
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

DEZE WEEK:

 Agenda

 Participatieavond over 
woningbouw Hornmeer

 Vogelbeurs in De Baccara

Geen krant?
0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-341900 1EDITIE: AALSMEER 1

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 20 AUGUSTUS 2015

op 6 september

Ride foR the Roses
fiets mee voor het goede doel!

schrijf je in op 
www.RidefortheRoses.nl

Kijk verderop in deze krant

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGERS/STERS
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor Aalsmeer-Dorp (360 kranten)

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Beste honing komt uit Aalsmeer!
Imker Roel Naber opnieuw 
Nederlands kampioen
Aalsmeer - Op 1 augustus is in het 
Drentse Zuidlaren de jaarlijkse lan-
delijke honingkeuring georgani-
seerd. Voor de derde maal deed de 
Aalsmeerse imker Roel Naber mee 
aan de competitie en voor de derde 
keer stond hij in de top van de Ne-
derlandse imkerij. Zowel in de klas-
se vloeibare honing als bij de kristal-
liserende honing behaalde de heer 
Naber de volle 100 punten! Met een 
totaal van 200 punten een prachti-
ge score. Dit keer was het een nek-
aan-nekrace met een andere im-
ker, die eveneens 200 punten scoor-
de. De kampioen werd uiteindelijk 
de honing met het laagste vocht-
gehalte. Roel Naber had een vocht-
percentage van 17 procent. De ho-

ning op de 2e plaats had een vocht-
percentage van 17,1 procent. Met dit 
minimale verschil is Roel Naber dus 
voor de derde keer op rij algemeen 
kampioen geworden bij de lande-
lijke honingkeuring. Een fantasti-
sche prestatie. De heer Naber im-
kert onder andere in de bijenstal bij 
kinderboerderij Boerenvreugd aan 
de Beethovenlaan. De overheerlij-
ke honing is uiteraard ook te koop 
in de winkel van Boerenvreugd. Een 
pot van 350 gram kost slechts 5 eu-
ro. De Boerenvreugd bijen werken 
dagelijks hard aan nieuwe honing. 
Ook is er op het terrein van de kin-
derboerderij een insectenhotel ge-
bouwd, waar onder andere metsel-
bijen in wonen. 

Aalsmeer - Op zondag 6 septem-
ber is Aalsmeer voor de tweede keer 
gastgemeente van Ride for the Ro-
ses. Bij dit bijzondere wielerevene-
ment stappen jong en oud op de 
fiets om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Ook het College van Aalsmeer 
fietst mee om haar steentje bij te 
dragen aan de strijd tegen kanker. 
Burgemeester Jeroen Nobel, na-
mens het college: “Als gemeente-
bestuur zijn wij trots dat Aalsmeer 
gastgemeente van de Ride for the 
Roses is. Het bijzondere van dit eve-
nement is dat iedereen mee kan 
doen, want er zijn verschillende 
tochten in onze regio uitgezet. Stuk 
voor stuk prachtige routes langs on-
der meer onze unieke Westeinder-
plassen. Ik nodig alle Aalsmeerders 
uit om mee te doen. Geld voor on-

derzoek naar kanker is en blijft hard 
nodig. Laten we op 6 september sa-
men op de fiets stappen en er met 
elkaar een onvergetelijke dag van 
maken. Hoe meer deelnemers hoe 
beter voor het goede doel: KWF 
Kankerbestrijding.” 

Ook ambtenaren op de fiets
Burgemeester Nobel en de wethou-
ders Gertjan van der Hoeven, Ad 
Verburg, Jop Kluis en Tom Verlaan 
gaan allen deelnemen aan de toer-
tocht van 25 kilometer. De vijf bena-
drukken nogmaals dat je geen pro-
fessionele fietser hoeft te zijn om 
mee te doen. De 25 en 50 kilome-
ter routes zijn er juist zodat mensen 
met hun familie of vrienden op de 
fietst stappen voor het goede doel 
en gewoon een leuke, sportieve dag 
hebben. Het college krijgt overigens 

versterking van collega’s en ver-
schijnt met een grote groep aan de 
start. Zeker vijftig ambtenaren stap-
pen namelijk ook op de fiets voor 
het goede doel. 
Doet u/jij ook mee? Schrijf nu in om 
ook mee te fietsen.  Er kan gekozen 
worden uit de cycletour van 100 ki-
lometer en recreatietochten van 25 
en 50 kilometer. Aanmelden als vrij-
williger is ook mogelijk. Graag zelfs, 
want de organisatie van de Ride for 
the Roses kan extra helpende han-
den goed gebruiken. Meer informa-
tie op: www.ridefortheroses.nl. In-
schrijven is heel eenvoudig en kan 
ook via de website. 
In verband met de Ride for the Ro-
ses zijn enkele wegen tijdelijk af-
gesloten voor het verkeer. Hierover 
meer informatie op: www.aalsmeer.
nl/wegafsluitingRide.

Fiets mee of meld aan als vrijwilliger

Deelname voltallig college 
aan Ride for the Roses

Laatste week tuinen- en dierenwedstrijd

Nieuwe inspiratie voor de 
tuin na droomreis Mexico
Aalsmeer - De tuinen- en dieren-
wedstrijd van de Nieuwe Meerbo-
de gaat de laatste week in. Nog één 
week krijgen inwoners de mogelijk-
heid om hun pareltjes van tuinen 
en leuke foto’s van dieren te tonen 
aan anderen in de krant. De redac-
tie heeft de afgelopen twee maan-
den genoten van alle bijdragen. Wat 
een prachtige tuinen en wat ge-
nieten mensen toch van hun ‘ei-
gen plekje’ bij hun huis. Lief en aan-
doenlijk zijn vooral de foto’s van 
dieren. Niet alleen huisdieren zijn 
op de gevoelige plaat vastgelegd, 
maar ook regelmatige tuinbezoe-
kers zijn gekiekt. Mussen, merels, 

uilen, egels en onder andere vlin-
ders. Prachtig allemaal. Het wordt 
nog een heel ‘gepuzzel’ wie uitein-
delijk beloond wordt met een ca-
deaubon van Tuincentrum Het Oos-
ten. De twee hoofdprijswinnaars 
(tuin en dier) mogen elk voor 100 
euro gaan shoppen in het tuincen-
trum aan de Aalsmeerderweg en 
de twee (tuin en dier), die eindigen 
op plaats twee, mogen de kar volla-
den voor elk 50 euro. Nog niet mee-
gedaan aan de tuinen- en dieren-
wedstrijd? Komende week de laat-
ste kans. Wie weet staat uw/jouw 
foto volgende week gekleurd op de 
voorpagina. Een foto met verhaaltje 

sturen kan naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. 

Nooit vergeten
Deze week krijgt de foto van Lenie 
en Gaby Captijn een plaatsje op de 
voorpagina. Werkelijk een schitte-
rende tuin. “Na een tuin van alleen 
maar tegels zijn wij na onze droom-
reis naar Mexico met nieuwe inspi-
ratie naar huis gekomen om on-
ze tuin in Mexico stijl te verande-
ren. Dit om zo onze droomreis nooit 
te vergeten. Zelf hebben we onze 
ideeën op papier gezet en uitge-
werkt en dit is het geworden. Is het 
geen plaatje? Drie zitgedeeltes, een 
lounge gedeelte, een zon gedeelte 
en niet te vergeten de overkapping 
met eetgedeelte. Zo gezellig om te 
zitten, bekleed met accessoires uit 
diverse vakantie bestemmingen”, 
aldus Lenie Gaby uit de Moslaan in 
Kudelstaart. 

Groene herrieschoppers
En voor de bijdrage van Marga Vijf-
huizen is ook plaats gemaakt op de 
voorpagina: “In de Vlinderwijk zijn 
inmiddels ook regelmatig halsband-
parkieten te zien. De zaden van de 
berkenboom en natuurlijk de pin-
da’s, die wij ophangen, zijn zeer in 
trek bij deze prachtige vogels. Ge-
lukkig worden de mussen, kool- en 
pimpelmezen en Turkse tortels niet 
verdreven door deze groene ‘herrie-
schoppers’. Wij genieten er echt van 
en waarschijnlijk worden het wel 
meer dan twee exemplaren als de 
appels van onze buurman rijp zijn.”

Kudelstaarter vast tot volgende zitting

Aanhouding 20-jarige 
na bedreiging met mes
Aalsmeer - Om vier uur ‘s nachts 
op woensdag 12 augustus zijn een 
vijftal inwoners bedreigd door een 
20-jarige man uit Kudelstaart. De 
jongeren zaten op een bankje bij het 
Hortensiaplein toen de Kudelstaar-
ter zich bij hen voegde. Hij vroeg 
om een sigaret, wilde bellen met ie-
mands telefoon en ging vervolgens 
zitten op de snorfiets van één van 
de jongeren. Hier zaten de sleu-
tels nog in. Omdat ze bang waren 

dat hij er met de snorfiets vandoor 
zou gaan, werden snel de sleutels 
verwijderd. Hierop trok de man uit 
Kudelstaart een mes. Er is door de 
jongeren aangifte gedaan. De poli-
tie heeft de 20-jarige aangehouden 
voor poging tot diefstal en bedrei-
ging. De Kudelstaarter is op 14 au-
gustus voorgeleid bij de rechter en 
deze heeft besloten dat de 20 jarige 
tot de volgende zitting op 24 augus-
tus in de cel blijft. 

Aalsmeer - Op maandag 17 augus-
tus rond drie uur in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de rotonde van de Machineweg met 
de Hornweg. Een 66 jarige automo-
biliste uit Aalsmeer reed stapvoets, 
maar had toch te laat de naderende 
fietsster in de gaten. Deze 35 jari-

ge inwoonster kwam ten val en liep 
een hoofdwond op. Ze bloedde he-
vig en is per ambulance vervoerd 
naar het Amstelland ziekenhuis. De 
ongevallendienst is ter plaatse ge-
weest om nader onderzoek te zoek 
naar de exacte oorzaak van het on-
geval. 

Aanrijding op rotonde Hornweg
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

In Aalsmeer kunnen de rode fietsen van de Ride for the Roses wel geteld wor-
den. Ze staan op tal van plaatsen. Goed idee en fiets u/jij ook mee?

Download gratis de ‘telapp’
1e Nationale fiets-telweek
Aalsmeer - De gemeente doet sa-
men met de Stadsregio mee aan de 
eerste nationale fiets-telweek van-
af 14 september dit jaar. Doel is om 
te achterhalen waar er veel gefietst 
wordt, welke routes worden geko-
zen en hoe snel er gefietst wordt. 
Deze informatie wordt gebruikt om 
het fietsnetwerk in Aalsmeer en Ku-
delstaart verder te verbeteren. Van-
af 17 augustus kunnen fietsers de 
‘app’ van de fiets-telweek down-
loaden. Met de telgegevens wordt 
inzichtelijk welke fietspaden wor-
den gebruikt en door hoeveel fiet-
sers. Hoe snel er wordt gefietst en 
waar fietsers de grootste vertragin-
gen oplopen. Zo krijgt de gemeente 
beter zicht op locaties en knelpun-

ten waar de meeste winst voor fiet-
sers behaald kan worden. 
Wethouder Verkeer Ad Verburg: 
“Ik hoop dat zoveel mogelijk inwo-
ners van de gemeente de app gaan 
downloaden. De fietsgegevens zijn 
voor ons essentieel. Hiermee kun-
nen we goed onderbouwen op wel-
ke investeringen in fietsvoorzienin-
gen we extra accent kunnen leg-
gen.”
Voor autoverkeer wordt al jaren da-
ta verzameld met hetzelfde doel, 
voor fietsers is deze technologie 
nu in opkomst. De fietstelgegevens 
zijn dus essentieel zodat de gege-
vens gelijkwaardig worden aan die 
van de auto. Voor meer informatie: 
www.nationalefietstelweek.nl.

Varen met het Rode Kruis
Aalsmeer - Net als in voorgaan-
de jaren organiseert het Rode 
Kruis Aalsmeer ook dit jaar weer 
een boottocht voor ouderen, men-
sen met een handicap en chronisch 
zieken. Op maandag 14 september 
zal er, met een grote partyboot, die 
goed toegankelijk is voor rolstoelen, 
een tocht gemaakt worden over de 
Ringvaart richting Leiden en omge-
ving. De gasten kunnen weer genie-
ten van de boottocht, maar ook van 
de koffie of thee met gebak en als 
lunch een ‘koffietafel’. Tijdens de te-
rugtocht wordt er nog eens koffie 
of thee geserveerd. De boot kan al-

leen uitvaren als er minimaal 80 tot 
90 gasten aan boord meevaren, zo-
dat in ieder geval de kosten kunnen 
worden gedekt. De kosten voor de-
ze dag varen plus drankjes en de 
lunch komen op 45 euro per per-
soon. Gasten en leden van het Ro-
de Kruis krijgen 5 euro per persoon 
korting. 
Wilt u op 14 september ook mee op 
deze boot en mee genieten van de 
rondvaart? Aanmelden kan bij Ine-
ke Hoogeveen via 328613 of Marie 
Kluinhaar via 342228. De aanmel-
ding moet wel uiterlijk op maandag 
24 augustus binnen zijn.

Samen op weg vooruit...
Saamhorigheid bij Indië-
herdenking Broersepark
Aalsmeer - Zaterdag 15 augustus, 
70 jaar geleden, het einde van de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrij-
ding van Nederlands-Indië. Japan 
gaf de strijd op in Zuidoost-Azië. Bij 
het Indië-monument in het Broerse-
park in Amstelveen vertelde de heer 
Ron Wong uit Huizen vrijdagavond 
14 augustus hierover. Hij vertelde 
over zijn leven op Midden-Java als 
kind in het vrouwenkamp samen 
met zijn moeder en 3-jarig zusje. En 
over zijn leven als tiener in het man-
nen/jongenskamp. Hij vertelde over 
zijn beleving van die eerste dag ‘Vrij 
zijn’, zijn gevoel voor vrijheid. Bijzon-
der om dit jaar te herdenken met 
jeugdigen, naast de talloze volwas-
senen vanuit lokale overheden en 
de bevolking uit Amstelveen, Am-
sterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Ou-
derkerk en Haarlemmermeer en ve-
le herdenkingsgemeenschappen uit 
het land met kransen, bloemstuk-
ken en bloemen. Ook de Commis-
saris van de Koning van Noord-Hol-
land en de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht stonden met aanwezi-
gen bij het monument stil. Het Indi-
sche Onze Vader werd prachtig ge-
zongen door de 24 jarige May-Lin 
Go, begeleid door Koen Trommel. 
Bibiëne Wüst (12 jaar) droeg met 
heldere stem, namens basisschool 
de Cirkel, adoptieschool van dit 
monument, het indringend gedicht 
‘Vrijheid’ voor, geschreven door ge-

neraal b.d. Govert Huyser. De stem-
mige muziek werd verzorgd door de 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan 
Willem Friso’ onder leiding van ka-
pelmeester Eerste luitenant J. van 
Overbeek. Bewogen spraken Cle-
mens Bouwens (voorzitter Herden-
king Gevallenen en Slachtoffers in 
Nederlands-Indië), de Amstelveen-
se burgemeester Mirjam van ‘t Veld 
en Willem van Lith (voorzitter Bond 
van Wapenbroeders, regio Amstel-
land). Tenslotte legden leerlingen 
groep 8 van basisschool De Cirkel in 
een mooie rij 70 bloemen neer vóór 
het monument als overgang naar 
het défilé. De tocht van herden-
kers langs het monument ontroer-
de en onthulde saamhorigheid, dat 
draagkracht geeft aan vredesbesef. 
Met jong en oud stil staan, samen 
op weg vooruit ...

Doopsgezinde quiltgroep 
actief voor vluchtelingen
Aalsmeer - De laatste twee maan-
den heeft de quiltgroep van de 
Doopsgezinde Gemeente het pro-
ject van MCC (Mennonite Central 
Committee) gesteund. MCC is een 
hulporganisatie die wereldwijd hulp 
biedt aan mensen die het echt no-
dig hebben. De quiltdames zijn heel 
hard aan het werk gegaan om tas-
sen te naaien van leuke stofjes voor 
vluchtelingen uit Syrië. Zowel voor 
kinderen als volwassenen zijn er 
tassen gemaakt en deze worden ge-
vuld met praktische dingen. Voor de 
kinderen schriften, potloden, liniaal, 
gum en kleurpotloden. Voor de vol-
wassenen een handdoek, zeep, tan-
denborstel en nagelknipper. En er 
zijn 15 comfort-quilts genaaid. Een 
comfortquilt is een warme deken 
van allerlei leuke lapjes die uit drie 
lagen bestaat. De top (bovenkant) 
is samengesteld uit allerlei vrolijke 
stofjes, dan een laag fiberfill en de 
onderkant is weer een lap stof. De-
ze drie lagen worden aan elkaar ge-
knoopt door middel van katoenen 
garen, zodat het één geheel wordt. 
Tijdens enkele kerkdiensten is ge-
vraagd de quiltgroep te sponso-

ren, zodat de inhoud voor de tassen 
aangekocht kon worden. Er is zeer 
enthousiast gereageerd. De groep 
kreeg prachtige stoffen aangebo-
den en in de winkels waar de spul-
len werden aangeschaft werd kor-
ting gegeven. Nu is bijna alles klaar. 
Op donderdagochtend is de groep 
in de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat aan het werk om alles klaar 
te krijgen. De komende weken zijn 
de leden daar nog druk bezig. In ok-
tober wordt alles naar een verza-
melpunt gebracht en daarna wordt 
het per container vervoerd naar de 
kampen. Op deze manier dragen de 
leden van de quiltgroep bij aan een 
stukje praktische hulpverlening in 
de vluchtelingenkampen. Wie een 
kijkje wil nemen om te zien hoe dit 
alles gedaan wordt, is donderdag 
van harte welkom 9.30 tot 11.30 uur.

Reünie 10 jaar 
Alphakerk

Kudelstaart - In januari 2005 open-
de de Alphakerk Amstelland voor 
het eerst de deuren van het Dorps-
huis van Kudelstaart, het onderko-
men van de gemeente. Dat betekent 
dat de Alphakerk dit jaar 10 jaar be-
staan. En dat gaat gevierd worden! 
Bent u, ben jij, betrokken geweest 
bij de Alphakerk de afgelopen tien 
jaar? Dan wordt u/jij uitgenodigd 
om elkaar weer eens te ontmoeten 
en bij te praten op de reünie! Deze 
wordt gehouden op vrijdag 4 sep-
tember in de binnentuin van Rozen 
en Radijs aan de Aalsmeerderweg 
938 in Burgerveen. De tuin is open 
van 20.00 tot 22.30 uur. Meer we-
ten? Bekijk dan even de (nieuws-
brief op de) website van de Alpha-
kerk: www.alphakerk.nl. Aanmelden 
voor de reünie kan via 10jarigbe-
staan@alphakerk.nl.

Samen op pad...

Aalsmeer - Bent u lekker aan het 
genieten van een mooie zomer in 
uw eigen woonplaats? Mag een 
chronisch zieke of iemand met een 
beperking een paar uur per week 
met u mee genieten? Reken alvast 
op een blij gezicht! Want met de-
ze paar uur per week betekent u 
enorm veel voor iemand die zon-
der hulp niet of moeilijk naar buiten 
kan. De Coördinator Vrijwilligers van 
Mantelzorg en Meer maakt graag 
kennis met u. Samen bespreekt u 
wat u wilt en wie het best bij u past. 
Mantelzorg biedt training, professi-
onele begeleiding en onkostenver-
goeding. Voor informatie en aan-
melden kan contact opgenomen 
worden met Mantelzorg en Meer via 
020-3335353, via e-mail info@man-
telzorgenmeer.nl of bezoek www.
mantelzorgenmeer.nl.

woord-communieviering met N. 
Kuiper. Zondag 9.30u. in Kar-
melkerk woordcommunievie-
ring met J. Hoekstra m.m.v. klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof. 

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

Reede, Schouwstraat. Zondag 
10u. dienst met ds. mw. M.N. 
Ariesen-Holwerda uit Bolswart.

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

Zondag 10u. dienst met ds. M.S. 
v/d Wilt-Karreman.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 9.30u. viering met m.m.v. 
koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst, 
Parklaan 27. September tot en 
met april.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 

Zondag dienst om 10u. met ds. 
Jan Martijn Abrhamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. Spreker 
Martijn Mosselman Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. (Lijnbaan) en 
18.30u. (in Lichtbaken) met ds 
S.B. van der Meulen. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Wies Blomjous. Collec-
te voor Kinkole. Opvang 0-4 jaar 
via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. dienst met ds. 
C.A.E. Groot uit Barneveld. Or-
ganist H. van Noord Om 17u. 
kampdankdienst met dhr. Th.G. 
Jansen. 

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
dienst met kand. J.W. Bassie uit 
Utrecht. Organist M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Angelique van 
Balen. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. A.G. 
v/d Heijden uit Zaandam en 
18.30u. ds. S.B. van der Meulen 
uit Delft, gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 

Zondag
23 augustus 

De watertoren in de avond vanaf het water. Foto: www.kicksfotos.nl.

Deur open op 23 en 30 augustus
Watertoren extra geopend
Aalsmeer - Als experiment is de 
watertoren deze zomervakantie ie-
dere zondag geopend geweest. 
Hierdoor hebben veel inwoners uit 
Aalsmeer en verre regio de gele-
genheid gehad om de toren te be-
zichtigen en te beklimmen. Vanaf 
50 meter hoogte werd genoten van 
het schitterende 360 graden uitzicht 
over Aalsmeer en de weidse omge-
ving. Doordat de weersomstandig-
heden steeds zo goed waren, had-
den de bezoeker regelmatig goed 
zicht op de Dom in Utrecht en de 
zender Lopik en dat betekent wel 
zo’n 30 kilometer vergezicht. Van-
wege de grote belangstelling is be-
sloten dat de watertoren óók ge-
opend zal zijn op de zondagen 23 en 

30 augustus aanstaande van 13.00 
tot 17.00 uur. Wil men naar boven 
dan is de entreeprijs voor kinderen 
1 euro en voor volwassenen 2 euro.

Vuurwerk en optreden
De maand september staat bol van 
activiteiten in en rond de waterto-
ren. Gedurende het eerste weekend 
is er het grootse vuurwerk op de za-
terdagavond en zijn er optredens op 
het voorterrein van de toren. De-
ze optredens geven een voorproef-
je van wat er onder andere gaat ko-
men in het Crown Theater. Op de 
zondag voert de grote stoet Ride 
for the Roses fietsers langs de wa-
tertoren over de ‘‘Boulevard for the 
Roses’: een fraai visitekaartje voor 

Aalsmeer! Tijdens monumentendag 
zal de watertoren ook geopend zijn 
en dan is er een optreden van het 
Aalsmeerse mannenkoor Con Amo-
re gepland. 

Cultuurprogramma scholen
Tijdens de kunstroute is er een kin-
derkunsttentoonstelling en daar-
door is de watertoren opgenomen 
binnen de kunstroute. Ook dan is 
de watertoren extra geopend. Voor 
13 groepen van basisscholen uit 
Aalsmeer en regio komt er het cul-
tuurprogramma ‘Horen in de To-
ren’: hierbij speelt de akoestiek op 
de eerste verdieping een rol. Uiter-
aard wordt aan de kinderen verteld 
waarom er een watertoren staat en 
hoe de werking vroeger was en na-
tuurlijk gaan de kinderen helemaal 
naar boven om zich te laten verras-
sen door het uitzicht. Dit cultuurpro-
gramma, georganiseerd vanuit Cul-
tuureducatie Amstelland, blijkt een 
groot succes te zijn: voor de derde 
maal dit jaar komt een groot aantal 
basisschoolgroepen naar de water-
toren toe om dit te beleven. Kortom: 
Er is de komende periode genoeg te 
beleven bij de watertoren langs de 
Westeinderplassen.



Muziek
Donderdag 20 augustus:
* Zomerconcert met orgel, piano en 
trompet in de Dorpskerk, Kanaal-
straat vanaf 20u.
Vrijdag 21 augustus:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 22 augustus:
* Danceavond met dj in feesterij de 
Bok, Dreef vanaf 22u.
Zondag 23 augustus:
* T-Model Ford band met gitaristen 
Hein en Gerrit in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 29 augustus:
* Goud van Oud met muziek uit de 
jaren tachtig op vier locaties in het 
Centrum vanaf 21u. met o.a. dj Kees 
Markman en band Wild.

Films
Tot en met 30 augustus:
* La Grande Bellezza en Still Alice. 
Ook Ted 2, Minions 2D en 3D, Span-
gas in actie, Big Hero 6, Bibi & Tina, 
De Vijf en de Piratenschat, Meester 
Kees op de Planken, Wiplala en Mi-
chiel de Ruyter (12jr). Voor volwas-
senen: Mission Impossible - Rogue 
Nation, The Imitation Game, Deux 
jours, une nuit en Magic Mike XXL 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Dinsdag 25 augustus:
* Film met discussie bij Zin-Inn 
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 
vanaf 20u. 

Exposities
Zaterdag 22 augustus
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
22 en 23 augustus:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
vanaf 12u.
* Grootste bloemenkleurplaat te 
zien in etalage winkel naast Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat. 
Tot en met eind augustus:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis. Ook foto’s 
winnaars Aalsmeer Photo.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-

derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 20 augustus:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Losse leeskring in bibliotheek 
Marktstraat van 19 tot 21u.
20 tot en met 23 augustus:
* Circus Freiwald in Aalsmeer, tent 
op parkeerterrein Dreef. Voorstellin-
gen op donderdag om 19u., vrijdag 
om 17u., zaterdag om 15u en 19u. 
en zondag om 14u.
Vrijdag 21 augustus:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Peuravond Illegale Peurders. Ver-
zamelen vanaf 20.30u bij Drijfhuis, 
Uiterweg.
22 en 23 augustus:
* Atelier Karin Borgman open voor 
‘selfie-project’. Uiterweg 185. Zater-
dag en zondag van 14 tot 16u.
Zondag 23 augustus:
* Vogelbeurs in de Baccara, Bacca-
rastraat (zijstraat Gerberastraat) van 
10 tot 12.30u.
* Watertoren aan Westeinderplas-
sen, Kudelstaartseweg open 13 tot 
17u. Ook op 30 augustus. 
24 tot en met 28 augustus:
* Lenie v/d Meer Zwem4daagse in 
De Waterlelie, Dreef. Maandag tot 
en met vrijdag banen zwemmen 
Woensdag 26 augustus:
* Rondleiding in gemeentehuis 
langs expositie fotografenpaar Bir-
git en Matt vanaf 20u. Aanmelden 
verplicht.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 29 augustus:
* Sportpassie Aalsmeer, uitproberen 
sporten bij 20 verenigingen v/a 10u.
* Historische Dorpswandeling in 
Centrum. Start 11u bij Boekhuis.
Zondag 30 augustus:
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein vanaf 15u.
* Hondenplons in zwembad De Wa-
terlelie, Dreef van 17.30 tot 18.30u.

