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Inbraak woning 
Schinkeldijkje

Aalsmeer -Zaterdag 11 au-
gustus rond elf uur in de 
ochtend werd bemerkt dat 
het slot uit de achterdeur 
van een woning was ge-
boord. Het huis is doorzocht. 
Onbekend is echter wat of 
en wat er weg is.
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De Loswal is middelpunt tijdens evenement

Kudelstaarters verwelkomen 
Vuur en Licht op het Water 

De laatste jaren is er ook een tent-
je met drankjes. Het wordt steeds 
drukker, de auto’s staan dubbel 
geparkeerd op de weg tijdens het 
vuurwerk.” Op de vraag wat haar 
wens zou zijn om Vuur en Licht 
op het Water nog beter te maken 
voor de Kudelstaarters, heeft ze 
haar antwoord snel klaar: “Vroe-
ger kwamen de verlichte boten 
hier langsvaren. Dat was zo mooi 
en de boten konden echt op ap-
plaus van de aanwezigen reke-
nen. Ik nodigde dan familie uit en 
de avond duurde langer. Eerst de 
boten en dan het vuurwerk. Nu 
hebben mensen toch de neiging 
om pas laat speciaal voor het 
vuurwerk te komen.” 
Leontien vindt het fi jn dat het 

evenement er is. Kudelstaart 
heeft dat volgens haar nodig: “Ik 
heb een zeepatelier Uzepia waar 
ik allerlei zepen maak met ver-
schillende oliën op ambachtelij-
ke basis. Steeds vaker komen be-
zoekers van buitenaf mijn atelier 
bezoeken. En dan gaan ze daar-
na naar visser Theo Rekelhof of 
ergens anders heen. Kudelstaart 
heeft best wat te bieden.”
Bij het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ 
naast het winkelcentrum van Ku-
delstaart zit een groep van zes se-
nioren op het terras aan het Boer-
haavehof. Ze hebben lol met el-
kaar. In het wijkpunt is een res-
taurant waar ze gaan eten en het 
team van Thuiszorg Aalsmeer 
heeft er zijn kantoor. Het is een 

belangrijke ontmoetingsplek. Ze 
kennen Vuur en Licht op het Wa-
ter allemaal en zijn er enthousi-
ast over. Maar met de vorderen-
de leeftijd zijn er ook wel uitda-
gingen, maakt Corrie Weij duide-
lijk: “Je moet omhoog lopen als je 
naar de Loswal wilt, en de stoep 
daarheen is voor ons wel echt las-
tig. Ik ben bang dat ik val. Maar 
op de weg is het nog gevaarlijker 
omdat er auto’s rijden.” 
Henk van der Sman is het met 
Corrie eens: “Met een rolstoel is 
het sowieso een moeilijke tocht. 
Het is hartstikke druk. Maar goed, 
als de Herenweg afgesloten zou 
zijn voor verkeer zou de Loswal 
over de weg goed te bereiken 
zijn.” Ze beamen dat je aan de an-
dere kant er wat voor over moet 
hebben om het vuurwerk te kun-
nen bekijken: “Het is toch fantas-
tisch dat we dit evenement in een 
plaats als Aalsmeer hebben en 
dat we er ook in Kudelstaart van 
kunnen genieten.”

Kudelstaart - Vanaf de Loswal in Kudelstaart is er een onbelem-
merd zicht op de Poel. In de verte steekt de Watertoren helder 
af. Op zaterdag 1 september zal het vuurwerk van hier goed te 
zien zijn. Leontien Zethof woont tegenover de Loswal en laat haar 
twee honden uit: “Vuur en Licht op het Water vind ik hartstikke 
leuk. Het ziet hier dan ‘zwart’ van de mensen op de Loswal. 
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Laatste week ‘tuinen en dieren’
Verkoeling voor Bram in de 
vijver en met de tuinslang
Aalsmeer - Ook deze week 
mocht de redactie weer veel, heel 
veel foto’s bekijken van tuinen en 
dieren. Opnieuw is er met veel 
plezier gekeken naar alle lieve, 
leuke en grappige foto’s. Prenten 
van tuinen blijven een beetje ach-
ter ten opzichte van de foto’s van 
dieren. Wat is iedereen toch trots 
op zijn of haar huisdier! 
De fotowedstrijd tuinen en die-
ren duurt nog één week. Dus, 
kans maken op een cadeaubon 
van tuincentrum Het Oosten? 
Dan snel een foto van de tuin of 
de hond, kat of ander huisdier 
sturen naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. 
Eind augustus worden de drie 
winnaars van de cadeaubonnen 
van Het Oosten bekend gemaakt.  
Tip: Ga eens langs bij het tuin-
centrum aan de Aalsmeerderweg 
met naast planten en plantbeno-
digdheden, ook tuinartikelen en 

Uitslag Tour de France prijzenpuzzel
Fabiene Maarse winnaar 
Giant racefi ets!
Aalsmeer -  Vorige week werd de 
uitslag van het Tour de Frans prij-
zenfestival van de krant al aan-
gekondigd. Slechts één inzen-
der gokte op Geraint Thomas als 
winnaar van de Tour de France. 
Het merendeel van de deelne-
mers koos begrijpelijk voor de 
winnaar van vorig jaar, Christop-
her Froome, en van de Nederlan-
der Tom Dumoulin waren de ver-
wachtingen hoog. Maar gewon-
nen heeft hij niet, Tom is als twee-
de geëindigd en dit is toch ook 
een geweldige prestatie! Vraag 
twee in de Tour de France puzzel 
was: wie wordt de beste Neder-
lander? Nagenoeg alle inzenders 
kozen voor Tom Dumoulin, die 
ook de beste Nederlander was 
in het bolletjesklassement (vraag 
drie).  Maar twee etappes hebben 
Nederlandse wielrenners gewon-
nen. De inzenders waren voor-
zichtig. De meesten kozen voor 
één, soms voor twee en drie. Du-
moulin en Groenewegen wonnen 
elk een etappe. Een groot aantal 
deelnemers dacht dat Kruiswijk 

en Gesink in deze ook een gro-
te kans maakten, maar helaas. De 
oplossing van de puzzel was: Zal 
Tom op het podium eindigen? En 
hier kan dus volmondig ‘ja’ op ge-
zegd worden. Geen goud, maar 
wel zilver!

Racefi ets voor Fabiene
De hoofdprijs, een Giant Content 
3 racefi ets ter waarde van 699 
euro is gewonnen door Fabiene 
Maarse, Jac. Takkade 9b. Jij mag 
met dit artikel (en een geldig legi-
timatiebewijs) deze prijs gaan op-
halen bij ‘Meer voor Fietsen’ aan 
de Kudelstaartseweg 224. Gefeli-
citeerd!
Polscomputer voor Jeroen
De Sigma polscomputer ter waar-
de van 100 euro is gewonnen 
door Jeroen Buskermolen uit de 
Huygensstraat 2 in Kudelstaart. Jij 
wordt verwacht bij Bert de Vries 
aan de Oosteinderweg 155. 

Fietshelm en bril voor Djuna
De BBB fi etshelm en sportbril met 
verwisselbare lenzen zijn gewon-

dierenbenodigdheden en vele 
snuisterijen! 
Deze week extra in de schijnwer-
pers gans Bram en de Atalanta 
vlinder op een witte sering: 

Soms wat opdringerig
“Hierbij een foto van Bram on-
ze gans van 30+ op tafel op ons 
terras. Hij is soms wat opdringe-
rig en springt dan op tafel of op 
schoot voor een beetje aandacht. 
Bram is in zijn jonge jaren samen 
met zijn vrouwtje; Miep en ons op 
vakantie geweest naar Drenthe 
met de huifkar. Daar hebben we 
samen gezwommen in de meer-
tjes en gewandeld in Orvelte. In-
middels is Miep overleden en 
hebben we een nieuwe partner 
voor hem gevonden; Truus. Bram 
geniet met deze hitte vaak samen 
met haar van de verkoeling in on-
ze vijver of onder de tuinslang.”
Petra van der Meer

Vlinder op sering
“Een Atalanta vlinder op witte se-
ring. Elk jaar komen er uit Zuid Eu-
ropa vele Atalanta vlinders naar 
Nederland vliegen. Hun voed-
sel bestaat vooral uit nectar van 
de bloemen. Ze likken de nectar 
met hun lange roltong op uit de 
bloemen. Eitjes ten behoeve van 
de voortplanting zetten de Ata-
lanta vlinders af op de brandne-
telplant.”
Ruud Meijer

Elders in deze krant nog meer 
leuke, grappige en mooie foto’s 
van tuinen en dieren!

nen door Djuna Gersen uit de 
Beethovenlaan 66. Djuna heeft 
haar prijzen al opghaald bij Wa-
ning Tweewielers in de Zijd-
straat 5. 

Koff erset voor C. Buliga
De Princess koff erset ter waar-
de van 90 euro mag C. Buliga uit 
Helling 15a gaan ophalen bij de 
Marskramer in Winkelcentrum 
Kudelstaart. 

Energiescan voor Willem
Willem Groenewegen heeft een 
energiescan voor zijn huis aan de 
Uiterweg 75 gewonnen. De me-
dewerkers van Sienergie zitten 
voor je klaar bij het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12. 

Doosje wijn voor René
Een doosje wit, rood of rosé mag 
René Pouw uit Snoekbaarsstraat 
66 op gaan halen bij Wittebol 
Wijn in de Ophelialaan 116. Alle-
maal hartelijk gefeliciteerd. Ver-
geet niet dit artikel en een legi-
timatie mee te nemen bij het af-
halen van de prijs. Maak een 
mooie foto in de betreff ende 
winkel en stuur deze naar redac-
tieaalsmeer@meerbode.nl. Alle 
prijzen zijn beschikbaar gesteld 
door genoemde ondernemers. 
Namens de Meerbode en de win-
naars: Hartelijk dank hiervoor!

Henk van der Sman en Corrie Weij bij wijkpunt Voor Elkaer: “Het is fantastisch dat we dit evenement in een 
plaats als Aalsmeer hebben en dat we er ook in Kudelstaart van kunnen genieten.”
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, 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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en 18.30u. met ds. C. van 
Atten uit Leiden, gez. dienst 
met CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Woordcommunieviering, 
N. Kuiper. Zondag in Karmel-
kerk om 9.30u. Eucharistievie-
ring en om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
  Geen dienst
 Protestantse Gem. Rijsen-

hout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
mw. C.A. de Peuter uit Noord-
wijk.

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

Zondag 10u. Dienst met pas-
tor Maya Walburg uit Alphen 
aan de Rijn.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Eucharistievie-

ring.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dinsdag 
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Zomerstop. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst, drs. Rob Kool.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Geen 

dienst i.v.m. zomervakantie.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. en 18.30u. (in 
NGK) met ds. C. van Atten. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 

10u Dienst met ds. Ruth 
Hoogewoud. Collecte: St. Noor-
der Vermaning. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. M. Vermeij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Orga-
nist: R. van Delft. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met dhr. E.J. Bergman 
uit Katwijk. Organist: Cees Ver-
schoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Marieke Franken. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Dovenver-
tolking en vertaling in het En-
gels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

 Zondag 19 augustus
Cursus ‘Omgaan 
met dementie 
voor partners’

Regio - Mantelzorg & Meer start 
een cursus ‘Omgaan met Demen-
tie’ voor partners van iemand met 
dementie. U krijgt informatie over 
dementie en tips en handvatten 
voor het omgaan met uw veran-
derende partner. Daarnaast is vol-
op gelegenheid voor het delen 
van ervaringen. 

Data, tijd en plaats
De cursus start op maandag 1 ok-
tober van 10.30 tot 12.30 uur en 
bestaat uit zes wekelijkse bijeen-
komsten. Locatie: Zorgcentrum 
De Horizon, Kruislaan 54. Aan-
melden kan tot 25 september. De 
cursus is bedoeld voor mantelzor-
gers uit Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen via 
020-3335353, e-mail info@man-
telzorgenmeer.nl of kijk op www.
mantelzorgenmeer.nl. 

Gespreksgroepen 
voor kinderen 
van een ouder 
met dementie 

Regio - Op dinsdag 11 september 
biedt Mantelzorg & Meer een ge-
spreksgroep speciaal voor kinde-
ren van een ouder met demen-
tie. U krijgt antwoord op vragen 
als: Wanneer moet ik iets regelen, 
hoe vraag ik een indicatie aan, 
hoe regel ik iets terwijl mijn ouder 
dat niet wil, wanneer denk ik aan 
opname, hoe gaat ik om met het 
veranderende gedrag? Daarnaast 
kunt u uw ervaringen en tips de-
len. De gespreksgroep komt van 
19.30 tot 21.00 uur bijeen in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1 te Uithoorn. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Man-
telzorg & Meer via 020-3335353 
of info@mantelzorgenmeer.nl.

o fiedrinken 
in de 

Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Dinsdag 21 augus-
tus bent u weer hartelijk welkom 
in de Ontmoetingskerk aan de 
Werf in Rijsenhout. De gezamen-
lijke kerken bieden u dan een ge-
zellige morgen aan. Om 10.00 uur 
staan de koffie en thee klaar. Ker-
kelijk gebonden of niet, iedereen 
is uitgenodigd! Rond half twaalf 
gaat ieder weer naar huis. Verde-
re info bij Klaas Kersloot, 0297–
323774 of bij Gre Tuinstra, 0297-
331545.

Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven heeft onlangs een paar bij-
zondere wensen in vervulling la-
ten gaan, binnengekomen via de 
kerstballenactie. Vele Ons Twee-
de Thuis-voorzieningen hadden 
een kerstboom gekregen waar 
de cliënten en begeleiders wen-
sen in mochten hangen. Inmid-
dels zijn er al heel wat wensen uit 
deze actie geregeld. Bas Spran-
gers van Ons Tweede Thuis-voor-
ziening Hoofdweg is gek van 
kerkorgels en wilde er graag een 
keertje naar luisteren en op spe-
len. Die wens is onlangs met hulp 
van Theo Griekspoor, de vaste 
organist van de Open Hof Kerk 
Aalsmeer, voor Bas uitgekomen. 
Samen met zijn vader en zus was 
hij uitgenodigd om naar de pro-
testante kerk aan de Ophelialaan 
te komen waar Ria, Karin en Dirk 
van het Dag van je Leven-bestuur 
hem welkom heetten. 

Belevenis
Theo Griekspoor vertelde vol 

overgave over het oude orgel uit 
de vorige eeuw en legde uit dat 
het orgel wel 2000 pijpen heeft. 
Hij vertelde dat het orgel nu een 
beetje vals is, maar dat dit kwam 
door het lang aanhoudende war-
me weer. Als het orgel nu ge-
stemd zou worden, zou het in-
strument de volgende dag al 
weer vals klinken. Zoveel invloed 
heeft warmte dus op de kwaliteit 
van het geluid op een orgel. Maar 
dat maakte voor Bas en familie 
natuurlijk helemaal niet uit. 
Hij liet allerlei geluiden horen 
en speelde mooie liedjes. Ook 
mocht Bas nog even achter het 
orgel kijken om te zien hoe groot 
alle pijpen waren. Hij genoot van 
deze belevenis. Hij kwam verle-
gen binnen en keek veel naar be-
neden, maar je zag hem genie-
ten. Toen hij naast de organist 
mocht plaatsnemen op het bank-
je en zijn favoriete kerkelijk lied 
‘Lichtstad met uw paarlen poor-
ten’ hoorde, begonnen zijn ogen 
helemaal te glinsteren. 

Genieten van orgelmuziek 
met Dag van je Leven

Aalsmeer – Al een tijdje gonst 
het door Aalsmeer, wat wordt de 
inleveropdracht bij de IJzeren-
brug? Elk jaar moeten de deelne-
mers van de Pramenrace hier iets 
inleveren voor het goede doel. 
Dit jaar moet er iets ingeleverd 
worden voor Ons Tweede Thuis.
De bewoners van OTT houden 
van knutselen, dus heeft de Stich-
ting Pramenrace In Ere de vol-
gende opdracht voor de teams 
bedacht: Lever 4 bollen wol in. 
Een Rode, groene en een zwar-
te (de kleuren van de Aalsmeer-
se vlag) en een kleur naar keuze. 
SPIE zorgt ervoor dat na de race 
de bollen wol naar diverse loca-
ties naar ons tweede thuis wor-
den gebracht.

Proefvaart op 2 september
Zondag 2 september wordt de 
proefvaart gehouden. De idea-
le manier om alles te testen, je 
praam, je Penta, maar ook je be-
manning. Zijn zij al soepel ge-
noeg om in en uit de praam te 
springen, een opdracht te doen 
en het opvolgen van de cap-
tain instructies? Zo niet, dan heb 

je nog een week de tijd om ie-
dereen fit genoeg te krijgen. De 
proefvaart start net als vorig jaar 
bij Topsvoort. Verzamelen om 
12.30 uur en gaan varen om 13.00 
uur.
Het proefvaren is voor de pen-
ta, dus grote muziekinstallaties 
mogen thuis worden gelaten.  Er 
wordt een stuk van de route ge-
varen en de tocht eindigt bij het 
Starteiland. Kan je niet meeva-
ren op zondag 2 september? Dan 
heeft SPIE voor jou al de route 
op de site staan. Kun je zelf vast 
een rondje varen met je team. 
Zie www.pramenrace.nl.

Dankbaar 
En toen was het tijd voor Bas om 
zelf te gaan spelen. Eerst nog 
voorzichtig alleen met de voeten, 
maar al snel gaf hij aan dat hij er 
helemaal klaar voor was. Zijn ge-
zicht sprak boekdelen, hij vond 
het geweldig. Zijn vader en zus 
waren ook heel blij dat zij dit sa-
men met Bas mochten meema-
ken. Het werd een mooie erva-
ring. 

Het bestuur van Dag van je Leven 
is Theo Griekspoor dankbaar dat 
hij de tijd heeft genomen om de-
ze bijzondere wens in vervulling 
te laten gaan. Het was een bijzon-
der moment in de Open Hof Kerk. 

Kerstballenactie
Eerder zijn andere mooie wensen 
in vervulling gegaan. Zoals een 
dagje Keukenhof voor Jannie van 
DC Hoofdweg, diverse knutsel-
spulletjes om zelf kaarten te kun-
nen maken voor Heidi van BZW 
Hoofddorp, een voetbalwedstrijd 
bijwonen van Feyenoord voor 
Gerrit van DC Hoofdweg, een ca-
deaubon van een dierenspeciaal-
zaak om de diertjes van Erna van 

BZW Hoofddorp extra te verwen-
nen en een autorijles in een simu-
lator voor Fanoes van WV Beetho-
venlaan Aalsmeer. Deze wensen 
zijn onder andere mogelijk ge-
maakt door donaties aan de Club 
van 100. 

Stichting Dag van je Leven orga-
niseert haar jaarlijkse botendag 
in juni en het feest in de feesttent 
in september, maar laat vooral 
heel graag mooie wensen in ver-
vulling gaan. Want het motto ‘een 
dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd’ is zeker ook voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king van toepassing. De Stichting 
is echter afhankelijk van dona-
teurs en organisaties die mee wil-
len helpen nog meer bijzondere 
wensen te vervullen. Voor meer 
informatie en sponsoring: www.
dagvanjeleven.org

Opdracht Pramenrace: 
wol voor OTT

Regio - In de Bibliotheek Am-
stelveen Stadsplein geeft Hetty 
Kleinloog, auteur van de succes-
volle debuutroman ‘Volle Bloei’, 
op zaterdag 18 augustus een 
masterclass reisverhalen schrij-
ven. Tijdens de masterclass krij-
gen de deelnemers handvatten 
aangereikt om momenten vast 
te houden en door te geven en 
leren ze alle zintuigen te gebrui-
ken tijdens het schrijven van een 
boeiend reisverhaal. “De bedoe-
ling is om beelden aan te vullen 
met taal. Je schrijft niet van je af 
- maar naar je toe. Als je schrijft 
over een dierbaar moment, be-
leef je het weer even, alsof je er 
bent. 
Zoals je van een liefdesbrief al-
leen maar verliefder- , en van 
een boze brief alleen maar bozer 
wordt, zo word je van het schrij-
ven van een reisverslag nog meer 
reiziger”, aldus Hetty Kleinloog. 

Hetty Kleinloog (1958) is (toneel)
schrijver, tekstdichter en toneel-
regisseur. Ze heeft de afgelopen 
jaren al vele schrijfworkshops ge-
geven bij de Bibliotheek Amstel-
land. Met ‘Volle Bloei’ debuteer-
de zij afgelopen juni als roman-
schrijfster. Bibliotheek Amstel-
veen vind je aan het Stadsplein; 
de masterclass duurt van 15.00 
tot 17.30 uur. Kosten bedragen 
€22,50 (leden) en €27,50 (niet-
leden). Let op: Er is ruimte voor 
maximaal 12 deelnemers. Neem 
twee vakantiefoto’s mee naar de 
masterclass. Inl. 020-6414126.

Masterclass reisverhalen schrijven
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Zondagmiddag Woodstock-Jam
Woodshack-weekend met 
CCR tribute in The Shack
Oude Meer - Aanstaande vrij-
dag 17 en zondag 19 augustus 
is het weer zover; het jaarlijks te-
rugkerend Woodshack weekend. 
En dat betekent dat The Shack 
terug gaat naar het Woodstock 
tijdperk. Love Peace Happiness 
& Music dus! Vrijdag 17 augus-
tus staat al een tijd vastgespij-
kerd in de agenda van The Shack 
en veel mensen kijken hier al heel 
lang naar uit, want dan staan ze 
er weer; vijf topklasse muzikan-
ten uit het professionele circuit in 
een fenomenale Creedence Clea-
rwater Revival tribute. 

Muzikale middag
Op zondagmiddag 19 augus-
tus: Woodshack-Woodstock-Jam 
op het terras. Iedereen herin-
nert zich nog wel al die prachtige 
tijdloze songs van onder andere 
Melanie, The Band, Janis Joplin, 
Doobie Brothers, Joe Cocker. In 

een relaxte Woodstock-sfeer mu-
ziek maken op het gezellige ter-
ras aan het water! Hoe tof is dat! 
En een groot succes, zowel bij de 
muzikanten als bij het publiek. 
Hans en Remco Millenaar nemen 
het voortouw op deze muzikale 
middag, uiteraard mét hun mu-
zikale vrienden, Boxin’ The Vox 
komt langs en wie weet wat voor 
moois nog meer... En wil je zelf 
graag meespelen of zingen? Dat 
kan ook natuurlijk; Join The Band! 
Of kom gezellig kijken, luisteren 
en genieten!

The Shack is vrijdag 17 augus-
tus open om 20.00 uur, aanvang 
CCR is om 21.00 uur. Entree 10 eu-
ro. Zondag 19 augustus open om 
15.00 uur, aanvang Woodstock 
Jam: 16.00 uur en de entree is gra-
tis! Voor alle info: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in 
Oude Meer.  

KCA Kunstroute op 15 en 16 september

Het romantische atelier 
van Cathy van der Meulen
Aalsmeer - In aanloop van de KCA 
Kunstroute zaterdag 15 en zondag 
16 september bespreekt de Nieuwe 
Meerbode een aantal kunstenaars 
die in eigen atelier exposeren. 

Eén van de meest romantische 
ateliers is dat van Cathy van der 
Meulen. De woon/atelierark ligt 
verscholen in het groen. Eerst 
een smal trapje af en dan staat 
de deur voor de bezoekers gast-
vrij open. Vanuit de kamer is er 
uitzicht op een heerlijke tuin die 
tot inspiratie dient voor de kun-
stenaar. De wanden van de ark 
zijn behangen met klein formaat 
schilderijen. Een collage van wil-
de bloemen die je zo van het can-
vas zou willen plukken. Wanneer 
je naast eigen werk ook het werk 

van gastexposanten toont, vraagt 
dat enige organisatie. Cathy heeft 
die extra werkzaamheden er 
graag voor over. “Ik verheug mij 
altijd weer op de Kunstroute, de 
sfeer is geweldig en het is fijn om 
de reacties van de bezoekers te 
horen. Tenslotte ben je als kun-
stenaar toch vaak alleen en kun je 
best wat respons gebruiken.” 
Cathy heeft ook aan aantal kun-
stenaars uitgenodigd. “Het is ex-
tra gezellig om met elkaar tijdens 
het kunstweekend te gaan expo-
seren. Ik bewonder hun werk en 
wij vullen elkaar mooi aan.” Het 
atelier van Cathy van der Meulen 
is te vinden aan de Oude Spoor-
dijk 14 (let vooral even op de brie-
venbus).
Janna van Zon 

Aalsmeer Photo (7): A Gray 
day van Yvon van Haaften
Aalsmeer - Op de blauwe borden 
in de burgerzaal van het Gemeen-
tehuis hangen gedurende de zo-
mermaanden de geselecteerde fo-
to’s voor het Aalsmeer Flower Fes-
tival. De Nieuwe Meerbode belicht 
een aantal van deze foto’s. 

Toen een bezoeker tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival de fo-

to bekeek van Yvon van Haaften 
stak zij haar voorkeur niet onder 
stoelen of banken. “Yvon heeft 
iets met haar foto gedaan waar-
door zij er voor mij uitspringt.” 
Wanneer de fotografe gevraagd 
wordt hoe de foto tot stand ge-
komen is, is het antwoord verras-
send. “Ik werd gevraagd om mee 
te doen en had eigenlijk geen en-

Kunstkast Tafelronde Westeinder:
Vredelievend protest 
tegen vliegtuiglawaai!
Aalsmeer - De opzet van de initi-
atiefnemer van de kunstkast - Lex 
Berghuis - is altijd geweest om zo-
veel mogelijk mensen te betrek-
ken bij dit buurt verbindend pro-
ject. Inmiddels zijn er over de ver-
schillende wijken in Aalsmeer en 
Kudelstaart al heel wat openba-
re kasten tot kunstkast verheven. 
Over het algemeen wordt er door 
de buurtbewoners - die vooraf 
nauw betrokken worden en ook 
inspraak hebben bij het beschil-
deren van de kasten - goed tot 
heel goed gereageerd. Maar een 
heel enkele keer zijn de menin-
gen verdeeld, zoals bij de kunst-
kast van Tafelronde Westeinder, 
te vinden bij de Hortensialaan 
op de hoek met de Hadleystraat. 
Wat is er te zien op de kast? Een 
persoon die een pot - met een 
roze hortensia - naar iets gooit. 
Wat dat iets is…. is te zien op de 
achterkant van de kunstkast. Het 
gaat om een vliegtuig dat naast 
de trots van Aalsmeer - de water-
toren - te zien is. Een lief onschul-
dig meisje -een fraaie metafoor 
voor de toekomst - kijkt omhoog. 
Er is duidelijk gekeken naar een 

voorstelling van de wereldbeken-
de Graffiti kunstenaar Banksy. Al-
leen weet niemand hoe Banksy er 
uit ziet en dat kun je van de man-
nen van Tafelronde Westeinder 
niet zeggen. Floris Groot, Ties de 
Jong, Alexander Jannink, Emiel en 
Pascal de la Haye hebben geheel 
in het openbaar veel lol beleefd 
aan het beschilderen van de kast. 
Zelfs ook weinig gemerkt van ne-
gatief commentaar, de mensen 
moesten er juist om glimlachen. 
Een mooie en een behoorlijk vre-
delievende manier om te protes-
teren tegen het vliegtuiglawaai. 
Dat er mogelijk discussie ontstaat 
over een kunstkast wordt door de 
werkgroep Kunstkasten toege-
juicht. Dat betekent immers dat 
de mensen er naar kijken en er 
over praten met elkaar. En dat is 
nu precies de bedoeling! 
Eén van de leden van Tafelron-
de Westeinder, Pascal de la Haye, 
maakte al meerdere kunstkasten. 
Bij de Noordpolderweg zijn de 
door hem gemaakte kunstkasten 
met een gestileerde koe en een 
geit te bewonderen. 
Janna van Zon 

Jazz met Musica Extrema
Hoofddorp - Vaudeville, salon-
muziek, oude jazz, het vooroor-
logse Berlijn, Cuba anno 1930, 
het staat allemaal op het reper-
toire van Musica Extrema en de-
ze groep komt op zondag 19 au-
gustus optreden in hotel-restau-
rant De Beurs in Hoofddorp. Vio-
liste Tanya Schaap is de artistieke 
motor en oprichter van de groep, 
waarvan de samenstelling vari-

eert naar gelang de locatie en het 
programma dat over het voetlicht 
komt. In het Meer Jazz Café komt 
zij met pianist Rob van Kreeveld, 
de Hongaarse bassist Sandor 
Kem en als vocalist de eveneens 
veelzijdige bariton Job Hubatka, 
bekend uit de jazzscene én als vo-
calist bij de Nederlandse Opera. 
De jazz-middag is van 15.30 tot 
18.00 uur en de toegang is gratis.

