
Op mooie, zomerse dagen zijn 
er altijd veel mensen te vinden 
op het Surfeiland en wordt veel 
langs het water van de Poel ge-
wandeld. Bij de gemeente is be-
kend dat de Westeinderplassen 
en het Surfeiland populair zijn 
bij inwoners en bezoekers uit de 
regio. Een echt ‘Waterfront’ is er 
echter niet. Daarom gaat de ge-
meente, met steun van de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol (SLS) 
aan de slag met de oever ten zui-
den van de Watertoren.

Participatietraject
De gemeente heeft IMOSS bu-
reau voor stedebouw gevraagd 
om een landschappelijk inrich-
tingsplan te maken op basis van 
ideeën en wensen van inwoners. 
Voorstellen om het Waterfront 
aantrekkelijker te maken zijn on-
der andere het realiseren van een 
wandel- en � etsboulevard langs 
het water en de recreatieve func-
tie van het Surfeiland vergroten.
Afgelopen januari heeft de SLS 
bekendgemaakt dat er geld gere-
serveerd is voor de realisatie van 
het Waterfront. De plannen moe-
ten nu nader uitgewerkt worden. 
De gemeente en SLS vinden het 
heel belangrijk dat de gebruikers 
van het gebied hier nauw bij be-
trokken worden. Daarom wordt 
nu een intensief participatietra-
ject in gang gezet, zodat ieder-
een die wat vindt van het Water-
front zijn/haar stem kan laten ho-
ren en ideeën kan inbrengen voor 
de toekomst van het gebied. Wan-
neer er meer gebruiksmogelijkhe-
den komen, kunnen meer men-
sen van het Waterfront genieten 
en niet alleen in de zomermaan-

den. Het is de bedoeling dat het 
Waterfront het hele jaar door aan-
trekkelijk wordt voor inwoners.

Ideeën en wensen
De gemeente wil graag samen 
met haar inwoners iets unieks 
neerzetten. Daarom wordt eenie-
der uitgenodigd om actief mee te 
denken. Op woensdag 29 augus-
tus wordt van 13.00 tot 17.00 uur 
een Beach Event georganiseerd 
op het Surfeiland. Een professi-
oneel promotieteam gaat deze 
middag aan zoveel mogelijk men-
sen vragen naar hun ideeën en 
wensen voor het Waterfront. Wat 
is aantrekkelijk en waarmee zou 
het Waterfront zich kunnen on-
derscheiden? Het promotieteam 
is te herkennen aan de feesttent 
met banners en vlaggen op het 
Surfeiland. Er wordt voor muziek 
gezorgd en er zullen ijsjes of lek-
kere hapjes klaar staan. Kom ook 
en laat jouw/uw stem horen. “Sa-
men maken we er een mooi Wa-
terfront van”, aldus de gemeente 

in haar uitnodiging. Meedenken 
kan overigens ook via de website 
www.aalsmeerwaterfront.nl, waar 
middels swipocratie (een app die 
niet gedownload hoeft te wor-
den) voorkeuren en wensen aan-
gegeven kunnen worden.

Procedure
Eind september vindt vervolgens 
een ontwerpsessie plaats in het 
gemeentehuis waar verder aan 
de slag gegaan wordt met het 
Waterfront. Er wordt met elkaar 
gewerkt aan het ontwerpen van 
drie varianten, die alle drie wor-
den uitgewerkt in een schetsont-
werp. In december maken het col-
lege van burgemeester en wet-
houders en de gemeenteraad een 
keuze uit de varianten. Deze voor-
keursvariant wordt daarna verder 
uitgewerkt. Wanneer de � nancië-
le consequenties van het plan be-
kend zijn, neemt de gemeente-
raad in de loop van 2019 een be-
sluit. Daarna wordt het plan tech-
nisch verder uitgewerkt, zodat 
het in 2020 kan worden aanbe-
steed. Volgens de huidige plan-
ning kan het project in 2020 uit-
gevoerd worden en in 2021 wor-
den opgeleverd.
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Denk mee en kom naar het Beach Event op 29 augustus
Van Surfeiland naar Waterfront

Fotowedstrijd tuinen en dieren ten einde!

Kijkje in terrastuin en eet 
wespenspin ook wespen?
Aalsmeer - De fotowedstrijd tui-
nen en dieren van de Meerbo-
de mag echt een enorm succes 
genoemd worden. Heel veel fo-
to’s heeft de redactie de afgelo-
pen vier weken mogen ontvan-
gen. Prachtige foto’s van vlin-
ders en insecten, veel kiekjes van 
honden en katten die verkoeling 
zochten vanwege de warmte en 
diverse inkijkjes zijn gegeven in 
fraai ingerichte tuinen en terras-
sen. Zoveel mogelijk foto’s gaan 
geplaatst worden in de krant, 
maar niet allen kunnen getoond 
worden, hiervoor is de animo te 
groot. De fotowedstrijd is overi-
gens nu ten einde, insturen is niet 
meer mogelijk. Volgende week 
worden de drie winnaars van de 
cadeaubonnen van tuincentrum 
Het Oosten bekendgemaakt. De-
ze week is gekozen voor een 
heerlijk rustpunt in het Centrum 
en een kennismaking met een 
wespenspin.

Familie Koolmees
Mevrouw E.C. Hoogendoorn-van 
Kooten trakteerde op een foto 
van een gedeelte van haar tuin 
op het balkon: “Ook op het bal-
kon kun je een mooie tuin creë-
ren door ruimte te suggereren 
met een poort van klimop en 
een doorkijkje in een mooie tuin. 
Het vogelhuisje is dit jaar voor 
het eerst verhuurd aan de fami-
lie Koolmees. Ze zijn eerst komen 
kijken en warempel 14 dagen la-

Maandag 3 september in Feesttent
Kleedje-hoppen tijdens 
de SPIE sportavond
Aalsmeer - Voordat 8 september 
de Pramenrace gevaren kan wor-
den, moeten de teams eerst gaan 
strijden om een startnummer. Dit 
wordt gedaan tijdens de sport-
avond op maandag 3 september 
in de feesttent op het Praamplein. 
Tijdens de sportavond gaat SPIE 
terug naar 1999. In dat jaar gingen 
de teams kleedje-hoppen op het 
Raadhuisplein. En SPIE Goes Back 
to the future, dus ‘kleedje hoppen’ 
tijdens de sportavond. De oudere 
deelnemers hebben een voordeel, 
zij hebben tenslotte 19 jaar gele-
den al eens gehopt en weten wat 
je wel en wat je niet moet doen. 

Penta sleuteldag
Op dezelfde dag als de sport-
avond op maandag, presenteert 
SPIE iets nieuws. René, Bram en 
Ronald gaan hun best doen om 
iedereen te helpen om proble-
men te verhelpen bij de Penta’s. 
Vorig jaar was dit idee spon-
taan ontstaan en de heren staan 
maandag 3 september vanaf ne-
gen uur ‘s morgens uur klaar bij 
René Maas Watersport aan de Ui-
terweg 27. Tijdens de Penta sleu-
teldag is er maar één motto: ‘Het 
gevraagde wordt direct uitge-
voerd, wonderen duren iets lan-
ger’. 