Vergaderingen
Maandag 24 augustus:
* 2e Participatieavond gemeente 
over woningbouw in Roerdomplaan 
en Meervalstraat in raadskelder, ge-
meentehuis van 19.30 tot 21u.
* Wijkoverleg Oosteinde over Schip-
hol en jeugd in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66 van 20 tot 22u.
Dinsdag 25 augustus:
* Vergadering commissie Ruimte en 
Economie in gemeentehuis v/a 20u.
Donderdag 27 augustus:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.

Films voor iedereen in ‘eigen’ bioscoop

De strijd van Martin Luther 
King in Crown Cinema
Aalsmeer - 128 Minuten duurt de 
film ’Selma’ met hoofdrollen voor 
onder meer Oprah Winfrey, David 
Oyelowo, Tim Roth en Cuba Goo-
ding Jr. In dit waargebeurde dra-
ma wordt teruggeblikt op één van 
de historische hoogtepunten uit de 
Amerikaanse geschiedenis: de Vo-
ting Rights Act, waarmee het stem-
recht voor elke Amerikaan, onge-
acht huidskleur of afkomst, werd 
vastgelegd. De strijd van Mar-
tin Luther King voor gelijkheid van 
stemrecht eindigt op 6 augustus 
1965, wanneer president Lyndon B. 
Johnson de nieuwe wet onderte-
kent. ‘Selma’ wordt vanavond, don-
derdag 20 augustus, en woensdag 
2 september vertoond in de kleine 
zaal van Crown Cinema vanaf 20.00 
uur. Aanraders voor 16 jaar en ou-
der zijn ook ‘La Grande Bellezza’ 
op vrijdag 21 en donderdag 27 au-

gustus vanaf 20.00 uur en ‘Michiel 
de Ruyter’ (16) op zaterdag 22 au-
gustus vanaf 20.00 uur. En natuur-
lijk biedt de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade een keuze uit zeven films 
voor de jeugd, waaronder ‘Timbuk-
tu’ en ‘Cinderella’. In de grote zaal 
kan in het pluche plaatsgenomen 
worden voor ‘Minions’, ‘Binnenste-
buiten’, ‘Ted 2’, ‘Spangas in actie’ en 
‘Mission Impossible - Rogue Nation’. 
Kijk voor meer informatie en filmtij-
den op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten reserveren kan via info@crown-
cinema.nl of via 0297-753700 en zijn 
te koop in de gezellige biosbar in 
Studio’s Aalsmeer. 
Alvast noteren: Ladies Night in 
Crown Cinema op woensdagavond 
7 oktober met de film ‘Ja, ik wil’ en 
leuke stands met fashion, beauty en 
accessoires en een afterparty met 
entertainment.

“Nog nooit zo snel gegaan”
Soulshow al uitverkocht!
Aalsmeer - Vorige week donder-
dag startte de voorverkoop voor al-
weer de vierde Soulshow van Ferry 
Maat. Tot nu toe iedere keer op een 
andere locatie en dit keer is geko-
zen voor The Beach aan de Oostein-
derweg. Het feest is op zaterdag 10 
oktober vanaf 20.30 uur en wie in-
teresse heeft, wordt bij deze helaas 
teleurgesteld. De Soulshow is volle-
dig uitverkocht. “Sinds zondag”, laat 
organisator Kees Markman weten. 
“Het is nog nooit zo snel gedaan. Wij 
zijn er echt verbaasd over”, laat de 
dj weten. De Soulshow organiseert 
Kees samen met Mike van der Laar-
se. Ieder heeft zo zijn eigen taken. 
Kees draagt zorg voor de aankle-
ding en de techniek en krijgt wat dit 

laatste betreft hulp van Marcel Wil-
kes. Mike doet ook van alles, on-
der andere de ‘special guest’ rege-
len én kaarten drukken. En hier is hij 
nu mee klaar. Want, ze kunnen van-
af vandaag opgehaald worden. Na-
tuurlijk alleen kaarten die al besteld 
en gereserveerd zijn. Nogmaals, het 
is uitverkocht. 
Kaarten besteld via de website of 
bij Kees kunnen opgehaald wor-
den aan de Aalsmeerderweg 156 
(achter). Graag wel even van tevo-
ren bellen naar 06-53160853 en wie 
kaarten heeft gereserveerd bij Mike 
kan deze ophalen in de F.A. Went-
straat 6 bij Multi Supplies. Bij zowel 
Kees als bij Mike dient contant be-
taald te worden. 

Superdruk op American Day
Leimuiderbrug - De jaarlijkse All 
American Day stond afgelopen zon-
dag 16 augustus weer op het pro-
gramma van café Ruimzicht. Ieder 
jaar wordt voor dit evenement de 
dijk bij de brug afgesloten en wor-
den de bezoekers getrakteerd op 
klassieke Amerikaanse auto’s en 
motoren, veel livemuziek en natuur-
lijk hamburgers en allerlei andere 
hapjes en drankjes. Van verre her-
kenbaar is de All American Day al 
jaren aan het levensgrote opblaas 
Vrijheidsbeeld en natuurlijk troon-
de deze dame weer fier aan het wa-
ter en heeft ze er misschien wel voor 
gezorgd dat het een fraaie middag 
is gebleven en de regenwolken zich 
snel boven dit plekje uit de voeten 
maakten. 
Eigenaar ‘Red’ Kees van Ruimzicht 
werkt keihard met zijn medewer-
kers om het iedereen naar de zin te 
maken, te voorzien van drankjes en 
meer en maakt in passende kledij 
(Dollar pak) regelmatig een rondje 
om te kijken of alles nog onder con-
trole is. Deze keer had hij wat dit be-
treft een zware dobber, het was su-

perdruk. De bezoekers stonden el-
leboog aan elleboog, maar met vro-
lijke gezichten, want het was gezel-
lig, een ontmoetingsplaats waar be-
kenden elkaar treffen. Groot was de 
belangstelling waarschijnlijk ook 
vanwege een speciaal optreden. De 
band Blood, Sweat & Kiers stond 
voor het laatst in deze samenstel-
ling op het podium en dus kon nog 
maar één keer genoten worden van 
dit muzikale viertal met op saxofoon 
en zang Wouter Kiers, op drums 
Maarten Kruijswijk en uit Aalsmeer: 
op gitaar en zang Chris Clemens en 
op bas en zang Ab Hansen. Ze kre-
gen een daverend applaus. Even-
zo vaak gingen de handen op el-
kaar voor Mr. Boogie Woogie, pia-
nist en zanger Erik-Jan Overbeek, 
die samen met ‘zijn’ vier blazers, 
bassist en drummer voor spektakel 
na spektakel zorgde. De ‘dansvloer’ 
stroomde regelmatig vol. 
De All American Day werd spette-
rend afgesloten met een gezamen-
lijk optreden van beide bands. Ge-
weldig! Genoeg ‘voer’ om weer een 
jaar op te kunnen teren.

T-Model Trio in The Shack
Oude Meer - Op zondagmiddag 23 
augustus zullen Hein Meijer (gitaar) 
Gerrit v.d. Spaan (gitaar) en Bert 
Fonderie (drum) een ode brengen 
aan de legendarische T-Model Ford. 
Enige tijd geleden ontstond op een 
gezellige feestje het idee om Hein 
Meijer en Gerrit v.d. Spaan eens sa-
men te laten spelen in The Shack. 
Twee topgitaristen samen met een 
topdrummer, dat moet een goeie 
match zijn! 

Een tribute van T-Model Ford’s ru-
we Delta Blues gecombineerd met 
Chicago Blues en Juke Joint Blues! 
En bij mooi weer wordt het optre-
den uiteraard gegeven op het terras!

Peter Green’s Tribute
Alvast voor in de agenda: Op zon-
dag 30 augustus komen vier van 
de beste Nederlands muzikanten 
in een grandioze tribute aan Peter 
Green’s Fleetwood Mac. De Fleet-
wood Mac dus van de hits Need 
Your Love So Bad, Black Magic Wo-
man en vele andere. Richard van 
Bergen, Will Sophie, Jody van Ooijen 
en Roelof Klijn zorgen samen voor 
opzwepende gitaar-duels, soulvolle 
zang en staan garant voor een top-
middag. The Shack is zondag 23 au-
gustus open vanaf 15.00 uur en het 
T-Model Trio begint om 16.00 uur. 
De entree is gratis. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

De winnaars gekozen door de vakjury en door de publieksjury, Anneke Koster 
en Ada Bruine de Bruin met hun werken. De bekendmaking en uitreiking werd 
verzorgd door Constantijn Hoffscholte. Foto: www.kicksfotos.nl

Zomertentoonstelling heel succesvol

Prijzen Amazing Amateurs 
voor Anneke en Ada
Aalsmeer - De expositie Amazing 
Amateurs in het Oude Raadhuis is 
weer voorbij. Na bijna drie maanden 
genieten van divers werk van pro-
fessionele amateurs is afgelopen 
zondag 16 augustus de tentoonstel-
ling afgesloten met de prijsuitrei-
king. De bekendmaking en uitrei-
king van de prijzen werd verzorgd 
door Constantijn Hoffscholte. Eerst 
werden de eerste 3 prijzen uitge-
reikt, toegekend door de vakjury. De 
vakjury heeft zich bij haar oordeel 
laten leiden door materiaalgebruik, 
kleur, vorm en originaliteit. Het ju-
ryrapport van de vakjury voor de 3 
prijswinnaars zag er als volgt uit:
Derde prijs: Reint Baarda met het 
werk: ‘Topsvoort’. De fotografie van 
Reint Baarda is zodanig van opzet 
dat de kijker in de eerste instantie 
denkt met een geschilderd werk te 
maken te hebben. Niets blijkt min-
der waar. Het is een foto die zodanig 
bewerkt is dat de maker de werke-
lijkheid volledig naar zijn eigen hand 
zet zonder de basis verloren te la-
ten gaan. De jury had daarom grote 
waardering voor deze eigen manier 
van fotograferen.
Tweede prijs: Maria van Lent-Nina-

ber van Eijben met het werk ‘Uit het 
Japanse doosje’. Het werk van Maria 
van Lent-Ninaber is prachtig in ba-
lans. Kleur, materiaal en vorm heb-
ben in haar werk een eigen weg ge-
vonden.
Eerste prijs: Anneke Coster met het 
werk ‘Identiteitsprobleem’. De ju-
ry was unaniem in haar besluit om 
dit werk de eerste prijs toe te ken-
nen. De originaliteit van dit werk, en 
overigens ook haar andere werken, 
werd hoog gewaardeerd. Het on-
derwerp is van alle tijden, maar past 
ook zeker in deze tijd. De kleurkeu-
zes zijn niet vanzelfsprekend even-
als de door haar gekozen vorm.
Vervolgens werd de publieksprijs 
uitgereikt. Er zijn 410 stembriefjes 
ingeleverd met totaal 1198 geldige 
stemmen. Iedereen kon drie wer-
ken noemen. De publieksprijs is ge-
gaan naar Ada Bruine de Bruin met 
het werk ‘Rob net geboren op het 
strand’. Zij heeft hiervoor een wis-
selprijs ontvangen, die dit jaar voor 
het eerst is ingesteld.
Al met al kan teruggekeken worden 
op een succesvolle tentoonstelling, 
die door vele honderden bezoekers 
bezocht is.

Organisatie zo goed als rond
Reclames en meer nieuws 
over de 30ste Pramenrace
Aalsmeer - Reclames, de een kijkt 
er nooit naar en schakelt direct ver-
der als ze op televisie zijn, een an-
der kijkt juist graag naar reclames. 
Er zitten leuke bij, ook die ergerlijk 
zijn en soms misschien wel mislei-
dend. Zoals bijvoorbeeld die van de 
anti-rimpel crème en dieet-recla-
mes. “Werkt niet en ik tuimel er ie-
dere keer weer in.” Afgelopen don-
derdag 13 augustus, kwamen de 
vrijwilligers van de Pramenrace bij-
een. Het thema van deze dertigste 
tocht der tochten is ‘commercials’. 
Vandaar dat een rondje langs de 
vrijwilligers gemaakt werd welke re-
clames zij leuk of juist niet leuk vin-
den. De reclames van ‘Even Apel-
doorn bellen’ blijken alom wel ge-
waardeerd te worden. Droge hu-
mor! Ook bierreclames blijven veel-
al ‘hangen’, evenals hits van vroeger: 
Melkunie, pindakaas en de spraak-
verwarring in de Beerenburg recla-
me: ‘t Ken Net (niet dus). De vrij-
willigers hebben overigens behoor-
lijk zitten zweten. Niet omdat ze het 
zwaar hadden of krijgen hoor, het 
zijn nagenoeg allen routiniers en al-
len gaven aan weer veel zin te heb-
ben in het bemannen (bevrouwen) 
van de controleposten. Het zweten 
was vanwege de hitte. Het was be-
hoorlijk benauwd op de tribune van 
de Historische Tuin. Benauwd heeft 
het bestuur het ook gehad in het 
voortraject. Om de benodigde ver-
gunning te krijgen, is heel veel werk 
verzet. De heren en dames hebben 

diverse malen met ambtenaren om 
de tafel gezeten. Hot item was het 
veiligheidsplan. Gelukkig is nu alles 
rond en staat niets meer in de weg 
om weer een gezellig verkleedfeest-
je te gaan ‘bouwen’ op de Westein-
derplassen en de Ringvaart op za-
terdag 12 september. De start is om 
12.30 uur bij de Pontweg, de route 
is iets anders (vanwege de strem-
ming bij Alphen aan de Rijn) en er 
wordt onder andere een extra post 
ingericht bij restaurant Joseph aan 
de Poel bij jachthaven Dragt en hier 
gaat iets heel bijzonders gebeuren. 
Het heeft te maken met ‘vastleg-
gen voor de eeuwigheid’ van deze 
30ste editie. De Nieuwe Meerbode 
presenteert voor de 25ste maal de 
Praambode. De redactie en het be-
stuur zijn hiervoor al hard aan het 
werk en omdat het voor de krant 
ook een jubileum is, kan op een bij-
zondere Praambode gerekend wor-
den. Verhalen (met foto) aanleveren 
mag altijd, graag zelfs. Stuur dit naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Start seizoen voor ‘Flora’
Aalsmeer - Na een welverdien-
de vakantie start muziekvereni-
ging Flora onder leiding van Dick-
Jan Veerbeek maandag 24 augus-
tus met de repetities voor het muzi-
kale seizoen 2015-2016. Een nieuw 
seizoen waarin, dankzij een bijdrage 
van de Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart en de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart, twee nieuwe van 
Laar bugels in gebruik genomen 
gaan worden. 
De eerste week van september 
treedt Flora drie keer voor het voet-
licht. Traditiegetrouw laat het orkest 
zaterdag 5 september vanaf 11.00 
uur van zich horen tijdens de bra-

derie op hun vaste stek bij De Bin-
ding. Zondag 6 september moedi-
gen de muzikanten de deelnemers 
aan de Ride for the Roses aan met 
vrolijke melodieën en maandag 7 
september staat er een concert in 
Rozenholm op de agenda. Kortom, 
een druk maar gezellig begin van 
het seizoen.
Bent u of uw kind geïnteresseerd 
om een instrument te gaan bespe-
len, loopt u dan eens geheel vrijblij-
vend binnen tijdens een repetitie op 
maandagavond in het clubgebouw 
van Flora aan de Wim Kandreef te 
Kudelstaart. De repetities zijn van 
20.00 tot 22.15 uur.

AGENDA

Kunstenaars 
gezocht!
Aalsmeer - Bob & Gon zoeken voor 
hun exclusieve theatervoorstellin-
gen kunstenaars die het leuk vin-
den om een middag te komen expo-
seren tijdens het optreden van Da-
mestrio Zazi (zondag 1 november) 
en Denise Jannah (zondag 29 no-

vember) De kunstenaar krijgt vol-
doende tijd en hulp om het werk op 
te hangen. Ook zal voor de voorstel-
ling aandacht worden besteed aan 
de tentoongestelde werken. Als be-
loning worden er twee vrijkaarten 
verstrekt, een uitrijkaart en een con-
sumptie. Voor meer informatie: 06-
12922954 of stuur een mail naar 
www.huiskamermuseum.nl 
Janna van Zon 
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Dé vioolspecialist

TIP:

AANBIEDING: KOOPJE:

Blokfl uit 'Nuvo'
(diverse kleuren)

€ 9,95

Kindergitaren
3/4 en 1/2

vanaf € 69,-

Lessenaar 'Boston'
(zwart)  € 16,95

NIEUW:

Westerngitaren 'SX'
(ook met element)

 vanaf € 99,-







PROCEDURE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Stommeerweg 2 (Z-2015/021166), Brasserie Nieuwe Meer 

(verzonden 12 augustus 2015).
- Van Cleeffkade 5 (Z-2015/024101), Il Gusto (verzonden 12 

augustus 2015).

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
Dorpsstraat 93 (Z-2015/044088), De Dorpshoek B.V. (ontvangen 
11 augustus 2015).

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Stommeerweg 2 (Z-2015/021166), Brasserie Nieuwe Meer 

(verzonden 12 augustus 2015).
- Van Cleeffkade 5 (Z-2015/024101), Il Gusto (verzonden 12 

augustus 2015).

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 
is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93 (Z-2015/044088), De Dorpshoek B.V. (ont-

vangen 11 augustus 2015).

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 
is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Stommeerweg 2 (Z-2015/021166), Brasserie Nieuwe Meer 

(verzonden 12 augustus 2015).

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

TER INZAGE
t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbeho-

rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Herenweg, tegenover 29

t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Ui-
terweg 188

t/m 21-08-15 Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en bij-
behorende stukken) en herziening van het be-
stemmingsplan “N201-zone”

t/m 27-08-15 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastge-
stelde bestemmingsplan m.b.t. “Horecavoorzie-
ning Kudelstaartseweg 295-297’ (met de bijbe-
horende stukken)

t/m 03-09-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine) en 
2B (blokhut) m.b.t. het brandveilig gebruik 
t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.

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

t/m 17-09-15 Verleende omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Spoorlaan”, Venkel-
hof, met de bijbehorende stukken, waaronder 
de ruimtelijke onderbouwing

t/m 24-09-15 Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbeho-
rende stukken ‘1e Wijziging bestemmingsplan 
Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Ja-
pan-laan/Thailandlaan’

Officiële Mededelingen
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ZONDAG 6 SEPTEMBER: RIDE FOR THE ROSES IN 
AALSMEER

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

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

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

Route 100 km 

Start FloraHolland Aalsmeer Wegafsluitingen (*)

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

Terugkomst in Aalsmeer  Wegafsluitingen

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

(*) tijden zijn onder voorbehoud. 

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

COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 25 augustus 2015, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.K. van Rijn
20.02 R-2. Vaststelling van de agenda
20.05 R-3. Startnotitie Zwarteweg 
20.30 R-4. Nota van Uitgangspunten 
  Landelijk Gebied Oost
21.00 R-5. Variantenstudie Ongestoord Logistieke 
  Verbinding (OLV)
21.45 R-6. Vragenkwartier
22.00 R-7. Sluiting

COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
Agenda voor de vergadering van de Commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 27 augustus 2015, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 M-1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer A.G.P. Heijstek
20.02 M-2. Vaststelling van de agenda
20.05 M-3. Sportnota Aalsmeer Bewegen 2015-2018
20.30 M-4. Jaarverslag Stichting Auro
20.45 M-5. Vragenkwartier
21.00 M-6. Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie 
Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Azaleastraat 3 (Z-2015/044190), het legaliseren van een 

schuur (ontvangen 10 augustus 2015);
- Aalsmeerderweg 436 ( Z-2015/044642), bestaande gevelre-

clame vervangen door nieuwe huisstijl (ontvangen 13 augus-
tus 2015);

- Machineweg 303 (Z-2015/043637(, het vervangen van een 
werkplaats (ontvangen 10-08-2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/044449), het brandveilig gebruik t.b.v. 
zorgcentrum Aalsmeer (ontvangen 12 augustus 2015);

- Marktstraat 36A (Z-2015/044318), het oprichten van een 
dakopbouw aan de achterzijde van de woning (ontvangen 12 
augustus 2015);

- Oosteinderweg 261 (Z-2015/044326), het veranderen van 
een bedrijfsruimte en het realiseren van een studio (ontvan-
gen 12 augustus 2015);

- Primulastraat 28 (Z-2015/044977), plaatsen van opbouw op 
aanbouw achterzijde ( ontvangen 17 augustus 2015);

- Wissel 5 ( Z-2015/044609), plaatsen dakkapel aan de voor-
zijde van de woning ( ontvangen 13 augustus 2015);

- Bilderdammerweg 16 (Z-2015/044601), het kappen van een 
boom Tilia x europaea (ontvangen 13 augustus 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

- Corellihof 12 (Z-2015/044324), het verwijderen van asbest-
houdende materialen (ontvangen 12 augustus 2015);

- 1e J.C. Mensinglaan 27 B (Z-2015/044430), het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen (ontvangen 12 augustus 
2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/044533), melding brandveilig gebruik 
tbv. Zorgcentrum ( ontvangen 12 augustus 2015);

- Oosteinderweg 186 (Z-2015/044311), het slopen van bijge-
bouwen en een dakkapel aan de achterzijde (ontvangen 12 
augustus 2015);

- Oosteinderweg 503 (Z-2015/045272), het verwijderen van 
asbesthoudende golfplaten van dakstal (ontvangen 18 au-
gustus 2015).

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 209 (Z-2015/041196), het realiseren van 

een inrit en een parkeerplek op eigen terrein (verzonden 12 
augustus 2015);

- Darwinstraat 6 (Z-2015/042747). Jet plaatsen van een dak-
kapel aan de voorgevel (verzonden 18 augustus 2015);

- Diverse locaties in Aalsmeer (Z-2015/021135), het plaatsen 
van banieren (verzonden 11 augustus 2015);

- Kudelstaarseweg 226 (Z-2015/042397), het legaliseren van 
steigers en beschoeiing (verzonden 18 augustus 2015);

- Margrietstraat 9 (Z-2015/039141), het plaatsen schutting 
en vlonder achtertuin (verzonden 13 augstus 2015);

- Oosteinderweg 247 (Z-2015/028970), het intern veranderen 
van brandscheidingen en het wijzigen van een gevel (ver-
zonden 7 augustus 2015);

- Oosteinderweg 263 (Z-2015/039866), het oprichten van een 
bedrijfsruimte (verzonden 12 augustus 2015)

- Roerdomplaan 93 (Z-2015/034329), het wijzigen van de wo-
ning aan de voorgevel (verzonden 11 augustus 2015);

- Schoolstraat 13 (Z-2015/039848), het plaatsen van een 
aanbouw aan de achterzijde van de woning (verzonden 14 
augustus 2015);

- Stuurboordstraat 6a (Z-2015/037074), het aanleggen van 
een dam met duiker en uitweg (verzonden 11 augustus 
2015);

- Zwarteweg 11 (Z-2015/031361), het vergroten en verande-
ren van de woning (verzonden 18 augustus 2015).

Weigering omgevingsvergunning *
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 de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Herenweg 66 (Z-2015/034342), het realiseren/legaliseren 

van een botenhuis (verzonden 12 augustus 2015);
- Legmeerdijk 257 (Z-2015/034969), Het gebruiken van een 

pand voor internetverkoop van auto’s (verzonden 14 augus-
tus 2015);

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid be-
doelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes weken 
verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met toepas-
sing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Mendelstraat 87 (Z-2015/025740), het plaatsen van een 

dakopbouw met dakkapellen (voor en achter): 

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

van asbesthoudende materialen (verzonden 12 augustus 
2015);

- Corellihof (Z-2015/044324), het verwijderen van asbesthou-
dende materialen (verzonden 13 augustus 2015);

- Oosteinderweg 149 A (Z-2015/044432), het slopen van een 
bedrijfsgebouw (verzonden 12 augustus 2015);

- Oosteinderweg 186 (Z-2015/044311), het slopen van bijge-
bouwen en een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 13 
augustus 2015);

- Ophelialaan 94 (Z-2015/041032), het oprichten van een 
inrichting (Activiteteitenbesluit) (verzonden 11 augustus 
2015);

- Turfstekerstraat 49 (Z-2015/042377), het veranderen van 
een inrichting (Activiteitenbesluit), (verzonden 11 augustus 
2015);

- Zwarteweg 77A (Z-2015/041776), het slopen van twee lood-
sen (verzonden 10 augutus 2015);

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

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementen-
vergunning is aangevraagd;
- Raadhuisplein (Z-2015/044248), Ride for the Roses Kids edi-

tie op 6 september 2015 (ontvangen 12 augustus 2015).
- Surfeiland (Z-2015/044276), Kerstviering op Surfeiland op 

24 december 2015 (ontvangen 12 augustus 2015).
- Beethovenlaan 114 (Z-2015/044076), Sint Nicolaastocht op 

diverse data 2015-2019 (ontvangen 13 augustus 2015).

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93 (Z-2015/044088), De Dorpshoek B.V. (ont-

vangen 11 augustus 2015).