16 AUGUSTUS
* Kaartmiddag Ouderensoos 

Kudelstaart, 13.30-16.30u. 
In Dorpshuis ‘t Podium, Ku-
delstaart. Jokeren en Klaverjas-
sen.

*  Sjoelen in wijkcentrum Voor El-
kaer Kudelstaart van 14.30-16u.

*  Foto’s Aalsmeer Photo en Ama-
teurkunst in gemeentehuis. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren.

17 AUGUSTUS
*  Foto’s Aalsmeer Photo en Ama-

teurkunst in gemeentehuis. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren.

*  Koppelkaartavond gebouw 
Dreef 1, Aalsmeer. Zaal open: 
19.30u, aanvang: 20u.

*  Woodshack-weekend met tri-
bute to CCR in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 21u.

18 AUGUSTUS
*  Crash Museum open van 11-

16u. Fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk, Aalsmeerderbrug. 

*  Historische Tuin open, ingang 
Praamplein om 15u. Iedere 
dinsdag t/m zondag 10-16.30u. 

* Atelier van Karin Borgman, Ui-
terweg 185 geopend van 13-
17u. om terracottapot op te ha-
len voor Droomproject Kunst-
ploeg. (In Kudelstaart bij Femke 
Kempkes, op zaterdag 25 aug., 
M. Curiestraat 15, 10-12u.)

* Masterclass reisverhalen schrij-
ven, 15-17.30u door auteur 
Hetty Kleinloog, Bibliotheek 
Amstelveen, Stadshart.

19 AUGUSTUS
* Watertoren aan Westeinder-

plassen open van 13-17u.

* Woodstock-jam op terras The 
Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer vanaf 16u.

* All American Day bij café Ruim-
zicht, Leimuiderbrug. Met o.a 
Mr Boogie Woogie & The Blis-
ters Blood Sweat & Kiers. Aanv. 
13u.

20 AUGUSTUS
*  Mantelzorg spreekuur in ge-

meentehuis van 8.30-12u.
* Eerste repetitie-avond na de 

vakantie van muziekkorps Flo-
ra, 20-22u in clubgebouw Wim 
Kandreef, Kudelstaart.

21 AUGUSTUS
*  Taalpunt in bibliotheek van 11-

13u. Iedere dinsdag.
*  Infopunt Kudelstaart en Finan-

cieel café in Place2Bieb, Graaf 
Willemlaan van 12.30-14.30u.

* Koffiedrinken in de Ontmoe-
tingskerk, Werf, Rijsenhout. 
10u. Kerkelijk of niet, ieder is 
welkom.

22 AUGUSTUS
*  Spelletjesmiddag in wijkcen-

trum Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30-16.30u. Elke woens-
dag.

*  Voorlezen in bibliotheek, 
Marktstraat voor kinderen om 
15.30u. Iedere woensdag.

*  Vrij bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1. 
Aanwezig: 19.15u. 

*  Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20u

23 AUGUSTUS
* Koffie-ochtend in buurthuis 

Hornmeer, Dreef 1 van 10-12u.
* Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30-16.30u.

Aalsmeer - In de vakantiemaan-
den juli en augustus is de water-
toren in Aalsmeer alle zondag-
middagen open (geweest). Dit is 
de komende twee zondagmid-
dagen ook nog het geval, van 
13.00 tot 17.00 uur. Volgens Stich-
ting Beheer Watertoren Aalsmeer, 
die de open dagen verzorgt, is 
het grote aantal bezoekers van-
uit het buitenland opvallend, een 
bewijs dat toeristen de weg naar 
de Aalsmeerse watertoren we-
ten te vinden. Afgelopen zondag-
middagen werden bezoekers ver-
welkomd uit o.a. Frankrijk, Duits-
land, Denemarken, Polen, Enge-
land, Australië, Japan, Spanje en 
zelfs India.Daarnaast uiteraard 
veel bezoekers uit Aalsmeer en 
plaatsen uit de omliggende re-
gio. Maar ook van verderaf, zoals 
Leidschendam, Amersfoort, Wa-
geningen en Amsterdam. Allen 
zijn zeer verrukt over het schit-
terende uitzicht vanaf de 50 me-

ter hoge trans. Door de goede 
weersomstandigheden is er tel-
kens een weids uitzicht geweest 
tot aan Utrecht (Dom) aan toe. 
Zaterdag 1 september is de wa-
tertoren het middelpunt van 
Vuur en Licht op het water: voor-
af muziek op het terrein en na de 
verlichte botenshow volgt om 
23.00 uur een spectaculair vuur-
werk. De enthousiaste organi-
satoren hebben beloofd dat het 
nog mooier gaat worden dan 
voorgaande jaren... Op zater-
dag 8 september is de waterto-
ren geopend van 12.00 tot 17.00 
uur, want dan is het de landelij-
ke monumentendag. Tijdens het 
weekend van de kunstroute (15 
en 16 september) is de waterto-
ren uiteraard geopend, want in 
de toren exposeren kunstenaars 
en leerlingen van basisscholen in 
Aalsmeer. Voor meer informatie 
over de Aalsmeerse watertoren:  
www.aalsmeer-watertoren.nl

Watertoren trekt veel 
bezoekers uit het buitenland

kel idee wat ik moest insturen. 
Mijn hoofd stond er niet naar. Ik 
las een tweede verzoek op een 
avond terwijl ik lekker ontspan-
nen op de bank zat. Oké, dacht 
ik. Ik heb een bos bloemen uit 
de vaas gehaald voor mijn voe-
ten neergelegd en dat gefoto-
grafeerd. De bloemen heb ik in 
kleur gehouden en mijn voet in 
zwart/wit.” De vakjury vond de 
compositie van ‘A Gray day’ inte-
ressant en het totaalbeeld origi-
neel. Ook gezien de titel bedacht 
door Aalsmeer Photo: Bloemen 
houden van mensen. De bloe-
men spelen een kleurige hoofd-
rol, maar de mens is juist door 
het zwart/wit duidelijk aanwezig. 
Ook bij vorige inzendingen gooi-
de de foto’s van Yvon van Haaften 
hoge ogen. De foto’s zijn - samen 

met een aantal schilderijen van 
de Amazing Amateurs - vrijblij-
vend tijdens de werkdagen in het 
gemeentehuis te bekijken.
Janna van Zon







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
16 augustus 2018

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

- Marconistraat 10, 1433KK(Z18-004541), het aanleggen 
van een looppad van de tuin naar de weg

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Albrechtstraat 21, 1433JE(Z18-005487), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Machineweg 12, 1432ET(Z18-002090), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. kinderopvang
- Baccarastraat 15-31, 1431RN(Z18-001511), het transfor-

meren van het gebouw naar 9 appartementen, het ver-
hogen van de nok en het maken van losstaande bergin-
gen

- Hekelstraat 10, 1431DM(Z18-003597), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde woning

- Mr. Jac. Takkade 11, 1432CA(Z18-001187),het oprichten 
van een woning

- Dorpsstraat 31, 1431CA(Z18-002282), het wijzigen van 
kozijnen van de voor- en zijgevel

Geweigerde  omgevingsvergunning, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat 33, 1431EA(Z18-005250), het plaatsen van een 

vuilcontainer voor het pand
- Nabij hoek van Berkenlaan en Jac.P.Thijsselaan 8, 

1431JH(Z18-002965), het bouwen van een overkapping, 
plaatsen van een stroomkast en het aanleggen van een 
in- en uitrit

Kennisgeving ontwerpbeschikking, 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 
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten 
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie. 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 17 augustus 2018 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeen-
tehuis.
- Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 en 35-37, 1431RH(Z18-

002441), brandveilig gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum 
Amstel-Meer

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.officielebekendmakin-
gen.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 beschik-
baar 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 om-
gevingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. 
Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht 
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbe-
kend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de 
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘HERZIENING KUDELSTAART OP ONDERDELEN 

Kudelstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteitsplan en besluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z-2017/034883
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer het bestemmingsplan 
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 
67-73’ gewijzigd heeft vastgesteld tijdens zijn vergadering 
van 5 juli 2018. Met ingang van 17 augustus 2018 t/m 28 sep-
tember 2018 ligt het bestemmingsplan, inclusief de bijlagen, 
ter inzage.

Inhoud bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding 
van een verzoek om het perceel Kudelstaartseweg 67-73 te 
herinrichten. Het plan voorziet in de herontwikkeling van een 
bestaande woning en aanvullend de bouw van maximaal vier 
nieuwe woningen. Het stedenbouwkundig concept bestaat 
uit de inrichting van het perceel als een agrarisch bouwper-
ceel. Dit houdt in dat de woningen bestaan uit een boeren-
woning als hoofdgebouw en 4 woningen in de bijgebouwen, 
bestaande uit een hooiberg (1 woning) en een boerenschuur 
(3 woningen). Het bestemmingsplan is gewijzigd vastge-
steld. Het bouwvlak voor de zogenaamde hooibergwoning 
is komen te vervallen, zodat deze woning op basis van dit 
bestemmingsplan niet mag worden gebouwd.

Terinzagelegging
De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.10A-VG01
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer http://0358.

ropubliceer.nl
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen 
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: 
maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-
16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur)

Besluit hogere grenswaarden
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken tevens 
bekend dat zij in samenhang met het bestemmingsplan een 
besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten 
hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevels van bepaal-
de woningen hebben genomen op 29 mei 2018. Akoestisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde 
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op bepaalde 
woningen zal worden overschreden vanwege het wegver-
keerslawaai van de Kudelstaartseweg. Uit het onderzoek 
blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoen-
de mogelijk zijn. Het betreffende besluit ligt met de bijbeho-
rende stukken tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter in-
zage (bijlage 5 van de toelichting op het bestemmingsplan). 
Het besluit kan worden ingezien in het gemeentekantoor van 
Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde 
openingstijden en via de website van Aalsmeer.

Beeldkwaliteitsplan
Ten slotte maken burgemeester en wethouders bekend dat 
de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan ‘Kerkepad’ heeft 
vastgesteld op 5 juli 2018. Dit plan doet onder andere uit-
spraken over de verschijningsvorm, kleurstellingen en ma-
terialisering van de woningen binnen het bestemmingsplan.