Bloemengordijn
De oudere deelnemers hebben 
overigens niet alleen een voor-
deeltje tijdens de sportavond, ze 
hebben dat ook met de opdrach-
ten tijdens de Pramenrace. Want 
enkele opdrachten zijn uit het 
verleden en een aantal is nieuw. 

Eén van de ‘vertrouwde’ opdrach-
ten is het bloemengordijn van 
het thema Flower Power. Uiter-
aard wel in een iets ander jasje, 
maar hoe of wat wordt nog even 
geheim gehouden.

Praambode
Mocht je nog met je team in de 
Praambode willen, het kan nog 
steeds, maar de tijd dringt. Eind 
volgende week vindt de opmaak 
ervan plaats. Een verhaal (met 
foto) sturen kan naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl of naar 
info@pramenrace.nl.

Inbraak woning 
via achterzijde

Aalsmeer - Tussen zaterdag 
18 en maandag 20 augus-
tus is ingebroken in een wo-
ning in de Haydnstraat. Via 
de achterzijde hebben de 
dieven zich toegang tot het 
huis verschaft. Op de raam-
kozijnen zijn inbraaksporen 
aangetro� en door de politie. 
De gehele woning is door-
zocht. Er zijn diverse kastjes 
overhoop gehaald. Voorals-
nog is onbekend wat de die-
ven hebben meegenomen. 
De inbraak heeft tussen za-
terdagmiddag drie uur en 
maandag half drie in de mid-
dag plaatsgevonden. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te 
nemen met de politie via 
0900-8844.

Winkeldieven 
betrapt

Aalsmeer - Op zondag 19 
augustus rond half vijf in de 
middag zijn twee winkeldie-
ven op heterdaad betrapt 
in een super op het Polder-
meesterplein. De twee man-
nen zijn aangesproken door 
medewerkers en gaven hier-
op een deel van hun buit te-
rug. Vervolgens namen zij 
met nog enkele spulletjes de 
benen. De winkeldieven heb-
ben beiden een fors postuur 
en zijn 1.70 tot 1.80 meter 
lang. De een was kalend, de 
ander had een grijs baardje. 
Het onderzoek door de poli-
tie is in volle gang. Er zijn ca-
merabeelden veilig gesteld.

Zonnebril weg 
na inbraak

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van zondag 19 op maandag 20 
augustus is ingebroken in een 
in de Hendrikstraat geparkeerde 
auto. De eigenaar trof op de be-
stuurdersstoel de inhoud van zijn 
asbak aan en er lagen allerlei pa-
pieren op de grond. De dieven 
zijn er vandoor gegaan met een 
zonnebril, een oplader voor een 
mobiele telefoon en een heup-
tasje met sleutels. De eigenaar 
had zijn auto goed afgesloten. 
Het is onbekend hoe de inbrekers 
zich toegang tot de wagen heb-
ben verschaft. De inbraak heeft 
tussen tien uur ‘s avonds en even 
voor acht uur op maandagmor-
gen plaatsgevonden.

ter was het bezet. Weer later vlo-
gen pa en ma af en aan met lek-
kernijen voor de kleintjes. Wat 
hadden ze het druk! Het uitvlie-
gen was prachtig om te zien. Dat 
was genieten!”

Wespen op menu
En krijgt u/jij al de kriebels? “Tij-
dens mijn wekelijkse ronde ge-
wasverzorging in onze sneeuw-
ballen-struiken kwam ik deze 
wespenspin tegen. Nu maar ho-
pen dat deze spin ook wespen op 
het menu heeft staan, want die 
kwam ik ook meer dan genoeg 
tegen”, aldus Johan Buis, maker 
van deze mooie foto. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.700

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J.C. Schae�er uit Nunspeet en 
18.30u. met ds. F.E. Schneider 
uit Breukelen, gez. dienst in 
CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Woordcommunieviering, 
M. van Zoelen. Zondag in Kar-
melkerk om 9.30u. Eucharis-
tieviering en om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
      Zondag 16u. Dienst. Voorgan-

ger dr. DirkJan Schoon, bis-
schop van Haarlem. Lezingen: 
Lisette Visser-Moleman.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. R. van Putten uit ‘t Harde.

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

Zondag 10u. Dienst met pas-
tor A.M. Creemer-Allard.

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

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Start in sep-
tember. 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst met Willem 
Plaizier. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
B. Witzier en 18.30u. met ds. 
F.E. Schneider. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u 

Dienst met br. Willem van 
Bloemen. Collecte: Jeugd-
werk. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

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

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
E.R.H. Kramer, Aalsmeer. Orga-
nist: R. Postma. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. J. Haeck uit 
Zeist. Organist: Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Paulien Ver-
voorn. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 
Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

 Zondag 26 augustus

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Start in sep-
tember. 

Noah weer thuis
Aalsmeer - De schrik zat er goed 
in, weer een kat verdwenen van 
bewoners van het Weteringplant-
soen, de vierde al. Maar gelukkig 
is Noah wel thuis gekomen. Vo-
rige week woensdag liep hij het 
huis in, alsof er niets gebeurd 
was. Zijn baasjes en zijn maatje 
Bikkel zijn blij dat hij weer thuis is. 
Naar hem uitkijken is dus niet 
meer nodig. Bedankt als u/jij dit 
hebt gedaan!

Ophalen papier 
huis aan huis

Rijsenhout - Zaterdag 25 augus-
tus gaan de leden van Drumfan-
fare Melomanie en Handboog-
vereniging Target weer huis aan 
huis oud papier ophalen. De lo-
pers hopen natuurlijk weer dat 
de inwoners het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen. Na zaterdag 
is de eerstvolgende ophaalronde 
op 29 september. 

Open huis in 
Het Baken

Aalsmeer - Elke dinsdag van 9.45 
tot ongeveer 11.30 uur wordt 
open huis gehouden in Het Ba-
ken in de Sportlaan 86. Doel van 
het open huis is elkaar ontmoe-
ten vanuit de wijk rond de kerk. 
Het is een inloophuis van de kerk 
voor iedereen. Een plek waar men 
het gevoel heeft welkom te zijn. 
Het open huis voorziet in een be-
langrijke behoefte aan contact en 
een gesprek over alledaagse din-
gen. Tijdens de openingstijden 
wordt er ko�e en thee geschon-
ken. Deze worden gratis ver-
strekt. Weet dat u ook van harte 
welkom bent! Geen mogelijkheid 
om op eigen gelegenheid te ko-
men? Neem dan contact op met 
één van de leden van het open 
huisteam: Panc Eikelenboom via 
e-mail eikel026@tele2.nl of bel 
0297-327915, Annie Stoof, tele-
foon 328326 en Annie Vijfhuizen, 
telefoon 322131.