VOOR MEER INFORMATIE: 
WWW.AALSMEER.NL
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Kunstroute Aalsmeer op 19 en 20 september

Fotografe Judith de Bats
zoekt de uitdaging op!
Aalsmeer - In aanloop naar de 
Kunstroute zaterdag 19 en zondag 
20 september besteedt de Nieu-
we Meerbode de komende weken 
aandacht aan deelnemende kun-
stenaars. Van-daag staat fotogra-
fe Judith de Bats in de schijnwer-
pers. Zij gaat werk tonen in de eta-
lage van makelaardij Eveleens aan 
het Praamplein. 
“Natuurlijk maak ik nog steeds tra-
ditionele foto’s, dat blijft de basis. 
Maar ik vind het ook heerlijk om te 
werken met de modernere technie-
ken, zoals fotoshop, voor mij is dat 
een interessant medium. Ik zie dat 
als aangereikt gereedschap. Ik ben 
niet bang voor alle nieuwe mogelijk-
heden, voor mij is dat een grote uit-
daging en daar houd ik van. Steeds 
weer nieuwe wegen bewandelen. 
Mijn foto’s krijgen naar mijn idee 
hierdoor meer verdieping. Zij tonen 
een andere emotie en voegen een 
kunstzinnige gelaagdheid toe waar-
door ik mij kan onderscheiden. Het 
suggereerde beeld doet de fantasie 
van de kijker prikkelen en dat is nu 

precies de bedoeling. Het moet een 
prettige zoektocht zijn, dwalen door 
het beeld en van alles ontdekken.” 

De door Judith gekozen composi-
ties zijn vaak gedurfd, evenals de 
vervorming die zij toepast. Niets is 
zoals het is en toch klopt het! Dat 
geeft het werk de extra dimensie die 
de fotografe voor ogen heeft. Som-
mige van haar foto’s benaderen een 
hoog abstractie gehalte, maar de 
door haar gefotografeerde bloemen 
zullen voor de kwekers herkenbaar 
zijn. Daar is zij van overtuigd. 
Judith de Bats investeert veel in 
haar foto’s, de wijze van presenta-
tie is origineel, maar ook prijzig. Ook 
hier worden alle moderne technie-
ken niet geschuwd. Gelukkig heeft 
zij een partner die geheel achter 
haar werk en denkwijze staat en 
haar steunt. “Ronald is een tech-
nisch wonder”, vertelt zij trots.

Aalsmeer photo
Naast de foto’s van Judith zijn ge-
durende de Kunstroute in de etala-

ge van makelaardij Eveleens ook de 
door de vakjury geselecteerde fo-
to’s te zien van de Aalsmeer Pho-
to wedstrijd met het thema: ‘Kunst 
of Kitsch?’ Het publiek wordt van 
harte uitgenodigd een stem uit te 
brengen. Welke foto heeft zijn of 
haar voorkeur? De fotograaf van de 
meest gekozen foto wordt beloond 
met een leuke prijs en voor de-ge-
ne die het best weet te verwoor-
den waarom de foto zo aanspreekt 
mag de foto mee naar huis nemen 
en thuis, op kantoor of in het bedrijf 
hangen. Patrick Spaander van foto 
de Boer zorgt ervoor dat alle foto’s 
op flink formaat worden gepresen-
teerd. 
Na afloop van de Kunstroute zijn de 
winnende foto’s ook nog een paar 
maanden te zien in de burgerzaal 
van het gemeentehuis.
Janna van Zon 

Mannenkoor zoekt zangers!
Con Amore weer van start
Aalsmeer - Maandag 24 augus-
tus komen de leden van Con Amore 
weer bijeen. De repetities worden, 
na een korte zomerstop, weer her-
vat. Het mannenkoor hoopt dat weer 
eens nieuwe zangers zich aanmel-
den. Aspirantleden krijgen de inge-
zongen partijen op cd en via blad-
muziek zodat ze snel aansluiting 
hebben. Con Amore heeft nu nog 
zo’n zestig leden, maar de gemid-
delde leeftijd schuift steeds meer 
op naar boven. Jonge nieuwe stem-
men zijn nodig voor het voorbestaan 

op langere termijn. Het mannenkoor 
gaat werken aan een toertocht door 
de regio in Aalsmeer, Kudelstaart, 
Uithoorn, Nes aan de Amstel en Ou-
derkerk. In deze plaatsen geeft Con 
Amore steeds een klein concert-
je en hoopt daarmee contacten de 
leggen met aspirantzangers om het 
koor te komen versterken. Liefst zo 
spoedig mogelijk De repetities zijn 
iedere maandagavond van 19.30 tot 
22.00 uur the Beach aan de Oost-
einderweg 247a. Meer weten? Kijk 
dan op www.amkconamore.nl.

Lezing schrijfster Griet op 
de Beeck in bibliotheek
Amstelveen - ‘Kom hier dat ik u 
kus’ is de nieuwste roman van Griet 
op de Beeck. Zij debuteerde als ro-
manschrijfster in 2013 met ‘Vele he-
mels boven de zevende’. Op woens-
dag 26 augustus komt zij in bibli-
otheek Amstelveen op het Stads-
plein vertellen over haar, tot Boek 
van de Maand in DWDD verkozen, 
nieuwste roman. Het verhaal gaat 
over Mona; als kind, als vierentwin-
tigjarige en als vijfendertig jarige. 
Een verhaal over waarom we wor-
den wie we zijn, geschreven met hu-
mor, scherpte en veel schaamtelo-
ze eerlijkheid. Over ouders en kin-
deren, kapotte mensen en hoe zij 
ongewild anderen ook kapot ma-
ken. Over waar verantwoordelijk-
heid eindigt en schuld begint. Over 
geheimen en eenzaamheid, ziekte 
en zwijgen en de gevaren van sterk 
zijn. Over vergeten en niet kunnen 
vergeten, jezelf durven redden en 
natuurlijk ook nog over de liefde. 
Omdat dat alles is wat we hebben of 
toch bijna. ‘Kom hier dat ik u kus’ is 
als een film waar je samen uitkomt, 
je bent nog een poosje sprakeloos, 
je wilt de film vooral niet gaan ver-
pesten door er allerlei meningen 
op los te laten, jij kijkt elkaar alleen 

maar even aan, je knijpt in elkaars 
hand. “Goed hè?, zeg je”, aldus Her-
man Koch. De lezing door Griet op 
de Beeck op woensdag 26 augustus 
in de bieb Amstelveen is van 20.15 
tot ongeveer 22.00 uur. Kaarten zijn 
te koop in één van de Amstelland 
bibliotheken of op de website van 
de bibliotheek www.debibliotheek 
amstelland.nl

Hoofdzakelijk klassieke muziek
Kom Davanti versterken!
Aalsmeer - De vrouwen van Da-
vanti zijn vanaf deze week weer 
flink aan het werk gegaan om nieu-
we nummers in te studeren en het 
repertoire uit te breiden met verfris-
sende, verassende en uitdagende 
muziekstukken. Vrouwenensemble 
Davanti, inmiddels bestaande uit 14 
leden, kan met de start van dit nieu-
we seizoen wel wat versterking ge-
bruiken. Davanti is een groep leuke 
vrouwen, al zeggen ze het zelf, die 
op hoog niveau mooie muziek ten 
gehore wil brengen. Er wordt hoofd-
zakelijk klassieke muziek gezon-
gen, meestal a-capella, maar een 
interessant uitstapje naar een an-
der genre zo nu en dan wordt niet 
geschuwd. Er wordt tijdens optre-
dens in wisselende opstellingen ge-
zongen om een lied in de lijn van de 
muziek wat ‘theatraal’ te omlijsten. 
Onder leiding van een professione-
le dirigente wordt er elke dinsdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur ge-
werkt aan repertoire en zangtech-
nieken. Geïnteresseerden zijn tij-
dens een repetitie welkom om ken-
nis te maken met de leden en de 
manier van werken en middels een 
stemtest zal bekeken worden of je 
stem past in de totale balans van 

het koor. Zangervaring en een goed 
muzikaal gehoor zijn hierbij een pré. 
Op dit moment wordt er hard ge-
werkt aan een najaarsconcert dat 
op 10 oktober wordt uitgevoerd in 
de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer. 
Een gastoptreden zal hierbij ver-
zorgd worden door het a- capella 
kwintet ‘Brothers-4-Tune’. Dit man-
nen kwintet staat voor a-capella fun 
en brengt vrolijke nummers, altijd 
met een knipoog. Met een mix van 
close harmony, barbershop en doo-
wap muziek staan de heren garant 
voor een vrolijke noot en een kwa-
litatief mooi programma samen met 
Davanti. Meer informatie is te vin-
den op www.davanti.nl.

Film bij Zin-Inn
Aalsmeer - Lekker een avond-
je naar een film met inhoud? Kom 
dan naar de Film-Inn in de kerk in 
de Zijdstraat! De Zin-Inn van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
heeft op dinsdag 25 augustus weer 
een filmavond. De Zin-Inn toont een 
aantal keer per jaar filmhuisfilms, 
met mogelijkheid tot discussie ach-
teraf bieden. Voor informatie over 
de titel of inhoud van de film en de 
filmagenda kan een mail gestuurd 
worden naar filminn@dgaalsmeer.
nl. De vrijwillige bijdrage is 5 euro, 
inclusief koffie of thee. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur, aanvang van 
de film is 20.00 uur. 

Aalsmeer - Vakantie is als liefde, 
met plezier naar uitgekeken, af en 
toe ervaren met iets van ongemak 
en nostalgisch herinnerd. – Michel-
le De la Haye.

AUGUSTUS
Het strand kijkt naar de zee en ziet 
dat het water oud is geworden.
De meeuwen vliegen door de 
gedachten van de zon en hangen 
hun poten de drogen.
In de liezen van de duinen stoeien 
de vakantielieven in de lakens van 
het zand.
Er knarst iets in de tederheid.

De boeren oogsten hun twijfels 
en na de avond kijken ze met de 
ogen van hun tractors naar de open 
wonden van de velden. 
Er komt ruimte voor de landing van 
de herfst

Het jaar sterft een eerste keer aan 
voorbij zijn, op de patio van hun 
afstand bergen de reizigers de 
avondzon in hun koffers
Met het heimwee van hun aarzeling 
verliezen ze hun keuze tussen thuis 
en horizon

Roel Richelieu van Londersele
België 1952

Woensdag in het gemeentehuis
Rondleiding en lezing door 
fotografen Birgit en Matt 
Aalsmeer - Tot eind augustus ex-
poseert het fotografenechtpaar 
Matt de Groot en Birgit Matschul-
lat in het gemeentehuis. De tweede 
rondleiding met lezing is op woens-
dag 26 augustus vanaf 20.00 uur. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd om 
bij deze lezing aanwezig te zijn. De 
fotografen vertellen dan over hun 
werk, wat hen inspireert en wel-
ke verschillende technieken ze ge-
bruiken. Vriendelijk verzoek om u 
van te voren voor deze (gratis) le-
zing en rondleiding aan te melden. 
Dit kan digitaal via: www.huiska-
mermuseum.nl of telefonisch via 06-
12922954. 

Matt de Groot en 
Birgit Matschullat
Matt (spreek uit Met) is geboren in 
Amsterdam maar verhuisde al snel 
naar Israël waar hij tot aan zijn 21ste 
heeft gewoond. Birgit is geboren in 
Keulen (Duitsland) en kwam in 1996 
naar Nederland. Het paar leerde el-
kaar kennen op de Fotoacademie, 
niet dat de ‘vonk’ tussen beiden 
toen meteen oversprong, dat ge-
beurde later pas. Birgit studeerde af 
met een eervolle vermelding en Matt 
ging verder aan de Rietveld Acade-
mie. Het werk van Birgit is traditio-
neel te noemen maar wel met een 
eigen originele visie. Bij Matt is het 
de gemengde techniek die zijn fo-
to’s bijzonder maken. Heel am-
bachtelijk begonnen en later steeds 

meer met andere technieken gaan 
experimenteren, zoals de lithogra-
fie (steendruk). Hij manipuleert met 
inkt en pigment (kleur) waardoor 
er een nieuwe techniek en beeld 
ontstaat. Bij Matt ligt de zoektocht 
meer in de materie. Samen zijn zij 
altijd op zoek naar bijzondere plek-
ken waar zij van de vroege tot de la-
te avond aan het werk zijn en alle 
beelden in zich ‘opzuigen’ om deze 
later te kunnen verwerken. Hun fo-
to’s nodigen uit om op ontdekkings-
tocht te gaan en steeds weer nieu-
we verrassende en originele beel-
den te zien. Birgit en Matt (wonend 
in Nieuw-Oosteinde) exposeren re-
gelmatig in openbare gebouwen 
waar altijd veel lof voor hun werk is.

Zangers en zangeressen welkom
Toonkunstkoor Aalsmeer 
hervat repetities
Aalsmeer - Het Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer begint de re-
petities voor het komend concert 
op dinsdag 25 augustus vanaf 19.45 
uur in de Doopsgezinde Kerk in de 
Zijdstraat. Het concert vindt plaats 
op 31 oktober in de Bloemhof en op 
het programma staan de ‘Nelson-
mis’ van Haydn en het ‘Requiem’ 
van Mozart. Het koor wil graag zan-
gers en zangeressen uitnodigen om 
mee te zingen. Kom op dinsdag-
avond eens luisteren naar de repeti-
tie en wellicht vindt u het zo plezie-
rig dat u mee wilt zingen tijdens het 
concert. Er is nog tijd genoeg om 
de werken in te studeren als u deze 
werken nog nooit gezongen heeft. 
Alle stemsoorten zijn welkom, maar 
vooral tenoren en bassen. Sommi-
gen denken dat het saai is om een 
jaar lang te studeren op één werk, 
maar die realiseren zich blijkbaar 
niet dat bijvoorbeeld een mis uit een 
aantal delen bestaat, die allen een 

andere melodie en tekst heeft. Bo-
vendien is het een geweldige erva-
ring om een ‘moeilijk’ werk te leren 
zingen, helemaal als er bij de uitvoe-
ring een groot orkest bijkomt. De-
ze ervaring is onvergetelijk. Naast 
de bekende klassieke werken heeft 
het koor in het nabije verleden ook 
werken uitgevoerd van hedendaag-
se componisten, zoals het ‘Requi-
em’ van de Noorse componist Iver 
Kleive, uitgevoerd in de Karmelkerk 
in Aalsmeer en in de Westerkerk in 
Amsterdam ter gelegenheid van de 
herdenking van de aanslag op de 
Twin Towers in New York. De huidi-
ge dirigent Nico Ph. Hovius heeft di-
verse composities op zijn naam en 
een ervan heeft het koor uitgevoerd 
tijdens het eigen concert in 2013 en 
tijdens het Korenpalet van drie sa-
menwerkende Aalsmeerse koren 
in maart. Voor meer inlichtingen 
kan gekeken worden op de website 
www.toonkunstkooraalsmeer.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Zondag de eerste in nieuwe seizoen

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer is 
uitgebreid, heeft een grotere ruim-
te, meer vogels en een groter as-
sortiment aan vogels en benodigd-
heden. De eerste in het nieuwe sei-
zoen wordt op zondag 23 augustus 
gehouden in hal De Baccara in de 
Baccarastraat 1 van 10.00 tot 12.30 
uur. De grootse vogelbeurs wordt 
georganiseerd door Vogelvereni-
ging Aalsmeer en Omstreken.
De vogelvrienden van Aalsmeer be-
zitten het keurmerk van de Neder-
landse bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behande-
len van vogels met in acht neming 
van de milieu eisen die tot heden 
van kracht zijn. Een hele eer om dit 

keurmerk van diervriendelijkheid 
te mogen voeren. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen, te ruilen of rond te 
kijken en vragen te stellen over de 
hobby betreffende vogels, voedsel 
en huisvesting. De entree bedraagt 
1 euro voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Tevens maken bezoe-
kers met hun entreebewijs kans op 
een leuke attentie. Verkoop van ei-
gen vogels is gratis, zowel voor le-
den als bezoekers. Aanwezig zijn 
diverse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels. Te koop zijn ook zaden, zaad-
mengsels en vogelkooien. Voor in-
lichtingen: 06-10666878.

Nieuwe exposities vanaf september
Reizen en kunst van de 
bank in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het Oude Raadhuis is 
de rest van deze maand gesloten, 
maar in september opent de ge-
meentelijke expositieruimte in de 
Dorpsstraat weer haar deur en trak-
teert de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer als eerste op een exposi-
tie met werken van Jackie Sleper. In 
drie kamers toont Sleper haar werk 
over China, Mexico en India. Tijdens 
deze trip in Aalsmeer wil Sleper de 
bezoekers geleiden naar haar ver-
halen over haar reizen. Om de erva-
ring nog intenser te beleven wil zij 
niet alleen de pupillen van het oog, 
maar ook de papillen van de tong 
prikkelen en activeren. Dit laatste 
realiseert ze met de hulp van keu-
kenmeester Kok. 
De expositie ‘Reizen: een oog, oor 
en tongstrelend avontuur’ wordt op 
zondag 6 september om 17.00 uur 

officieel geopend door burgemees-
ter Jeroen Nobel en kan vervolgens 
bezocht worden tot en met 22 no-
vember. 
Daarna volgt een bijzondere ten-
toonstelling. Een overzicht van de 
kunstwerken die door de voormali-
ge Rabobank Aalsmeer (nu onder-
deel van Rabobank Regio Schip-
hol) in de loop der jaren zijn aange-
kocht gaan de kamers in het Oude 
Raadhuis opluisteren. De commissie 
beeldende kunst van KCA heeft van 
deze werken een selectie gemaakt 
voor de tentoonstelling in het Oude 
Raadhuis, die te zien zal zijn van 26 
november tot en met 17 januari. 
De exposities in het Oude Raadhuis 
zijn gratis te bezoeken tijdens vaste 
openingsdagen (donderdag tot en 
met zondag) tussen 14.00 en 17.00 
uur.
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Bewonersinitiatief Lex Berghuis
Kunstkasten in Aalsmeer
Aalsmeer - Twee jaar geleden reis-
de Lex Berghuis met zijn gezin per 
camper door Australië. Een mooie 
tocht die niet alleen opviel vanwe-
ge al het natuurschoon. Er was in 
dit grote land natuurlijk veel meer 
te zien en dat waren onder ande-
re de elektriciteitskasten op roton-
des, pleinen, in straten en langs de 
wegen. De van zichzelf zijnde saaie 
en zakelijk uitziende kasten wa-
ren voorzien van beschilderingen 
of teksten en veranderden hierdoor 
in fraaie kunstobjecten, een ware 
lust voor het oog! Eenmaal thuis in 
Aalsmeer werd op internet gezocht 
naar meer informatie. En die was er. 
Het blijkt om een netwerk te gaan 
dat over heel Australië is verspreid. 
De Australiërs zijn, gezien de be-
richten op twitter, zeer enthousiast 
over het resultaat. 
En zo begon het een beetje in het 
hoofd van Lex te malen: Zou zoiets 
ook niet mogelijk zijn in Aalsmeer? 
De bewoner uit de Baccarastraat 
zag de website www.verbeterde-
buurt.nl. Een initiatief van de ge-
meente waarin bewoners de kans 
wordt geboden een plan in te die-
nen dat bijdraagt tot het welzijn van 
bewoners en buurtverfraaiing. Wan-
neer tien bewoners het plan onder-
steunen dan ziet de gemeente dat 
als een bewoners initiatief. Lex re-
ageerde met zijn voorstel: De elek-
triciteitskasten in Aalsmeer te laten 
beschilderen door kunstenaars. Hoe 
groter de verscheidenheid hoe leu-
ker. Kleurig, abstract, figuratief, een 

tekst, alles staat nog open. Bewo-
ners kunnen zelf met ideeën komen 
en ook kunstenaars kunnen zich 
aanmelden. 
Het was welzijnswerker Frans Huij-
bregts die het idee onmiddellijk op-
pakte en Lex nu ondersteunt met de 
uitwerking van het plan. De eerste 
stappen zijn gezet. Als voorbeeld zal 
begin oktober één van de kasten op 
het Praamplein worden beschilderd 
door Bob van den Heuvel. Bewo-
ners en kunstenaars zien dan wat 
de bedoeling is. Tenslotte zegt één 
beeld meer dan duizend woorden. 
Belangstellende bewoners worden 
via de wijkoverleg vergaderingen en 
via de pers op de hoogte gehouden. 
Een kleine werkgroep gaat aan de 
slag om zoveel mogelijk bewoners 
en kunstenaars te betrekken bij de 
uitvoering. 

“Graag ook bij mij”
Winkelende voorbijgangers wilden 
afgelopen zaterdag wel eens weten 
wat er werd bekokstoofd zo rond 
één van de kasten. Na uitleg van het 
plan waren er alleen maar positie-
ve geluiden! Iedereen werd steeds 
enthousiaster. “Oh bij mij voor de 
deur staat ook zo’n lelijk kreng. Van 
mij mag dat een kunstkast worden.” 
De gemeente is blij met dit bewo-
ners initiatief en ondersteunt het 
idee van harte waardoor het plan 
van Lex Berghuis de komende tijd 
steeds meer gestalte gaat krijgen. 
Wordt vervolgd!
Janna van Zon

Open vanaf 1 september
Nieuw: Jouw Marktkraam 
Aalsmeer - Per 1 september opent 
Jouw Marktkraam aan de Ophelia-
laan 151 haar deuren. Jouw Markt-
kraam, is de fysieke tegenhanger 
van Marktplaats. Het is een uniek 
concept voor kopers en verkopers 
en het verovert Nederland in snel 
tempo. 
Particulieren, hobbyisten, en kleine 
zelfstandigen kunnen in de winkel 
een kraam huren en daarin hun ge-
bruikte, zelfgemaakte en zelfs nieu-
we spullen neerleggen. Je mag zelf 
je eigen kraam inrichten, de spul-
letjes voorzien van een prijssticker 
met jouw eigen barcode en kunt 
dan naar huis gaan. Petra Koster en 
Joke Meijer handelen de verkoop 
verder voor je af en de gehele op-

brengst is voor jou. Je betaalt al-
leen de huur, 30 euro per kraam per 
week. Het is ook mogelijk om een 
app aan te schaffen waarop je thuis 
precies bij kunt houden wat er ver-
kocht is.

Interesse?
Mocht je interesse hebben om een 
kraam te huren of wil je meer infor-
matie dan kun je vanaf vandaag tot 
en met zaterdag 30 augustus tussen 
10.00 en 16.00 uur altijd even bin-
nenlopen. Niet op zondag en maan-
dag, deze dagen blijft de deur dicht. 
Vanaf 1 september is de winkel ge-
opend van dinsdag tot en met zater-
dag van 10.00 tot en met 18.00 uur. 
De koffie en thee staan klaar!

Pilates en Yoga voor iedereen
Opening studio YogAletta
Aalsmeer - Zaterdag 29 augustus 
is de opening van YogAletta in The 
Beach Aalsmeer. Een studio waar 
Pilates en Yoga groepslessen op het 
rooster staan en nog veel meer ac-
tiviteiten worden aangeboden voor 
jong en oud. Gesteund door 13 
jaar ervaring in het geven van pi-
lates- en yogalessen heeft Alet-
ta van Oostveen afgelopen jaar de 
knoop doorgehakt om zelf een stu-
dio te openen. “De meeste men-
sen leiden een gejaagd leven. Druk-
ke baan, leuke vrienden en familie, 
maar overal wordt iets van je ver-
wacht en dat geeft druk. Druk geeft 
spanning en als resultaat daarvan 
kun je onbalans oplopen tussen li-
chaam en geest. Door bewust met 
je lichaam aan de slag te gaan op 
een ontspannen manier kun je weer 
lekker in balans komen. Ik heb het 
zelf meegemaakt en wil graag an-
dere mensen hierbij helpen.” De 
body&mind lessen brengen balans 
in het drukke leven van een wer-
kende moeder. Maar op een veilige 
en bewuste manier bewegen helpt 
ook vooral oudere mensen om in 
beweging te komen en in beweging 
te blijven. Aletta: “Vooral in de les-
sen die ik verzorg bij een chiroprac-
tor zie ik mensen echt in een kor-
te periode grote vooruitgang boe-
ken in beweging en kracht. In de 
groepslessen zie ik mensen die al-
lerlei kwalen hebben, na korte tijd al 
zoveel meer bewegingsvrijheid krij-
gen! Met privélessen help ik men-
sen om met specifieke klachten (zo-
als hernia) om te gaan en maken we 
met een programma op maat flin-
ke stappen de goede kant op. Mijn 
droom is om meer mensen kennis te 
laten maken met body en mind les-

sen. Ik heb me in Amerika laten bij-
scholen in de seniorenyoga, stoely-
oga, restorative (herstel)yoga en Yin 
yoga. En eind dit jaar doe ik de bij-
scholing ‘Yoga voor lichamelijk ge-
handicapten’.”

Niet ‘zweverig’
“Ik wil betaalbare lessen aanbie-
den voor jong en oud. Een omge-
ving creëren waarin mensen elkaar 
zien, steunen en gezelligheid met 
elkaar hebben.” Aletta richt zich in 
haar lessen voornamelijk op de li-
chamelijke in- en ontspanning. De 
geestelijke ontspanning ‘lift daar-
op mee’. De yogalessen worden ge-
start met een korte beginmeditatie, 
en eindigen met een eindontspan-
ning. Aletta voelt zich zelf niet pret-
tig bij chanten en wierook, dus zal 
dit bij de lessen ook niet gebruiken. 

Lessen al te boeken
Vanaf maandag 31 augustus start 
direct het lesrooster. De lessen zijn 
al te reserveren via de website www.
yogaletta.nl. Houd ook de facebook-
pagina YogAletta in de gaten voor 
extra workshops of lezingen van 
gastdocenten. Achter de scher-
men wordt al hard gewerkt om een 
mooie, professionele en gezellige 
studio te realiseren. Op 29 augus-
tus tussen 14.00 en 17.00 uur kun-
nen de bezoekers de mooie zaal ko-
men bekijken en gebruik maken van 
één van de openingsaanbiedingen. 
Deze zijn ook te vinden op de web-
site. Onder alle deelnemers wordt 
aan het einde van de openingsdag 
ook nog een 10-rittenkaart of Thaise 
Yoga Massage verloot. Genoeg re-
denen om naar The Beach te gaan. 
Adres is Oosteinderweg 247a.