Beroep
Het instellen van beroep tegen de besluiten om het bestem-
mingsplan vast te stellen en hogere grenswaarden op grond 
van de Wet geluidhinder vast te stellen is mogelijk van 18 
augustus 2018 t/m 28 september 2018. Belanghebbenden 
die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben 
ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen 
beroep instellen tegen de besluiten bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep schorst de 
gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, 
kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, ge-
let op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en 
het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder treden in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een ver-
zoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het 
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het 
beeldkwaliteitsplan ‘Kerkepad’ treedt in werking op de eerste 
dag na bekendmaking van dit besluit. Tegen dit besluit staat 
geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIG,

Op de volgende locatie, Oosteinderweg ter hoogte van 
perceel 313 te Aalsmeer, staat al geruime tijd een voertuig 
van het merk: Ford Focus, met het kenteken: 33-FV-JZ op de 
openbare weg geparkeerd, welke zich in een onvoldoende 
staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloos-
de toestand verkeert. De eigenaar/rechthebbende, wordt 
verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen 
met team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de ge-
meente Aalsmeer, telefoon 0297 - 387575, stamnummer 
90005/90002, dan wel het voertuig van de openbare weg te 
verwijderen en verwijderd houden, voor 30 augustus 2018. 
De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.4 defecte 
voertuigen en artikel 5.5  voertuigwrakken van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Aalsmeer, 
bestuursdwang toe te passen, door dit voertuig op 15 augus-
tus 2018 van de openbare weg mee te voeren, op te slaan en 
zo nodig te verkopen of vernietigen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dorpsstraat 75, 1431CB (Z18-006542), het plaatsen van 

een zijaanbouw aan de bestaande woning op zowel de 
begane grond als de 1e verdieping en het plaatsen van 
een aanbouw aan de achterzijde

- Mercuriusstraat 38, 1431XD (Z18-006666), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. de gehuurde woning ge-
bruiken voor logies respectievelijk kamergewijze verhuur

- Aalsmeerderweg 305, 1432CP (Z18-006694), het ver-
vangen van twee kozijnen door een groter kozijn en het 
doorbreken van muren

- Zijdstraat 31, 1431EA (Z18-006705), het oprichten van 
een gebouw met winkelruimte en 4 woningen en een 
vrijstaande woning

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met 6 weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn  
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Nabij Stommeerkade 35D, Bouwplan Garden Village, Sec-

tie C nr. 6169 (Z18-003603), het oprichten van 24 wonin-
gen

- Poldermeesterplein 7, 1432JZ(Z18-002802), het plaatsen 
van een winkelwagenstalling t.b.v. supermarkt Aldi

- Uiterweg 108, 1431AR(Z18-002601), het uitbreiden van 
de woning, het plaatsen van een dakkapel aan de rech-
terzijgevel, het plaatsen van een kozijn in de voorgevel 
en het isoleren en stucen van de buitenzijde woning

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 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Baanvak 16, 1431LK(Z18-001988), het verlengen van een 

afvoerpijp van het rookkanaal bij overdekt terras

Vervolg op volgende blz.
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EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z18-006559) Beach event ontwik-

keling Waterfront Aalsmeer op 29 augustus 2018, ontvan-
gen 8 augustus 2018

- Graaf Willemlaan 1(Z18-005319) Nationale Burendag 22 
september 2018, ontvangen op 23 juli 2018

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN)  

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 

- Marktstraat 32, 1431BE (Z18-001964) Himalaya Palace, 
verzonden 7 augustus 2018

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 313 (Z-2018/007863) Trade Fair Planten-

beurs op 7, 8 en 9 november 2018, verzonden 10 augus-
tus 2018

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

TER INZAGE

t/m 23-08-18 Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied 
Oost, Machineweg 302b en een onthef-
�ngsverzoek hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder (Z-2018/001523) en bijbehoren-
de stukken

t/m 23-08-18 Bestemmingsplan ‘1e Herziening Stommeer 
– Zuiderkerk’ (Z-2015/059647) inclusief de 
bijlagen.

t/m 23-08-18 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal Hoofdweg 158 Kudel-
staart, Z-2018/029362; D-2018/156434

2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
- Lakenblekerstraat 36A, 1431GG(Z18-004946) Snack-

house Aalsmeer, ontvangen 16 juli 2018

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is ver-
leend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 153,1431HD (Z18-002410) Bamboehof XL 

Chen, verzonden 7 augustus 2018
- Marktstraat 32, 1431BE (Z18-001964) Himalaya Palace, 

verzonden 7 augustus 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergun-
ning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 153,1431HD (Z18-002410) Bamboehof XL 

Chen, verzonden 7 augustus 2018

t/m 30-08-18 De ontwerp-omgevingsvergunning voor 
bouwen in afwijking van het bestemmings-
plan Kudelstaart 2006 (uitgebreide proce-
dure) en een ontwerpbesluit hogere grens-
waarde ontwerpbeschikking Wgh – Hoofd-
weg 76 (Z-2017/063224)met de ruimtelij-
ke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken 

t/m 14-09-18 Omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de ove-
rige daarop betrekking hebbende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Ku-
delstaart 2006 en onthe�ng hogere grens-
waarden Wet geluidhinder, woning Hoofd-
weg 158 (Z-2017/054036)

t/m 28-09-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen - Ku-
delstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteitsplan 
en besluit hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder Z-2017/034883

t/m 28-09-18 Ontwerpbeschikking m.b.t. het brandveilig 
gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum Am-
stel-Meer, Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 
en 35-37 (Z18-002441)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Vorige week donderdagavond 
ontstond bij het Boekhuis in de 
Zijdstraat een ware run op kaar-
ten voor de nostalgische film-
middag en –avond, op dinsdag 
4 september in de feesttent op 
het Praamplein. Al om zes uur 
stonden de eerste belangstellen-
den voor de winkel, waar pas een 
uur later de verkoop van start zou 
gaan. Om zeven uur zag dit deel 
van de Zijdstraat zwart van de 
mensen. Nadat eigenaresse An-
gèle Aartman de deuren had ge-
opend, stroomde het Boekhuis 
vol met liefhebbers van nostal-
gische films. Tussen zeven en 
acht uur vlogen de plaatsbewij-
zen als zoete broodjes over de 
toonbank. Aan het slot van het 
eerste verkoop uur stond de tel-
ler op ruim 800 verkochte kaar-
ten. Omdat voor de avondvoor-
stelling nog slechts 55 kaarten 
(van de 750) over waren, stonden 
ook vrijdagavond, toen het twee-
de speciale verkoopuur werd ge-
houden, al ver voor de start men-
sen te wachten. Vanwege de re-
gen ging het Boekhuis een paar 
minuten eerder open. Het was 

dan ook klokslag zeven uur, dat 
de laatste kaarten voor de avond 
verkocht waren. 

Zelfde programma
Dat het zo snel zou gaan kwam 
hard aan bij de ‘telaatkomers’. Te-
leurgesteld (sommigen boos), 
omdat ze voor niets in de rij had-
den staan wachten, verlieten ze 
de winkel. Een aantal besloot ter 
plekke dan maar kaarten voor de 
middag te kopen. Voor die voor-
stelling zijn nog steeds kaarten 
beschikbaar, hoewel het aantal 
met de dag slinkt. 
Het programma van de nostalgi-
sche filmmiddag, is overigens ge-
lijk aan dat van de middag. De 
films, die dateren uit de periode 
1928–2000, bestaan uit behalve 
een paar langere, vooral uit veel 
korte films. Zoals het afzwem-
men in een stormachtige VIBA in 
1971; kapper Van der Sluis en sla-
ger Kroes aan de Machineweg 
anno 1957. Voorts bouw van win-
kels, een braderie en luilak in de 
Ophelialaan, eind jaren ’60. Paar-
denvoetbal aan de Hornweg in 
1929; de CAV in 1928 en atlete Til-

ly van der Zwaard, zowel tijdens 
een wedstrijd als in de winkel van 
haar ouders in de Zijdstraat in 
1962. En een filmpje van het eerst 
zaalhandbalkampioenschap van 
‘Aalsmeer’ in 1952.
Fraaie beelden zijn die van op en 
rond de Oosteinderpoel, tussen 
1972 en 1996. 
Als ook van drankenhandel Van 
Es aan de Aalsmeerderdijk rond 
1950. Een gecombineerde film 
van het corso in 1964 en (de op-
bouwnacht) in 1968, roepen on-
getwijfeld veel herinneringen op.

Extra filmscherm
Deze en nog veel meer ande-
re nog nooit eerder vertoonde 
films zijn te zien op dinsdag 4 
september in de nieuwe, moder-
nere feesttent (met comfortabe-
le kuipstoelen en naast het gro-
te en de twee kleinere schermen 
vooraan, dit jaar ook een extra 
filmscherm in het midden van de 
zaal) op het Praamplein. 
Kaarten zijn dus alleen nog voor 
de middagvoorstelling (aanvang 
14.00 uur) verkrijgbaar in het 
Boekhuis in de Zijdstraat en kos-
ten 7,50 euro (inclusief garderobe 
en koffie/thee). 
Het is voor de zevende keer dat 
journalist Dick Piet het Nostal-
gisch Filmfestival organiseert én 
presenteert.
Foto: www.kicksfotos.nl

Alleen nog kaarten voor middagvoorstelling

ostalgische filmavond
in recordtijd uitverkocht!
Aalsmeer - Ondanks dat er 75 kaarten meer verkocht konden 
worden dan voorgaande jaren, was de avondvoorstelling van het 
Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 4 september nog nooit zo 
snel uitverkocht. Alleen voor de nostalgische filmmiddag, waar-
voor inmiddels ook al ruim driehonderd plaatsbewijzen zijn ver-
kocht, zijn nu nog kaarten verkrijgbaar.

Aalsmeer – PostNL past vanaf 10 
september in gemeente Aalsmeer 
het netwerk van brievenbus-
sen aan. De reden voor de aan-
passing is er steeds minder post 
wordt verstuurd. Brievenbussen 
die weinig worden gebruikt wor-
den verwijderd. In Aalsmeer gaat 
het om 14 stuks. 21 bussen blij-
ven staan en er wordt één extra 
geplaatst, bij de Beethovenlaan 
52. Bij het bepalen van de loca-
ties is rekening gehouden met 
de afstandseis voor brievenbus-
sen die de Postwet voorschrijft. 
Daarnaast hebben lokale verte-
genwoordigers van belangenor-
ganisaties zoals ANBO en PCOB 
de mogelijkheid gekregen om 
advies uit te brengen op de plan-
nen in de gemeente. Gezamen-
lijk is gekeken of brievenbussen 
voor iedereen bereikbaar blijven. 
Ook voor mensen die wat minder 
goed ter been zijn. Brievenbus-
sen bij zorginstellingen blijven 
om die reden dan ook staan. Ook 
het aantal verlaagde brievenbus-
sen blijft ongewijzigd. Bij het be-
palen van de locaties houdt Post-
NL rekening met de afstandseis 
voor brievenbussen zoals vastge-
legd in de Postwet.

Bussen die verdwijnen
De 14 brievenbussen die ver-
dwijnen zijn die in de Kanaal-
straat, Seringenpark 34, Sport-
laan 18, Zwarteweg 93, IJsvogel-
straat 30, Beethovenlaan 2, Mo-
zartlaan 20, Aalsmeerderweg 
374, Machineweg 3, Molenvliet-
weg 8 en Julianalaan 84. In Ku-
delstaart verdwijnen de volgen-
de brievenbussen: Leeghwater-

ost  haalt veertien 
brievenbussen weg

straat 98, Geerland 58 en Galva-
nistraat 37. De aanpassingen zijn 
5 oktober gerealiseerd.
 
Meer informatie
Als een brievenbus vervalt, 
wordt dit minimaal drie weken 
van tevoren op de betreffende 
brievenbus zelf aangegeven. Be-
woners ontvangen op het huis-
adres een brief met informatie 
over de veranderingen. Infor-
matie is ook te vinden op www.
postnl.nl/brievenbus. De locatie-
wijzer op deze pagina helpt bij 
het vinden van de dichtstbijzijn-
de brievenbus.

omerconcert agr  en 
agr  met jong talent

Aalsmeer - Op vrijdag 24 augus-
tus is er om 20.00 uur een zomer-
concert in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat 12. Dit concert wordt 
verzorgd door Wilbert Magré op 
de vleugel, Wim Magré op het or-
gel en het jonge dwarsfluittalent 
Erica Vogel. 
De musici hebben een prachtig 
programma samengesteld. Zo 
spelen ze onder andere een vrolij-
ke ‘tambourin’ en een Russisch Zi-
geunerlied. Ook ontbreken uiter-
aard gevoelige melodieën in het 
programma niet. Vader en zoon 
Magré verzorgen samen ook 
nog enkele nummers vierhandig 
op de piano. De pianist geeft te-
vens een eigen improvisatie op 
de vleugel van bekende melodie-
en en Erica speelt op haar nieuwe 
piccolo. Tevens hoopt het muzi-
kale trio deze avond hun nieuwe 
CD te presenteren.

Reserveren met korting
Toegangskaarten zijn op de con-
certavond aan de kerk te verkrij-
gen. Volwassenen betalen 12,50 

euro entree en kinderen tot en 
met 15 jaar 7,50 euro. Kaarten 
zijn te reserveren met korting via 
0525-685413 of via www.wim-
magre.nl. Volwassenen betalen 
dan 10 euro en kinderen tot en 
met 15 jaar 5 euro.

um aude in 
auluskerk

Amstelland - Op 29 september 
organiseert het Christelijk ge-
mengd koor Cum laude onder lei-
ding van Wim van Dijkhuizen een 
najaarsconcert in de Pauluskerk 
te Amstelveen. Tijdens deze ont-
moeting zullen de sopraan Wilma 
Schoenmaker en de alt Carin Bre-
mer verschillende solostukken 
zingen, waaronder het Pie Jesu 
van Faure. De begeleiding is in 
handen van de jonge organist en 
pianist Leonard Seeleman uit Wil-
nis. Deze jonge musicus is in de 
leer bij de bekende Jos van der 
Kooy en zal ook enige solostuk-
ken spelen. Het koor zingt onder 
andere psalm 103 van Eelke Mo-
bach ooit organist van de Oude-
kerk te Amsterdam. De moeite 
waard om te komen luisteren en 
zelf mee te zingen met de samen-
zang die eveneens op het pro-
gramma staat. De toegang is gra-
tis, er is wel een collecte ten be-
hoeve van de kosten. De kerk is 
open om 19.30 uur en de avond 
start om 20.00 uur. Adres: Paulus-
kerk Wolfert van Borsselenweg 
116 te Amstelveen.
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Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 22 augustus, een 
heerlijk 3 gangen-diner met 
o.a. een kip cocktail, zigeuner 
schnitzel met zigeunersaus, 
vergeten groenten + spekjes, 
boeren salade, pommes wed-
ges en bananen ijs voor maar 
€ 12,-. Voor reserveringen Tel. 
0297-820979. U bent om 17.00 
uur van harte welkom.

Vrijdag 24 augustus kunt u 
gaan genieten van een Indo-
nesische kippensoep, kip sate 
met sate saus, atjar, kroepoek, 
bolletje aardappel salade, 
patat met mayonaise en 
ananas met perzik voor maar  
€11,-. Voor reserveringen Tel. 
0297-820979. U bent om 17.00 
uur van harte welkom. 