‘Beveel gerust 
uw wegen’

Aalsmeer - ‘Beveel gerust uw we-
gen’ is een populair lied onder 
kerkgangers, ook in Aalsmeer. 
Het lied stond in de bekende 
zangbundel ‘Johannes de Heer’ 
en bevat een gedeelte uit een ge-
dicht van de Duitse dichter Paul 
Gerhardt. Hij schreef het rond 
1660. Op zondag 26 augustus 
staat dit lied centraal in de preek 
in de Open Hof Kerk aan de Op-
helialaan 247. Natuurlijk wordt 
het lied ook gezongen en er staan 
nog meer liederen uit de beken-
de zangbundel op het program-
ma. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. De dienst begint 
om 10.00 uur. Organist Jan Raad-
gever zal de dienst muzikaal on-
dersteunen. Na a�oop is er ko�e 
en thee.

Activiteiten ‘Aalsmeer over Hoop’
Poppenspeler en zelf op 
dorpskerk-orgel spelen 
Aalsmeer - Op zaterdag 1 sep-
tember wordt de jaarlijkse brade-
rie gehouden in het Centrum en 
ook de kerken zullen daar aanwe-
zig zijn. Op de hoek bij de Punter-
straat zal de kraam van ‘Aalsmeer 
over Hoop’ staan. Via de organisa-
tie Vrolijk Theater is poppenspe-
ler Jan Marcel Vellinga uitgeno-
digd. Drie keer zal hij een voor-
stelling verzorgen, om 10.30, 
12.00 en om 13.30 uur. Natuurlijk 
is er ook ruimte voor gesprekken 
en dergelijke. 
Daarnaast is vanaf 10.00 uur de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat 

open en zal het orgel door diverse 
organisten worden bespeelt. Om 
11.00 uur door Rogier Postma, 
om 12.00 uur door Hugo van der 
Meij en om 14.00 uur door Joshua 
Prins. Wie een verzoek nummer 
heeft, kan dit vragen aan de orga-
nisten. En, zou u/jij het leuk vin-
den om eens op dit monumenta-
le orgel te spelen? Dan is dit uw/
jouw kans: Kom 1 september naar 
de Dorpskerk, want tussen de mi-
ni-concerten door is er gelegen-
heid voor inwoners om muziek 
te maken op het orgel. De kerk is 
open tot 17.00 uur.

Voor aankoop studie- en schoolboeken

Gift voor Oeganda van 
zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Op 19 juli is er een do-
natie van 500 euro gedaan door 
het Zorgcentrum Aelsmeer ten 
gunste van de Stichting Heart 
for Children. Deze Stichting biedt 
scholing en onderdak aan wees-
kinderen in Oeganda. 
De ontvangen cheque zal aan-
gewend worden voor studie- en 
schoolboeken voor het school-
jaar 2019. Aangezien hiervoor on-

geveer 1200 euro nodig is, wordt 
ondersteuning gevraagd van de 
stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer (OSA). 

De aanvraag is reeds ingediend 
en de medewerkers en bewoners 
van zorgcentrum Aelsmeer ho-
pen op een positieve beoorde-
ling, zodat het bedrag mogelijk 
verdubbeld zal worden. 

Gratis opfriscursus 
rijvaardigheid voor 60+ 
Aalsmeer - Wilt u zich als ervaren 
verkeersdeelnemer nog eens la-
ten bijspijkeren over de nieuwste 
verkeersregels? Wilt u daarbij ook 
nog tips krijgen voor zuiniger en 
milieuvriendelijker rijden? Dan is 
dit uw kans! De gemeente biedt 
alle oudere automobilisten (60+) 
in Aalsmeer en Kudelstaart in sa-
menwerking met Veilig Verkeer 
Nederland een gratis opfriscursus 
rijvaardigheid aan. De theoriecur-
sus bestaat uit twee bijeenkom-
sten van twee uur. Een deskun-
dige verkeersinstructeur praat de 
deelnemers bij over alle verkeers-
regels die in de loop der jaren ver-
anderd zijn. Denk daarbij aan de 
turborotondes, spitsstroken en 
onder andere nieuwe belijnin-
gen. Tijdens de eerste dag van de 
theoriecursus kunnen de deelne-
mers zich ook inschrijven voor 
een rijvaardigheidsrit. Deze rit 
wordt samen met een erkende rij-
instructeur gemaakt in de eigen 
auto en in de eigen omgeving. 
De datum wordt afgesproken in 
overleg met de verkeersschool. 

Deelname aan de praktijkrit is 
op eigen risico. Tijdens de twee-
de theoriebijeenkomst wordt die-
per ingegaan op de verkeersthe-
orie en kunnen de ervaringen van 
de praktijkrit met elkaar gedeeld 
worden. De theoriebijeenkomst 
en praktijkrit hebben een infor-
matief karakter. Het is dus geen 
examen. Bij aanvang van de eer-
ste theoriebijeenkomst ontvan-
gen de deelnemers een theorie-
boek. Deze cursus is geheel kos-
teloos voor alle oudere automo-
bilisten (60+) wonende in de ge-
meente. De eerste dag van deze 
tweedaagse cursus is op woens-
dag 12 september en de twee-
de dag is op woensdag 10 okto-
ber. Beide dagen zijn van 10.00 
tot 12.00 uur en vinden plaats In 
de Raadskelder van het gemeen-
tehuis op het Raadhuisplein. Aan-
melden voor de opfriscursus kan 
bij VVN afdeling Amstelveen-Am-
stelland. Bij voorkeur per e-mail: 
vvn.amstelland@gmail.com of 
per post: p/a J.de Grae�aan 123, 
1181 DM Amstelveen.

Informatiebijeenkomst 
project Huisbezoeken 75+ 
Aalsmeer - Dinsdag 6 septem-
ber van 14.00 tot 15.00 uur vindt 
in Zorgcentrum ’t Kloosterhof in 
de Clematisstraat de informatie-
bijeenkomst plaats van het pro-
ject huisbezoeken 75+. Deze bij-
eenkomst is voor iedereen die in-
teresse heeft om als vrijwilliger 
deel te nemen aan dit bijzonde-
re project. 
De gemeente Aalsmeer vindt 
het belangrijk dat iedere inwo-
ner zich prettig voelt en “mee kan 
doen” op zijn of haar eigen ma-
nier. Daarom gaan de komende 
2 jaar vrijwilligers op huisbezoek 
bij inwoners van Aalsmeer van 75 
jaar en ouder. Tijdens de bezoe-
ken bekijken zij samen met de 
bewoners waar zij behoefte aan 
hebben. Waar mogelijk helpen 
de vrijwilligers de bewoners hier-
mee op weg. Het project Huisbe-
zoeken 75+ wordt in opdracht 
van de gemeente Aalsmeer uit-
gevoerd door Participe Amstel-
land in samenwerking met Man-
telzorg & Meer en Aalsmeervoor-
elkaar. 
Ben jij (een deel van) het komend 

half jaar 2 uur per week (�exibel) 
beschikbaar en heb je interesse 
om mee te doen? Neem dan con-
tact op met Margo Rijerkerk via 
mrijerkerk@vrijwilligerscentrale-
amstelland.nl of 06-12218119. 