Taxatiedag oude boeken
Amstelveen - Heeft u oude boe-
ken, bijbels, handschriften, ansicht-
kaarten of prenten in huis? En bent 
u altijd al nieuwsgierig geweest naar 
wat deze materialen waard zouden 
zijn? Pak ze dan goed in en neem 
ze mee daar de bibliotheek. Op za-
terdag 29 augustus is taxateur, an-
tiquaar en veilinghouder Arie Mo-
lendijk samen met taxateur en bij-
belverzamelaar Marc Claeys aanwe-
zig om uw oude boeken etcetera te 
taxeren. 
De taxatie wordt zoveel mogelijk ge-
daan aan de hand van recent ver-
schenen veilingcatalogi. Een nauw-
keurige vaststelling van de waarde 
van de boeken is afhankelijk van de 
druk en de staat waarin het boek 
verkeert. Met enige regelmaat ko-
men er op dit soort dagen uiterst 
zeldzame werken voor de dag en 
soms doemen zelfs geheel onbe-

kende boeken op. Arie Molendijk 
en Marc Claeys nemen voor ieder-
een, één voor één, de tijd om een 
duidelijke taxatie te geven van de 
meegebrachte materialen. Moch-
ten er interessante werken tussen 
zitten dan kunt u deze direct verko-
pen; voor een eventuele restauratie 
kan een afspraak gemaakt worden. 
Heel zeldzame boeken kunnen in 
aanmerking komen voor een taxa-
tierapport voor de verzekering. Zo’n 
rapport kan deze dag worden opge-
maakt. 
Arie Molendijk heeft inmiddels bij-
na 1000 taxatiedagen op zijn naam 
staan. De toegangsprijs bedraagt 
vijf euro per persoon, ter plekke aan 
hem te voldoen. De inloop op zater-
dag 29 augustus in de bibliotheek 
op het Stadsplein is tussen 13.00 en 
17.00 uur. Deelname en wachttijden 
zijn afhankelijk van de opkomst.

Vrijdag en zaterdag bij Hoogvliet
Inzamelactie Voedselbank
Aalsmeer - Op vrijdagavond 21 
augustus van 18.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag 22 augustus van 08.30 
tot 17.30 uur houdt Voedselbank 
Aalsmeer een inzamelingsactie bij 
de Hoogvliet aan de Aalsmeerder-
weg. Het winkelend publiek krijgt 
bij de ingang een boodschappen-
lijstje aangeboden. Daarop staan 
vooral houdbare producten waar-
aan de Voedselbank op dit moment 
het meest behoefte heeft. Klanten 
worden gevraagd om één of meer 
producten te kopen en deze bij de 
uitgang aan de Voedselbank te do-
neren. Het team van bedrijfsleider 
Walter Belt zal deze producten op 
een centrale plek in de winkel pre-
senteren, zodat alle noodzakelijke 
artikelen makkelijk en overzichtelijk 
vindbaar zijn. 
Voor Hoogvliet aan de Aalsmeer-
derweg is het de derde keer sinds 
de oprichting van de Voedselbank 
in Aalsmeer en Kudelstaart dat zij 
de hulporganisatie de gelegenheid 
biedt voor deze inzamelingsactie. 
Het concept van de actie is inmid-
dels bij vele Aalsmeerders bekend: 
vrijwilligers van de VBA vragen de 
klanten bij binnenkomst in de su-
permarkt of zij bereid zijn om een 
of meer extra producten te kopen 
en deze in te leveren bij de Voed-
selbankvrijwilligers. Daarmee kan 
gezorgd worden dat dorpsgeno-
ten, die om welke reden dan ook in 
moeilijke omstandigheden verke-
ren, het grootste deel van de week 
toch een gezonde maaltijd op tafel 
te kunnen zetten. Momenteel zijn er 
in Aalsmeer en Kudelstaart in totaal 
166 mensen, verdeeld over 49 ge-
zinnen van verschillende grootte, die 

voor doodnormale dagelijkse basis-
boodschappen aangewezen zijn op 
hulp van de Voedselbank. De acties 
welke de VBA tot nu toe heeft ge-
organiseerd zijn allen zeer succes-
vol geweest, niet alleen dankzij de 
enorme betrokkenheid van de win-
kelmanagers, maar vooral ook door 
de vrijgevigheid van het winkelend 
publiek. Sommigen klanten geven 
er de voorkeur aan om tijdens een 
winkelactiedag een donatie is klink-
klare munt te doen. Ook deze dona-
ties zijn buitengewoon welkom en 
zullen aan het einde van de actie-
dag direct gebruikt worden om en-
kele duurdere (soms ook non-food)
artikelen aan te schaffen, waaraan 
voor de cliënten uit Aalsmeer en 
Kudelstaart acute of zeer specifie-
ke behoefte is, zoals bijvoorbeeld 
luiers.

Vrijwilligers welkom
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van 
harte welkom bij de Voedselbank 
Aalsmeer. Ter ondersteuning van de 
werkzaamheden in de kas van het 
OostOogst-project of de winkelac-
ties is de VBA doorlopend op zoek 
naar mensen die graag de handen 
uit de mouwen steken, een paar 
uurtjes over hebben, maar daarbij 
vooral graag iets willen betekenen 
voor een ander. Ook voor de win-
kelactie bij de Hoogvliet op 21 en 
22 augustus zijn extra handen meer 
dan welkom omdat de winkel twee 
in- en uitgangen heeft. Interesse 
om te helpen ook deze dag weer tot 
een groot succes te maken? Meldt 
je dan aan via vrijwilligers@voedsel-
bankaalsmeer.nl of telefonisch op 
06-24503659 of 06-50282852.

‘Nieuwe activiteit in het inloopcentrum Kudelstaart’
‘Musica’

Muziek heeft een positief effect op de hersenen. Muziek verbindt, 
geeft ontspanning en werkt stimulerend.
Daarnaast maakt muziek emoties los en haalt herinneringen naar 
boven. We willen naar muziek luisteren, samen zingen, quizvragen 
beantwoorden en we laten beelden van vroeger de revue passeren.
Iedere donderdagmiddag is er vanaf 14.00 uur inloop met koffie & thee.
De activiteit is van 14.30 uur tot 15.30 uur. 
Het Inloopcentrum is gevestigd in wijkpunt ‘Voor Elkaer’, te Kudelstaart. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
activiteitenbegeleidster Nina Oudshoorn tel. 06-83 44 13 13.

‘Optreden van professor Russolo’
Woensdag 26 augustus is er een optreden van professor Russolo. Hij 
zingt deze middag liedjes van alle tijden. In z’n gestreepte pak is hij een 
opvallende verschijning. Als straatmuzikant weet hij als geen ander hoe 
hij het publiek moet benaderen.  
Wilt u ook gezellig bij dit optreden aanwezig zijn? kom dan om 14.30 

uur naar de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. En luister met zijn 
allen naar dit mooie optreden.

Politici keren terug van vakantie
Muzikaal politiek uurtje voor 
het laatst op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer, de lo-
kale omroep voor Aalsmeer, Ku-
delstaart en omgeving, zendt we-
kelijks aantrekkelijke radioprogram-
ma’s uit. Deze week zijn de scholen 
weer begonnen en de eerste school-
week sluit je vrijdagavond 21 augus-
tus gezellig af met ‘Let’s go to the 
Disco’. Kim en Joey ontvangen deze 
week ook twee sportieve gasten van 
SportPassie, zij komen alles vertel-
len over het SportPassie weekend in 
augustus. Met welke sporten kan je 
allemaal kennismaken? Je hoort het 
vrijdag. Ook komt Ron naar de stu-
dio, hij is judo-leraar en heeft zijn ei-
gen judoschool. Wat leer je allemaal 
met judo, voor wie is het? Tenslot-
te kondigen Kim en Joey ook een 
nieuwe rubriek aan, waarvoor zij op 
zoek zijn naar leuke klassen, vereni-
gingen en vriendengroepen. En ze 
hebben ook een heel leuk nieuwtje! 
Nieuwsgierig? Stem dan vrijdag je 
radio af op Radio Aalsmeer.

Negentigste gast 
Vorige week ontvingen Mylène en 
Elbert de eerste gast in het nieuwe 
seizoen van ‘Door de Mangel’. Afge-
lopen maandag was Coen Eveleens 
te gast en maakte hij de 90ste gast 
bekend. Op 24 augustus schuift zan-
ger Jasper Schouten achter de mi-

crofoon. Coen wil van hem weten 
wat zijn volgende stap als zanger is, 
nadat hij de talentenshow ‘Stem van 
Novelle’ heeft gewonnen. Tijdens 
het zomerreces verzorgt Sem van 
Hest iedere zaterdag een muzikaal 
politiek uurtje. Zaterdag de laatste 
aflevering, waarna de politici weer 
terugkeren van vakantie. Aanstaan-
de zaterdag 22 augustus is het Ja-
son Pijnaker die zijn muzikale voor-
keur mag laten horen. In de vorige 
uitzendingen was vooral de geves-
tigde politieke orde aan het muzikale 
woord, deze laatste uitzending aan-
dacht voor jong en aanstormend ta-
lent. Pijnaker is een fractieassistent 
van de VVD. Benieuwd naar zijn fa-
voriete muziek? Luister dan zater-
dag om 12.00 uur naar ‘Aalsmeer 
Politiek’.

Ons Tweede Thuis
Vandaag, donderdag 20 augustus, 
valt er om 18.00 uur weer een nieu-
we uitzending te beluisteren van 
‘Halte Zwarteweg’. Te gast in het 
programma is dan Ilona Heemskerk 
van Stichting Ons Tweede Thuis. Zij 
is locatie verantwoordelijke op twee 
vestingen van de stichting in Am-
stelveen. Zij vertelt over haar werk-
zaamheden bij Ons Tweede Thuis en 
gaat verder in op het reilen en zeilen 

Belangrijk: Goede moed en goed humeur

Herkansing: Aalsmeerse 
Peuravond deze vrijdag
Aalsmeer - Omdat op 20 juli de on-
weerswolken te actief waren boven 
de plas is de Algemene Aalsmeer-
se Peuravond (AAP) verplaatst naar 
aanstaande vrijdag 21 augustus. De 
AAP door DIP dus. Aanstaande vrij-
dag verzamelen bij de botenkraan 
van Jachthaven het Drijfhuis, Uiter-
weg om circa 20.30 uur. Liefst met 
vaartuig, omdat anders de reeds be-
schikbare vaartuigen snel vol zitten.
Benodigdheden: Goede moed (er 
wordt meestal niets gevangen) goed 

humeur (er wordt meestal niets ge-
vangen) en een tonkinstok van circa 
1,60 meter. Voor de Grote Poel iets 
langer. Nylonkoord, peurlood, ijzer-
garen, rijgnaald en uitstekende kwa-
liteit wurmen (Sijtjeshoeve Nieuw-
veen). Voordat u gaat rijgen, han-
den wassen in dieselolie vanwege 
de geur, rode diesel mag niet meer! 
Voor de organisatie en uw mede-
peurders is het wel aardig als u wat 
te eten en te drinken meeneemt, dat 
breekt de tijd een beetje. Deze ingre-

diënten zijn nodig voor de ‘wedstrijd 
der wedstrijden’. Vergeet beslist niet 
uw peurvergunning of vispas thuis te 
laten! Deze is geheel overbodig. De 
illegaliteit staat hoog in het vaandel. 
Immers de spreuk is al jaren ‘ illeg-
aal is de beste aal’! Uiteraard worden 
de gevangen, exemplaren, terugge-
zet in de Poel. Denkt u, dat is wat 
voor mij! U bent van harte welkom. 
De penningmeester heeft overigens 
laten weten een verrassend prijsje in 
zijn petto te hebben. De prijsuitrei-
king vindt plaats op een, nu nog, on-
bekende locatie bij een eilandje aan 
het Vossegat. Aalsmeerse illegale 
peurders verenigt u!
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Foute plek busknooppunt
Bedrijven Park Rijk boos 
op Stadsregio Amsterdam
Schiphol-Rijk - Bedrijven op het 
bij Schiphol gelegen bedrijventer-
rein Park Rijk zijn woedend op de 
Stadsregio Amsterdam. Die situeert 
een voor Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV) aan te leggen bus-
knooppunt niet in het gebied zelf, 
maar aan de rand ervan. Volgens 
de coöperatie Park Rijk gaat het om 
een plek waar bijna niemand werkt 
en die voor de 7.200 werknemers 
van het bedrijventerrein op een veel 
te grote (loop)afstand ligt. De coö-
peratie werkt niet mee aan de be-
nodigde grondverkoop en de aanleg 
van kabels en leidingen en zal zich 
met hand en tand tegen de plannen 
van de Stadsregio Amsterdam ver-
zetten.

Aanslag op bereikbaarheid
De busverbindingen van Park Rijk 
zijn op dit moment uitstekend. El-
ke 7 minuten rijdt er vanaf zes voor 
werknemers en bezoekers gunstig 
gelegen haltes een bus naar Schip-
hol-centrum en NS-station Hoofd-
dorp. Daarvan maken dagelijks ge-
middeld circa 550 werknemers ge-
bruik. Park Rijk rekent de komen-
de jaren op een uitbreiding met 
ruim 65.000 vierkante meter en zal 
dan aan 10.000 mensen werk bie-
den. Het aantal busreizigers loopt 
naar verwachting op tot minstens 
700 per dag. De HOV-plannen van 
de Stadsregio Amsterdam zijn een 
regelrechte aanslag op de bus-be-
reikbaarheid van Park Rijk. Van zes 
succesvolle haltes in het park wor-
den er vier geschrapt. En het knoop-
punt waar buslijnen samenkomen 
ligt straks niet in het park, maar aan 
de buitenkant. 
Voorzitter Willem Masseur van de 
coöperatie Park Rijk: “De bus gaat 
niet óver, maar lángs ons park en 
stopt op een plek waar vrijwel nie-
mand werkt. Ons eigen plan om bij 
het Radisson Blu Hotel op Park Rijk 
een voor omwerkenden goed be-
reikbare superhalte te maken – in-
clusief winkeltjes en horeca – is on-
danks het feit dat we daar aan mee 
willen betalen en er grond voor vrij-
houden van tafel geveegd.”
De Stadsregio Amsterdam beweert 
dat situering van het knooppunt in 

het park te duur is. Uit een onder-
zoek dat de coöperatie door externe 
deskundigen liet doen blijkt echter 
dat de Stadsregio Amsterdam zich 
op verkeerde aannames en informa-
tie baseert. Pogingen van de coöpe-
ratie om tot een vergelijk te komen 
draaiden volgens Willem Masseur 
op niets uit: “Ambtelijk is men vol-
ledig gefixeerd op het aantal ritten 
dat het HOV per uur moet maken. 
Dat lijkt het enige wat telt. Waar de 
bus stopt en hoelang reizigers van 
en naar de halte moeten lopen, vindt 
men niet van belang. Dat geldt ook 
voor de aankleding en omgeving. 
Wij willen er met winkeltjes, hore-
ca en misschien andere voorzienin-
gen als een buren.nl en boodschap-
pendienst iets aardigs van maken. 
Maar in plaats van maatwerk kiest 
men voor een betonnen bak op een 
rotplek.” Het door de Amsterdamse 
burgemeester Van der Laan voor-
gezeten dagelijks bestuur van de 
Stadsregio Amsterdam ging niet in 
op verzoeken van de advocaat van 
de coöperatie tot overleg. 

Dreigen met onteigening
Willem Masseur: “Onze leden zijn 
het nu zat. Temeer daar er door 
ambtenaren al is gedreigd met ont-
eigening. Zij kijken alleen óf er per 
uur een x-aantal busritten wordt ge-
haald en niet hóe. Aan het econo-
misch belang van Park Rijk wordt 
voorbij gegaan. Daarom heeft de 
ledenvergadering van de coöpera-
tie unaniem het bestuur opgedra-
gen alle medewerking aan de HOV-
plannen te stoppen.” 
Een bijkomend pijnpunt is dat de 
Stadsregio Amsterdam voornemens 
is om voor buslijnen die van het 
HOV worden afgetakt een betonnen 
bak aan te leggen. Park Rijk is on-
der architectuur aangelegd, bestaat 
voor een verhoudingswijs groot deel 
uit water en groen en wordt gezien 
als een van de mooiste bedrijventer-
reinen van Nederland. “De door de 
Stadsregio Amsterdam voorgestel-
de ‘betonnen’ aanpak zal de kwa-
liteit van het terrein voor een groot 
deel ruïneren, zonder dat daar enige 
vorm van financiële compensatie te-
genover staat”, besluit Masseur.

Fysiotherapeut Noud Cremers met echtgenote en manager Syreeta.

Nieuw in de Kanaalstraat
Fysiotherapie Cremers ook 
in avond en zaterdag open
Aalsmeer - Sinds juli is Fysiothera-
pie Cremers gevestigd in de Kanaal-
straat 51a. Cremers is een praktijk, 
die staat voor deskundigheid, kwa-
liteit en zorg. Het juiste adres voor 
fysiotherapie, oefentherapie, mas-
sage, lymfdrainage, sportgerich-
te fysiotherapie en osteopathische 
technieken. Eigenaar is Noud Cre-
mers: “Ik zit sinds 2003 in het vak. 
Nadat ik in Duitsland en Neder-
land de nodige ervaring heb op-
gedaan, heb ik besloten mijn ei-
gen praktijk te starten. Een een-
manspraktijk met de constante be-
geleiding van mijn echtgenote, die 
als secretaresse en praktijk mana-
ger voor het snelle en goede rege-
len van afspraken en vragen verant-
woordelijk is. Een voordeel van de-
ze eenmanspraktijk is dat ik u van 
start tot finish kan begeleiden bij uw 
klachten. Ik maak onder andere ge-

bruik van osteopathische technie-
ken, zoals neuromusculaire massa-
ge, Jones-technieken, entrollungs- 
en manuele technieken.” Noud Cre-
mers besluit enthousiast: “Kom naar 
mij voor een goed onderzoek, een 
effectieve behandeling en de juis-
te adviezen!” De fysiotherapie-prak-
tijk is open van maandag tot en met 
vrijdag van 7.00 tot 21.00 uur en za-
terdag van 8.00 uur tot 13.00 uur! 
Zondag blijft de deur dicht. De ope-
ningstijden zijn ruim, zodat mensen 
ook na hun werk terecht kunnen en 
handig is het natuurlijk dat ook op 
zaterdag gewerkt wordt. De praktijk 
is rolstoeltoegankelijk. 
Een afspraak maken kan via 0297-
267219 en 06- 40828443 of stuur 
een email naar info@fysiotherapie-
cremers. Kijk voor meer informatie 
op de website: www.fysiotherapie-
cremers.com.

Actie deze vrijdag en zaterdag
Alle broden voor slechts 
1 euro bij Ab Müller
Aalsmeer - Sinds 1 augustus heeft 
banketbakkerij tearoom Ab Müller 
een nieuwe broodleverancier ge-
vonden in bakkerij Van Leeuwen uit 
Burgerveen. Na bijna 20 jaar vers 
brood van bakkerij Dick Jansen te 
hebben gehad, moest er door de 
bedrijfsbeëindiging van de brood-
bakker uit Amstelveen gezocht wor-
den naar een andere leverancier 
van dagelijks vers gebakken brood. 
De afgelopen drie weken verliepen 
bijzonder goed en alle klanten zijn 
zeer te spreken over de kwaliteit van 

het brood. Daarom komt banket-
bakkerij tearoom Ab Müller nu met 
een knaller van een actie om Ieder-
een kennis te laten maken met dit 
heerlijke brood: Vrijdag 21 en zater-
dag 22 augustus betaalt u voor een 
heel brood slechts 1 euro. 
Maar ook de slagroomliefheb-
ber komt dit weekend aan z’n trek-
ken met een slagroomschnitt voor 
slechts 6,50 euro. Banketbakkerij 
tearoom Ab Müller is gevestigd aan 
de Stationsweg 5 in het Centrum 
van Aalsmeer.

Ruimte maken voor nieuwe producten

Opruiming in Wereldwinkel
Aalsmeer - Oude bekende produc-
ten uit de Wereldwinkel, maar ook 
de verrassend leuke collectie fair-
trade meubelen uit India gaan de 
komende vier weken de deur uit 
voor leuke prijsjes. De huidige col-
lectie moet weer ruimte maken voor 
nieuwe producten afkomstig uit 
Azië, Latijns Amerika en Afrika. 
Goed om te weten: Voor alle artike-
len geldt dat ze zijn ingekocht vol-
gens de principes van de eerlijke 
handel. De boeren, zilversmeden, 
wevers, pottenbakkers en meubel-
makers in de Derde Wereld hebben 
al een faire prijs voor hun produc-
ten ontvangen. Zij merken financi-
eel van deze opruiming niets. Wel 

betekent de opruiming voor de pro-
ducenten in de Derde Wereld dat 
er weer nieuwe producten geleverd 
kunnen worden. 
Voor de consument is deze oprui-
ming een leuke gelegenheid om 
eens kennis te maken met de We-
reldwinkel. De opruiming duurt tot 
en met zaterdag 12 september en 
natuurlijk geldt op is op. De Wereld-
winkel is te vinden in de Zijdstraat 
15 en is geopend op maandag van 
13.30 tot 17.30 uur, dinsdag tot en 
met vrijdag tussen 9.30 en 17.30 uur, 
koopavond van 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. 
Voor informatie: www.wereldwinke-
laalsmeer.nl.

Studenten tonen vakman-
schap op WK Beroepen
Rijsenhout - Twee Noord-Hol-
landse studenten representeer-
den Nederland bij de 43ste editie 
van WorldSkills, het WK voor beroe-
pen in Brazilië. Dennis Cornelissen 
uit Breezand en Sanne Appelboom 
uit Rijsenhout toonden uitstekend 
vakmanschap, maar grepen helaas 
naast de medailles. Het WK voor 
beroepen vond deze week plaats in 
São Paulo, Brazilië. Vier dagen lang 
streden de beste jonge vakmensen 
ter wereld voor een felbegeerde plek 
op het podium. Nederland heeft ook 
een gouden plak gescoord: teamge-
noot Nadine Klingen won goud én 
prolongeerde daarmee de wereldti-
tel voor het onderdeel Etaleren. Vijf-
tien kandidaten van Team Neder-
land wonnen een medaille voor ex-
cellent vakmanschap. In São Paulo 
streden zo’n 1200 kandidaten uit 75 
bij WorldSkills aangesloten landen 
in 50 beroepen voor een wereld-
titel. Nederland deed mee met 35 
kandidaten in 30 vakrichtingen (be-
roepen), waaronder verpleging, mo-
biele robotica, bloembinden, lassen, 
koken en webdesign.
 
Dennis Cornelissen kwam uit op 
een 24e plek bij het onderdeel Ca-
binetmaking (Meubelmaken). Hij 
leert bij ROC Friese Poort, daarnaast 
werkt hij bij De Vries Scheepsbouw. 
Sanne Appelboom behaalde de 29e 
plaats bij de wedstrijd Hairdressing 

(Kapper). Ze leert bij ROC Nova Col-
lege en werkt bij Trendy Hair.
 
Vakwedstrijden in de lift 
Deelname aan vakwedstrijden is 
voor de kandidaten een onvergete-
lijke ervaring en draagt bij aan een 
glansrijke carrière. Zo nam televi-
sie kok Rudolf van Veen eind jaren 
tachtig deel aan WorldSkills. Na de 
zomer krijgen meer Mbo’ers de kans 
om deel te nemen aan vakwedstrij-
den. Zo’n 90 procent van alle Mbo-
scholen doet de komende jaren mee 
met vakwedstrijden. Het ministerie 
van OCW heeft de vakwedstrijden 
van Skills Heroes in de excellentie-
regeling opgenomen. Hierdoor kun-
nen Mbo-scholen de vakwedstrij-
den in hun excellentieplannen en 
het reguliere onderwijsprogramma 
integreren. Dit gebeurt zoveel mo-
gelijk in samenwerking met het be-
drijfsleven. De huidige kandidaten 
van Team NL werden geselecteerd 
door de vakwedstrijden van Vakkan-
jers en branchevereniging VHG en 
zijn zowel afkomstig van Mbo-scho-
len als uit het bedrijfsleven. WorldS-
kills vindt plaats sinds 1950. Ne-
derland doet sinds 1962 mee. Over 
twee jaar wordt de 44ste editie van 
het evenement in Abu Dhabi geor-
ganiseerd. In São Paulo besloten de 
bij WorldSkills aangesloten landen 
dat WorldSkills 2019 in Kazan wordt 
georganiseerd. 

In september en in november
Mindfulness trainingen in 
Therapeutisch Centrum
Aalsmeer - Al heel wat mensen 
hebben hun weg gevonden naar de 
mindfulnesstrainingen in Therapeu-
tisch TrainingsCentum Oosteinder 
(TCO) in Aalsmeer Oost. Zij hebben 
handvatten meegekregen om stap 
voor stap beter om te kunnen gaan 
met onder andere stress, piekerge-
drag, angst of onrust. Joke, mindful-
nesstrainer in TCO vertelt: “Vaker in 
het NU leven helpt hierbij en dat is 
wat Mindfulness ons kan leren. Je 
hoeft echter geen klachten te heb-
ben om toch baat te hebben bij een 
training Mindulness. Het kan ook 
helpen je algemene ontwikkeling te 
verbeteren en bewuster in het leven 
te staan. In de training wordt ge-
werkt met meditatie, ontspannen-
de yoga en gedragsoefeningen uit 
de Boeddhistische en westerse psy-
chologie.” Marianne, pschosoma-
tisch oefentherapeut in TCO ver-
volgt: “Sommige mensen hebben 
bij mij net een therapie afgerond en 
vervolgens de training Mindfulness 
gevolgd. Ze krijgen hierdoor extra 
handvatten mee om beter met een 
eventuele terugval om te kunnen 
gaan. Mindfulness is een krachtige 
manier om minder snel in oude pa-
tronen terug te vallen.” 
TCO biedt in samenwerking met 
Wings & Footprints de 8 weken du-
rende training aan zoals Jon Ka-
bat Zinn deze meer dan 30 jaar ge-
leden ontwikkelde. Joke: “Het kost 
best veel tijd, training en aandacht 
voor jezelf om anders met onze vaak 
zeer hardnekkige patronen om te 

leren gaan. Door het volgen van een 
Mindfulnesstraining zet je een stap-
je in de goede richting op de weg 
naar meer innerlijke rust en vrijheid.” 
De basistrainingen worden begeleid 
door twee trainers, Marianne Bus-
kermolen, directeur van TCO en 
reeds 30 jaar werkzaam als psycho-
somatisch (Cesar) oefentherapeut, 
haar specialiteit is stressreductie, 
en Joke van der Zwaan, gecertifi-
ceerd mindfulnesstrainer en oprich-
ter van Wings & Footprints. Zij heeft 
vele jaren ervaring als meditatie en 
yogadocente en mindfulnesstrai-
ner. De trainers: “Wij vullen elkaar 
prachtig aan en kunnen als team 
op verantwoorde wijze de deelne-
mers in de mindfulnesstraining be-
geleiden op hun innerlijke reis.” De 
8 weken durende trainingen starten 
op 3 september en 12 november; 
bij voldoende aanmeldingen kan er 
nog een training van start gaan op 
de dinsdagochtenden vanaf 8 sep-
tember en 10 november. De kosten 
zijn 320 euro (incl. btw), indien ver-
goed door werkgever 445 euro (ex-
cl. btw). De prijs is inclusief intro-
ductie en intakegesprek vooraf, een 
werkboek, digitale teksten en inge-
sproken oefeningen op USB stick 
om thuis mee te oefenen. Aanmel-
den: info@Wingsandfoortprints.nl, 
telefoon 06-23861976 (Joke), 0297-
324757 (Marianne) of via het aan-
meldformulier op de stites: www.
wingsandfootprints.nl en www.tco-
aalsmeer.nl waar ook meer informa-
tie te lezen is over Mindfulness. 