Partnergroep
Zorgt u voor een partner met 
bijvoorbeeld dementie? Dat 
zorgen kan een zware belas-
ting zijn. Deelnemen aan een 
gespreksgroep kan helpen om 
de dagelijkse praktijk wat te 
verlichten. De bijeenkomsten 
worden georganiseerd door 
het Ontmoetingscentrum.
In de gespreksgroep vinden 

partners de gelegenheid om 
andere mensen in eenzelfde 
situatie te ontmoeten en 
elkaars ervaringen te delen. 
U ervaart dat u niet de enige 
bent die tegen problemen 
oploopt. De onderlinge uitwis-
seling kan u tot steun zijn in 
het dagelijks proces.
Het thema is een hulpmiddel, 
niet leidend. We kunnen 
bespreken wat op dat 
moment aan de orde is. 
vrijdag 31 augustus van 
10.15 - 11.45 uur bent u van 
harte welkom. Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ellen 
Millenaar(0622468574)
De volgende bijeenkomst zal 
zijn op maandag 24 septem-
ber van 14.00 - 15.30 uur. 

Modeshow & 
kledingverkoop
Maandag 27 augustus is er om 
10.15 uur een modeshow van 
Firma v.d. Klooster Mode in 
Zorgcentrum Aelsmeer. 
Daarna start de kledingver-
koop tot 15.30 uur. 

Dineren in ‘Voor Elkaer’

Activiteiten overzicht

Aalsmeer - Op de foto Djuna 
Gersen voor de fi etsenzaak Wa-
ning Tweewielers in de Zijdstraat. 
Dinsdag 14 augustus kwam de 
jonge prijswinnares van de Tour 
de France actie haar gewonnen 
prijs ophalen: een BBB fi etshelm 

en een BBB-sportbril. Best eng 
misschien om op de foto te gaan 
voor de krant maar…gelukkig 
waren Djuna’s vader en opa erbij 
om haar te vergezellen. Top hoor, 
Djuna! 
Foto: Waning Tweewielers

Tour de France actie
Prijswinnares Djuna 
Gersen blij met fi etshelm!

Song of Joy op zoek naar 
nieuwe dirigent(e)
Kudelstaart - Het Interkerkelijk 
koor Song of Joy uit Kudelstaart 
zoekt een nieuwe dirigent(e). Ie-
mand die op vakbekwame, in-
spirerende en ontspannen wij-
ze leiding aan het koor kan ge-
ven, die de identiteit van het 
koor aanvoelt en beschikbaar is 
op de dinsdagavond van 19.45 
tot 22.00 uur. Song of Joy is een 
gemengd koor met 45 leden en 
zingt hoofdzakelijk geestelijk re-
pertoire of licht klassiek werk. 
Het koor beschikt over een vas-
te pianist voor de repetitieavon-

den en een professionele pianist 
voor uitvoeringen. Er wordt ie-
dere dinsdagavond gerepeteerd 
in De Spil te Kudelstaart, kerkge-
bouw van de Protestantse Ge-
meente Samen-op-weg. Voor in-
lichtingen kan contact opgeno-
men worden met voorzitter Huib 
van Arkel via 06-55851325. Een 
sollicitatie (brief met cv) kan tot 
10 september gestuurd worden 
naar secretaris Jaap Overbeek, 
Geerland 68, 1433 JT Kudelstaart. 
Reacties bij voorkeur per email: 
jacjoverbeek@caiway.nl).

Samen omgaan met een chronische ziekte
Amstelland - Hoe ga je samen om 
met een chronische ziekte en wat 
betekent dit voor jezelf en je part-
ner, hoe neem en houd je samen 
de regie? Mantelzorg & Meer biedt 
mantelzorgers en chronisch zie-
ke partners een praktische cursus. 
Doel: samen het leven aangenamer 
maken. In acht wekelijkse bijeen-
komsten volgen de chronisch zieke 
en de partner apart een program-
ma. Wel op dezelfde plaats, datum 
en hetzelfde tijdstip. De groep be-
staat uit maximaal acht personen, 
begeleid door een gecertifi ceerde 
trainer. De cursus heet PPEP4ALL, 
dit staat voor Patiënt Partner Edu-
catie Programma voor Alle chro-
nische aandoeningen. Dit is een 

zelfmanagementprogramma voor 
mensen met een chronische ziek-
te en/of zijn of haar partner/man-
telzorger. Het biedt handvatten die 
de kwaliteit van leven positief beïn-
vloeden. De cursus wordt gegeven 
op 17, 24, 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 
november en 5 december bij Man-
telzorg & Meer aan de Laan van de 
Helende Meesters 431 in Amstel-
veen. De training is bedoeld voor 
mantelzorgers en hun partners uit 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn. Voor meer info over de cur-
sus en kosten kan contact opgeno-
men worden via 020- 3335353, e-
mail info@mantelzorgenmeer.nl of 
www.mantelzorgenmeer.nl. 

Roodkapje en de boze wolf
Amstelland - Kom op woens-
dagmiddag 22 augustus met 
een rood kapje of petje naar het 
Amsterdamse Bos, om 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur. Pluk bloe-
men voor grootmoeder en pas op 
voor de grote boze wolf. Onder 
leiding van Natuur is een Feest 
en geschikt voor kinderen van 4 
tot 8 jaar en hun (groot)ouders 
of begeleiders. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwassene. 
Duur: 1 uur buiten en de start is 
bij De Boswinkel. 
 
Piratenschool
Op woensdagmiddag 29 augus-
tus om 12.00 uur, 13.30 uur of 
15.00 uur zoekt Aad Piraat stoe-

re zeerovers. Een stoere zeero-
ver ben je niet zomaar! Kun je 
zwaardvechten, over een par-
cours heen klimmen en schat 
zoeken? Kom dan meedoen. On-
der leiding van Natuur is een 
Feest en geschikt voor kinde-
ren van 4 tot 8 jaar en (groot)ou-
ders of begeleiders. Kosten 5 eu-
ro per kind en 2,50 euro per vol-
wassene. Duur: 1 uur buiten en 
de start is bij De Boswinkel. Aan-
melden voor beide activiteiten 
kan via 020-5456100, via www.
amsterdamsebos.nl of kom langs 
in de De Boswinkel aan Bosbaan-
weg 5. Openingstijden: dinsdag 
tot en met zondag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Aalsmeerderbrug – IPMS, dé 
Plastic Modelbouwclub van Ne-
derland, Regio Noord-Holland 
houdt zaterdag 25 augustus de 
traditionele zomerbijeenkomst 
‘De Start’ met een koff erbakver-
koop van plastic modelbouwdo-
zen en modellen bij het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45. Deze bijeenkomst voor 
IPMS-leden is ook voor het pu-
bliek toegankelijk van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. 

IPMS
De Nederlandse tak van de Inter-
national Plastic Modellers Socie-
ty (IPMS organiseert jaarlijks ver-
schillende bijeenkomsten. Eén 
van die jaarlijkse bijeenkomsten 
is de zomerse meeting ‘De Start’ 
bij het CRASH Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45, dat geld 
als start van het modelbouwsei-

zoen. Voor het Fort bij Aalsmeer 
zetten plastic modelbouwers uit 
heel Nederland hun koff erbak 
open voor geïnteresseerde club-
leden, maar ook met niet club-
leden wordt informatie uitge-
wisseld. Verkoop voor het fort is 
voorbehouden aan IPMS leden, 
maar het CRASH-museum heeft 
eveneens tweedehands (ook af-
gebouwde) bouwmodellen in de 
aanbieding. In het museum wor-
den de mooiste modellen van de 
IPMS-leden tentoongesteld.
Toegang tot de koff erbakverkoop 
vóór het fort is gratis voor be-
zoekers. Toegang tot het muse-
um bedraagt €3,50 voor volwas-
senen, kinderen van 6 tot 12 be-
talen €1,50. Donateurs van het 
museum, veteranen en kinderen 
tot 6 jaar hebben gratis toegang. 
Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeer-
derbrug.

Zaterdag 25 augustus 
IPMS modelbouwers bij CRASH

Drukte op het water: 
Houd rekening met elkaar
Aalsmeer - Met het mooie weer 
van de laatste tijd is het druk op 
het water. Veel mensen gaan 
zwemmen of erop uit met de 
boot. Helaas krijgt de gemeen-
te regelmatig meldingen over 
te hard varen. Met name in de 
doorgangen waar veel wordt 
gezwommen, is dat levensge-
vaarlijk. Ook komen er klachten 
binnen over lawaai en rommel. 
Handhavers surveilleren tijdens 
deze warme zomerdagen extra 
op het water en beschikken sinds 
dit voorjaar over een zogenaam-
de GoPro camera om gevaarlij-
ke situaties in beeld te brengen 
en mensen bewust te maken van 
hun gedrag of ouders te wijzen op 
het gedrag van hun kinderen op 
het water. Ook de varende bos-
wachter is deze weken actief op 
het water en let erop dat het plas-
sengebied schoon blijft en er net-
jes uitziet. Mensen hebben echter 
ook een eigen verantwoordelijk-
heid. Laten we rekening met el-
kaar houden, zodat we allemaal 
kunnen genieten van het mooie 
weer en het unieke natuur- en 
recreatiegebied van de Westein-
derplassen. Dit zijn de belangrijk-
ste regels: Houd je aan de toege-
stane snelheid. Op de Westein-
derplassen geldt een maximum-
snelheid van 12 kilometer per 
uur (buiten 50 meter van de oe-
ver), binnen 50 meter van de oe-

ver en in doorvaarten geldt een 
maximumsnelheid van 6 kilome-
ter per uur. Op de ringvaart is de 
grens 9 kilometer per uur. Snel-
varen is alleen toegestaan op de 
snelvaarbaan voor speedboaten. 
Voor gebruik van de baan heeft 
u een ontheffi  ng nodig. Een ont-
heffi  ng kunt u aanvragen bij de 
gemeente Aalsmeer. 

Geldig vaarbewijs
Neem altijd een geldig vaarbe-
wijs mee. Voor het varen met 
snelle motorboten geldt 18 jaar 
als minimumleeftijd. Jongeren 
tussen de 16 en 18 jaar mogen 
in een motorboot varen die niet 
harder dan 20 km per uur kan. 
Kinderen tussen de 12 en 15 jaar 
mogen alleen in een boot die niet 
harder dan 13 km per uur kan. 
Kinderen onder de 12 jaar mo-
gen niet in een boot met een mo-
tor varen.

Geen alcohol
Drink geen alcohol als u achter 
het roer staat of wees zeer ma-
tig met alcohol. Op overtredin-
gen van de regels staan strenge 
boetes. Meer informatie vindt u 
op: www.vaarbewijzen.nl/boe-
tes-op-het-water. Overlast en za-
ken die niet in de haak zijn kunt u 
melden op de website van de ge-
meente of telefonisch via 0297-
387575. 

Aalsmeer - Kees Markman en 
Marcel Wilkes zijn met diverse 
vrijwilligers gestart met de voor-
bereiding voor de grote Dance 
Classics Show op zaterdag 13 ok-
tober in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Alles wordt 
in kaart gebracht: nooduitgan-
gen, toiletten, posters en boven-
al de aankleding. Gerekend kan 
worden op een sfeervolle inrich-
ting en op een swingende avond! 
Kaarten voor dit gegarandeerd 
gezellig feest zijn nog te bestel-
len, maar aangeraden wordt hier 
niet te lang mee te wachten. De 
animo is groot. Kaarten reser-
veren kan via de website www.
danceclassicsshow.nl. Iedereen 

Grote Dance Classics 
Show in The Beach

die al kaarten heeft gereserveerd, 
krijgt de komende dagen een 
mail met de vraag of het aantal 
bestelde kaarten klopt.

Kudelstaart - Maandagmiddag 
13 augustus rond kwart over drie 
kreeg een bestuurder van een 
witte bestelbus te kampen met 
brand in zijn voertuig. Dit gebeur-
de toen hij op de Legmeerdijk in 
Kudelstaart reed. De toegesnel-
de brandweer had het vuur snel 

geblust. Vermoedelijk is de brand 
ontstaan door een technisch 
mankement. De inzittenden van 
de bestelbus kwamen met de 
schrik vrij. De weg werd afgeslo-
ten ter hoogte van de Mijnshe-
renweg.
Beeld: VTF

Brand in bestelbus

Aalsmeer – De brandweerboot 
is donderdag 9 augustus rond 
half negen in de avond ingezet 
voor een omgeslagen zeilboot 
op de Westeinderplassen. Op de 
zeilboot waren drie personen 
aanwezig. Bij aankomst van de 
brandweer waren alle personen 
al weer op het droge. De brand-
weer heeft de boot terug naar de 
haven gesleept. Zomerstorm. Na 
deze actie geen warm thuis voor 

de heren en dames van het vrij-
willige brandweer-korps. Van-
af half tien in de avond werd zit-
ting genomen in de kazerne aan 
de Zwarteweg in verband met 
de verwachte zomerstorm. Voor-
alsnog lijkt het toch een vrij rus-
tige avond en nacht te zijn ge-
weest. Het heeft fl ink gewaaid, 
maar minder hard dan aangekon-
digd was.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Brandweer in actie voor 
omgeslagen boot

Aalsmeer - Een motorrijder met 
passagier achterop en een au-
to zijn dinsdag 7 augustus rond 
kwart voor zeven ‘s avonds tegen 
elkaar aangereden. Dat gebeur-
de op de Legmeerdijk, voor de 
kruising met de N196. Beide be-

Letsel aan pols stuurders reden ter hoogte van 
de kruising Lakenblekerstraat en 
kwamen op een en dezelfde rij-
baan terecht. Het bleek om een 
kop-staartbotsing te gaan. De 
passagiere van de motorrijder 
hield polsklachten aan de bot-
sing over, zij is door een ambu-
lance naar het ziekenhuis ver-
voerd.
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Kudelstaart - Na een welver-
diende vakantie gaan de muzi-
kanten van Flora, onder leiding 
van dirigent Dick-Jan Veerbeek, 
maandag 20 augustus de repeti-
ties hervatten. Het eerste optre-
den op zaterdag 1 september tij-
dens de jaarlijkse Braderie staat 
weer op de agenda. Tijd dus om 
de instrumenten uit de koff er te 
halen en de muziek op de lesse-
naars te zetten. Heeft u interes-
se een instrument te gaan bespe-

len of wilt u een oude hobby weer 
oppakken, dan bent u van harte 
welkom. Jeugdleden zijn vanzelf-
sprekend ook hartelijk welkom, 
wil je eens kennismaken met mu-
ziek maken, het nemen van proef-
lessen bij Dick-Jan behoort tot de 
mogelijkheden. Bent u/jij geïn-
teresseerd, loop gerust eens bin-
nen tussen 20.00 en 22.00 uur op 
de maandagavond in het clubge-
bouw aan de Wim Kandreef te Ku-
delstaart.