Geen blauwalg 
meer in Poel

Aalsmeer - Er is geen blauwalg 
meer in het zwemwater bij Sur-
feiland Vrouwentroost. Er mag 
dus vanaf heden weer gezwom-
men worden in dit gedeelte van 
de Westeinderplassen. De waar-
schuwingsborden zijn inmiddels 
weer verwijderd. Actuele infor-
matie over de kwaliteit en veilig-
heid van zwemlocaties in Neder-
land is te vinden op www.zwem-
water.nl en via de zwemwaterte-
lefoon 0800-9986734.









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

O�ciële Mededelingen
23 augustus 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? 
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor 
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) 
beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, 
de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijg-
baar in de publiekshal van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Sportlaan 64, 1431JA (Z18-006918), het vervangen en 

verbreden van een dakkapel aan de voorzijde van het 
woonhuis

- Schinkeldijkje 18K, 1432CE (Z18-006974), het uitbreiden 
van de tweede verdieping t.p.v. het bestaande terras

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met 6 weken.
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Ophelialaan 70, 1431HK (Z18-003613), het vervangen van 

stalen kozijnen met enkel glas door geïsoleerde exempla-
ren met isolatieglas, en het vervangen van oude bitumen 
dakbedekking door nieuwe, het aanbrengen dan dakiso-
latie en het repareren van aantal scheuren in pleisterwerk 
aan de buitenzijde

- Uiterweg 401, 1431AM (Z18-004109), het plaatsen van 2 
nieuwe woonarken

- Raadhuisplein 1, 1431EH (Z18-003663), het renoveren, 
verduurzamen en verbeteren van de toegankelijkheid 
van het gemeentelijk monument raadhuis Aalsmeer

- Stommeerweg 2, 1431EW (Z18-003423), het verbouwen 
en restaureren van het clubgebouw voor de watersport-
vereniging Nieuwe Meer

- Kudelstaartseweg 214, 1433GR (Z18-000708), het aanleg-
gen van een L-vormige steiger en het vernieuwen van 
een bestaande vlonder

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

MARKT TIJDENS FEESTWEEK OP RAADHUISPLEIN

Vanwege de feestweek is de markt op dinsdag 4 september 
niet op het Praamplein maar op het Raadhuisplein. Dat be-
tekent dat u op die dag niet op het Raadshuisplein kunt par-
keren. Er geldt een parkeerverbod en een wegsleepregeling 
vanaf maandagavond 3 september 21.00 uur tot dinsdag-
middag 4 september 18:00 uur.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “GREEN PARK 
AALSMEER - DEELGEBIED 6”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2018 het 
bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer - deelgebied 6” ge-
wijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied is globaal gelegen 
tussen de Middenweg, de provinciale weg N201, de Horn-
weg en de Molenvlietweg. Tot het plangebied behoort onder 
meer een karrenterrein van de bloemenveiling (locatie Noord 
van Royal FloraHolland), het bestaande bedrijventerrein Mo-
lenvliet en het terrein van de voormalige afvalwaterzuive-
ringsinstallatie (AWZI).

Doelstelling
Het bestemmingsplan heeft als doel om de gronden van 
deelgebied 6 van Green Park Aalsmeer te voorzien van een 
planologische regeling die uitvoering geeft aan de geactu-
aliseerde structuurvisie “Green Park Aalsmeer 2016, inclusief 
Royal FloraHolland.

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling enkele wijzigingen 
in het bestemmingsplan aangebracht. De belangrijkste wij-
ziging heeft betrekking op de bestaande woning aan de 
Hornweg 123. Deze woning is bij vaststelling bestemd als 
bestemming “Wonen-Lintbebouwing” en in dat verband van 
een passend bouwvlak voorzien. Voorts zijn in de regels van 
het bestemmingsplan enkele ondergeschikte wijzigingen 
aangebracht. Voor de precieze inhoud van de wijzigingen 
wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.

Ter inzage
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van het bestem-
mingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de 
periode van vrijdag 24 augustus 2018 t/m donderdag 4 okto-
ber 2018 voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is 
in deze periode digitaal raadpleegbaar via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op identi�catiecode: 
 NL.IMRO.0358.05P-VG01;
- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl of recht-

streeks via https://0358.ropubliceer.nl/.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode 
ter inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aals-
meer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze 
balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije in-
loop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De ope-

ningstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 
uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage 
wil hebben in de plannen, kan daarvoor contact opnemen 
via het algemene tel. 0297-387575.

Beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 25 augustus 2018 gedurende zes weken te-
gen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan be-
roep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA, Den 
Haag door: 
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 

hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerp-
plan;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over 
het ontwerpplan bij de gemeenteraad naar voren heb-
ben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot 
de gemeenteraad te wenden;

- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeen-
teraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde be-
stemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestem-
mingsplan.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
gri�erecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde) 
vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop 
de beroepstermijn a�oopt, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking 
totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlo-
pige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift. Tevens dient u het spoedeisende belang aan 
te geven.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Mirković D. 11-09-1974 13-08-2018
Wilkowski R.H. 20-05-1989 13-08-2018

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.   Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet 
meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres 
niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-
ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Iwaszkowska-Krysa J.T. 04-04-1967 15-08-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een ge-
motiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, 
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben 
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen 
en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Vervolg op volgende blz.



De Bovenlanden: 

Uniek en historisch 
natuurgebied in Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 17 augustus 
organiseerde Stichting De Boven-
landen voor de donateurs een 
boottocht langs een aantal gere-
aliseerde projecten in het schitte-
rende watergebied van Aalsmeer. 
Degenen die zich afvragen of het 
wel zo nodig is dat een Stich-
ting zonder vaste inkomsten do-
nateurs moet fêteren, zouden 
het antwoord onmiddellijk we-
ten wanneer zij waren meegeva-
ren. Zonder uitzondering zou er 
een volmondig ‘Ja’ klinken! Voor-
af aan de boottocht maakte Piet 
Harting - voorzitter van de Stich-
ting De Bovenlanden - duidelijk 
hoe belangrijk het werk van de 
stichting is en hoe dit in de af-
gelopen jaren is geprofessiona-
liseerd. Het gaat in deze dagen 
niet meer om het aankopen van 

een ergens verloren akkertje. Het 
gaat nu om hele serieuze zaken 
en toekomstgerichte ecologisch, 
duurzaam verantwoorde plan-
nen. Ooit begon de stichting on-
der de bezielende leiding van Ni-
co Borgman met 0 hectare en 0 
centen. Nu gaat het om 40 hec-
tare - hetgeen in de toekomst zal 
worden uitgebreid naar 55 tot 60 
hectare -  en zijn er een aantal mil-
joenen euro’s gemoeid met deze 
projecten. Dat andere overheden 
steeds meer geïnteresseerd ra-
ken in de geavanceerde en duur-
zame plannen en voorstellen van 
de Bovenlanden wordt gezien 
als een groot pluspunt. Er wordt 
geluisterd naar de expertise van 
Bart Hulsbos en Cees Tas, naar 
het bestuur bestaande uit Arie 
Buijs, Hans Splinter, Ap Eigenhuis 

en Piet Harting. Het besef dat het 
hier gaat om een uniek historisch 
natuurgebied groeit en wordt 
door steeds meer instanties ge-
dragen. 