Links verkoopmedewerker Harold Ofman en rechts eigenaar Peter Eveleens.

Vernieuwde showroom en 
groter aanbod Hartelust
Aalsmeer - “Alle verlichting is er 
nu uit en er is plaats gemaakt voor 
meer inbouwapparatuur in de show-
room.” Aan het woord is Peter Eve-
leens, één van de eigenaren van de 
firma Hartenlust, het gerenommeer-
de wit- en bruingoedbedrijf aan de 
Oosteinderweg. Op de vraag waar-
om verlichting niet meer zal worden 
verkocht is het antwoord simpel: 
“Vanwege een tegenvallende omzet. 
We zijn in april begonnen met de 
uitverkoop en dat liep gelukkig wel.” 
Een groot stuk aan de voorzijde van 
de winkel is in juni verbouwd en op-
gefrist en het aanbod is flink uitge-
breid. Hartelust levert uiteraard ap-
paratuur van Bosch, AEG en Miele, 
maar kan vrijwel ieder merk leveren. 
Eveleens: “Het voordeel van de ver-
andering is dat wij tevens de repara-
tie verzorgen. Mensen kopen regel-
matig elders een keuken, maar als 
er iets stuk is qua apparatuur, dan 
komen ze bij ons. Hiervoor hebben 
wij twee witgoedmonteurs in dienst 
en ook twee inbouwmonteurs. We 
werken hier in totaal met een team 
van elf enthousiaste medewerkers.” 

Korting
Vanwege de heropening van de ver-

nieuwde showroom, biedt Harte-
lust nu een unieke actie tot het ein-
de van deze maand. Zij geven maar 
liefst vijftig procent korting op de 
inbouwkosten van inbouwappara-
tuur. Verder wil Peter Eveleens nog 
kwijt dat zij een service verlenend 
bedrijf zijn en kwalitatieve en vak-
kundige kennis in huis hebben. Hij 
zegt: “Wat ook belangrijk is, we zijn 
altijd bereikbaar en lossen het op, 
hoe dan ook.” 

Bezorgservice
Tevens heeft het bedrijf een be-
zorgservice en de medewerkers ge-
ven graag advies aan huis. “Of we 
nu een televisie komen ophangen 
of apparatuur komen repareren, le-
veren of onderhouden, het gaat om 
het totaalplaatje. En daarvoor bent 
u bij ons aan het juiste adres!” Kijk 
eens op www.hartelust.nl voor meer 
informatie. Ook is daar de webshop 
te vinden. De openingstijden van 
Hartelust aan de Oosteinderweg 279 
zijn van maandag tot en met vrijdag 
van negen tot half een en van een 
tot zes uur en op zaterdag, zonder 
middagpauze, van negen tot vijf uur. 
Telefoonnummer 0297-326454.
Door Miranda Gommans 

Krant ‘Ride for the Roses’
Aalsmeer - De vrijwilligers van de 
Ride for the Roses doen er alles aan 
om het grote fietsevenement dat op 
6 september gehouden wordt onder 
de aandacht te brengen bij zoveel 
mogelijk mensen. Doel is om geza-
menlijk veel geld op te halen voor 
KWF Kankerbestrijding. Met z’n al-
len fietsen voor het behandelen van 
huidkanker, want daar gaat de op-
brengst van dit jaar naar toe. Het 
zal niemand ontgaan zijn dat er op 
verschillende plekken in Aalsmeer, 
Kudelstaart en omgeving pos-
ters, stickers en spandoeken han-
gen en dat rode fietsen het straat-
beeld opvrolijken. In Aalsmeer, Ku-
delstaart, Uithoorn en Amstelveen 
krijgen alle huishoudens en bedrij-
ven deze dagen de speciale Ride 
for the Roses-krant door hun brie-
venbus. Daarin staat praktische in-
formatie over de dag zelf voor deel-

nemers, toeschouwers en inwoners. 
Want ook de wegafsluitingen zijn 
vermeld. In de krant komen spon-
sors aan het woord, maar ook vrij-
willigers en deelnemers. Zij vertel-
len wat hun drijfveer is om mee te 
fietsen op 6 september. Ook Ride-
ambassadeurs Joop Zoetemelk en 
Frits Barend hebben hun bijdra-
ge geleverd en er wordt uitgelegd 
waar de opbrengst uit Aalsmeer aan 
de besteed wordt. De krant is gefi-
nancierd door het lokale bedrijfsle-
ven. Heeft u de krant deze week niet 
ontvangen? Dan kunt u een exem-
plaar ophalen in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Amstelveen of Uit-
hoorn. Ook in de verschillende bibli-
otheken en VVV-kantoren kunt u te-
recht. De krant is ook digitaal te le-
zen via http://www.themanieuws.nl/
app/publication/ERFR151. Of via de 
website www.ridefortheroses.nl. 
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Fiets binnen een 
kwartier weg!

Aalsmeer - Op woensdag 12 au-
gustus is tussen drie uur en kwart 
over drie in de middag een fiets 
gestolen vanaf het Praamplein. 
De fiets is een Sparta, paars van 
kleur en het registratienummer 
eindigt op 03S. De eigenaar wil-
de snel een boodschapje doen en 
vergat hierbij het rijwiel op slot te 
zetten. Het is een druk punt en de 
fiets is opvallend van kleur, mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 

Hoofdletsel na 
val van fiets

Aalsmeer - Op woensdag 12 au-
gustus rond vier uur in de mid-
dag is een 88 jarige fietser ten 
val gekomen op de Bosrandweg. 
De Amstelvener liep hoofdletsel 
op en is per ambulance vervoerd 
naar het Amstelland ziekenhuis. 
Zijn fiets is door agenten meege-
nomen naar het bureau. De ver-
wondingen bleken mee te vallen, 
de volgende dag kwam de 88 jari-
ge alweer zijn fiets ophalen.

Winkeldief in 
kraag gevat

Aalsmeer - Op woensdag 12 au-
gustus is om kwart over twaalf 
in de middag een winkeldief op 
heterdaad betrapt in een super-
markt in de Ophelialaan. Enkele 
personeelsleden zagen dat een 
bezoeker diverse goederen onder 
zijn trui verstopte en daarna rich-
ting de uitgang liep. De 28 jarige 
man uit Hoofddorp is door agen-
ten opgehaald en voor verhoor 
meegenomen. Hij is rond zeven 
uur in de avond weer heenge-
zonden. Er is proces-verbaal op-
gemaakt. Justitie gaat de hoogte 
van de boete bepalen.

Twee ramen van 
jeugdhonk stuk

Kudelstaart - Even voor half vijf 
in de vroege ochtend van vrijdag 
14 augustus zijn twee ramen van 
het jeugdhonk in de Graaf Wil-
lemlaan ingegooid. Agenten zijn 
direct een zoektocht gestart, 
maar de daders waren reeds ge-
vlogen. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.

Omkoping via 
dating sites

Amstelland - De digitale zeden-
recherche doet momenteel een 
onderzoek na diverse meldingen 
uit het hele land over bedreigin-
gen en omkoping op internet na 
bezoek aan enkele specifieke da-
ting sites. Via skype worden be-
zoekers verleid en vervolgens uit-
gedaagd om bepaalde handelin-
gen te verrichten. Direct daar-
na volgt de confrontatie. De han-
deling is opgenomen en wie wil 
dat deze vastlegging vernietigd 
wordt dient een bedrag over te 
maken. Niet betalen, is bekend-
maken, zo is de dreiging. Het gaat 
om behoorlijk hoge bedragen, 
die overgemaakt dienen te wor-
den via money transfer. Het geld 
gaat richting Ivoorkust. De politie 
raadt aan nooit en nimmer te be-
talen. Na het overmaken van een 
bedrag, volgt geheid een volgen-
de dreiging om tot nog een beta-
ling over te gaan. Ga er dus niet 
op in, maar doe wel melding bij 
de zedenrecherche. Het onder-
zoek is specifiek gericht op bui-
tenlandse dating sites.

Teveel wodka, 
naar de VU

Kudelstaart - Om half twee in 
de nacht van zaterdag 15 op zon-
dag 16 augustus is een 18 jari-
ge Uithoornse onwel geworden 
op de Hoofdweg. Agenten troffen 
de vrouw schuimbekkend aan. Er 
werd vermoed dat de Uithoorn-
se onder invloed van alcohol ver-
keerde. Ze bleek inderdaad te-
veel wodka’s gedronken te heb-
ben. Ze is per ambulance ver-
voerd naar het VU-ziekenhuis.

Nieuwe fiets 
gestolen!

Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag 12 augustus tussen vijf en 
zeven uur in de middag en avond 
een nieuwe fiets vanaf het Polder-
meesterplein gestolen. De jeug-
dige eigenaar had deze fiets ge-
kregen voor het nieuwe school-
jaar. Het betreft een Pegasus Ro-
ma fiets met 8 Versnellingen uit 
2015. De kleur is mat-zwart met 
blauwe en zilveren accenten en 
opvallend zwarte velgen. De fiets 
is voorzien van Shimano remmen 
en versnellingen. Het framenum-
mer is H0151274 en het sleutel-
nummer 2212K. Opvallend is dat 
op de plaats waar de fiets is ge-
stolen sindsdien een oude zwarte 
opoe fiets is achtergebleven. Wie 
iets gezien heeft op weet waar de 
fiets nu is, wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
0900-8844 of met de gedupeerde 
via 06-13953622. Mocht de fiets, 
naar aanleiding van uw tip, in 
goede conditie terugkomen, dan 
staat daar natuurlijk een passen-
de beloning tegenover.

Zondag 6 september: Ride for the Roses

Burgemeester: “Trots om 
gastgemeente te zijn”
Aalsmeer - Op zondag 6 septem-
ber vindt de 18e editie van de Ride 
for the Roses plaats. Bij dit bijzon-
dere wielerevenement stappen jong 
en oud, getraind en ongetraind, op 
de fiets om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Deelnemers kunnen kiezen uit 
toertochten van 25 en 50 kilometer 
of de cycletour van 100 kilometer. 
“Aalsmeer is trots om gastgemeen-
te te zijn van dit bijzondere evene-
ment”, aldus burgemeester Jeroen 
Nobel. “Ik hoop dat de Ride for the 
Roses in Aalsmeer, net als in 2011, 
een fantastisch evenement voor het 
goede doel wordt.”

Verkeershinder 
De 100 kilometer tour wordt in een 
peloton gefietst en komt na de start 
om 10.00 uur en bij de finish door 
Aalsmeer. Het peloton rijdt over een 
afgezet parcours. Dat betekent dat 
een aantal wegen op 6 septem-
ber voor alle verkeer en het open-
baar vervoer is afgesloten op het 
moment dat het peloton nadert en 
langskomt (naar verwachting on-
geveer driekwartier). Omleidingen 
worden aangegeven met gele bor-
den. Verder zijn er verkeersregelaars 
om het verkeer om te leiden. Als het 
peloton voorbij is, worden de we-
gen zo snel mogelijk weer openge-
steld voor het verkeer. Hulpdiensten 
hebben wel toegang tot de afgezet-
te gebieden. De Legmeerdijk, Bur-
gemeester Kasteleinweg (N196) en 
de Aalsmeerderdijk worden tussen 

9.45 en 10.30 uur afgesloten. Deze 
tijden zijn enigszins onder voorbe-
houd. Zeker is dat tussen 13.00 en 
13.45 uur de N196 vanuit Uithoorn 
en de Legmeerdijk, hoek Bachlaan, 
afgesloten worden om de fietsers 
ruim baan te geven. Dit geldt ook 
voor de Kudelstaartseweg, de Stom-
meerweg en de Van Cleeffkade tus-
sen 13.15 en 14.15 uur en voor de 
Oosteinderweg, Machineweg, Horn-
weg, Zwarteweg, Lakenblekerstraat 
en de Legmeerdijk tussen 13.30 
en 14.30 uur. Meer informatie over 
wegafsluitingen (en dus de route) is 
te vinden op de website van de ge-
meente: www.aalsmeer.nl. Meer in-
formatie over de busverbindingen 
op: www.connexxion.nl.

Doe/help ook mee?
Iedereen kan meedoen met de Ri-
de for the Roses. Stap op 6 septem-
ber met familie, vrienden en familie 
op de fiets of meld u aan als vrijwil-
liger. De toertochten van 25 en 50 
kilometer starten om 11.00 uur en 
gaan over gewone fietspaden. Of 
kom mensen aanmoedigen langs 
de route en geniet van Aalsmeer. 
De eerste deelnemers worden rond 
13.00 uur terug verwacht bij het 
startpunt, veiling FloraHolland aan 
de Legmeerdijk. De slotmanifesta-
tie met diverse optredens begint om 
14.00 uur. Rond 15.45 uur start de 
eindceremonie en wordt de eindop-
brengst bekend gemaakt. Meer in-
formatie is te vinden op: www.ride-
fortheroses.nl.

Vervangen waterleiding op 
tweede deel Oosteinderweg
Aalsmeer - Drinkwaterbedrijf PWN 
start op 24 augustus met het vervan-
gen van de waterleiding in de Oost-
einderweg tussen de Mr. Jac. Takka-
de en de Bosrandweg in Aalsmeer. 
De aannemer die het werk gaat uit-
voeren is Van Den Heuvel aanne-
mersbedrijf uit Heesch. Eerst zal de 
aannemer het ketenpark en opslag 
inrichten. Op 26 augustus zal de 
eerste schep in de grond gaan op de 
kruising Takkade met de Oostein-
derweg. Oplevering moet volgens 
planning voor 15 december zijn. 
Het eerste gedeelte tot de Noord-
polderweg wordt met verkeerslich-
ten uitgevoerd zodat al het verkeer 
er langs kan. Deze verkeerslichten 
zijn in principe alleen voor overdag 
en zijn buiten werktijden niet nodig. 
Het tweede stuk voorbij de Noord-
polderweg wordt met een voor-
rangsregeling uitgevoerd.

Alle verouderde gemeentelijke gebouwen in de Meervalstraat en Roerdomp-
laan gaan plaats maken voor woningbouw.

Verouderde vastgoed verdwijnt!
2e Participatieavond over 
woningbouw Hornmeer
Aalsmeer - Omwonenden en be-
langstellenden zijn van harte uitge-
nodigd voor de tweede participa-
tieavond op maandag 24 augustus 
over de voorgenomen woningbouw 
in de Meervalstraat en de Roerdom-
plaan. De bijeenkomst vindt plaats 
in de raadskelder van het gemeen-
tehuis tussen 19.30 en 21.00 uur. Tij-
dens deze bijeenkomst worden de 
proefverkavelingsmodellen bespro-
ken die zijn gemaakt naar aanlei-
ding van wensen en ideeën die door 
bewoners tijdens de eerste avond in 
april naar voren zijn gebracht. De 
beoogde woningbouw in de Meer-
valstraat en de Roerdomplaan is on-
derdeel van het project Hornmeer. 
Het is de bedoeling dat hier al het 
verouderde gemeentelijke vastgoed, 
waaronder het pand van basisschool 
de Wegwijzer, gesloopt gaat wor-
den. Op deze locatie ontstaat dan 
ruimte voor woningbouw. Tijdens 
de eerste participatiebijeenkomst in 
april is met een flink aantal omwo-
nenden gesproken over de woning-
bouwplannen. De herontwikkeling 
biedt kansen om zorgwoningen te 
realiseren waardoor senioren in hun 
buurt kunnen blijven wonen. Boven-
dien zou door de bouw van starters-
woningen en goedkope koopwonin-
gen de gewenste verjonging van de 
buurt kunnen plaatsvinden. Op ba-

sis van de eerste participatiebijeen-
komst hebben de beleidsmedewer-
kers van de gemeente een ambte-
lijke concept startnotitie gemaakt, 
waarin ter inspiratie een aantal ver-
kavelingsmodellen is opgenomen. 
De concept startnotitie is ook ge-
baseerd op de kaders die zijn vast-
gelegd in de ontwikkelvisie Horn-
meer en de woonvisie Aalsmeer. In 
de concept startnotitie worden on-
der andere voorwaarden gesteld 
aan architectuur, beeldkwaliteit en 
het parkeren. De notitie vormt het 
startpunt voor de gesprekken die 
op 24 augustus worden gevoerd. In 
dit woningbouwproject heeft de ge-
meente ervoor gekozen om eerst 
met de omwonenden te overleg-
gen over hun wensen en ideeën. 
De huidige versie van de startno-
titie is daarom nog een ambtelijk 
concept dat op termijn, na alle be-
langhebbenden gehoord te hebben, 
moet worden vrijgegeven voor in-
spraak door het college van burge-
meester en wethouders. Uiteindelijk 
wordt de startnotitie, na eventuele 
aanpassingen, door de gemeente-
raad vastgesteld. Alle omwonenden 
zijn inmiddels ook per brief uitgeno-
digd voor deze tweede participatie-
bijeenkomst. Voor meer informatie 
zie: www.aalsmeer.nl/project-horn-
meer. Belangstellenden zijn welkom.

Gedichten op gevels woningen?
Wijkoverleg Oost over 
Schiphol en jongeren
Aalsmeer - In Aalsmeer Oost vindt 
op maandag 24 augustus weer 
het wijkoverleg plaats in De Mika-
do. In dit platform voor en door be-
woners van Oost staan dit keer de 
ontwikkelingen rond Schiphol cen-
traal. Rob Lutgershorst (Omgevings 
Raad Schiphol) en Gerrit Jan van 
de Lagemaat (Behoud Woongenot 
Aalsmeerbaan) lichten toe welke af-
spraken er zijn gemaakt en wat de 
uitwerking is daarvan op de bewo-
ners van Aalsmeer. Het bestuur van 
de Wijkraad hoopt daarnaast wet-
houder Tom Verlaan (Wijkgericht 
werken en Schiphol) als gast te mo-
gen verwelkomen. Maar eerst een 
terugblik op de successen voor de 
jeugd in Oost. Zo was er de straat-

speeldag, het Bruggenfestival en de 
opening van jeugdhonk De Keet aan 
de Aalsmeerderweg. Ook is er aan-
dacht voor een nieuw en verrassend 
initiatief van Janna van Zon om ge-
dichten op gevels van woningen te 
tonen. Mochten bewoners nog iets 
onder de aandacht willen brengen 
tijdens het wijkoverleg dan kunnen 
zij zich per e-mail aanmelden bij de 
secretaris: wbAalsmeerOost@gmail.
com. De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in De Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. De zaal is ge-
opend vanaf 19.45 uur. Na afloop is 
er gelegenheid wat na te praten on-
der het genot van een drankje. Meer 
informatie is te vinden op www.wijk-
overlegaalsmeer.nl.

Ontgroeningsgolf Kudelstaart: Treurig!
Op 25 juli hadden we de zomer-
storm die ook heeft huis gehou-
den in de openbare ruimte van on-
ze gemeente. Niet iedereen was 
even treurig gestemd over de scha-
de, in ieder geval niet de mensen 
van de kettingzaagbrigade van de 
Meerlanden. Ja, mede inwoners, u 
dacht misschien in een bloemen-
dorp te wonen of groene gemeen-
te, maar niets is minder waar. Zo is 
er in de Joke Smitstraat een hele rij 
Treurwilgen voor goed naar het an-

dere einde geholpen. Conserveren, 
nog nooit van gehoord. Kandela-
beren, om te redden wat er te red-
den valt, even proberen en dan....
neen, toch maar helemaal weg. 
Zie foto’s. Een prachtige rij treur-
wilgen in Kudelstaart werd omge-
bracht. Ja, waarom? Is er al een te-
veel aan groen? Van een aantal bo-
men in Aalsmeer vraag ik mij zelfs 
af hoe lang de grafrust moet du-
ren voordat ze eindelijk worden ‘ge-
ruimd’. Maar, bomen met potentie, 
die toevallig zijn gehavend door de 
storm, die worden als een razende 
roeland de versnipperaar of de open 
haard ingewerkt. Degene die bij de 
gemeente deze opdracht tot totaal-
vernietiging heeft gegeven zou ik ter 
overweging willen geven hoe hij er 
tegenaan zou kijken als hij, op een 
brancard bij het ziekenhuis werd 
binnengebracht met ‘stormschade’, 
niet naar de Eerste Hulp, maar re-
gelrecht naar het mortuarium werd 
gereden. We hebben het hier over 
levende wezens, of het nu mensen, 
dieren of bomen zijn. Ik ben diep 
bedroefd. Tot de volgende ontgroe-
ningsgolf! 

Stephanie van Beek
scvbeek@gmail.com

ingezonden

Doel: Toekomstbestendige bomenstructuur

Gemeente haalt onveilige 
bomen in Aalsmeer weg
Aalsmeer - Alle bomen in de be-
bouwde kom in de gemeente zijn 
de afgelopen weken geïnspecteerd. 
Een aantal bomen is aangemerkt 
als een verhoogd risico voor de om-
geving. Momenteel worden bomen 
weggehaald in Kudelstaart. De ko-
mende maanden haalt de gemeen-
te in Aalsmeer Dorp, Stommeer en 
Hornmeer onveilige bomen weg. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
als er geen verstoring is van (broe-
dende) vogels. Door deze zorgvuldi-
ge werkwijze wordt voldaan aan de 
Flora- en Faunawet. 

Voorkomen
Uit de veiligheidscontrole is geble-
ken dat in Aalsmeer een aantal bo-
men een verhoogd risico voor de 
omgeving oplevert. Het gaat om bo-

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Commissies in 
vergadering

Aalsmeer - De vakantie is voor de 
politiek ook bijna weer voorbij. Vol-
gende week komen de fracties bij-
een voor de maandelijkse commis-
sievergaderingen. Op dinsdag 25 
augustus is de raadzaal van het ge-
meentehuis voor de leden van de 
commissie Ruimte en Economie en 
op donderdag 27 augustus nemen 
de leden van de commissie Maat-
schappij en Bestuur plaats rond de 
vergadertafel. Beide vergaderin-
gen beginnen om 20.00 uur en zijn 
openbaar te bezoeken. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Gewoon gaan 
zitten, er is koffie en thee. Wie wil 
inspreken over onderwerpen op de 
agenda’s dient dit wel vooraf te mel-
den voor 12.00 uur op de dag van 
de vergadering bij de griffie via grif-
fie@aalsmeer.nl of telefonisch via 
0297-387584 of 387515. Zie voor 
de agenda’s de officiële mededelin-
gen van de gemeente elders in de-
ze krant of kijk op de site van de ge-
meente www.aalsmeer.nl. Voor aan-
vang van de vergaderingen volgt 
ook meer informatie op de actue-
le site van de krant www.meerbo-
de.nl. De eerste raadsvergadering 
na het zomerreces is op donderdag 
10 september.

Onderbreking drinkwater 
Wanneer de drinkwaterlevering tij-
delijk onderbroken wordt krijgen 
bewoners van tevoren bericht via 
een huis-aan-huis bezorgde kaart. 
Op deze kaart staan zowel de da-
tum als de tijd aangegeven van de 
onderbreking. 

Wanneer inwoners sterk afhanke-
lijk zijn van de drinkwaterlevering, 
of dat het tijdelijk afsluiten van het 
water problemen oplevert voor de 
bedrijfsvoering, dan hoort PWN dat 
graag op de dag dat u de kaart ont-
vangt of zo kort mogelijk daarna. 
PWN is telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
08.00 en 17.00 uur op het telefoon-
nummer 0900-4060700 (de kos-
ten voor dit telefoonnummer zijn 
te vinden op www.pwn.nl/contact). 
De kans bestaat dat door de werk-
zaamheden korte tijd bruin water 
ontstaat. Bruin water is niet scha-
delijk voor de gezondheid, maar kan 
wel vervelend zijn voor uw wasgoed. 
Meer informatie en tips zijn te vin-
den op de website www.pwn.nl. 

Overige hinder
Naast een onderbreking van de 
drinkwaterlevering zijn tijdens de-
ze periode ook verkeersmaatrege-
len van toepassing. Een deel van de 
parkeervakken is tijdens de werk-
zaamheden niet te gebruiken en bij 
de inritten van de huizen kan over-
last ondervonden worden. PWN zal 
zijn uiterste best doen om de over-
last tot een minimum te beperken. 
Contactpersoon van deze werk-
zaamheden bij PWN is Johan Co-
hen regiomedewerker drinkwater te 
bereiken via telefoonnummer 0900 
4060700.

men die op dit moment al onveili-
ge situaties opleveren, maar ook om 
bomen die op korte termijn niet le-
vensvatbaar zijn en vervolgens ri-
sicovol worden. Dit kan ontstaan 
door verschillende ziekten/plagen, 
beschadigingen aan de boom, tak-
breukgevoelige en dode/afsterven-
de bomen. Waar mogelijk worden 
op termijn bomen herplant.