Start repetities bij Flora

Aalsmeer – Radio Aalsmeer is 
van plan om op zondagen een 
live sportprogramma te maken 
met daarin aandacht voor al-
le sporten die in Aalsmeer beoe-
fend worden. Er komen teams die 
eens per maand het programma 
verzorgen. Wat mist er nog? Al-
lereerst meer mensen die vrij-
willig mee willen bouwen aan 
dit sportprogramma: presenta-
toren, redactieleden en technici. 

Ervaring is geen vereiste, Radio 
Aalsmeer leidt je intern op. Daar-
naast wordt contact met sport-
verenigingen gezocht. Ben je lid 
van een vereniging en toch al ie-
dere week op het veld of in de 
zaal te vinden en vind je het leuk 
om bijvoorbeeld telefonisch ver-
slag te doen van de wedstrijd van 
je eigen club? Dan ben jij de ver-
slaggever die Radio Aalsmeer 
zoekt! Contactpersonen van ver-

Sportverslaggevers en contacten bij clubs gezocht

Zelf radio maken bij 
Radio Aalsmeer

KCA Kunstroute op 15 en 16 september

Ons Tweede Thuis

Aalsmeer - De Kunstploeg is net 
terug van vakantie. De hoog-
ste tijd want het nieuwste pro-
ject voor de Kunstroute ‘Groeien 
tot in de hemel’ begint aardig op 
stoom te raken. Het deelnemers-
veld is ook dit jaar weer heel di-
vers en varieert in leeftijd van 
8 tot 88 jaar. Er is gelukkig nog 
ruimte voor meer mensen die 
mee willen doen om een droom 
te delen. Aanstaande zaterdag 18 
augustus is het atelier aan Uiter-
weg 185 daarom open van 13.00 
uur tot 17.00 uur. 

Het is heel simpel. Elke deelne-
mer krijgt aan het begin van dit 
project een aardewerk terracot-
tapot en een geel plantenlabel 
van hout. Dat label is voor de 
naam van het kunstwerk. En ie-
der krijgt de vraag welke droom 
ga jij kweken? De opdracht is om 
te laten zien wat ieder graag zou 
zien groeien. We zijn per slot van 
rekening allemaal de tuinman 
van ons eigen leven. Het gaat er 
om dit met de pot als basis daad-
werkelijk te verbeelden. Planten-
vormen blijken daarbij een heel 
goed vertrekpunt.

Rode draad is oranje
Dus welke droom wil jij zaaien en 
uitbeelden? Het mag heel per-
soonlijk en het mag heel abstract. 
Eerste even een schets maken 
is misschien wel handig. De pot 
moet aan de buitenkant oran-
je blijven. Dat is de rode draad. 
Verder is elk materiaal welkom. 
Het mag over van alles gaan; 

over roltrappen naar het hemel-
dak of smartplanten die huilen, 
een huisje voor iedereen, bloe-
men die nog nooit iemand ge-
zien heeft, reizen die nog niet ge-
maakt zijn of over bomen die tot 
in de hemel groeien. Alles is wel-
kom zolang het met aandacht en 
inspiratie is gemaakt en zolang 
de aardewerk pot de basis vormt. 
Natuurlijk zijn vriendengroepen 
ook welkom voor workshops in 
de ateliers van Femke Kempkes 
en Karin Borgman. Daarnaast 
hoopt de Kunstploeg weer op 
grote diversiteit aan deelnemers 
zodat in het uiteindelijke droom-
kunstwerk de samenleving weer-
spiegeld wordt. Het project is on-
der meer mogelijk gemaakt door 
de gemeente Aalsmeer en door 
de Rabobank. Voor individuele 
deelnemers zijn de kosten tien 
euro. Hiermee wordt de deelna-
me van scholen, gehandicapten-
centra en zorgcentra tegen een 
lager tarief mogelijk.

Ophaaldag Kudelstaart
Deze ophaal- en aanmelddag is 
op zaterdagmiddag 18 augus-
tus van 13.00 tot 17.00 uur bij het 
atelier van Karin Borgman, Ui-
terweg 185. Deelnemers uit Ku-
delstaarts kunnen zaterdag 25 
augustus tussen 10.00 uur en 
12.00 terecht bij Femke Kempkes 
aan de Madame Curiestraat 15. 
Aanmelden voor dit project kan 
via e-mail DeKunstploeg@Xs4all.
nl. Verder is De Kunstploeg te vol-
gen op www.DeKunstploeg.nl en 
via Facebook. 

Doe mee met Droomproject 
van de Kunstploeg

Het Riet
“Het riet, de oeverrand 
fl uist’ren te allen tijde 
belofte in het land 
ginds aan de overzijde”.

Een gedicht van Ida Gerhardt dat, 
voor aan het oprijlaantje van on-
ze woning, in het Belgisch hard-
steen beeld ‘Het andere land’ van 
Hank Beelenkamp is gegrafeerd. 
Een kunstwerk dat geen mooie-
re plek in Aalsmeer zou kunnen 
hebben. Ik ben gek op riet. Het 
uitzicht dat wij hebben is rietoe-
ver, het wuivende riet, zo rust-
gevend. Vooral als de natuur zijn 
gang heeft kunnen gaan en niet 
door nietsontziende maaimachi-
nes is verstoord. Wilgenroosjes, 
zuring, stinksigaren, zij maken in 
die rietoevers een bloemenarran-
gement waar ik als bloemist nog 
steeds stil van word.

Rietzeilen
We hebben op de Westeinder-
plassen bij Burgerveen een heel 
uitgestrekt gebied met rietvel-
den. Deze gebieden zijn drijven-
de velden die elke herfst gemaaid 
worden voor de rietverkoop. Se-
ringenkwekers dekken met het 
riet de seringenstruiken af om 
daarmee een vroege bloei te kun-
nen forceren. Ik vind de seringen-
akkers zo mooi met de stapels 
riet. Onder de rietzudden schijnt 
de meerval een paradijselijke 
schuilplaats te hebben. Ik heb ge-
hoord dat dit de plek is waar ze 
paaien in het voorjaar. In vroeger 
jaren waren deze rietlanden ook 
de plek van verliefde stelletjes die 
met hun zeilboot een plekje kon-
den vinden in de vele slootjes tus-
sen deze rietvelden. Vandaar het 
woord ‘rietzeilen’….

Nico Borgman
Stichting de Bovenlanden maakt 

BOVENLANDEN

van veel aangekochte grond op 
het ogenblik ook rietakkers. Met 
het verschil dat deze velden niet 
drijven, maar het riet wordt aan-
geplant op akkers die afgegra-
ven worden tot de waterlijn en 
een lage natuurlijke beschoeiing 
krijgen. De nieuwe akkers wor-
den na aanplant van de rietpol-
len het eerste jaar met kippen-
gaas omheind omdat anders het 
gevogelte, vooral ganzen, de ver-
se aanplant binnen de kortste ke-
ren weer zouden omploegen. Een 
erg mooie akker met nieuwe aan-
plant is de Nico Borgman akker, 
vernoemd naar de vorige voorzit-
ter van Stichting de Bovenlanden.
Deze akker ligt in een gebied 
waar al veel riet is, bij doorvaart 
de ‘grote brug’. De foto die ik heb 
bijgevoegd is van deze akker.

Plannen
Naast het feit dat ik gek ben op 
rietvelden heeft riet ook een zeer 
goede functie als oeverbescher-
ming en waterzuivering. De Bo-
venlanden heeft in het verleden 
vooroeverbescherming langs 
rietpercelen kunnen aanleg-
gen dankzij subsidies van Rijn-
land. Ook in de toekomst hoopt 
zij weer bijdragen te mogen ont-
vangen. Ons natuurgebied wordt 
steeds mooier en interessanter. 
Na dit rietavontuur op de Poel zie 
ik dat het tijd is om een glaasje 
wijn in te schenken en langzaam 
verder tuff end met mijn sloepje, 
uit te kijken waarover ik de vol-
gende column ga schrijven.

Ideeën? Reacties? 
Graag! bob@bovenlanden.nl 

Aalsmeer - In aanloop naar de KCA 
Kunstroute zaterdag 15 en zondag 
16 september belicht De Nieuwe 
Meerbode een aantal kunstenaars 
die exposeren in eigen atelier. De-
ze week de cliënten van Ons Twee-
de Thuis. 

Bij Mendel, Zwarteweg 98 (voor-
malig Heliomare) komen dage-
lijks mensen met een niet aan-
geboren hersenletsel. Zij hebben 
moeilijke tijden achter de rug. Dat 
wat ooit heel gewoon leek: lopen, 
praten, denken, zien, horen... het 
is allemaal veranderd. Er was een 
tijd dat de wereld op zijn kop 
stond. Maar met strijdlust, door-
zettingsvermogen, aandacht, lief-
de en ondersteuning vanuit Men-
del is er toch weer een bestaan 
opgebouwd dat het leven de 
moeite waard maakt. 

Ontdekkingsreis
Activiteitenbegeleidsters Lia 
Oudshoorn en Maaike van Rijn 
maken onderdeel uit van Men-
del. Zij zijn degenen die de cliën-
ten leren kijken naar mogelijkhe-
den. Samen gaan zij op ontdek-
kingsreis en bieden ondersteu-
ning daar waar nodig is. 
Dat leidt tot bijzondere presta-
ties want wat er in het atelier alle-
maal is te zien is verrassend, wat 
een gevarieerde aanbod! “Ja, wij 
zijn geen knutselclub. Wij maken 
werk om te verkopen. Krijgen ook 
veel opdrachten vanuit de regio.” 
Een grote diversiteit aan beel-

den - allemaal uniek - naast de ve-
le kleurige gebruiksvoorwerpen. 
Ook voor de tuin is er een keur 
aan hebbedingen.zoals hanging-
baskets, vlinders, vissen. Het ene 
kunstwerk nog leuker en mooi-
er dan het ander. Het hele proces 
wordt zelf uitgedacht en uitge-
voerd. Van ontwerpen, het bak-
ken in de oven tot aan het glazu-
ren. 

Leuke wisselwerking
“Er is een aardige wisselwerking 
tussen koper en maker. Je kan 
echt spreken van een win/win si-
tuatie. Voor de één is het zinvol 
met iets moois naar huis te gaan 
en voor de ander fi jn om te zien 
hoe blij men met hetgeen is dat 
zij hebben ontworpen en ge-
maakt. Bovendien hebben wij 
een schat aan betaalbare en ori-
ginele cadeaus.”
Het atelier is vrij te bezoeken, ook 
na de Kunstroute. 

enigingen worden ook gezocht. 
Meer info en aanmelden via: 
info@radioaalsmeer.nl.

‘Echt Esther’ over alopecia
Alopecia betekent letterlijk kaal-
heid, en bestaat in meerdere vor-
men. Esther Sparnaaij besprak in 
de uitzending van 5 juli jl. samen 
met vier gasten enkele minder 
bekende vormen. Zo ontmoet-
te zij Manja Meijer. Na een che-
mokuur groeide haar haar niet 
terug, maar bleef zij kaal. Man-
ja koos ervoor zonder pruik door 
het leven te gaan, maar kwam er-
achter dat dat best lastig is. Verder 
te gast Marion Kremer, zij behar-
tigt de belangen van deelgeno-
ten met de Alopecia Vereniging. 
Ook in de studio Jesse (10) uit Uit-
hoorn. Samen met zijn moeder 
komt hij vertellen over zijn kaal-
heid. Twee jaar geleden werd hij 
in twee weken opeens helemaal 
kaal, nu groeit er wel weer haar, 
maar heeft hij nog wel kale plek-
ken. Op school gaf hij er al spreek-
beurten over om andere kinde-
ren het uit te leggen. Ten slot-
te iemand zonder alopecia, maar 
zeer betrokken bij hen die het wel 
hebben: Tanja Kroezen. Zij is haar-
werker en maakt pruiken die zelfs 
vacuüm om de schedel sluiten. 
Je kunt dan gewoon een koprol 
doen zonder je pruik te verliezen. 
Donderdagavond tussen 19.00 en 
20.00 uur te beluisteren.