Aangezicht
Stichting de Bovenlanden is voor 
10% eigenaar van het totale Bo-
venlandengebied in Aalsmeer. 
De uitdaging is het karakter van 
de Bovenlanden te behouden 
met een zo groot mogelijke va-
riatie. Het gaat om het realiseren 
van gevarieerd natuurgebied met 
veel aandacht voor het water, be-
schoeiing en begroeiing. Naast 
riet worden er ook elzen, berken, 
meidoorn, lijsterbes en lage wil-
gensoorten geplant. Het moeras-
bos wordt het domicilie van aller-
lei insecten, vogels, padden, kik-

O�ciële Mededelingen
23 augustus 2018

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Citroenvlinderstraat 89, 1432MC (Z18-005726), het plaat-

sen van een carport, verzonden 14 augustus 2018

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TER INZAGE

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

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

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

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

t/m 14-09-18 Omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de ove-
rige daarop betrekking hebbende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Ku-

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
- Van Clee�kade 15, 1431BA (Z18-005529) Studio’s Aals-

meer, ontvangen 24 juli 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Van Clee�kade 15, 1431BA (Z18-005534) Studio’s Aals-

meer, ontvangen 24 juli 2018

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van 
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergun-
ning is aangevraagd:
- Van Clee�kade 5, 1431BA (Z18-005134) Il Gusto, ontvan-

gen 20 juli 2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz. delstaart 2006 en onthe�ng hogere grens-
waarden Wet geluidhinder, woning Hoofd-
weg 158 (Z-2017/054036)

t/m 28-09-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – 
Kudelstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteits-
plan en besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder Z-2017/034883

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

t/m 04-10-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Green Park Aalsmeer - deelgebied 6” De 
belangrijkste wijziging heeft betrekking op 
de bestaande woning aan de Hornweg 123. 
Deze woning is bij vaststelling bestemd als 
bestemming “Wonen-Lintbebouwing” en 
in dat verband van een passend bouwvlak 
voorzien. Voorts zijn in de regels van het be-
stemmingsplan enkele ondergeschikte wij-
zigingen aangebracht. Voor de precieze in-
houd van de wijzigingen wordt verwezen 
naar de stukken die ter inzage liggen.

kers, enz. Natuurlijk blijven de 
seringen, de Ilex en Viburnum 
(sneeuwballen) akkers. Vier pro-
jecten zijn er gepland met Hoog-
heemraadschap Rijnland: Drie 
oever projecten en één proe�o-
catie akker.  Tijdens de boottocht 
is het de jonge en bevlogen Cees 
Tas die de toekomst op een beel-
dende wijze beschrijft. Ook kapi-
tein Henk van Leeuwen voorziet 
op eigen originele wijze zijn pas-
sagiers van informatie. “Kijk”, en 
hij wijst op de schaatsenrijder-
tjes - door de Belgen schrijvertjes 
genoemd - die over het water lo-
pen. Het is een fascinerend ge-
zicht. Het gezelschap ziet de Jan 
Keessen-Bol akker, en de Van de 
Jagt akker, de Nico Borgman ak-
ker. Leert hoe in de toekomst het 
riet wordt gemaaid. Hoe cultuur-
akkers worden omgezet tot na-
tuur. Er wordt gewezen op een 
omgewaaide boom, in de wortels 
de verblijfplaats van de ijsvogel.

Bezienswaardigheid 
Er gaat veel geld om bij het reali-
seren van alle projecten waar al-
le Aalsmeerders van kunnen mee 
pro�teren, maar zij niet alleen. De 
Bovenlanden kunnen in de toe-
komst uitgroeien tot een beken-
de en geliefde bezienswaardig-
heid. Dat dit nogal iets vraagt van 
het huidige bestuur mag duide-
lijk zijn en dat de donateurs daar-
bij een belangrijke rol kunnen 
spelen zal ook geen verrassing 
zijn. Voor slechts 25 euro per jaar 
steunt u Stichting de Bovenlan-
den. Zie de website www.boven-
landen.nl.

Historie, heden en toekomst 
Gelukkig is er het hedendaags 
historisch besef dat toekomst ge-
richt is. Daarom is de stichting 
ook blij met de aandacht en me-
dewerking van jongeren. Be-
stuurslid Ap Eigenhuis verwoordt 
dat op deze wijze: “Door de janu-
aristorm is een schuilhut op een 
akker waar Ilex geteeld wordt, 
omgewaaid en kapot geslagen. 
Deze wordt nu herbouwd vol-

gens tekeningen van een au-
thentieke Aalsmeerse schuilhut. 
Dat gebeurt samen met de kwe-
ker en een groepje gemotiveerde 
jongeren van de Uiterweg, In no-
vember wordt de fundering ge-
legd en in januari wordt de hit ge-
bouwd. En dan staat daar tot in 
lengte van jaren een schuilhut die 
door jongeren gebouwd is.”

Janna van Zon 
Foto’s: Tobias Rothe
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 Kaartsoos voor ouderen in 
het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Sjoelen in wijkcentrum Voor 
Elkaer Kudelstaart van 14.30 
tot 16u.

 Foto’s Aalsmeer Photo en 
Amateurkunst in gemeente-
huis. Te bezichtigen tijdens 
openingsuren.

 Fototentoonstelling over vo-
gels van Adriana Peloso in 
Kloosterhof, Clematisstraat. 
Tot 17 september te zien.

 DJ cafe Nachtruis in N201, 
Zwarteweg van 20 tot 23u.

24 AUGUSTUS
 Foto’s Aalsmeer Photo en 

Amateurkunst in gemeente-
huis. Te bezichtigen tijdens 
openingsuren.

 Klaverjasavond in het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer vanaf 19u.

 Koppelkaarten BV Hornmeer 
in buurthuis aan Dreef 1 van-
af 20u. Zaal open 19.30u.

 Zomerconcert Wilbert en Wim 
Magre op vleugel en orgel en 
Erica Vogel op dwars�uit van-
af 20u. in Dorpskerk, Kanaal-
straat.