Groenstructuur en toekomst
Aalsmeer is een groen en boomrijk 
dorp. In de loop van de jaren zijn bo-
men weggevallen of gekapt. Op ver-
schillende plaatsen zijn ook bomen 
aangeplant. Ook in de toekomst in-
vesteert de gemeente in het groen. 
Het uitgangspunt voor de aan-
plant van nieuwe bomen is ‘de juis-
te boom op de juiste plaats’. Nieu-
we bomen worden aangeplant op 
plaatsen met goede groeiplaatsom-
standigheden waarbij kwaliteit gaat 
voor kwantiteit. 
Doelstelling daarbij is dat er een vi-
tale, aansprekende en toekomstbe-
stendige bomenstructuur in de ge-
meente ontstaat.

Aalsmeer - Genoten heeft Jacque-
line de Vries vorige week van de 
pagina met foto’s over het ‘heerlij-
ke zomertje in Aalsmeer‘. De West-
einder is ideaal om te genieten van 
zon en water. Zwemmen, varen en 
onder andere dollen met een surf-
plank. De kinderen van Jacqueli-
ne hebben zich de afgelopen we-
ken prima vermaakt op en met hun 
surfplank. Maar, helaas. De surf-

plank is tussen zondag 9 en zondag 
16 augustus gestolen vanaf het ei-
land van de familie, gelegen nabij 
het padvinderseiland. Dit natuurlijk 
tot groot verdriet van de kinderen. 
Jacqueline hoopt maar dat de surf-
plank even ‘geleend’ is en weer door 
de gebruiker(s) terug gelegd wordt. 
Wie meer informatie over de diefstal 
heeft, kan een mailtje sturen naar 
Jacqueline@aalsmeer.nu. 

Surfplank van eiland weg
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kinder- en jeugdkrant

Diverse voorstellingen voor kinderen/jeugd

Feest vieren met Nijntje in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Een groot aantal leuke 
en grappige voorstellingen voor de 
jongste bezoekers presenteert het 
Crown Theater dit seizoen. Op zater-
dag 17 oktober kan twee keer geno-
ten van ‘Nijntje viert feest’, geschikt 
voor 3+. ‘Nijntje viert feest’ is een 
sprankelende muzikale voorstel-
ling als kennismaking voor de klein-
tjes met een écht theaterconcert. Je 
eerste boek? Dat is Nijntje. Je eer-
ste theaterconcert? Dat is ook Nijn-
tje. Nijntje wordt maar liefst 60 jaar. 
Ze viert haar verjaardag in het the-
ater met een theaterconcert voor de 
allerkleinsten, met live band. Vader 
Pluis, moeder Pluis, oma Pluis én 
haar vriendinnen Nina en Willemijn 
gaan samen met Nijntje opnieuw 
op tournee. Ivo de Wijs vertaalde de 
verhalen van Dick Bruna naar zo-
wel speelse als herkenbare liedjes 
en de onvergetelijke Joop Stokker-
mans maakte er tijdloos vrolijke mu-
ziek bij. In ‘Nijntje viert feest’ zijn de 
leukste nummers uit de drie eerde-
re musicals te horen, aangevuld met 
spiksplinternieuwe feestliedjes van 
Ivo de Wijs en Henny Vrienten. Dat 
wordt meezingen en swingen voor 
de kleintjes én een feest van her-
kenning voor papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s. Er zijn twee voorstellingen 
op 17 oktober, om 13.30 uur en om 
15.30 uur. De reguliere prijs is 18,50 
euro per kaartje, maar wie nu ge-
bruik maakt van de jubileumactie 
betaalt 16 euro per kaartje!

‘Robin Hood’ spannend!
Op een spannende voorstelling 
trakteert het Crown Theater kinde-
ren vanaf 6 jaar op dinsdag 20 okto-
ber met ‘Robin Hood en het verdwe-
nen goud’, dé familiemusical van dit 
theaterseizoen. Een spannend ver-
haal boordevol humor, avontuur en 
prachtige muziek. Als haar vader 
voor werk naar het buitenland ver-
trekt, moet het stadsmeisje Robin 
de zomer doorbrengen bij haar oma 
in het dorpje Nottingham. Het dorp 
is een toeristische trekpleister om-
dat Robin Hood er vroeger heeft ge-
woond. De nieuwe burgemeester 
van Nottingham, John, heeft beslo-
ten om de arme mensen uit hun hui-

zen te zetten, zodat hij er hotels kan 
bouwen. Als Robin achter zijn plan-
nen komt wil ze de mensen uit het 
dorp redden. Om dit voor elkaar te 
krijgen moet ze op zoek naar de le-
gendarische schat van Robin Hood. 
Als ze tijdens haar reis een mysteri-
eus dagboek vindt is dat het begin 
van een groots avontuur waarbij ze 
van de ene in de andere verbazing 
valt. Heden en verleden komen op 
magische wijze samen. Er zijn twee 
voorstellingen op dinsdag 20 okto-
ber, om 13.30 uur en om 16.00 uur. 
De reguliere prijs voor een kaartje is 
17,50 euro, maar met de jubileumac-
tie is flinke korting te behalen, 14,90 
euro per kaartje. 

Verboden voor Ouders
Verboden Voor Ouders (van 4 tot 
204) is de allereerste theatervoor-
stelling speciaal voor kinderen (van-
af 4 jaar) mét hun opa’s en oma’s, 
denderend cool gebracht op zon-
dag 15 november in het Crown The-
ater door Jochem van Gelder en Ron 
Bons! Vanuit jullie heerlijke theater-
stoel 75 minuten kijken, ervaren en 
meedoen, met gezellige, verstilde, 
spannende en hilarische momenten, 
aaneengeregen door een begrijpe-
lijke verhaallijn voor de kleintjes en 
een nostalgisch theatergevoel voor 
de jongere ouderen. Die hele mooie, 
speciale band tussen opa’s, oma’s 
en hun kleinkinderen wordt beke-
ken, gevoeld en bezongen. Herin-
neringen worden opgehaald en ge-
deeld. Ron en Jochem vertellen ook 
over hun eigen bijzondere opa’s en 
oma’s. Ron’s opa bijvoorbeeld was 
een geweldige drummer en Jo-
chem mocht als klein manneke op 
een koffer staan om naar het voet-
bal te kunnen kijken. Wel benieuwd 
wat er nu in dat koffer zit! De voor-
stelling op zondag 15 november be-
gint om 11.00 uur en de reguliere 
prijs van een kaartje is 16,50 euro. 
Nu kaarten bestellen is een aanra-
der, tijdens de jubileumactie 14 eu-
ro per kaartje! Kijk voor alle voor-
stellingen voor kinderen en natuur-
lijk volwassenen op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl. Kaarten reserveren 
kan via 0900-1353.

Aalsmeer - Britt en Mette zijn goe-
de vriendinnen en werken samen 
op de Werkschuit! Hier tekenen ze 
met krijt en waterverf, planten uit de 
Historische Tuin. Wie goed kijkt ziet 
ook een levende slak op de tafel, bij-
na op de tekening van Britt (rechts). 

Wil je de tekeningen van deze talen-
ten in het echt zien? Ga dan naar 
de etalage naast het Boekhuis in de 
Zijdstraat, want daar zijn de slakken 
in de grootste kleurplaat van Neder-
land verstopt. Succes met zoeken!
Foto: Annefie van Itterzon

Kinderen en kunst
Slakken in grootste kleurplaat

Aalsmeer - De zevenjarige Mandy 
komt uit China en woont al een paar 
jaar in Aalsmeer. Ze verstaat het 
Nederlands al goed, maar tekenen 
gaat haar heel goed af. Een meisje 
met een groot talent! Bij de Werk-
schuit deed ze al een knutselcursus, 

Mandy en kikker van Kudelstaart
maar nu wil ze schilderen. Om het 
gedicht van Han G.Hoekstra over 
‘de kikker van Kudelstaart’ moest 
ze lachen. De kikker werd zelfs haar 
favoriet, ze heeft het dier in alle 
kleuren geschilderd!
Foto: Annefie van Itterzon

Voetbal en entertainment
SCW jeugddagen zonnig 
en geweldig verlopen!
Rijsenhout - De jeugddagen van 
SCW worden al sinds 1986 georga-
niseerd in de laatste week van de 
schoolvakantie van de basisscholen. 
Dit jaar op 12, 13 en 14 augustus op 
het vertrouwde sportcomplex van 
SCW aan het Konnetlaantje in Rij-
senhout. Het evenement wordt jaar-
lijks aangeboden aan alle jeugdle-
den in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. 
Naast de eigen leden zijn ook niet-
leden van harte welkom om bij deze 
drie dagen kennis te maken met het 
spel voetbal en de club SCW. Waar 
andere clubs grote financiële be-
dragen voor voetbalkampen vragen 
weet de SCW-jeugddagen com-
missie elk jaar weer vele sponsors 
te betrekken voor dit evenement, 
waardoor het gratis wordt aange-
boden! De woensdag start om 10.00 
uur met het bekend maken van 
teams die allemaal herkenbaar zijn 
in gesponsorde kleurenshirts van de 
hoofdsponsor. De deelnemers heb-
ben een volle dag met zéér veel in-
dividuele voetbalspellen waarbij zo-
veel mogelijk punten behaald moe-
ten worden. Enkele interessan-
te namen van de spellen zijn: drib-
belkoning, trapvirtuoos, dartschie-
ten, voetbalcurling, scherpschutter 
en penaltyschieten. Naast de voet-
balspellen individueel wordt er ook 
gespeeld in een 4 tegen 4 competi-
tie en krijgen alle deelnemers voet-
baltrainingen van gediplomeer-
de trainers. Tussen de spellen door 
wordt iedereen de hele dag voor-
zien van eten & drinken. De moe-
gestreden kinderen gaan om 16.00 

uur weer huiswaarts. De donderdag 
zorgt voor wat meer afwisseling in 
sporten. Op voetbalgebied krijgen 
de deelnemers voetbaltrainingen 
van gediplomeerde trainers. Tevens 
worden tennisclinics verzorgt op 
de aangrenzende tennisbanen on-
der leiding van Tennisschool Haar-
lemmermeer. In samenwerking met 
Sportservice Haarlemmermeer wor-
den andere teamspellen georgani-
seerd. Tevens pakt de organisatie 
uit met een aantal opblaasattributen 
zoals een stormbaan, glijbaan, klim-
toren en een piratenschip. De vrij-
dag staat geheel in het teken van 4 
tegen 4 voetbal en finales. Uiteinde-
lijk komen er uit alle voorrondes van 
woensdag, donderdag en vrijdag in 
drie verschillende categorieën (5-6 
jaar, 7-8 jaar en 10-12 jaar) twee fi-
nalisten in de finale te staan. Op het 
finaleveld worden deze finales afge-
legd met ongeveer 300 supporters. 
Aansluitend aan de finales van het 4 
tegen 4 volgt de finale van de penal-
tybokaal. Hier wordt gestreden voor 
de felbegeerde SCW Penaltybokaal 
Wisselbeker! Na al het feest en fi-
nales op het veld volgt een barbe-
cue voor alle deelnemers en wordt 
er afgesloten met een prijsuitrei-
king, waar vele bekers, medailles, 
T-shirts met de kinderen mee naar 
huis gaan. Met drie warme dagen 
en overal een stralende zon boven 
de voetbalvelden van SCW zijn in 
totaal 110 kinderen 3 dagen onder 
begeleiding van 35 vrijwilligers ver-
maakt met een geweldig program-
ma aan voetbal en entertainment! 

Zeepkistenrace in Burgerveen
Originaliteitsprijs Wesley 
voor brandweerwagen
Rijsenhout - De jaarlijkse zeepkis-
tenrace werd op zaterdag 15 augus-
tus voor de elfde keer gehouden in 
Burgerveen. Er waren 25 deelne-
mers en heel veel publiek. Voor de 
deelnemers stonden verschillen-
de prijzen klaar. Er waren prijs voor 
de snelste tijd, voor de origineel-
ste deelname en voor de grootste 
pechvogel. Wesley van Gool uit Rij-
senhout reed met z’n brandweerwa-
gen mee en mocht na afloop de ori-
ginaliteitsprijs in ontvangst nemen. 
De brandweerhoorn op de wagen, 
die hij had mogen lenen van Ron 
v/d Dool, maakte het plaatje wel af. 
Duwers waren Gerrit Kooij en Roy 
Fransen waren.

Mailen met kinderburgemeester
Aalsmeer - Kinderburgemeester 
Vince Boom houdt in ‘zijn’ Oostein-
de buurtje de ogen en oren goed 
geopend. Verkeer en veiligheid heb-
ben vooral zijn aandacht. De vage 
zebrapaden in de Catharina Ama-
lialaan en het verdwijnen van het 
woord ‘schoolzone’ op de weg voor 
de brede school de Mikado had hij 
na zijn vakantie natuurlijk direct op-
gemerkt en gelijk gemeld bij de ge-
meente. De gemeente kan de alert-
heid van deze voor een jaar specia-
le inwoner wel waarderen en heeft 
toegezegd snel actie te zullen on-
dernemen. Zo goed als zeker nog 
deze week! Vince weet zeker dat er 

veel meer jeugdige inwoners zijn die 
zich graag bezig houden met hun 
leefomgeving en dat er jongens en 
meiden rondlopen met leuke ideeën 
over speelmogelijkheden. De eer-
ste kinderburgemeester hoort het 
graag. Hij wil vooral graag dat kin-
deren reageren met hun wensen en 
ideeën, maar ook hun mening ge-
ven op zijn ideeën over spelen, vei-
ligheid en groen. De 10 jarige hoopt 
veel mails te krijgen van leeftijdge-
noten en beloofd bij deze er serieus 
mee aan de slag te zullen gaan in 
overleg met de gemeente. Vince is 
bereikbaar via: kinderburgemees-
ter@aalsmeer.nl.

De spelers van het dinsdagteam van Oradi nemen hun medailles in ontvangst 
na afloop van het CMV-toernooi in Kudelstaart.

Ruimte om nieuwe groepen te starten

Volleybal voor leerlingen 
van de basisscholen
Aalsmeer - Na het Cool Moves Vol-
ley toernooi in Kudelstaart, waarbij 
is gestreden om de prijzen van het 
voorbije seizoen, hebben de jeugd-
trainers van Oradi/Omnia (volley-
bal) de jeugdgroepen opnieuw in-
gedeeld. Een flink aantal kinderen is 
doorgestroomd naar de C-jeugd en 
zal in het vervolg wekelijks wedstrij-
den gaan spelen. Hierdoor komt er 
ruimte om een aantal nieuwe groe-
pen te starten. Na de invoering van 
het circulatievolleybal is het spel 
voor de jongste jeugd erg uitdagend 
(veel bewegen) geworden. Een 
sterk punt van Oradi/Omnia is, dat 
bewust gekozen wordt voor kwali-
teit. Iedere groep heeft een ervaren 
gediplomeerde trainer, die zo no-
dig met een assistent werkt. Zo kan 
ieder kind ook individueel de aan-
dacht krijgen die het verdient. 
Lijkt volleybal jou een leuke sport, 
dan mag je op proef komen trai-
nen. Er wordt getraind op dinsdag 
in de Proosdijhal Kudelstaart en op 
woensdagmiddag in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Vanzelf-
sprekend mag je ook vriendjes en/of 
vriendinnetjes meenemen. Ook kin-
deren, die een andere sport beoefe-

nen en dat willen blijven doen, maar 
het leuk vinden om een aantal keren 
te komen volleyballen, zijn welkom. 
Dinsdag traint in de Proosdijhal de 
bestaande gemengde groep (leef-
tijd rond 10 jaar) van 16.15 tot 17.30 
uur. Woensdag gaan in de Bloem-
hof de nieuwe gemengde groepen 
trainen. De 7 en 8 jarigen van 14.00 
tot 15.00 uur en jongens en mei-
den vanaf 10 jaar van 15.00 tot 16.15 
uur. Mocht je twijfelen waar je heen 
moet, bel dan met Frits van der Zee 
via 0297-329682. Hij zal je advise-
ren bij welke groep je het beste kan 
komen. Meer informatie ook op de 
website van SV Omnia. 

Vanavond première, vrijdag familiedag

Circus nu wel in Aalsmeer
Aalsmeer - De circusfamilie die 
onlangs de komst naar Aalsmeer 
moest uitstellen vanwege de hitte-
golf, gaat nu wel degelijk haar ten-
ten opzetten aan de Dreef en wel 
van 20 tot en met 23 augustus. Oli-
fant Buba komt natuurlijk mee, en is 
de ster van de nieuwe show, die dit 
jaar naar haar genoemd is! In de pi-
ste zullen mens en dier samen weer 
schitterende circusnummers opvoe-
ren: Daniel en zijn charmante part-
ner Kayley Boo met unieke één-
wielacts en jonglage, de charman-
te lucht-acrobate Geraldine schit-
tert met haar doeken en haar rin-
gen hoog in de nok en zij heeft ook 
en knap hoelahoep nummer. Ook 
treedt Jennifer samen op met haar 
moeder èn haar grootmoeder. Wer-
kelijk uniek is het optreden van drie 
generaties in één nummer: Monica, 
Natascha en Jennifer laten te paard 
prachtige dressuur zien. Jennifer is 
niet alleen acrobate, maar kan ook 
schijnbaar moeiteloos te paard haar 
nummers opvoeren. Sharon is één 
met olifant Buba; samen met haar 
grootvader Lutz Freiwald brengt zij 
met Buba een ontroerende ode aan 
de vriendschap tussen mens en dier. 
Een vriendschap die bij de Freiwalds 
ook buiten de piste altijd aanwezig 
is. Sharon won met Buba de prijs 
voor de beste circusact van Neder-
land. Huisclown Jeffrey Freiwald zal 
als Chef Rie een heerlijke Italiaan-
se spaghetti serveren en de char-

mante spreekstalmeester tijdens 
de voorstellingen is Natascha Frei-
wald. De voorstellingen in Aalsmeer 
zijn op het terrein aan de Dreef, 
de blauw-gele tenten zijn natuur-
lijk niet te missen. Vanavond, don-
derdag 20 augustus, is de premiè-
re om 19.00 uur. Vrijdag 21 augustus 
is het familiedag met speciale prij-
zen: alle plaatsen voor een tientje, 
wie het eerste komt, heeft de beste 
plek (met uitzondering van de loge), 
de voorstelling begint dan om 17.00 
uur. Zaterdag 22 augustus zijn de 
voorstellingen om 15.00 uur en om 
19.00 uur en de laatste voorstelling 
is zondag 23 augustus om 14.00 uur. 
De reserveringlijn van het circus is 
bereikbaar van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 12.00 uur: 06-
42029659. Voorstellingstijden en re-
serverings-mogelijkheden zijn ook 
te vinden op de website van het cir-
cus www.menagerie-circus.nl.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Wachten voor de deur om kaarten voor het Nostalgisch Filmfestival te kopen.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Avondvoorstelling uitverkocht
Alleen nog kaarten voor
nostalgische filmmiddag
Aalsmeer - De animo voor het Nos-
talgisch Filmfestival bleek vorige 
week donderdag 13 en vrijdagavond 
14 augustus tijdens de voorverkoop 
bijzonder groot. Beide avonden ont-
stonden rijen voor en in het Boek-
huis om maar verzekerd te zijn van 
een stoel op dinsdag 8 september in 
de feesttent op het Praamplein. 
In twee uur tijd werden ruim 700 
kaarten verkocht. Zaterdag werden 
de laatste kaarten voor de avond-
voorstelling verkocht, dus die is uit-
verkocht. Er zijn nu alleen nog kaar-
ten voor de middagvoorstelling be-
schikbaar. Ook deze kosten slechts 
5 euro per stuk en zijn te koop in het 
Boekhuis in de Zijdstraat 12 tijdens 

de reguliere openingstijden. Wacht 
niet te lang, vol is vol! Het Nostal-
gisch Filmfestival biedt dit jaar en-
kele nooit eerder vertoonde films. 
Onder meer een reportage uit 1957 
over de CAV aan de Van Cleeffka-
de, maar ook films uit de jaren twin-
tig en dertig. Een bijzondere film is 
die uit 1984 van de drie vroegere 
bejaardenhuizen in Aalsmeer: Rust-
oord, Seringenpark en Kloosterhof. 
De samenstelling en presentatie is 
weer in handen van journalist Dick 
Piet. Het Boekhuis is bij de voor-
stellingen aanwezig met een stand, 
waar allerlei boeken over de lokale 
en regionale geschiedenis te koop 
zijn. 

Kattenmens
Aalsmeer - Ik ben geen katten-
mens. Dat is wat ik jaren riep. Ik had 
het nooit zo op katten. Ben meer 
een hondenliefhebber. Maar ja, daar 
moet je veel tijd voor vrijmaken en 
dat schort er nog wel eens aan in 
ons gezin. Een aantal jaren geleden 
kwam echter onze buurkat meerde-
re malen per week bij ons aanlopen 
en we hebben sindsdien Morrie op-
genomen alsof ze tevens ons poes-
je was. Natuurlijk had ze gewoon 
een baas en bazin, maar toen deze 
laatsten gingen verhuizen, ging het 
lieve zwarte poesje met hun mee. 
Toen dacht ik heel makkelijk ‘Nou, 
dat was dan dat’, maar zo gemak-
kelijk was het niet.. Dat gezellige 
‘buurten’ gingen vooral mijn hub-
bie en de huispuber missen, maar ik 
moet toegeven dat ik het toch ook 
altijd wel heel knus vond als Mor-
rie ’s avonds op schoot sprong en 
volop ging liggen spinnen. ‘Mam, 
wij móeten nu een eigen kat hoor.’ 
Deze oproep kwam van mijn zoon, 
nog geen maand na de verhuizing 
van de buurtpoes. ‘Nee, dat gaat 
niet gebeuren’, riepen manlief en ik 
in eerste instantie nog in koor. Maar 
dat nee werd na een poosje toch 
zachtjesaan een ‘ach, waarom ei-
genlijk niet’. En die kwam vooral uit 
de mond van zijn vader. Nog steeds 
hield ik voet bij stuk. ‘Hoe moet het 
dan in vakanties?’, ‘Wie gaat keer 
op keer die kattenbak verscho-
nen?’ en niet geheel onbelangrijk: 
‘Wie neemt de stofzuiger dan dáge-
lijks ter hand?’ Precies: Moi! En daar 
heb ik dus ff geen zin in hè.. Maar 
nee, er werden duidelijke afspraken 
gemaakt, de taken zijn bij voorbaat 
verdeeld en uiteindelijk ging ook ik 
overstag. We gingen een kat ne-
men. Nu wil het geval dat een ken-
nis van mij een Main Coon heeft die 
zwanger was. Eind mei kwam er een 
nestje van drie bastaardjes. We zijn 
gaan kijken en namen het zwart-

Door een zee aan rozen langs de Watertoren

Warm welkom fietsers op
Boulevard of the Roses
Aalsmeer - Op zondag 6 september 
vindt de Ride for the Roses plaats, 
een groot fietsevenement waar dui-
zenden fietsers aan mee doen. De 
opbrengst gaat naar het KWF Kan-
kerbestrijding voor het behande-
len van huidkanker. Aalsmeer is dit 
jaar gastgemeente en de start en fi-
nish vinden in de bloemenveiling 
van FloraHolland plaats. Vlak voor 
de finish komen alle fietsers van-
uit de richting Kudelstaart langs de 
Watertoren. Op verzoek van de ge-
meente wordt de Kudelstaartseweg 
bij de Watertoren mooi aangekleed, 
zodat alle fietsers Aalsmeer zullen 
herinneren als een echt bloemen-
dorp. Twee organisatoren van Vuur 
en Licht op het Water, Mike (Mul-
ti) van der Laarse en Ap Eigenhuis, 
gaan een deel van de Kudelstaart-
seweg bij de Watertoren omtove-
ren tot Boulevard of the Roses. Hier 

gaan de fietsers een bijzondere er-
varing opdoen. Hetzelfde geldt voor 
toeschouwers die dit schouwspel 
willen meemaken. 

