kon 
net de oversteek niet maken. In de 
laatste fase werden deze renners 
toch weer bijgehaald. Bart had on-
dertussen lek gereden en van Ge-
orge een reservewiel van Niels ge-
kregen. Op het moment dat het wiel 
goed zat reed het peloton alweer op 
volle snelheid voorbij. Bart had nog 
geen teken van de jury gekregen 
dat hij weer aankon sluiten, meldde 
zich bij de jurywagen en moest nog 

maar een ronde wachten. En aange-
zien er maar één ronde vergoeding 
wordt gegeven, sloot hij met een 
ronde achterstand weer aan. Helaas 
mocht hij hierdoor de wedstrijd niet 
helemaal uitrijden. Niels werd 22e 
en had tijdens de wedstrijd nog een 
paar premies gescoord. Volgens de 
speaker werden de 52 rondes afge-
legd met een snelheid van ruim 45 
kilometer per uur. Leuk, weer even 
sfeer ‘snuiven’ in Achterveld. He-
laas dit jaar geen UWTC jeugdleden 
en/of nieuwelingen in deze prach-
tige wielerweek. Bij de 68+ deden 
Guus Zantingh en Leen Blom mee. 
Nadat het startschot was gegeven 
werd er hard gekoerst en na zeven 
ronden ontstond er een kopgroep 
van vier renners met daarbij Leen 
Blom. Deze kopgroep hield geen 
stand en werd na acht ronden in-
gelopen. Even over de helft van de 
koers sprong Piet Gruteke weg en 
nam een ruime voorsprong, enkele 
ronden later vormde zich een groep 
van vier renners met daarbij weder-
om Leen Blom. Deze renners wer-
den niet meer achterhaald. De wed-
strijd werd gewonnen door Piet Gru-
teke uit Rotterdam, 2e werd Harry 
Kellenaers uit Venraij en Leen Blom 
maakte het podium compleet door 
als 3e te finishen. Guus Zantingh 
eindigde als 8e.

Grote prijs Balk 
John Tromp is na een langdurige 
blessure weer op de weg terug en 
vierde dat op 13 augustus met een 
derde plaats in de grote prijs Balk op 
Sloten bij de categorie 60+. Ben de 
Bruin werd vierde en mocht ook nog 
een premie mee naar huis nemen. 
Datzelfde gold voor Marcel Versteeg 
bij de categorie 50+. 

Inschrijven nog mogelijk
Zevenhoven On Wheels 
op 16 en 17 september
Zevenhoven - Het derde weekend 
van september staat dit jaar weer 
volop in het teken van spannende 
manches tijdens het Autocross en 
Motocross evenement van de regio: 
Zevenhoven On Wheels! Dit open-
bare cross evenement aan de Ach-
terweg in Zevenhoven staat garant 
voor spectaculaire races en wordt 
dit jaar voor de elfde keer gehou-
den.
Op zaterdag 16 september wordt de 
autocross gereden in verschillen-
de klassen, waaronder Standaard 
1600CC, 2000CC, Kevers, Sprinters, 
Rodeo, Stockcar F1, Dames klas-
se en Vrije Standaard. Als afslui-
ting wordt de superfinale en afval-
race gereden.
Op zondag 17 september worden 
de quad- en motorcrosswedstrij-
den gereden onder auspiciën van 
de KNMV. Hiervoor zijn verschillen-
de klassen per leeftijdscategorie en 

voor ieder niveau inclusief een su-
perklasse! De winnaars gaan naar 
huis met een felbegeerde bekers.
Op zaterdagavond is er tussen al het 
crossgeweld een gezellig feest in de 
grote tent op het festival terrein. Dit 
jaar zijn er een live optredens van 
‘Plork en de Aannemers’ en in het 
voorprogramma staat de Normaal 
coverband ‘Doe Normaal Joh’. Het 
geheel wordt aangekleed met mu-
ziek van het DJ Ashley!
Inschrijven voor de wedstrijden van 
autocross of quad-en motorcross 
kan op de website www.zevenho-
venonwheels.nl (inschrijvingen slui-
ten op 11 september of eerder in-
dien de inschrijving vol is). Kaarten 
voor de feestavond en dagkaarten 
zijn n al in de voorverkoop verkrijg-
baar via de website. Hier kun je ook 
terecht voor passe-partout kaarten 
en meer informatie over dit evene-
ment.