25 AUGUSTUS
  Ophalen terracottapot voor 

Droomproject van de Kunst-
ploeg bij Femke Kempkes in 
Madame Curiestraat 15 tussen 
10 en 12u.)

 Ko�erbakverkoop van plastic 
modelbouwdozen en model-
len bij CRASH, 11-16u bij fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 
460, Aalsmeerderbrug.

 Dorpswandeling met archi-
tect Joop Kok door Centrum. 
Start 11u. bij Historische Tuin, 
Praamplein. 

 Veiling bloemen en planten 
op Historische Tuin open, in-
gang Praamplein om 15u. Ie-
dere dinsdag t/m zondag 
open van 10 tot 16.30u. 

 Handbal-oefenwedstrijd in 
De Bloemhof, Hornweg. Da-
mes 1 om 14u. en Dames 2 om 
15.45u.

 Vaneman voetbaltoernooi bij 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan 
vanaf 19u.

26 AUGUSTUS
 Vogelbeurs in hal De Bacca-

ra, Baccarastraat van 10 tot 
12.30u.

 Watertoren aan Westeinder-
plassen open van 13 tot 17u.

 Twee akoestische acts op ter-
ras van The Shack: The Men-
Unplugged en Marcel Scher-
penzeel. V.a 15u. Schipholdijk 
253b, Oude Meer. 

27 AUGUSTUS
 Mantelzorg spreekuur in ge-

meentehuis van 8.30 tot 12u.

28 AUGUSTUS
 Open huis in ‘t Baken, Sport-

laan 86 van 9.45 tot 11.30u. El-
ke dinsdag.

 Infopunt Kudelstaart in Place-
2Bieb, Graaf Willemlaan van 
12.30 tot 14.30u.

 Tekenles door Henk van 
Utrecht in wijkcentrum Voor 
Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u.

 Kaartavond bij Ons Genoegen 
in ‘t Hofplein, ingang Clema-
tisstraat vanaf 19.30u.

 Proe�es geleide meditatie in 
‘t Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77 
in Oude Meer vanaf 20u.

29 AUGUSTUS
 Walking footbal voor 60+ bij 

FC Aalsmeer, Beethovenlaan 
vanaf 10u.

 Spelletjesmiddag in wijkcen-
trum Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30 tot 16.30u. 

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Film over Mini en Maxi voor 
ouderen in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 
15u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

30 AUGUSTUS
 Ko�e-ochtend in buurthuis 

Hornmeer, Dreef 1 van 10 tot 
12u.

 Kaartsoos voor ouderen in 
het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Bloemstukjes maken in wijk-
centrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16u.

 Orgelconcert André Knevel in 
Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 
20u.

Geen zware kost, informatief verhaal
Zaterdag dorpswandeling 
in teken van architectuur
Aalsmeer - Welke Aalsmeerse 
kerk noemen we een kruiskerk? 
Wat is er bijzonder aan de archi-
tectuur van ‘Broeckmans’? Wel-
ke bouwinvloeden zien we terug 
in het winkelgebied? Tijdens de 
dorpswandeling in het Centrum 
komende zaterdag 25 augustus 
krijgen deelnemers de antwoor-
den op deze en andere vragen.
In het voorjaar en de zomer wordt 
in de dorpskern van Aalsmeer el-
ke maand een dorpswandeling 
georganiseerd door de Histori-
sche Tuin Aalsmeer. De wande-
ling voert deelnemers langs be-
kende Aalsmeerse monumenten, 
maar ook langs minder bekende 
punten die historisch gezien in-
teressant zijn. Tijdens de wande-
ling wordt hier letterlijk bij stil ge-
staan en werpen de gidsen van-
uit hun eigen deskundigheid een 
nieuw licht op de lokale geschie-
denis. 
De dorpswandeling van aan-
staande zaterdag 25 augustus 
staat onder leiding van Joop Kok, 

architect, geschiedeniskenner en 
auteur van diverse publicaties 
over architectuur en Aalsmeer. 
Hij gaat speci�ek in op de archi-
tectuur van een aantal bijzonde-
re gebouwen in de dorpskern. 
De wandeling start om 11.00 
uur en duurt ongeveer vijf kwar-
tier. Startpunt is de Historische 
Tuin, Praamplein.  Deelname kost 
3,50 euro. Reserveren is niet strikt 
noodzakelijk maar wordt wel op 
prijs gesteld: coordinator@histo-
rischetuinaalsmeer.nl of telefo-
nisch via 0297-322562. 
De dorpswandelingen zijn ge-
schikt voor iedereen die meer 
wil weten over Aalsmeer. Ver-
wacht geen zware kost, wel een 
informatief verhaal doorspekt 
met leuke wetenswaardigheden. 
Naast aankomende zaterdag is er 
dit jaar nog een wandeling op 29 
september. Ook hiervoor kunnen 
belangstellenden al reserveren. 
De dorpswandeling is op aan-
vraag ook voor groepen te boe-
ken. 

Twee akoestische acts in The Shack
The Men Unplugged en 
Marcel Scherpenzeel
Oude Meer - Zondagmiddag 26 
augustus trakteert The Shack op 
twee akoestische topacts! Voor 
deze laatste terras-gig van dit sei-
zoen zijn The Men-Unplugged en 
Marcel Scherpenzeel solo uitge-
nodigd.
Marcel Scherpenzeel kent menig 
muziekliefhebber van de Band 
Of Friends waarin Marcel met 
Gerry McAvoy en Ted McKenna, 
met heel veel succes door Euro-
pa toert met ‘A Celebration of the 
music of Rory Gallagher’. Maar 
Marcel kan meer, véél meer en is 
ook solo akoestisch zéker een re-
gelrechte aanrader. Uiteraard is 
The Shack trots dat deze buiten-
gewoon goeie gitarist en zan-
ger, die normaal voor duizenden 
mensen optreed, een gaatje ge-
vonden heeft in zijn drukke tour-
schema om in Oude Meer op te 
komen treden. 
The Men-Unplugged, ook geen 
onbekende in The Shack, is een 
semi-akoestisch duo gevormd 
door gitaarvirtuoos Gerrit van der 
Spaan en George Reijnders op 
mondharmonica
In mei 2013 zag hun eerste cd 
‘Weekend’ het levenslicht met 

daarop eigen werk, maar ook ver-
tolkingen van onder andere Rory 
Gallagher’s Western Plains, de tra-
ditionele House Of The Rising Sun 
en Going Up The Country. Met de 
uitbreiding van het repertoire 
werd het tijd om weer een aantal 
nieuwe nummers vast te leggen 
op de nieuwe cd ‘On The Road’. 
The Men-Unplugged staan ga-
rant voor (h)eerlijke semi-akoes-
tische blues.
 