Pre Ride op zaterdag
Op zaterdagochtend vertrekken een 
aantal teams op de fiets uit ver-
schillende delen van het land. Dat 
zijn ruim driehonderd wielrenners, 
die met promotietrucks en bege-
leidingsbusjes koers zetten naar 
Aalsmeer. Voor velen is dit een rit 
van zo’n 200 kilometer. Zij brengen 
traditiegetrouw met hun teams en 
de bedrijven die hen steunen uit de 
sierteeltsector, tussen de 150.000 en 
200.000 euro bijeen voor het KWF! 
Dit gebeuren wordt de Pre Ride ge-
noemd en wordt voor de veertien-
de keer onder leiding van Peter Kor-
tekaas georganiseerd. Na een kor-
te stop in het gebouw van FloraHol-

Leden van de Kunstploeg staan klaar

Tweede ophaalweekend 
voor Selfie-project
Aalsmeer - Aanstaand weekend, 
zaterdag 22 en zondag 23 augustus, 
is het atelier van beeldend kunste-
naar Karin Borgman aan de Uiterweg 
185 tussen 14.00 en 16.00 uur open 
voor mensen die nog mee willen 
doen aan het ‘Selfieproject’ voor de 
Kunstroute. Deelnemers kunnen dan 
een schilderdoek, verf en instructies 
ophalen. Al tientallen vrije schilders 
hebben zich aangemeld en ook twee 
basisscholen, het Zorgcentrum, het 
Kloosterhof en voor de eerste keer 
Ons Tweede Thuis hebben belang-
stelling getoond. Het doel van het 
‘Selfieproject’ is om met veel men-
sen, jong en oud, amateur en pro-
fessional samen een speciaal kunst-
werk te maken voor de Kunstroute. 
Dat kunstwerk begint met een zelf-
portret waarbij alle stijlen zijn toe-
gestaan. De opdracht die elke deel-
nemer meekrijgt is om een zwart-
wit geschilderd zelfportret te maken 
van 30 bij 40 centimeter en om een 
zin op een briefkaart af te maken die 
begint met ‘Ik ben’. De Kunstploeg 
staat deelnemers op alle mogelijke 
manieren bij. Zo staan er op Face-
book handige instructiefilmpjes, is 
er het spreekuur van de Selfiedoc-
tor voor mensen die al gestart zijn en 
kunnen deelnemers zich aanmelden 

voor een speciale selfieworkshop. Dit 
weekend is de Selfiedoctor ook aan-
wezig voor alle vragen. Neem de pa-
tiënt, het doekje, dan wel even mee! 
Natuurlijk is er ook gewoon een heel 
heldere en eenvoudige instructie op 
A4-papier. De schilderijen en teksten 
worden in het derde weekend van 
september bij elkaar gebracht in de 
oude Boomgaard aan de Uiterweg 
185, waar het finale kunstwerk ge-
maakt gaat worden. De Kunstploeg 
bestaat voor dit project uit de beel-
dend kunstenaars Femke Kempkes, 
Karin Borgman en Jan Daalman. De 
Kunstploeg levert de materialen en 
dat betekent voor elke deelnemer, 
een doekje van 30 bij 40 centimeter, 
twee tubes verf en een paar kwas-
ten. een brief met een duidelijke in-
structie. Deelname aan het Selfie-
project is voor vrije schilders 10 euro. 
Dat is inclusief materiaal. Voor scho-
len en organisaties waar De Kunst-
ploeg al langer mee samenwerkt, 
geldt een speciaal tarief. Het project 
wordt ondersteund door de gemeen-
te Aalsmeer en door het KCA. Aan-
melden kan vanaf nu op E-mail De-
Kunstploeg@XS4all.nl of via Face-
bookpagina: https://www.facebook.
com/dekunstploeg?ref=aymt_ho-
mepage_panel

Basketbalseizoen gaat beginnen!
Eerste Summercamp van 
BV Aalsmeer groot succes
Aalsmeer - Het eerste Summer-
camp van Basketball Vereniging 
Aalsmeer zit erop. Een groep van 
20 basketballende jeugdleden heeft 
vorige week met veel enthousiasme 
deelgenomen aan het eerste kamp 
dat plaatsvond op het land van 
Heemhorst Watersport. Drie dagen 
met zijn allen spellen spelen, pitti-
ge trainingen volgen, relaxen en bo-
venal veel plezier hebben. Het was 
een geweldig begin van het nieuwe 
basketbal seizoen. Na een hele zo-
mervakantie niks gedaan te hebben, 
vielen de trainingen voor de mees-
ten erg zwaar wat ook heel wat 
spierpijn tot gevolg had. Buiten de 
trainingen in de sporthal De Bloem-
hof stond de donderdag in het teken 
van de buiten trainingen. De wek-
ker ging die dag erg vroeg, er stond 
een flinke training in het Amster-
damse bos op het programma. Na 
een lange fietstocht leek alle ener-
gie al bijna uit de benen, maar een-
maal aangekomen werd snel be-
gonnen met de warming up. Na veel 
rennen, push ups en door de mod-
der baggeren was het tijd om te re-
laxen in de zon. De hele middag 
werd doorgebracht op het kampter-

rein waar lekker werd gezwommen 
en geprobeerd om vooruit te komen 
op de aquaskipper, maar bovenal 
uitrusten voor de training die voor 
de avond alweer op het program-
ma stond. 
Het kamp werd afgesloten met het 
opruimen van de tenten en het 
schoonmaken van het kampterrein 
waarna in de middag genoeg tijd 
over was om een toernooi te spe-
len tussen alle deelnemers. Van de 
20 deelnemers werden 4 teams ge-
maakt waar heel leuke wedstrijden 
uit ontstonden. 
Vrijdagavond wat het tijd voor de 
afsluiting van het kam en alle le-
den van de vereniging waren uitge-
nodigd om dit feest mee te maken. 
Mede door het knallende optreden 
van ‘The Broken Mules’, een band 
van allemaal leden van de familie 
Buskermolen, werd het een fantas-
tisch avond en is het nieuwe basket-
bal seizoen gelijk al goed begonnen.
De eerste echte trainingen van BV 
Aalsmeer beginnen vandaag, don-
derdagavond 20 augustus, in Sport-
hal De Bloemhof.
Meer informatie en tijden staan op 
de website www.bvaalsmeer.nl.

FC Aalsmeer zondag wint 
Van Kouwen Toernooi
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
en zaterdagavond heeft het Van 
Kouwen Toernooi plaats gevonden 
bij FC Aalsmeer. De toernooi-orga-
nisatie kijkt terug op een zeer ge-
slaagd toernooi. Beide avonden 
zijn zeer goed bezocht door menig 
voetballiefhebber. Op de woensdag 
speelde KDO tegen RKDES, waarbij 
de Kudelstaarters lang uitzicht had-
den op een overwinning, maar uit-
eindelijk was het KDO die met 3-2 
aan het langste eind trok. Op het 
andere veld speelde de zaterdagaf-
deling van FC Aalsmeer tegen de 
zondagafdeling. Deze wedstrijd ein-
digde, toch wel verrassend, in een 
3-0 overwinning voor de zondag af-
deling. Op de zaterdagavond won 
FC Aalsmeer zondag van RKDES 
met 2-0. KDO speelde 2-2 gelijk te-
gen FC Aalsmeer zaterdag. Op basis 
van de puntentelling, waarbij winst 
3 punten is, gelijkspel 1 punt, verlies 
0 punten en ieder doelpunt ook een 

punt oplevert, kon de balans wor-
den opgemaakt. Hierbij eindigde FC 
Aalsmeer zondag met 11 punten op 
de eerste plaats, KDO werd twee-
de met 9 punten, FC Aalsmeer za-
terdag werd derde met 3 punten en 
RKDES eindigde op de vierde plek 
met 2 punten. 
Na afloop van de wedstrijden werd 
de prijsuitreiking verzorgt door 
Frank Vaneman van Van Kouwen. 
Daarna bleef het nog lang gezel-
lig in de kantine waar veel werd ge-
sproken over de gespeelde wedstrij-
den en de komende competitie. 
De toernooi organisatie kijkt uit naar 
volgend jaar, wanneer het toernooi 
z’n derde lustrum viert en het toer-
nooi zal plaatsvinden op het nieuwe 
complex van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan. De firma van Kou-
wen heeft wederom z’n medewer-
king toegezegd om er ook volgend 
jaar weer een mooi regionaal toer-
nooi van te maken. 

Veel animo voor open huis FC Aalsmeer

Ledencertificaten voor 
‘clubhuis op maat’
Aalsmeer - Groot was de belang-
stelling afgelopen zaterdag 15 au-
gustus voor de mogelijkheid om het 
nieuwe clubhuis van FC Aalsmeer 

land komt het hele peloton naar de 
Watertoren. De Kudelstaartseweg is 
dan tussen de Zwarteweg en Beet-
hovenlaan afgesloten voor alle ver-
keer, ook voor fietsen en scooters. 
Rond 16.30 uur wordt het peloton 
van honderden wielrenners ver-
wacht bij de Watertoren. Zij verla-
ten FloraHolland via de Zwarteweg, 
steken onder politiebegeleiding de 
N196 over en fietsen via de Dreef 
en de Beethovenlaan naar rechts de 
Kudelstaartseweg op, waar ze dan 
voor het eerst kennismaken met de 
Boulevard of the Roses. Voor hun 
kostbare fietsen is bij de Waterto-
ren een tijdelijke, bewaakte stalling 
gemaakt. 
Burgemeester Jeroen Nobel zal de 
dappere fietsers welkom heten bij 
de Watertoren namens de gemeen-
te Aalsmeer. Er is een stalletje met 
drankjes en een stalletje met ver-
snaperingen, want na hun rit zijn 
de Pre Ride-deelnemers natuur-
lijk hongerig en dorstig. Toeschou-
wers zijn van harte welkom en kun-
nen ook een drankje en versna-
pering kopen bij de stalletjes. Het 
wordt een kleurrijk schouwspel te-
gen het decor van de Watertoren 
en de met duizenden rozen versier-
de Boulevard of the Roses. De rozen 
worden geleverd door enkele grote 
rozenbedrijven. Samen met andere 
sponsoren, waaronder de gemeente 
Aalsmeer, maken zij de aankleding 
van de Boulevard of the Roses mo-
gelijk. De Pre Ride-bijeenkomst zal 
rond 18.00 uur eindigen. 
Daarna wordt de tijdelijke fietsen-
stalling verwijderd en opgeruimd, 

zodat om 20.00 uur het Feest bij de 
Watertoren kan beginnen voor Vuur 
en Licht op het Water. Om 19.00 
uur is er aan de overkant bij Galerie 
Sous-Terre een kunstveiling tijdens 
hun kunstbeurs. Liefhebbers kun-
nen bieden op een prachtig kunst-
werk van Clemens Briels, waarvan 
de opbrengst naar de Ride for the 
Roses gaat.

Ride for the Roses op zondag
Meer dan 10.000 mensen stappen 
zondagochtend op de fiets voor de 
Ride for the Roses om zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor KWF 
Kankerbestrijding. Vanuit FloraHol-
land vertrekken eerst de duizenden 
deelnemers aan de 100 kilometer rit, 
daarna de toerrijders voor een tocht 
van 25 of 50 kilometer. Het massale 
peloton van de duizenden 100 kilo-
meter rijders wordt tussen 13.15 en 
14.15 uur verwacht op de Boulevard 
of the Roses. Hier komen de wiel-
renners door een zee van rozen, on-
der spandoeken door en onder be-
geleiding van muziek langs de Wa-
tertoren. Toeschouwers zijn hier van 
harte welkom en kunnen dit spek-
takel gratis meebeleven. De wiel-
renners verdienen voor hun pres-
tatie en bijdrage aan het KWF al-
le respect en kunnen aanmoedigin-
gen van het publiek goed gebrui-
ken. Er is de mogelijkheid voor de 
toeschouwers om een drankje te 
kopen. 
De Kudelstaartseweg zal uiteraard 
afgesloten zijn voor alle verkeer. 
Na de doorkomst bij de Watertoren 
maakt het peloton nog een rondje 
door het centrum en Aalsmeer Oost, 
om daarna de stal op te zoeken in 
FloraHolland, waar de slotmanifes-
tatie plaats zal vinden. De bezoe-
kers kunnen dan nog even napra-
ten en over de Boulevard of the Ro-
ses wandelen om zelf te ervaren dat 
Aalsmeer zich van zijn beste kant 
als bloemendorp heeft laten zien 
aan de meer dan tienduizend deel-
nemers aan de Ride for the Roses.

M iranda’s
omentenm

ste katertje. Eentje. En we noem-
den hem Gizmo. Afgelopen vrijdag, 
na onze heerlijke zomervakantie, 
zijn we het ondeugende beest gaan 
halen. Het andere mannetje was al 
eerder opgehaald, maar het enige 
poesje van het nest lag rustig te be-
kijken hoe wij de overdracht deden 
van Gizmo. Ik vond haar daar nog-
al zielig bij kijken en keek mijn man 
aan.. ‘Zullen we er dan toch maar 
twee?..’ En zo geschiedde. Goede 
vriendinnen van mij hadden overi-
gens al eerder gezegd dat twee ei-
genlijk ook veel leuker was en beter 
en dat ze elkaar dan bezig konden 
houden en dat het makkelijker was.. 
en.. jaja, maar eentje was voor mij 
toch genoeg? Twee is dubbel kat-
tenbakken verschonen en dubbel 
zoveel haar. Ach, wat ben ik toch 
een zwakke schakel. Nu zit ik met 
twee kittens opgescheept.. en het ís 
leuk! Eigenaresse Sasja, die overi-
gens heftig geëmotioneerd was en 
érg blij dat broer en zus bij elkaar 
bleven, had het poesje de naam Tin-
kerbel gegeven en die kortte ze af 
met Tinky. We hebben het maar zo 
gelaten. Gizmo en Tinky zetten nu 
dus bij ons de boel op stelten. Wat 
een clowns zijn dat zeg. Mijn gor-
dijnen heb ik omhoog gebonden, er 
staat een krabhotel tot aan het pla-
fond midden in de woonkamer, er 
liggen overal speelgoedmuizen, bal-
letjes, piepbeesten, rinkeldingen, 
knisperzakjes en diverse mandjes 
verspreid en de plantenspuit staat 
gereed. En echt.., ik geniet met volle 
teugen. Derhalve moet ik de eerste 
zin van deze column maar gaan wij-
zigen; Ik ben een kattenmens!

Door Miranda Gommans

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

om het clubhuis ‘op maat’ te maken. 
Interesse? Kijk voor meer informatie 

op de website van FC Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl.

in de Beethovenlaan van binnen te 
mogen aanschouwen. De ruimte is 
nog zo goed als leeg, maar toch kon 
een kijkje genomen worden hoe een 
en ander er uiteindelijk uit komt te 
zien middels tekeningen. Het club-
gebouw is ontworpen door architect 
Richard Pannekoek. Hij verzorgde 
deze dag toelichtingen over de in-
richting en het interieur. Er wordt nu 
dagelijks hard gewerkt door vrijwil-
ligers om zo snel mogelijk de deuren 
officieel te kunnen openen. Dat met 
de nieuwbouw en inrichting een be-
hoorlijk bedrag gemoeid is, zal nie-
mand verbazen. FC Aalsmeer zoekt 
hiervoor sponsors. Er worden zoge-
naamde ledencertificaten verkocht 
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Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Dat er een zomerstop is 
geweest, was afgelopen vrijdag 14 
augustus best te merken onder de 
deelnemers aan de kaartavond van 
buurtvereniging Hornmeer. Diver-
se nieuwe varianten zijn uitgepro-
beerd, waarvan sommigen met suc-
ces. De beste kaarters waren Ben 
Bon en Cor Knol met 5181 punten, 
gevolgd door Joke en Bert Buijs met 
5130 punten en Paul van Aalst en 
Frits Zeldenthuis met 5034 punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Chris van Wijhe en Wim Springint-
veld met 3142 punten. Bij het joke-
ren is de hoogste eer behaald door 
Gonny met 133 punten. Komen-
de vrijdag 21 augustus is er weer 
koppelkaarten in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. De aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Ie-
dereen is van harte welkom. Heeft 
u geen maat? Geen probleem, daar 
kan voor gezorgd worden.

Kruiwagen vol prijzen voor Cynthia
Zestigste Tour de Kwakel 
feestelijk afgesloten
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 14 
augustus kwam er dan toch echt 
een einde aan de Tour de Kwakel 
2015. Vanwege het 60-jarige jubi-
leum van dit wielerspel was ’t Dor-
phuis De Quakel het decor van de 
feestavond. De deelnemers kwa-
men eerst nog wat onwennig bin-
nen stappen. Maar door de muziek 
van Harry Bakker (en de supersnel-
le serveersters) waagden zich er in 
de loop van de avond steeds meer 
op de dansvloer en vonden enke-
le het zelfs nodig hun zangkwali-

teiten met de zaal te delen. Hoog-
tepunt hierbij was de vertolking van 
‘I want to break free’ door twee le-
den van de Kwakelse steelband. 
Echter, er was er ook tijd voor se-
rieuzere zaken. Cynthia van den 
Berg werd, geflankeerd door mooi-
boys Arnoud van der Knaap (2e) 
en Jeroen Meijer (3e), door ron-
demiss Mariëlle van Scheppingen 
getroond tot Tourkoningin. Cyn-
thia laadde haar kruiwagen vol met 
maar liefst vijf bekers, drie truien en 
een bos bloemen. Vanwege de tem-

Zwemmers Oceanus in actie
Druk, succesvol weekend 
voor open water ploeg

Aalsmeer - In het weekend van 15 
en 16 augustus kwam de Oceanus 
Open Water ploeg in actie. Zater-
dag reisden iedereen af naar Heer-
jansdam waar na een minuut stilte 
in verband met het overlijden van 
een jeugdige open water zwem-
mer, de drie kilometer van start 
kon. Arjan Bellaart kwam in ac-
tie en de race verliep niet helemaal 
naar wens, na een kilometer lag hij 
in een groep van vier. Na 43.03,70 
tikte hij het finish bord aan. Laura 
Staal ging zich vastbijten in de een 
kilometer schoolslag masters en 
wist daar beslag te leggen op plaats 
vier. Amber Bellaart wist zich met 
een tijd van 16.31,70 naar een zes-
de plaats te zwemmen op de kilo-
meter vrije slag en nadat zij was ge-
finisht mocht Arjan zich klaar ma-
ken voor afstand nummer twee van 
de dag, ook de kilometer vrije slag. 
Deze middag kwamen er twee de-
butanten in actie bij het open water 
zwemmen, Emma en Jochem van 
Zanten en ze vonden het fantas-
tisch. Jochem kwam in actie op de 
500 vrije slag en dat was best even 
wennen, het is toch heel anders dan 
binnen water zwemmen, 8.56,41 is 
een keurige tijd. 41 Seconde nadat 
de jongens waren gestart kwam Ni-
na Bellaart in actie en kon het ja-
gen op de jongens beginnen. Ni-
na zwom een dijk van een race en 
werd tweede in een tijd van 9.26,33. 
Amber en Emma traden aan bij de 
500 schoolslag, het was voor Emma 

Van 24 tot en met 28 augustus
Zwem4daagse in Waterlelie
Aalsmeer - Start het nieuwe 
schooljaar sportief en doe mee aan 
de Zwem4Daagse in zwembad De 
Waterlelie! Werk aan je conditie, heb 
plezier en ontvang als beloning een 
mooie medaille. De Lenie van der 
Meer Zwem4Daagse wordt gehou-
den van maandag 24 tot en met vrij-
dag 28 augustus. Op maandag vindt 
de opening op muzikale en spec-
taculaire wijze plaats door de jon-
gens van Briljant Entertainment. 
Vanaf 17.30 tot 19.30 uur kan ieder-
een (met minimaal zwemdiploma 
A) zwemmen voor de Zwem4Daag-
se. De deelnemers houden zelf hun 
afstand bij en geven deze elke dag 
aan de receptie door als ze klaar 
zijn met zwemmen. Op maandag tot 
en met donderdag kan er gezwom-
men worden tussen 17.30 en 19.30 
uur, op vrijdag van 17.30 tot 19.00 
uur. Meedoen kost 11 euro. Elke dag 
wordt er onder de deelnemers een 

Gezinskaart verloot, waarmee gratis 
gezwommen kan worden in zwem-
bad De Waterlelie. En aan het ein-
de van de Zwem4Daagse ontvan-
gen alle deelnemers een herinne-
ringsmedaille. Aan het zwemeve-
nement is een sponsoractie gekop-
peld. Iedereen kan zich laten spon-
soren per gezwommen afstand of 
voor een vast bedrag. Het opgehaal-
de geld gaat naar Stichting Meer 
Armslag. Deze stichting zet zich 
in voor zwemmers met een beper-
king. Meer informatie staat op www.
meerarmslag.nl. Degene die het 
hoogste sponsorbedrag heeft opge-
haald, ontvangt een 10-badenkaart 
van het zwembad. Inschrijven voor 
de Zwem4Daagse kan bij de recep-
tie van zwembad De Waterlelie aan 
de Dreef. De organisatie is in han-
den van personeel van het zwembad 
en Zwemvereniging Oceanus. Meer 
informatie: www.esa-aalsmeer.nl.

Taart voor alle redactieleden
De Treffer RKDES 50 jaar
Kudelstaart - Het clubblad van sv 
RKDES bestaat 50 jaar. “Graag wil ik 
de redactie bestaande uit Jan Vrolijk 
(ruim 20 jaar), Nico de Ron (ruim 30 
jaar) en Anita Gravendeel van har-
te feliciteren met deze mijlpaal. En 
ook alle leden: gefeliciteerd met een 
mooi clubblad met een heel rijke 
historie”, zo schrijft voorzitter Frans 
Kuipers. “Zelfs in dit digitale tijdperk 
is er nog behoefte aan zo’n mooi 
verenigingsblad. De Treffer heeft 
immers nog zo’n 100 abonnees. In 
het verleden was de Treffer het eni-

ge communicatiemiddel tussen ver-
eniging en leden en andere geïnte-
resseerden. Ik noem even een aan-
tal aspecten uit het verleden, waar-
uit blijkt hoe belangrijk de Treffer 
binnen RKDES en Kudelstaart was. 
Hele gezinnen keken uit naar het 
moment dat de Treffer in de brieven-
bus viel. Ze lazen de Treffer van voor 
tot achter. Op zoek naar het wed-
strijdprogramma voor het volgende 
weekend, maar ook naar verslagen 
van het eigen team of van vriendjes. 
Veel belangstelling trokken ook de 

Sjoelen met 
kampioenen!

Aalsmeer - Afgelopen seizoen 
was zeer succesvol voor Sjoelclub 
Aalsmeer. Het leverde twee we-
reldkampioenen op in de categorie 
teams en een vice-wereldkampioe-
ne bij de dames. Naast deze toppers 
kan iedereen bij Sjoelclub Aalsmeer 
op eigen niveau sjoelen, zowel re-
creatief als in wedstrijdverband. 
Op donderdag 3 september begint 
Sjoelclub Aalsmeer weer aan het 
nieuwe seizoen. De avonden, die 
om de twee weken op donderdag 
gehouden worden in het Dorpshuis 
in Kudelstaart, beginnen om 20.00 
uur. Er wordt in vier klassen ge-
sjoeld en per competitieavond wor-
den er twee keer tien bakken ge-
gooid. Tussendoor is er tijd voor een 
drankje en een gesprek met de an-
dere leden. Belangstellenden kun-
nen een avondje mee sjoelen en 
kijken of ze het leuk vinden om lid 
te worden van Sjoelclub Aalsmeer. 
Voor informatie kan contact op-
genomen worden met Mirjam van 
den Berg via 0297-347439 of kijk op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Hondenplons in 
De Waterlelie

Aalsmeer - Op zondag 30 augus-
tus wordt het zomerseizoen afgeslo-
ten en zijn alle honden welkom om 
een plons te komen nemen in het 
buitenbad van zwembad De Water-
lelie. De entree is gratis voor hond 
en baasje. Een gift voor Stichting 
KIKA is van harte welkom. De Hon-
denplons is van 17.30 tot 18.30 uur. 
De ingang voor honden en baasjes 
is via het buitenhek van het zwem-
bad aan de Dreef in de Hornmeer.

Huub winnaar 
bij kaartmiddag

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling voor deze altijd gezellige kaart-
middag? Kom gerust eens kijken. 
Op donderdag 13 augustus waren 
er, ondanks de warmte, 22 kaarters 
aanwezig en allen gingen vol vuur 
de ‘strijd’ aan. Het kaarten is uitein-
delijk gewonnen door Huub Bouw-
meester met 5261 punten, op twee 
is Riet Pothuizen geëindigd met 
5128 en op drie Kees van de Meer 
met 5071 punten. Bij het jokeren 
was Bets Teunen deze week de bes-
te met 87 punten, gevolgd door Tru-
dy Knol met 237 punten. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

peratuur werd haar enige clemen-
tie verleend bij het dragen van de 
truien. Waarschijnlijk ook de reden 
dat zij de (ploegen)petten liet aan 
goedlachse Henk, oud Tourwinnaar 
Rob, hapjesvrouw Gerda, buurman 
Jan en revelatie Arianne. Van iets 
onder geschikter belang, het prij-
zengeld, ging ook dit jaar weer een 
groot deel in de bus voor het goe-
de doel, Skate4AIR, het ijs op te-
gen Cystic Fybrosis. Ook werden de 
vrijwilligers van Tour de Kwakel in 
het zonnetje gezet. Daarbij bijzon-
dere aandacht voor Myra en Wil-
lem Wahlen, die zich ook dit jaar 
weer door meer dan 2200 (!) lappen 
ploegden met zéér wisselende kwa-
liteit van handschrift. Ter ere van af-
zwaaiend directielid Adrie Voorn 
konden de aanwezigen zich tegoed 
doen aan een heerlijk broodje bal. 
Energie die nog goed van pas zou 
komen bij het Kwakelse kampioen-
schap knobbelen, een populaire be-
zigheid op de vrijdagavond in het 
Tourhome. Krek van Leeuwen wist 
het beste in te schatten hoeveel lu-
cifers iedereen in zijn knuistje hield 
en knibbel, knabbel, knobbelde de 
laatste prijs van de prijzentafel. Na-
dat de laatste (steeds sterker wor-
dende) verhalen over deze 60e Tour 
waren uitgewisseld, ging iedereen 
voldaan naar huis en in lange wie-
lerslaap. De Tour-directie, onder lei-
ding van Peter Maijenburg, kan te-
rugkijken op een zeer geslaagde 
Tour en feestavond. Een tevreden 
wielergroet voor deelnemers en vol-
gers en tot volgend jaar! 
Foto: Dirk Plasmeijer

vaak ludieke verslagen van de la-
gere seniorenteams. Vaak kunst-
werkjes voorzien van veel humor. 
Columns en vaste rubrieken zijn er 
heel wat volgeschreven, door voor-
zitters, secretarissen (Van de Be-
stuurstafel) en ook door anderen 
(bijvoorbeeld ‘Eppo vertelt uit ei-
gen werk’ en ‘Citroenette’ van Tine-
ke van Kleef). De Treffer bevatte ook 
veel nieuws over het wel en wee in 
Kudelstaart: geboortes, overlijden, 
huwelijken. Schoolkinderen van de 
vijfde en zesde klas brachten de 
Treffer rond, dat was een soort van-
zelfsprekendheid. 
De laatste jaren, met de opkomst 
van Internet en social media is de 
positie van de Treffer veranderd. Bij 
een bepaalde doelgroep is er nog 
steeds behoefte aan informatie op 
papier. Denk aan de seniorenploeg 
die op maandagochtend zeer veel 
werk verzet, denk aan oudere jon-
geren, opa’s en oma’s en ook de 
fysiopraktijk, huisarts en tandarts, 
waar het clubblad prominent op de 
leestafel ligt. “We zijn blij dat we de 
Treffer nog steeds kostendekkend 
kunnen blijven aanbieden, voor-
al dankzij de inzet van onze redac-
tie. Ik wil graag daarom Jan, Nico en 
Anita, en ook alle redactieleden die 
hen voorgingen, heel hartelijk dan-
ken voor hun inzet om wekelijks dit 
mooie clubblad in elkaar te zetten. 
Petje af voor jullie werk!”Met een 
taart werden de redactieleden tot 
slot extra in het zonnetje gezet.