Trudy en Kees 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van Kudelstaart, van 13.30 tot 16.30 
uur. Jokert u ook zo graag? Kom 
dan eens naar het Dorpshuis en jo-
ker gezellig mee! Ook kan de club 
nog wel enige klaverjassers gebrui-
ken. Er wordt elke week gekaart, 
ook tijdens de vakantie. Belangstel-
ling? Kom langs en doe mee! Op 

Start seizoen bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Op maandag 4 septem-
ber start Buurtvereniging Oostend 
met koppelklaverjassen in buurt-

Afsluitingsavond 
zomerbridgen

Aalsmeer - Op woensdag 23 au-
gustus is de afsluiting van het zo-
merbridgen In de Studio’s aan de 
Van Cleeffkade 15 wordt voor de 
laatste keer vrij gebridged, daarna 
begint de competitie. De slotdrive 
krijgt een feestelijk tintje. Iedereen 
die acht of meer keer heeft meege-
speeld heeft gratis toegang. Er zijn 
wat hapjes en de deelnemers krij-
gen allemaal een mooie plant. Bent 
u niet zo vaak geweest, dan betaalt 
u 6 euro per persoon en doet u ver-
der gezellig met alles mee. De be-
langstelling was afgelopen woens-
dag heel goed, maar liefst 36 paren, 
de meeste tot nu toe, hadden inge-
schreven. De uitslag in de A-lijn: 1e 
Jaap en Henk Noordhoek 58.51%, 
2e Matje en Gert Wentzel 56.43%, 
3e Rita Ritzen en Christa Leuven 
54.94%. in de B-lijn: 1e Lies Talsma 
en Frank van Dijk 64.47%, 2e Cock 
van der Maarl en Joop Schoonha-
gen 64.42%, 3e Jelly en Jan Breet-
velt 62.85%.

Bridgen in grote 
zaal Dorpshuis

Kudelstaart - Vanaf dinsdag 29 
augustus aanstaande start bridge-
club Strijd & Vriendschap het nieu-
we bridgeseizoen in de grote zaal 
van het Dorpshuis te Kudelstaart. Er 
wordt gebridged in drie lijnen vol-
gens het ladder-systeem. Nieuwe 
leden, zowel gevorderden als be-
ginners, zijn als koppel, van harte 
welkom bij deze gezellige bridge-
club. Aanvangstijd is 19.30 uur. 
Aanmelden kan bij Coby Blom via 
06-81139350 of per email: info@juf-
frouwblom.com. 

Bridgemiddag bij 
De Uitkomst

Kudelstaart - Donderdag 7 sep-
tember start dames-bridgeclub ‘De 
Uitkomst’ het nieuwe bridgeseizoen 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Er wordt gebridged in twee lijnen. 
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Mocht je geen partner heb-
ben, dan wordt geprobeerd deze te 
vinden. De bridgemiddag begint om 
13.00 uur. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Nelly Mul via 0297-341073.

huis ‘t Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal gaat open om 19.30 
uur. Het inschrijfgeld bedraagt 1,50 
euro per persoon. De eerste ‘ge-
wone’ kaartavond vindt plaats op 
donderdag 14 september, aanvang 
20.00 uur. Ook op deze avond is de 
zaal open vanaf 19.30 uur. De orga-
nisatoren hopen op een vol buurt-
huis!

donderdag 10 augustus is het joke-
ren gewonnen door Trudy Knol met 
177 punten, op twee is Bets Teunen 
geëindigd met 204 punten en op 
drie Gerard de Wit met 270 punten. 
Bij het klaverjassen was deze week, 
Kees van der Meer met 5113 pun-
ten de beste, gevolgd door Nico de 
Ron met 5092 punten en An Uiter-
waal met 4967 punten. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tele-
foon 0297-340776.
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