Doe Maar undercover
Als je dit leest: 32 jaar, Smoor-
verliefd, Doris Day, De Bom, Ne-
derwiet, Is dit alles en Belle Hele-
ne, dan denk je: Doe Maar! En dat 
gaat The Shack ook doen. Drie 
jaar geleden alweer stond deze 
undercoversessie in een bomvol-
le Shack en op zondag 2 septem-
ber  komt deze band weer optre-
den en trakteert de bezoekers op 
alle grote Doe Maar hits! 
The Shack is zondag 26 augustus 
open om 15.00 uur. Aanvang Mar-
cel Scherpenzeel en The Men Un-
plugged is om 16.00 uur en de en-
tree is gratis! Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

KCA Kunstroute op 15 en 16 september
Vrolijkheid in huis met de 
dieren van Floriande
In aanloop naar de KCA Kunstroute 
zaterdag en zondag 16 september 
bespreekt De Nieuwe Meerbode 
een aantal deelnemende kunste-
naars en locaties. Deze week Kin-
derboerderij Boerenvreugd (Horn-
meer).

Aalsmeer - Marianne Kluiters is 
één van de bevlogen persoonlij-
ke begeleiders van Floriande. 
Een dagcentrum dat deelt uit-
maakt van Ons Tweede Thuis. Zij 
werkt al jaren in het atelier waar 
creatieve geesten met een ver-
standelijke beperking hun kunst-
werken vervaardigen. Verleden 
jaar was er al een totaal uitver-
kochte tentoonstelling: Vreemde 
vogels, rare snuiters - in het Ou-
de Raadhuis te zien en ook deed 
een aantal mensen mee met 
het kabouterproject georgani-
seerd door de Kunstploeg en ge-
subsidieerd door de Gemeente 
Aalsmeer. 
Dit jaar heeft Kinderboerderij 
Boerenvreugd in het kader van 
de KCA Kunstroute gevraagd of 
Floriande bij hen wil komen ex-
poseren. De vrolijke dieren - ge-
maakt van papier-maché - zul-
len zich uitstekend thuis voelen 

in deze omgeving waar kinde-
ren eindeloos kunnen knu�elen 
en aaien met de levende have die 
daar vrij rond loopt. En extra ge-
durende het KCA Kunstweekend 
zijn de workshops voor kinderen! 

Eigen handschrift
In het atelier - een vaste werkplek 
voor 12 personen - sommigen 
met een vijfdaagse werkweek, 
anderen als parttimer, wordt er 
al druk gewerkt om zoveel mo-
gelijk nieuwe kunststukken - zo-
wel drie- als twee-dimensionaal 
-  klaar te hebben voor de Kuns-
troute. Het plezier in het maken 
heeft een zichtbare uitwerking 
op de kunst zelf. Het is vrolijk ma-
kend kleurig, geestig en vooral 
ook heel origineel. De techniek is 
heel belangrijk en Marianne Klui-
ters vertelt hoe zij en haar twee 
collega’s de kunstenaars zoveel 
mogelijk die techniek bijbrengen, 
waardoor er in de loop der tijd 
ook echt een eigen handschrift 
wordt gecreëerd. Kinderboerderij 
Boerenvreugd ligt wel iets uit de 
route maar het is zeker ook met 
kinderen de moeite waard om de 
boerderij te bezoeken. 
Janna van zon

Nieuwe leden zeer welkom
Con Amore weer van start
Aalsmeer - Het Aalsmeers Man-
nenkoor gaat weer van start. De 
heren van Con Amore gaan aan-
staande maandag 27 augustus 
direct aan de slag voor het jubi-
leumconcert op 28 oktober. De 
dirigent heeft de arrangemen-
ten voor de instrumentalisten ge-
maakt en de mannen hebben de 
zangpartijen thuis gekregen. Het 
mannenkoor is wel afgeslankt, 
maar vol goede moed voor het 
komende concert.
Zestig jaar zingen, maak daar 
maar eens een selectie uit voor 

een concertprogramma met so-
listen en begeleiding. De muziek-
commissie en de dirigent plus het 
bestuur zijn er in geslaagd
Het koor heeft nog ongeveer tien 
repetities de tijd, om er iets moois 
van te maken
Nieuwe zangers zijn nog altijd 
zeer welkom. Con Amore repe-
teert elke maandag vanaf half 
acht ‘s avonds op de rozentribune 
in The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Geïnteresseerden wor-
den uitgenodigd een kijkje te ko-
men nemen. 

Tropical Night in Uithoorn
Uithoorn - Het wordt weer groot 
feest dit weekend in Uithoorn, 
aan de Schans en in het oude 
dorp. Zaterdagavond 25 augus-
tus organiseert de Werkgroep 
Horeca Uithoorn weer de beken-
de Tropical Night en om het nog 
even dunnetjes over te doen zon-
dag 26 augustus: The Day Af-
ter. De bekende horecagelegen-
heden doen weer mee. Drinken 
en Zo, café de Herbergh, brasse-
rie Sjiek aan de Amstel en café de 
Gevel trakteren op spetterende 
optredens. Bij café de Herbergh 
verzorgen de vier bekende volks-
zangers Peter Beense, Edo, Eddy 
Walsh en Danny optredens.
Bij Drinken en Zo kan genoten 
worden van toegankelijke songs 
met een intens verhaal, varië-
rend tussen country, jazzy blues 
en met duidelijke invloeden uit 
de jaren zeventig door zangeres 

Chaja van der Heide en songwri-
ter en gitarist André van Solinge. 
En de spots gaan aan voor de co-
verband Shaking Patsy. Het zes-
tal met twee gitaristen en twee 
zangeressen brengt hits van 
Anouk, Red Hot Chili Peppers, 
Skunk Anansie, The Beatles, Me-
lissa Etheridge en vele andere 
pop- en rockhits van de jaren zes-
tig tot nu. Bij Sjiek aan de Amstel 
gaat het ook een heerlijk swin-
gend weekend worden met Jay 
Santi, MC Choral, Saxo Joe en DJ 
Ro. DJ Ro en Jay Santi spelen een 
aanstekelijke mix van disco, Top 
40, club en soulful housemuziek 
opgezweept door de vocals van 
zangeres MC Choral en de funky 
tunes van saxofonist Saxo Joe. De 
energie spat werkelijk van het po-
dium af. Bij café de gevel zal het 
Vieze Mannetje optreden. De Tro-
pical Night begint om 20.00 uur.
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In het Boomkwekerskerkhof
Gedichtentuin KCA viert 
haar tiende editie
Aalsmeer - Inmiddels is het een 
traditie geworden om de eerste 
drie weekends van september 
op het dromerig stille groenmo-
nument te genieten van gedich-
ten. De werkgroep Podiumkunst 
& Literatuur van KCA heeft dit jaar 
24 gedichten geselecteerd die al-
le als basisgedachte ‘Aarde’ omar-
men. Moeder aarde geeft leven 
aan mens, plant en dier en de in-
zendingen getuigen hiervan in 
grote diversiteit. Dit jaar zijn er 
drie dichters die voor de eerste 
keer meedoen waaronder twee 
van Ons Tweede Thuis. Iedereen 
heeft zijn eigen gedachten over 
de aarde waarop wij leven. Ons 
korte bestaan op de wereld, het 
oer, het tijdelijke dat door weten-
schap en technologie aan voort-
durende verandering onderhe-
vig is. Wat vinden wij daarvan? 
Goede grond waarop we genie-