Terugblik op vorige 
kinderburgemeester 
In juli 2017 kreeg Derk de ambts-
keten overhandigd van zijn voor-
gangster Sophie en toen werd 
Derk een heel jaar lang de kinder-
burgemeester van Aalsmeer. Hij 
is een aantal keer bij de radio te 
gast geweest en dat hoor je vrij-
dag terug in ‘Let’s Go’.

‘Door de Mangel’ op herhaling 
met Gerda Stokkel
Gedurende het zomerreces zijn er 
zes herhalingen van ‘Door de Man-
gel’ te beluisteren. Aanstaande 
maandag 20 augustus is de uitzen-
ding van 23 april jl. met de Aalsmeer-
se paralympiër de vijfde herha-
ling gedurende het zomerreces. In 
de wekelijkse talkshow noemde de 
zwemster zichzelf een spontane, 
sportieve doorzetter. Zij werd gebo-
ren als Gerda Lampers in de Noord-
oostpolder, maar verhuisde vanwe-
ge de liefde naar Aalsmeerderbrug. 
“Ik leerde mijn man Joop Stokkel 
kennen bij het Nederlands zwem-
team. Daar zwommen we veel in de-
zelfde trainingsbaan en groeide on-
ze liefde voor elkaar”, aldus de zil-
veren en bronzen medaillewinna-
res op de Paralympics. Gerda geeft 
zwemtraining aan sporters met een 
beperking en vindt het een uitda-
ging om iemand met een handicap 
trots te maken op zijn of haar eigen 
kunnen.

De ‘Zomerse 50’
Radio Aalsmeer viert de tropische 
zomer van 2018 met het uitzen-
den van de Zomerse 50, de hitlijst 
met de meest populaire zomer-
hits aller tijden. Luisteraars van 
Radio Aalsmeer kunnen hun favo-
riete zomerhits doorgeven. Stem-
men kan tot en met 12 augustus 
op www.zomerse50.nl. Onder alle 
stemmers wordt een reischeque 
verloot. De Zomerse 50 2018 is bij 
Radio Aalsmeer te horen op zon-
dag 26 augustus tussen 14.00 en 
18.00 uur, en de presentatie is in 
handen van Radio Aalsmeerders 
Frank Bunnik en Walter de Vries. 
De omroep is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. 

LEZERSPOST
Aardbeienbrug is een monument!

De lokale media besteed-
de onlangs aandacht aan een 
persbericht van de gemeente 
Aalsmeer. ‘We gaan de Aard-
beienbrug vervangen en we 
doen dat na advies van groe-
pen uit de samenleving.’ Daar-
onder: ‘de Commissie Ruimte-
lijke Kwaliteit en de Lokale Erf-
goedcommissie.’ Alleen heb-
ben die beide commissies gro-
te bezwaren tegen de voorge-
stelde plannen. Immers; het 
gaat om een gemeentelijk mo-
nument. Een woord dat ner-
gens voorkomt in de gemeen-
telijke publicatie. Daarin staat 
wel dat het advies van beide 
commissies is ‘meegewogen’, 
maar onze eigen belangen, 
zegt de gemeente, gaan voor. 
De gemeente wil gewoon een 
namaakbrug. Dat is dan het 
gevolg van wat ‘dialoog’ heet. 
En wat te denken van een 
voorbeeldfunctie van de ge-
meente Aalsmeer? Als inwo-
ners van een monument daar-
aan iets willen doen, wordt ze 
dat nou niet echt makkelijk ge-
maakt. En de gemeente zelf 
denkt rustig een monument 

te kunnen slopen en daar nog 
mee weg te komen ook. Stich-
ting Oud Aalsmeer zal haar vin-
ger aan deze pols blijven hou-
den. Want al jaren wordt er 
door de vertegenwoordigers 
van deze stichting in de Loka-
le Erfgoedcommissie aandacht 
gevraagd voor het steeds gro-
ter wordende probleem van de 
bruggen in Aalsmeer. Teleur-
stellend dat na jaren van ach-
terstallig onderhoud de ge-
meente Aalsmeer nu dan maar 
denkt te moeten kiezen voor 
sloop van een monument.

Stichting Oud Aalsmeer





Meerbode tuinen- en dierenwedstrijd

Regio - Samen lekker afkoelen!                    Fleur Timmerman

Kudelstaart - “Vanwege het hele warme en zonnige weer 
kreeg ik, Shai, een heerlijk verkoelend ijsje van mijn baasjes. 
Ik geniet hier iedere keer weer van, maar ‘s avonds in de tuin, 
als de zon al aan het ondergaan is, smaakt het toch echt het 
lekkerst!

Familie van Oostrum

Aalsmeer - “Geen foto van mijn tuin, want die is niet erg 
mooi. Woon hier nog maar 1 jaar. En ik heb niet echt groene 
vingers. Wat ik mooi vind, is deze zonnebloem die mijn zoon-
tje van 7 heeft geplant uit een AH moestuin doosje. We had-
den nooit gedacht dat deze zo mooi zou worden. Wat prach-
tig was om te zien is dat de hommels er vaak in zaten op zoek 
naar stuifmeel.”

Mariska Schuit

Aalsmeer - “Wij hebben een klein tuintje, maar elk jaar lukt 
het toch weer om er wat moois van te maken, voor ons is 
thuis vakantie, alles bij de hand wat wil je nog meer.”

Jan en Marilou van Grieken

Aalsmeer - “Hoezo warm? Het kan nog warmer, gewoon over 
je moeder gaan liggen! Moederpoes Zoëy vindt het prima. 
Zoon Solo bijna 10 weken oud zoekt nog bescherming.”

Sissy Mijwaart

Regio - “Even afkoelen. Porky weet er wel raad mee.”

Linda Nederveld

Regio - “Hallo! Dit is Senna. Ze vindt het heerlijk om tijdens 
deze warme dagen om uit te waaien in de auto.”

Annet

Aalsmeer - “Onze hond Jamie is dikke maatjes met de hond 
van onze vrienden, Meggie. De pret straalt er vanaf.”

Dirk Spaargaren

Regio - “Deze knaap heb ik opgenomen vanaf de veerboot 
richting Borkum. De bemanning vraagt heel expliciet om de 
meeuwen niet te voeren maar dat hebben ze zelf kennelijk 
niet door.”

John Kochen

Regio - “Dit is Snoesje, mijn lapjeskat. Ze wil altijd dolgraag 
naar buiten, lekker in de tuin liggen en kijken naar beestjes 
die rondvliegen. Het liefst wil ze dat ik ook buiten kom, want 
dan voelt ze zich veiliger. Ik pak dan vaak mijn camera om fo-
to’s van haar te maken en hoe ze dan kijkt haha, echt een ge-
weldig leuke blik. Die grote sprekende ogen die je dan aan-
staren. Mijn lieverd!”

Amanda Blom

Aalsmeer - “Wat zou het leuk zijn als de foto van onze fantasti-
sche Parson Russell Terriër geplaatst zou kunnen worden in de 
Meerbode. Djuna gaat altijd mee op onze boot en houdt dan al-
les in de gaten. Zwemmen is haar grootste hobby en dat valt dus 
prima te combineren met het varen.”

Tanya Elzas

Aalsmeer - “Whoopi als geheim agent!”       Maryan van Veen

Twee vrienden

IJsje voor Shai

Uitwaaien

Niet voeren

Geweldige blik

Geheim agent

Zonnebloem

Alles bij de hand

Dikke pret

Even afkoelen

Hoezo warm?
Varen met Djuna

12 16 augustus 2018





14 16 augustus 2018

Kudelstaart - Een potje voetbal 
is nog altijd een populaire bezig-
heid. In woonwijken kan dat op 
pleintjes maar leuker is natuurlijk 
‘ballen’ op een grasveldje. Vooral 
wanneer daar voorzieningen bij 
zijn gemaakt, zoals een omhei-
ning van het veldje en een twee-

tal doelen. Je zou zeggen: pri-
ma veldje dus, achter Geerland 
in Kudelstaart. Wie even dichter-
bij komt treft een pokdalig gras-
veldje aan waar het groen we-
lig tiert. Niets mooie grasmat. Of 
is dit speciaal bestemd voor een 
potje voetbal met hindernissen?

Voetballen met hindernissen?

Bloementoernoei 
midgetgolfclub

Aalsmeer - De banen van Midget-
golfclub Aalsmeer zijn op zaterdag 
18 augustus gesloten voor recre-
atief midgetgolfen. Op deze dag 
wordt het jaarlijkse Bloementoer-
nooi gespeeld. Leden, ingeschre-
ven bij de Nederlandse Minigolf 
Bond, uit het hele land hebben 
een uitnodiging gekregen. Kijkers 
zijn van harte welkom, mits zij niet 
tot last van de spelers zijn. Op een 
andere dag kan zelf weer gespeeld 
worden. De midgetgolfbaan in de 
Beethovenlaan is iedere dag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.

Bridgeclub 
Onder Ons

Aalsmeer - Op woensdag 8 au-
gustus werd al weer de 14e zo-
merdrive georganiseerd door 
Bridgeclub Onder Ons. 
Volgende week is de 15e en laat-
ste drive die meetelt voor de zo-
mercompetitie waarna op 22 au-
gustus een gezellige slotdrive 
wordt gehouden.
Iedereen die acht of meer keer 
heeft meegedaan, betaalt geen 
inleggeld. Er zijn leuke prijs-
jes voor de beste paren, even-
als lekkere hapjes om de zomer-
competitie af te sluiten. Toch nog 
een behoorlijke opkomst: 26 pa-

ZABO zoekt nog een 
zaalvoetbalteam
Aalsmeer – Zaalvoetbalvereni-
ging Aalsmeerse Bedrijven en 
Omgeving (de ZABO) zoekt voor 
het aankomende seizoen 2018-
2019 nog één zaalvoetbalteam 
die de competitie komt verster-
ken. Bij één nieuwe aanmelding 
kan er volgende maand in sep-
tember gestart worden met acht 
deelnemende zaalvoetbalploe-
gen.

Liefst 3 aanmeldingen
De insteek van het Zabo-bestuur 
is natuurlijk om weer ouderwets 
een competitie te draaien met 
tien ploegen, met sportief zaal-
voetbal en gezelligheid na afloop 
in de kantine. Hiervoor zijn dan 
drie aanmeldingen noodzakelijk. 

De wedstrijden worden gespeeld 
in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg, in sporthal de Water-
lelie aan de Dreef of in de Proos-
dijsporthal aan de Edisonstraat in 
Kudelstaart. Dus geen verre reisaf-
standen, maar altijd dicht bij huis! 
De aftrap van de eerste wedstrijd 
is om 19.00 uur, de tweede wed-
strijd start om 19.45 uur, de derde 
vangt 20.30 uur aan en de laatste 
zaalvoetbalpartij begint om 21.15 
uur. De voorbereidingen voor het 
nieuwe zaalvoetbalseizoen zijn in 
volle gang. Voor verdere informa-
tie en aanmelden kan er contact 
worden opgenomen met de Za-
bo-secretaris Richard Piller via 06-
37346909 of stuur een mail naar:  
info@zaboaalsmeer.nl

Gerard en Wim 
winnen bij 

Ouderensoos 
Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis ’t Podium te Kudelstaart, van 
13.30 tot 16.30 uur. Jokert u ook 
zo graag, kom dan eens naar het 
Dorpshuis. Op donderdag 9 au-
gustus is het jokeren gewon-
nen door Gerard de Wit met 249 
punten, tweede werd Bets Teu-
nen met 575 punten en als derde 
eindigde Riet Pothuizen met 773 
punten. Bij het klaverjassen was 
deze week Wim Buskermolen Pzn 
met 5313 punten eerste. Huub 
Bouwmeester volgde met 4969 
punten en Regina Geleijn werd 
derde met 4785 punten. Naast 
jokeraars kan de vereniging ook 
nog klaverjassers gebruiken. Kom 
gerust eens kijken.Voor inlichtin-
gen, mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Start Seizoen 
BV Oostend

Aalsmeer - Op maandag 3 sep-
tember start BV Oostend met het 
koppelklaverjassen in gebouw het 
Middelpunt in Nieuw-Oosteinde. 
De aanvang is om 20.00 uur en de 
zaal gaat open om 19.30 uur. Het 
inschrijfgeld bedraagt €1,50 per 
persoon. Er zijn op het eind van 
het seizoen prijzen voor de beste 
drie koppels. Op de avonden zelf 
is er een loterij waar ook prijzen 
mee te verdienen zijn.

Koppelkaarten 
op Dreef 1

Aalsmeer - Vrijdag 17 augus-
tus vindt een koppelkaartavond 
plaats in gebouw Dreef 1. De 
avond gaat van start om 20.00 uur 
maar de zaal is al een half uur eer-
der open. De uitslag van het kop-
pelkaarten op vrijdag 10 augus-
tus is als volgt; het koppel Man-
fred de Grauw en George Lem-
merzaal met 5600 punten op 
nummer één, als tweede het kop-
pel Mia Huijkman en Corry Balder 
met 5371 punten en op drie: Krij-
na Verhoef en Miep Bloemen met 
5065 punten. De poedelprijs ging 
naar het koppel Miep Wolf en Pia 
Hansen (3301 punten). Met het in-
gaan van het nieuwe seizoen kun-
nen er weer kaartfanaten bij, dus 
als u op de vrijdagavond niets te 
doen heeft kom dan naar de Dreef 
om een kaartje te leggen.