Postduivenvereniging De Telegraaf
Leo en Cees winnen vlucht
Aalsmeer - Zaterdag stonden twee 
vluchten op het programma, een 
jonge duivenvlucht vanuit het Fran-
se Morlincourt-Noyon, en de eer-
ste natourvlucht vanuit het Belgi-
sche Minderhout. Zaterdag was het 
in Frankrijke, België en Nederland te 
slecht weer om de duiven te lossen, 
zodat de vluchten uitgesteld werden 
naar zondag. De gemiddelde af-
standen waren: Quievrâin 220 kilo-
meter en Minderhout 95 kilometer. 
De eerste duif van Minderhout was 
de 738 van Cees van Vliet uit Ku-
delstaart, die was om 11.21.51 uur 
weer terug op zijn hok, en de eerste 

Ereplaatsen in Papendrecht en Pijnacker

Wielrenner Jordy in vorm
Kudelstaart - Na een uitdagen-
de start van het wielerseizoen in de 
Ronde van de Dominicaanse Repu-
bliek heeft wielrenner Jordy Busker-
molen opnieuw zijn vorm te pak-
ken. In het voorjaar behaalde de Ku-
delstaartse wielrenner in de Ronde 
van Papendrecht met een 3e plek 
zijn eerste podiumplaats van dit 
seizoen. Ook wist hij zich te plaat-

sen voor het Nederlands kampioen-
schap wegwielrennen voor Elite. Op 
het door regen spekgladde parcours 
in Emmen kwam Jordy helaas in een 
bocht ten val en moest hij de wed-
strijd met een gebroken frame en 
enkele schaafwonden staken. Ook 
in de wedstrijden daarna zat het 
niet mee: diverse technische man-
kementen en lekke banden zorgden 

ervoor dat Jordy zich niet kon men-
gen in de strijd de winst. Het getuigt 
van doorzettingsvermogen dat hij er 
ondanks de tegenslagen in de Ron-
de van Barendrecht met een 3e plek 
opnieuw in slaagde het podium te 
bereiken.
Afgelopen week reed de 23 jari-
ge renner van het SwABo Cycling-
team in het sterk bezette criteri-
um in De Lier naar een knappe 5e 
plaats. In het weekend van 15 en 16 
augustus reed Jordy op zaterdag in 
Pijnacker naar een 10e plaats en op 
zondag, na vrijwel de gehele wed-
strijd in een zeer sterke kopgroep te 
hebben gereden, een verdienstelij-
ke 11e plaats in Beverwijk.
Het seizoen is nog niet ten einde. 
De komende weken zal Jordy onder 
meer in ’s Gravendeel, Heerhugo-
waard en Alphen aan den Rijn aan 
de start verschijnen in de hoop nog 
enkele mooie uitslagen te behalen.

Tennis2Tennis
Record aantal deelnemers 
Watertoren toernooi
Aalsmeer - Afgelopen week werd 
bij Tennis2Tennis (T2T) in de Beet-
hovenlaan de elfde editie van het 
Watertoren dubbeltoernooi gehou-
den. Er deden dit jaar een record-
aantal van 153 (2014: 131) koppels 
aan dit toernooi mee. De wedstrijd-
leiding heeft, ondanks de druk van 
het toegenomen aantal inschrijvin-
gen, het weer prima gedaan. Daar-
bij was er het geluk van prachtig zo-
merweer. De sfeer en gezelligheid, 
waar T2T al jaren om bekend staat, 
was weer top. Naast het hoofdtoer-
nooi werd voor vroeg uitgeschakel-
den ook een troostcompetitie ge-
houden wat door de deelnemers 
zeer gewaardeerd wordt.
De winnaars in het hoofdtoernooi 

in de verschillende AR categorie-
en zijn:
DD: M. Beekman/I. Denkers
DD A: E. van Haaften/I. de Jong
DD B: I. Hoffscholte/J. Koolhaas
DD 17+: K. van Dam/T. Wouters
DD 17+: R. Appelman/L. Tulp
GD: K. de Jong/E. Godschalk
GD A: A. Berkleef/D. Houtsma
GD B: I. Poorta/P. Stolk
GD 17+: R. Geleijn/W. Geleijn
GD 30+: W. Minoque/J. Kamstra
HD: P. Stolk/P. van Westerop
HD A: A. Tates/N. Tiemens
HD 17+: J. Kragtwijk/S. Oosterwijk
HD 30+: P. Eigenhuis/S. Oosterwijk
HD 30+ A: C. van Arenthals/M. 
Jongkind. Voor verdere informatie of 
foto’s: www.tennis2tennis.nl.

De winnaars Cees van Vliet en Leo 
v.d. Sluis

duif van Quievrâin was de 892 van 
Leo v.d. Sluis uit Uithoorn. 

De uitslag van Minderhout met 
413 duiven en 13 deelnemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
3.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
4.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
5.  D. Baars Kudelstaart
6.  Tim Rewijk De Kwakel
7.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
8.  M. de Block Aalsmeer
9.  A. v.d. Wie Aalsmeer
10.  Th. v.d. Wie Aalsmeer
11. Darek Jachowski Mijdrecht
12. W. Wijfje De Kwakel
13. J. van Ackooy Aalsmeer
De uitslag van Quievrâin met 
304 duiven en 12 deelnemers: 
1.  L. v.d. Sluis Uithoorn
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
4.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5.  A. v.d. Wie Aalsmeer
6.  Tim Rewijk De Kwakel
7.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
8. C. van Vliet Kudelstaart
9.  M. de Block Aalsmeer
10. J. Vijfhuizen De Kwakel
11. W. Wijfje De Kwakel
12. Th. v.d. Wie Aalsmeer

Jochem van Zanten maakte zijn de-
buut bij het open water zwemmen.

even zoeken naar de juiste techniek 
maar met een tijd van 9.48,81 kon 
ze tevreden zijn. Arjan en Laura slo-
ten de dag af met de een kilometer 
vrije slag masters, het was een druk 
en sterk bezet veld, in de catego-
rie 40+ werd Arjan eerste en Laura 
derde. De dag erna kwam het open 
water circus in actie in Huizen, weer 
terug op de wedstrijdkalender en in 
de Haven mocht een groot deelne-
mersveld van start. Extra leuk was 
dat er ook de opnames voor het tv 
programma Bommetje plaats von-
den waar de zwemmers goed zicht 
op hadden. De dag begon droog 
maar al snel werd het koud en nat 
, heel nat zelfs. De zwemmers lagen 
liever in het water wat met 21 gra-
den als warm aanvoelde in tegen-
stelling tot de toeschouwers op de 
kant die het met 15 graden mochten 
doen. Arjan nog wel wat stijfjes van 
de dag ervoor begon wederom de 
dag met de drie kilometer vrije slag 
en in tegenstelling tot de dag er-
voor liep hij heerlijk de tijd was ook 
sneller 42.58,17. Amber dacht dat ze 
maar 500 meter schoolslag hoefde, 
maar dat werd een kilometer, acht 
een klein beetje verder. 19.53,02 en 
in een sportief zwemgevecht gewik-
keld om plaats zeven en acht. Na 
drie kwartier rust stond de kilome-
ter vrije slag masters aan de start, 
daar ging Arjan weer, vergezeld 
door Laura en Annette. Ze kaap-
ten deze ronde de eerste en twee-
de en derde plaats weg in hun cate-
gorie. Als pilot werd er gestart met 
de jongens en meisjes tegelijk en 
dat viel niet bij iedereen goed. Ni-
na vond het maar niks dat geduw 
en getrek van de jongens, ze zwom 
twee seconde langzamer dan de 
dag ervoor, maar was vooral blij dat 
het erop zat. Arjan en Amber kwa-
men nog aan de start bij de kilome-
ter vrije slag en Laura sloot de mid-
dag af met de kilometer schoolslag 
een slag waarbij je een hoop moet 
incasseren aan trappen bij de start, 
wat langzamer dan de dag ervoor, 
maar wederom goed voor plaats 
vier. Een mooi zwemweekend zat 
erop. Aankomend weekend staat 
Hoorn op het menu.



Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 22 augustus 

F.C. AALSMEER
F.C. Aalsmeer 1 – S.C.W. 1 14.30 u
F.C. Aalsmeer 2 – A.F.C. 2 12.00 u
F.C. Aalsmeer 3 - S.C.W. 4 14.30 u
Amstelveen 6 - F.C.A. 4 14.30 u
Roda’23 3 - F.C. Aalsmeer 5 14.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – S.C.W. 3 14.30 u
C.S.W. 9 – F.C. Aalsmeer 7 14.15 u
F.C.A.45+1 – S.C.W.35+1 14.30 u
Vrouwen:
RKDES VR.1 - F.C.A. VR.1 13.00 u
Junioren:
Legm.vogels 1 - F.C.A. A1 15.00 u
Volendam A3 - F.C.A. A2 14.30 u
F.C.A. B2 – H.B.C. B2 12.00 u
F.C.A. B3 – Velserbroek B1 10.15 u
Zaanlandia B4 – F.C.A. B4 15.00 u
F.C.A. C1 – Roda’23 C1 10.15 u
F.C.Aalsmeer C2 – CSW C2 12.00 u
Hertha C1 - F.C.A. C3 13.00 u
D.S.O.V. C2 - F.C.A. C5 13.00 u
F.C.Aalsmeer C6 – VVC C4 8.45 u
Pupillen:
F.C.A. D3 – Hoofddorp D2  8.45 u
F.C.A. D4 – Roda’23 D7 10.15 u
RKDES D3 - F.C.A. D5 11.00 u
Argon D6 - F.C.A. D6 8.45 u
F.C.A. D7 – Legm.vogels D6 8.45 u 
F.C.A. E1 – U.N.O. E1 10.15 u
F.C.A. E2 – B.S.M. E1 8.45 u
Roda’23 E4 - F.C.A. E3 12.45 u
F.C.A. E4 – Legm.vogels E3 10.15 u
VVC E3 - F.C.Aalsmeer E5 9.30 u
F.C.A. E6 – RKDES E4 8.45 u
F.C.A. E7 – Legm.vogels E7  8.45 u
RKDES E5 - F.C.A. E8 11.00 u
RKDES E7 - F.C.A. E9  9.30 u
F.C.A. F1 – Pancratius F2  8.45 u
F.C.A. F2 - RKDES F1 8.45 u
RKDES F5 - F.C.A. F3 11.00 u
Legm.vogels F3 - F.C.A. F4  9.00 u
F.C.A. F5 – UNO F10 10.15 u
F.C.A. F6G – Legm.vogels F7 10.15 u
RKDES F6 - F.C.A. F7 11.00 u
F.C.A. F8 – Legm.vogels F6  8.45 u
Legm.vogels F4 - F.C.A. F9 10.30 u
Roda’23 F6 - F.C.A. F 10 12.45 u
UNO F6 - F.C.A. F 11 8.30 u
Legm.vogels F10M – F.C.A. F12M  9.00 u
Meisjes:
F.C.A. MA.1 – KDO MA.1 12.00 u
’t Gooi MB.1 - F.C.A. MB.1 12.00 u 
F.C.A. MB.2 – Hertha MB.1 10.15 u
F.C.A. MD.2–Hoofddorp MD1 8.45 u
F.C.A. ME.1 - SCW ME.1 10.15 u
A’veen ME.1 - F.C.A. ME.2  9.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES D1 – Hillegom D1 9.30 u
Legm.vogels D5-RKDES D2 13.15 u
RKDES D3 – F.C.A. D5 11.00 u
RKDES E1 – SCW E1  9.30 u

RKDES E2 – Argon E1 11.00 u
Roda’23 E5 - RKDES E3  9.00 u
F.C.A. E6 - RKDES E4 8.45 u
RKDES E5 – F.C.A. E8 11.00 u
Roda’23 E12 – RKDES E6 11.00 u
RKDES E7 – F.C.A. E9  9.30 u 
KDO E4 – RKDES E8  9.00 u
F.C.A. F2 - RKDES F1  8.45 u
DIOS F2 - RKDES F2 10.00 u
RKDES F4 – V.V.C. F3  9.30 u
RKDES F5 – F.C.A. F3 11.00 u
RKDES F6 – F.C.A. F7 11.00 u
SCW F2 - RKDES F7 8.45 u
RKDES F8 – KDO F3  9.30 u
K.D.O. F2 - RKDES F9 10.30 u
RKDES 1 - Pancratius 1 17.00 u
Vrouwen:
RKDES VR1 – F.C.A. VR.1 13.00 u
Meisjes:
RKDES MC1 – Martinus C1 11.00 u
Graveland - RKDES MD1 10.00 u
RKDES ME.1 – Argon ME.1 11.00 u

S.C.W.
F.C.Aalsmeer 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – Overbos 2 11.45 u
F.C.Aalsmeer 6 - SCW 3 14.30 u
F.C.Aalsmeer 3 - SCW 4 14.30 u
SCW 5 – Argon 10 15.15 u
F.C.A. 45+1 – SCW 35+1 14.30 u
Junioren:
UNO A1 – SCW A1 16.30 u
Legm.vogels B3 - SCW B1 17.00 u
Argon C6 - SCW C2  8.45 u
Pupillen:
SCW D2 – V.V.C. D4 9.45 u
RKDES E1 - SCW E1  9.30 u
DIOS E5 - SCW E2 11.00 u
SCW F1 – D.C.G. F4  8.45 u
SCW F2 – RKDES F7  8.45 u
Meisjes:
SCW MC.1 – Buitenveldert MC.4  
13.45 u
F.C.A. ME.1 - SCW ME.1 10.15 u

Zondag 23 augustus

F.C. AALSMEER
F.C.A. 2 – Pancratius 5 11.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 2 – K.D.O. 2 11.30 u
Watergr.meer 3 - RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 – Pancratius 3 12.00 u
RKDES 5 – Legm.vogels 3 12.00 u
Hoofddorp 13 - RKDES 6 14.30 u
Junioren:
Alliance’22 A1 - RKDES A1 11.45 u
Legm.vogels A2–RKDES A2 14.00 u
S.D.Z. B1 - RKDES B1 11.15 u
Hoofddorp B5 - RKDES B2 14.30 u
CTO’70 - RKDES C1 11.30 u
RKDES C2 – Roda’23 C5 12.00 u
Ouderkerk C6 – RKDES C3 10.00 u

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Jessica en Zoë van Funny 
Horse naar NK Dressuur
Aalsmeer - Op zaterdag 15 augus-
tus werden in het Haarlemmermeer-
se Bos de Regiokampioenschappen 
gehouden van de KNHS afdeling 
Noord-Holland. Jessica Poelman, lid 
van PSV Funny Horse, kwam aan de 
start met haar pony Hassendonk’s 
Sultan in de klasse Z2 pony’s. Na 
de eerste proef met een score van 
64.88 procent wist zij een voorlopi-
ge tweede plaats te bemachtigen en 
een ticket voor de tweede proef, de 
kur op muziek. 
Ook deze proef ging goed en Jes-
sica werd tweede na Romy Verwey 

met haar pony Nairobi met maar 
liefst 74,51 procent. Jessica werd 
hierdoor reservekampioen en mag 
door naar de Nederlandse kampi-
oenschappen op zaterdag 29 au-
gustus in Ermelo. 
Funny Horse-lid Zoë Kuintjes met 
Elin’s Nonsisdador had zich hiervoor 
al geplaatst, omdat zij opgenomen 
is in het A-kader en vorige week 
voor Nederland uitkwam op het EK 
in Malmo in Zweden. Daar wist Zoë 
met het Nederlandse team een vier-
de plaats te behalen en werd ze in-
dividueel zesde en negende.

Sportpassiedag op 29 augustus
Gratis proefduik ‘Thamen’
Aalsmeer - Zaterdag 29 augus-
tus wordt er voor de derde maal 
een Sportpassiedag gehouden in 
Aalsmeer. Duikteam Thamen zal 
hierbij aanwezig zijn in zwembad de 
Waterlelie aan de Dreef 7 met een 
kraam in de hal van het zwembad 
waar het een en ander over duiken 
verteld zal worden en een duikuit-
rusting te zien is. 
Tevens wordt een film vertoond 
waarop het onderwaterleven in Ne-
derland te zien is. In het binnenbad 
geven leden van het Duikteam en-
kele demonstraties. Wanneer je be-
langstelling voor duiken heb en je 
ouder dan 14 jaar bent is het mo-
gelijkheid om deze dag een gratis 

proefduik te maken in het binnen-
bad. Als je een proefduik wilt ma-
ken, neem dan wel zwemkleding en 
eventueel zwemvliezen en duikbril 
mee. De proefduiken worden gege-
ven door ervaren instructeurs. Wil je 
weten wat duikteam Thamen alle-
maal doet en wat het kost om een 
duikbrevet te halen, kom dan langs 
op zaterdag 29 augustus tussen 
10.00 en 15.00 uur. 
Mocht je na de Sportpassiedag nog 
twijfelen of duiken wat voor je is, 
dan kan je ook nog op donderdag-
avond 17 september langskomen tij-
dens de open avond van 21.00 tot 
22.30 uur. Aanmelden hiervoor via 
de website www.thamen-diving.nl.

Sporten uitproberen bij 
20 sportverenigingen
Aalsmeer - Zaterdag 29 augustus 
staat tijdens Sportpassie Aalsmeer 
in het teken van het uitproberen van 
sporten. Bij 20 sportverenigingen en 
sportscholen wordt een open dag 
gehouden en kunnen veel sporten 
bekeken en gratis uitgeprobeerd 
worden. 
De verenigingen leggen op dit mo-
ment de laatste hand aan hun pro-
gramma. Er zijn onderdelen voor 
jong en oud, dus kom met de he-
le familie. Heb je altijd al eens wil-
len duiken? Geef je op voor een 
proefduik in zwembad de Water-

lelie bij Duikvereniging Thamen. Is 
het alweer veel te lang geleden dat 
je op een surfplank hebt gestaan? 
Kom dan langs bij Wind Surf Club 
Aalsmeer en kijk of je het nog kan! 
Voor judo en taekwondo kun-
nen belangstellenden in de Mi-
kado terecht. Voor in de Bloemhof 
en de Proosdijhal is het handig ei-
gen sportschoenen mee te nemen. 
De activiteiten van alle verenigingen 
en de tijdsplanning staan op www.
sportpassieaalsmeer.nl en volgen-
de week in een advertentie in de-
ze krant.

Jaarlijks waterpolotoernooi
Team Het Oosterbad wint 
Lucassentrofee terug
Aalsmeer - Op zaterdag 15 augus-
tus is in Het Oosterbad gestreden 
om de felbegeerde Lucassentrofee 
tijdens het sportieve waterpolotoer-
nooi dat ieder jaar wordt gehouden.
Ook dit jaar waren de teams behoor-
lijk aan elkaar gewaagd: er werden 
zelfs jeugdige jokers ingezet die als 
vliegende spitsen probeerden doel-
punten te scoren. Jammer genoeg 
lukte dit niet, want team ‘Het Oos-
terbad’ had een geweldige keeper 
op doel in de persoon van de nieu-
we voorzitter. Ook badjuf Denise en 
bestuurslid Emily scoorden doel-
punten voor hun team en zo mag 

de mooie beker een jaar lang blin-
ken in het badjuffenhokje. “De tro-
fee is weer terug op honk”, werd er 
gesproken toen de verliezende par-
tij de beker uitreikte tijdens de ge-
zellige barbecue. En trek hadden 
de deelnemers, na al die uren in 
het water te hebben gestreden. Op 
vrijdag 28 augustus wordt er in Het 
Oosterbad afgezwommen voor de 
diploma’s A, B en C, en op 29 au-
gustus vindt de tiende Oosterbad-
zwemloop plaats vanaf 13.00 uur in 
het natuurbad aan de Mr. Jac. Tak-
kade 1. Meer nieuws is te vinden op: 
www.hetoosterbad.nl

Handboogschieten tijdens 
open dag van HBV Target 
Kudelstaart - Reeds in de prehisto-
rie hadden jagers al pijlen en bogen 
voor de voedselvoorziening, in het 
oude Griekenland werden er oorlo-
gen mee gewonnen, de Mongolen 
deden het vanaf een paard en in het 
oude Engeland had men de legen-
darische Robin Hood. Pijlen en bo-
gen hebben altijd tot de verbeelding 
gesproken; welke jongen heeft er 
niet in zijn jeugd met bamboe of an-
dere materialen geprobeerd Winne-
tou of Robin Hood te evenaren? Met 
de huidige materialen is het de con-
centratie, de precisie en de passie 
die het handboogschieten tot een 
volwaardige sport maken. De roos is 
het ultieme doel van de schutter. Op 
de open dag bij handboogvereni-
ging Target op zaterdag 29 augustus 
laten de schutters van HBV Target 
zien wat hun drijfveer is en met wat 

voor bogen er tegenwoordig wordt 
geschoten. Tijdens de open dag zul-
len er doorlopend demonstraties 
plaatsvinden en uiteraard is er de 
mogelijkheid om onder het wakend 
oog van één van de gecertificeer-
de trainers zelf een poging te wa-
gen. Man of vrouw, jong of oud, ie-
dereen kan handboogschieten; voor 
de jongsten tot 12 jaar heeft Target 
een leuke discipline met bordjes die 
moeten worden omgeschoten en de 
ouderen mogen uiteraard echt op 
de roos te mikken. Tevens bestaat 
de mogelijkheid om in te schrijven 
voor de beginnerscursus die in het 
najaar van start gaat. De accommo-
datie van de handboogvereniging 
op sportpark Calslagen (tegenover 
RKDES) aan de Wim Kandreef is op 
29 augustus geopend van 10.00 tot 
16.00 uur.

Record aantal teams bij RKDES
Kunstgrasveld met gouden 
ballen officieel geopend
Kudelstaart - Vele vrijwilligers heb-
ben met man en macht gewerkt om 
alles op tijd klaar te krijgen waar-
door afgelopen zaterdag 15 augus-
tus een lang gekoesterde wens in 
vervulling kon gaan: het in gebruik 
nemen van het eerste kunstgrasveld 
bij RKDES. In grote getalen waren 
jeugd, vrijwilligers en andere fans 
van RKDES aanwezig om te zien 
hoe wethouder Gert-Jan Verhoeven, 
kinderburgemeester Vince Boom, 
de voorzitter Gerard Zuidgeest van 
het Jeugdbestuur en de voorzitter 
Frans Kuipers van het Hoofdbestuur 
met een trap tegen een gouden bal 
het veld voor geopend verklaarden. 
Daarna mocht de jeugd het veld di-
rect in gebruik nemen. Er werden 
sportieve onderlinge wedstrijdjes 
gespeeld en iedereen mocht even 
aan het kunstgrasveld ‘ruiken’ met 
penalty’s schieten. RKDES start dit 
seizoen met 37 jeugdteams wat een 

record is voor de Kudelstaartse ver-
eniging! Dankzij het kunstgras-
veld kunnen deze teams maximaal 
trainen en hun wedstrijden spelen, 
zelfs bij slecht weer. RKDES be-
dankt burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer dat zij 
dit kunstgrasveld voor de club mo-
gelijk hebben gemaakt. Het seizoen 
2015-2016 kan beginnen!

Zwemmen buiten Het Oosterbad
Geslaagd ‘Rondje IJsbaan’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
15 augustus stond het ‘Rondje IJs-
baanzwemmen’ voor zwemdiploma-
houders, jong en oud, op het pro-
gramma van Het Oosterbad. De 
start begon naast het badjuffen-
hokje waarna zo’n 600 meter open-
waterzwemmen volgde, tussen de 
seringenakkers door en door het 
mooie natuurgebied dat achter het 
natuurbad aan de Jac. Takkade ligt. 
Een geheel ander iets en voor de 

meesten toch best wel een span-
nende ervaring. Waar je in de winter 
- als er ijs ligt - kunt schaatsen bij 
de ijsclub van Aalsmeer-Oost en de 
koek-en-zopie kunt bezoeken, kon 
nu worden gezwommen. Op de rou-
te waren controleposten met echte 
Aalsmeerse pramen en de beman-
ning van deze boten hielden alles 
goed in de gaten. Kijk voor al het 
actuele nieuws op de website: www.
hetoosterbad.nl

Atletiek, baanloop en trackmeeting
Prima tijden na vakantie 
voor junioren AVA
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag 12 augustus liep de 12 jarige 
Nienke van Dok (MD) tijdens de in 
Aalsmeer gehouden baanloop een 
nieuw clubrecord op de 3000 meter 
bij de MC. Het clubrecord, dat be-
gin dit jaar nog op naam stond van 
Eva van Ee (11:37.93 minuten), werd 

Clubrecord voor 12 jarige Nienke van 
Dok.

in het begin van het seizoen al ver-
beterd door de zus van Nienke, In-
ger, tot 11:36.23 minuten. Nienke 
liep een zeer scherpe 11:14.1 mi-
nuten, een verbetering van 22 se-
conden van het huidige clubrecord. 
Voor Nienke was dit een goede test 
voor de D-spelen welke volgende 
week in het Olympisch stadion wor-
den gehouden.
Inger van Dok (MC) en Corné Tim-
mer (JB) verschenen op 14 au-
gustus aan de start voor hun 3000 
meter tijdens de Trackmeeting in 
Utrecht. Corné liep een goede sta-
biele race, die ter voorbereiding 
werd gebruikt op de 5000 meter die 
hij volgende week in Grootebroek 
zal lopen. De tijd was een fractie bo-
ven zijn persoonlijk record uit 2014, 
9:18.79 minuten. Inger liep ondanks 
het late tijdstip (22.30 uur) een uit-
stekende 3000 meter waarbij zij 
haar persoonlijk record met 18 se-
conden scherper stelde tot 11:18.49 
minuten. Voor Inger betekende dit 
ook een uitstekend verlopen test ter 
voorbereiding op de C-spelen, die 
over 2 weken in Amsterdam worden 
gehouden.

Start Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 10 sep-
tember start BV Oostend weer met 
de speelavonden. Deze worden ge-
houden in buurthuis ‘t Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat en de aan-
vang is 20.00 uur. De zaal gaat van-
af 19.30 uur open voor koffie, thee 

en inschrijving. Iedereen is welkom 
om te klaverjassen of rummicuppen. 
Tevens begint op maandag 14 sep-
tember het koppelklaverjassen weer. 
Aanvang is eveneens 20.00 uur en 
inschrijving vanaf 19.30 uur. Het in-
schrijfgeld op deze avond is 1,50 eu-
ro per persoon. Het is weer de be-
doeling dat de deelnemers het hele 
seizoen kaarten met een vaste maat.
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