Aalsmeer – Om sporten te stimu-
leren en zoveel mogelijk kinde-
ren in beweging te krijgen, wordt 
er vanaf zaterdag 1 september 
een wekelijkse sportinstuif ‘Bas-
ket Stars’ georganiseerd. Iedereen 
van 6 tot en met 12 jaar is wel-
kom op deze trainingen, die ge-
geven gaan worden in sportcen-
trum De Waterlelie aan de Dreef 
in de Hornmeer.
Het initiatief van ‘Basket Stars’ 
komt vanuit Basketbal Vereniging 
Aalsmeer. Er zullen dan ook er-
varen trainers aanwezig zijn om 
met de kinderen te werken aan 
hun sportieve vaardigheden. Bij 

‘Basket Stars’ wordt gewerkt aan 
het ontwikkelen van de motori-
sche vaardigheden, waarbij zo-
veel mogelijk gebruik wordt ge-
maakt van de basketbal. Door het 
toevoegen van het balsport ele-
ment kan er extra aandacht be-
steed worden aan bijvoorbeeld 
hand-oog-coördinatie en reactie-
vermogen. Ook zal teamspel een 
belangrijke rol spelen bij de ‘Bas-
ket Stars’ trainingen. Meer infor-
matie over dit initiatief van enke-
le jeugdleden van Basketbal Ver-
eniging Aalsmeer is te vinden op 
facebook via http://basketstars.
wixsite.com/aalsmeer.

Nieuw initiatief
‘Basket Stars’ voor kinderen

Aalsmeer – Wie pakt de eerste 
prijs van het seizoen? Het ant-
woord op deze vraag wordt ge-
geven op zaterdag 25 en zondag 
26 augustus. The Dome in Houten 
vormt dan het strijdtoneel van de 
jaarlijkse SuperCup.

Dames
Zaterdag 25 augustus luiden de 
dames het nieuwe seizoen in. Vir-
to/Quintus en OTTO Work Force/
VOC gaan om 17.00 uur strijden 
voor de felbegeerde Cup. Tijdens 
de bekerfinale in Almere ging 
VOC er met de titel vandoor, lukt 
het Quintus om revanche te ne-
men tijdens de SuperCup? Voor-
afgaand aan het duel speelt de 
A-jeugd van beide ploegen een 
wedstrijd tegen elkaar om 14.30 
uur.

Heren
Zondag 26 augustus bepalen 
Green Park/Aalsmeer en Her-
pertz/Bevo HC wie de Cup om-
hoog mag houden. Het beginsig-
naal klinkt om 16.00 uur. Gaat de 
landskampioen of de bekerwin-
naar er met de eerste prijs van het 
seizoen vandoor? De A-jeugd van 
Aalsmeer en Hellas nemen het 
om 13.00 uur als voorproe�e te-
gen elkaar op.
  
 
Tickets
Tickets kunnen besteld worden 
via de site: https://www.handbal-
supercup.nl/tickets/. Dagkaarten 
geven toegang tot de SuperCup 
finale en de wedstrijd van de A-
jeugd. Ook zijn er passe-partouts 
verkrijgbaar.

Wie pakt de eerste prijs van het seizoen? 
Heren en A-jeugd Greenpark/
Aalsmeer bij SuperCup 2018

1385 duiven 8e. Jack Spook uit 
Aalsmeer werd 2e (afdeling 14e), 
en Comb. van Ackooy uit Hoofd-
dorp 3e (16e in de afdeling). Om 
08.00 uur werden de Natour dui-
ven (Oude en Jonge duiven) in 
vrijheid gesteld, en deze vlucht 
was een prooi voor Cees van 
Vliet uit Kudelstaart. Zijn duif 16-
138 werd 1e met een gemiddel-
de snelheid van 1583,668 mpm.
(93,8 Km/u). Comb. van Leeuwen 
& v. Grieken uit Aalsmeer werd 2e 
en Comb. van Ackooy uit Hoofd-
dorp pakte de 3e plaats. Deze 3 
liefhebbers rolden ook het rayon 
op en werden daar ook 1, 2 en 3, 
en Gerard & Lies v.d. Bergen was 
de 4e in de uitslag. De uitslagen 
zijn als volgt: 

Peronne 282 duiven 
en 11 deelnemers
1. J.H. van Duren Amstelveen. 2. 
J. Spook Aalsmeer. 3. Comb. van 
Ackooy Hoofddorp. 4. L. v.d. Sluis 
Uithoorn. 5. Gerard & Lies v.ds. 
Bergen Kudelstaart. 6. P. v.d. Me-
ijden Aalsmeerderbrug. 7. C. van 
Vliet Kudelstaart. 8. A.J. van Bel-
zen Kudelstaart. 9. W. Wij�e De 
Kwakel. 10. Tim Rewijk De Kwakel
11. Th. v.d. Wie Aalsmeer.

Roosendaal 432 duiven 
en 12 deelnemers
1. C. van Vliet Kudelstaart. 2. 
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer. 3. Comb. van Ackooy 
Hoofddorp. 4. Gerard & Lies v.d. 
Bergen Kudelstaart. 5. E. Wiersma 
Amstelveen. 6. P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug. 7. W. Wij�e De 
Kwakel. 8. Th. v.d. Wie Aalsmeer. 
9. A. v.d. Wie Aalsmeer. 10. A.J. 

van Belzen Kudelstaart. 11. D. 
Baars Kudelstaart. 12. M. de Block 
Aalsmeer

Eindstand Kampioenschap 
oude duiven.
Onaangewezen: 1. Comb. van 
Ackooy Hoofddorp. 2. Gerard & 
Lies v.d. Bergen Kudelstaart. 3. 
J.H. van Duren Amstelveen. 4. C. 
van Vliet Kudelstaart. 5. W. Wijf-
je De Kwakel. 6. P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug. 7. Comb. v. 
Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer. 
8. A.J. van Belzen Kudelstaart. 
9. D. Baars Kudelstaart. 10. Da-
rek Jachowski Mijdrecht. 11. A. 
v.d. Wie Aalsmeer. 12. J.A. van 
Dijk Aalsmeer. 13. L. v.d. Sluis Uit-
hoorn. 14. Comb. Baas & Berg de 
Kwakel. 15. Th. v.d. Wie Aalsmeer. 
16. M. de Block Aalsmeer. 17. Tim 
Rewijk De Kwakel
Aangewezen: 1. Gerard & Lies v.d. 
Bergen Kudelstaart. 2. C. van Vliet 
Kudelstaart. 3. Comb. van Ackooy 
Hoofddorp. 4. J.H. van Duren Am-
stelveen. 5. W. Wij�e De Kwakel. 6. 
P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
7. A.J. van Belzen Kudelstaart. 8. 
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer. 9. A. v.d. Wie Aalsmeer
10. D. Baars Kudelstaart. 11. 
L. v.d. Sluis Uithoorn. 12. Da-
rek Jachowski Mijdrecht. 13. Th. 
v.d. Wie Aalsmeer. 14. J.A. van 
Dijk Aalsmeer. 15. M. de Block 
Aalsmeer. 16. Tim Rewijk De Kwa-
kel. 17. Comb. Baas & Berg de 
Kwakel

Duifkampioenschap
1, 2 en 3 C. van Vliet Kudelstaart
4 Comb. van Ackooy Hoofddorp
5. J.H. van Duren Amstelveen.

Postduiven Vereniging ‘de Telegraaf’
Van Vliet en Van Duren winnaars 
van ‘Roosendaal’ en ‘Peronne’

Aalsmeer - Leonard van Rijn, de 
jongste van drie broers, is op late-
re leeftijd pas besmet geraakt met 
het virus dat wielrennen heet. 
“Ik was te zwaar, zat lichamelijk 
niet goed in mijn vel en ben ge-
woon een beetje gaan fietsen om 
mijn hoofd leeg te maken.” Al-
dus de veertiger. “Fietsen is echt 
een uitlaadklep. Inmiddels fiet-
sen mijn vrouw, zoon Chris, doch-
ter Daphne en twee broers ook.” 
“We zijn echt de Familie Race-
fiets hoor”, vult vrouw Gaby la-
chend aan. Leonard fietst als hob-
by (heeft inmiddels een ploeg-
je van acht vrienden dat zichzelf 
‘Stelletje Koekebakkers’ noemt), 
trapt dagelijks veertig kilometer 
van en naar zijn werk en doet te-
vens mee aan races door het he-
le land; voor de IJsselmeerchal-
lenge, Amstelgoldrace, 24 uurs 
van Zandvoort en Elfstedentocht 
draait hij zijn hand niet om en 
de Mont Ventoux heeft hij meer-
der keren bedwongen. Vanwege 
deze berg in Frankrijk heeft zijn 
moeder deze krant benaderd. Zij 
heeft namelijk vanaf de geboor-
te van haar jongste telg MS, een 
ziekte van het centraal zenuw-
stelstel. Mevrouw Van Rijn haalt 
hierover meteen een onduide-
lijkheid weg: “Het is dus niet een 
spierziekte, zoals velen denken!” 
De vrolijke dame op leeftijd zegt 
verder: “Lichamelijk heb ik al vijf-
tig jaar MS, zit inmiddels aan mijn 
rolstoel gekluisterd, maar in mijn 
hoofd ben ik niet ziek. Voel me 
zelfs nog jong. Ik ben zo trots op 
Leonard.” En lachend: “Hij is wel 
een beetje gek hoor, maar gewel-

dig wat hij allemaal doet. Maar 
ik ben ook trots op onze andere 
zoons Roel en Bob.”

Mont Ventoux
Leonard: “Ik zag overal goe-
de doelen, ben gaan zoeken en 
kwam de organisatie ‘Klimmen te-
gen MS’ tegen. Omdat mijn moe-
der die ziekte heeft was het dui-
delijk dat ik voor dat doel ben ge-
gaan. In juni 2013, ik was inmid-
dels dertig kilo lichter, heb ik drie 
keer de Mont Ventoux beklom-
men en haalde hierbij vijfentwin-
tighonderd euro op. Dat afzien 
voelt goed. Zonder mijn buurman 
Hans Spaargaren zou het me ove-
rigens niet lukken hoor. Die doet 
zoveel voor mij. Hij was erbij in 
2014, 2015 en 2016 (toen ging ik 
vier keer die berg op). In 2017 was 
ik als begeleider mee met mijn 
middelste broer Roel en afgelo-
pen juni heb ik hem zelf weer vijf 
keer beklommen.” Het vergt na-
tuurlijk enorm veel trainingstijd 
en er is veel geld nodig om onder-
zoek te doen naar MS. “Donaties 
zijn dan ook meer dan welkom. 
Vind mij op Facebook of doneer 
nog via https://deelnemers.klim-
mentegenms.nl/projects/stelle-
tje-koekenbakkers-klimmen-te-
gen-ms-2018”, zo zegt de spor-
tieve wielrenner. En tot slot: “Mijn 
motto is: De Mont Ventoux be-
klimmen is één dagje afzien voor 
mij, maar MS heb je je hele leven.” 
Volgend jaar zes keer die berg 
dus, Leonard? Hij kijkt zijn familie 
even aan en lacht. Het zit er dik in.

Door Miranda Gommans

De Mont Ventoux op 
tegen ziekte MS

Aalsmeer - Zaterdag 12 augus-
tus waren er twee vluchten, de 
eerste Natour vlucht vanuit Roo-
sendaal (gem. afstand 84 km) en 
een Jonge duivenvlucht vanuit 
het Franse Peronne (gem afstand 
289 km). Op beide vluchten 
stond een matige westenwind. 
Om 07.15 uur werden de duiven 

in Peronne in vrijheid gesteld. 
Om 10.26.35 uur klokte John van 
Duren in Amstelveen zijn 18-701, 
en met een gemiddelde snel-
heid van 1527,608 meter per mi-
nuut (91,7 Km/u) werd dit duif-
je de winnaar.in de Afdeling met 
6433 duiven in concours werd 
hij 12e en in het Rayon tegen 

Aalsmeer - Altijd al willen leren 
windsurfen? Pak dit jaar jouw 
kans! Dit jaar wordt weer van-
uit de Windsurfclub Aalsmeer 
de Summer Academy georgani-
seerd. Kom op woensdag 22 en 
donderdag 23 augustus kennis-
maken met deze fantastische leu-
ke en gezellige watersport! Voor 
slechts 20 euro, inclusief materi-
aal, een wetsuit, theorie- en prak-
tijkuitleg en een consumptie leer 
je in een sessie van drie uur de 
basis van het windsurfen. Bei-

de dagen zijn opgedeeld in twee 
sessies. De ochtendsessie vindt 
plaats van 10.00 tot 13.00 uur en 
de middagsessie van 14.00 tot 
17.00 uur. Schrijf je samen met 
vriendinnen, vrienden, broer-
tjes, zusjes, nee�es of misschien 
wel ouders in voor één of meer-
dere sessies op en van de (of bei-
de) dagen. Voor meer informa-
tie of inschrijven: stuur een mail-
tje naar info@incaseofwater.nl of 
stuur een berichtje via Facebook: 
Summer Academy.

Summer Academy 2018

ren traden in het strijdperk en er 
werd weer verwoed gekaart om 
de planten, deze keer mooie pot-
lelies. De uitslag in de A-lijn: 1e 
net als verleden week Jaap en 
Henk Noordhoek met 65.83%, 
2e Cock van der Maarl en Her-
man van der Peet met 56.67 en 
3e Hennie Jooren en Nico Tas met 
56.25%. In de B-lijn werd met een 
score van maar liefst 69.44% de 
eerste plaats opgeëist door Mimi 
Janszen en Lies Talsma, 2e wer-
den Joke Hendrikse en Rietje van 
der Zwaard met 57.99% en op de 
derde plaats eindigden Jan en Jel-
ly Breetvelt met 57.29%. Deelne-
mers aan de slotdrive op woens-
dag 22 augustus dienen om 19.15 
uur aanwezig te zijn in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. 
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Rondje Westeinderplassen: Zo mooi!