ten van al wat leeft en inspira-
tie biedt aan schilders, schrijvers, 
musici. Dankbaar voor liefde, 
grondstof en voedsel voor ons 
bestaan op aarde. We gaan door, 
kijken achterom naar het verle-
den en naar boven naar de ster-
renhemel en maken ons zorgen 
om wat we achterlaten voor de 
volgende generaties. De feestelij-
ke opening van de Gedichtentuin 
in het Boomkwekerskerkhof aan 
de Stommeerweg vindt plaats op 
zaterdag 1 september om 12.00 
uur door wethouder Wilma Alink-
Scheltema. Dichters en belang-
stellenden zijn van harte welkom 
om gezamenlijk een rondje ‘tuin’ 
te doen en een kopje ko�e/thee 
te drinken om dit tweede lustrum 
te vieren. Tijdens de opening is de 
bundel te koop voor 5 euro en is 
daarna verkrijgbaar in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat.

Gedichten van Pierre 
Tuning: Dichtgelag
Aalsmeer - Van de schoolkrant 
tot het kerkhof. Pierre Tuning 
heeft een keuze uit zijn gedichten 
gepubliceerd, met de titel: Dicht-
gelag. ‘Gelag’ betekent zoiets als: 
‘smulpartij’ en ‘drankfestijn’ – en 
het is de bedoeling dat van het 
bundeltje gesmuld wordt. Door 
de liefhebber.
Het boekje bevat een verzame-
ling van vierentwintig gedich-
ten die de afgelopen zestig jaar 
in druk zijn verschenen, in de 
schoolkranten van het Coorn-
hert- en het Casimir Lyceum, ter 
gelegenheid van poëziemidda-
gen in de Oude Veiling, KCA-dich-
tersavonden in Bacchus en ge-
dicht-presentaties op het Boom-
kwekerskerkhof.
Er is één ‘light verse’ op rijm, de 
rest bestaat vooral uit ‘associatie-

ve’, humoristische, maatschappij-
kritische en zelfkritische gedich-
ten – of pogingen tot een ge-
dicht; dat moet de lezer zelf maar 
uitmaken.
Het boekje is gesigneerd, kost 
5 euro en is verkrijgbaar bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat 12.

Tijdrovende speurtocht was niet voor niets!
Unieke beelden van oud Aalsmeer 
ont e t in amiliefilms
Aalsmeer - Tientallen �lms heeft 
Dick Piet afgelopen jaar ontvan-
gen, om te zien of er bruikbaar 
materiaal tussen zat voor verto-
ning op het Nostalgisch Filmfes-
tival, dat hij dinsdag 4 septem-
ber presenteert in de feesttent op 
het Praamplein. Gelukkig was zijn 
tijdrovende speurtocht niet voor 
niets. Bij het op een oude pro-
jector afdraaien van de spoelen, 
ontdekte hij het ene na het an-
dere nostalgische beeld van oud 
Aalsmeer.

Laatste veildagen
Uit de enorme hoeveelheid beeld-
materiaal van de broers Geert en 
Maarten Maarse, heeft Dick Piet 
een �lm samengesteld van ruim 
een kwartier. Ze laten zien, hoe 
het er tussen 1966 en 1996 op 
hun kwekerijen aan de Oostein-
derweg en Jac. Takkade aan toe 
ging. Vooral ’s winters was dat 
‘beulen’, wanneer seringenstrui-
ken uit de bevroren grond moes-
ten worden losgehakt.
Sfeervolle opnamen zijn er van 
het vervoer van planten en strui-
ken over het dichtbevroren Mod-
derpoeltje, met aan de oever de 
toen nog wiekenloze molen De 

Zwarte Ruiter. Voorts komen in de 
�lm opnamen voor van de laat-
ste veildagen in de CAV en Bloe-
menlust, jubileumfestiviteiten in 
Het Oosterbad, op- en afbouw 
van een corsowagen, schaatsen 
en fakkeloptocht door het natuur-
gebied, scheepsbouwer Hooger-
vorst en de olieramp bij Van Sta-
veren.

Afzwemmen met storm
In de stapel �lms van de familie 
Van der Geest (vroegere timmer- 
en aannemingsbedrijf aan de Ui-
terweg), trof Dick Piet opnamen 
aan van de VIBA. Nostalgische 
beelden van zwemles in dit vroe-
gere openluchtbad in de Poel. 
‘Schokkend’ zijn de beelden van 
het afzwemmen in 1971. Begon 
de dag nog zonnig, later sloeg het 
weer compleet om. Ondanks dat 
een stormachtige wind voor hoge 
golven zorgde, ging het afzwem-
men gewoon door. Heftige beel-
den zien we dan ook van kinde-
ren, die al watertrappelend am-
per het hoofd boven de schuim-
koppen wisten te houden. Terwijl 
op de kant hun ouders toekeken, 
hoe hun kinderen door de golven 
heen en weer werden geslingerd.

Machineweg jaren vijftig
Van Adri van der Sluis ontving 
Dick Piet een doos vol �lms van 
zijn vader Marinus, die van 1952 
tot 1985 een dameskapsalon had 
aan de Machineweg. Ook hieruit 
kon hij een �lm samen te stellen, 
waarvan de nostalgie afdruipt. 
Beelden van het wassen, knip-
pen en permanenten in de kapsa-
lon zelf, hoofden vol krulspelden 
onder enorme droogkappen. Een 
uniek tijdsdocument uit de jaren 
vijftig, ook dankzij de opnamen 
hierin van slagerij Kroes.
In 1957 was namelijk de ope-
ning van de slagerswinkel van 
Leo Kroes, naast de kapsalon, ge-
�lmd. In de inmiddels ruim zestig 
jaar oude beelden, zien we behal-
ve Leo, ook vader Cor Kroes, zijn 
vrouw Annie Zijp, bedrijfsleider 
Piet Hoogland met zijn dochter 
Tini en schoonzoon Jaap Tromp.
Verder bevat de �lm (winterse) 
opnamen van de Machineweg, 
met nog aan weerszijden een rij 
hoge bomen. Voorts van de Pont-
weg, met ‘pontbaas’ Cees van der 
Schilden in zijn roeiboot in ‘het 
kanaal’. En de kwekerij van de ge-
broeders Piet, naast veiling Bloe-
menlust. Dat Dick in de �lm on-

IJspret op het Modderpoeltje in 1991.

verwacht zijn vader, Maarten Piet, 
tegenkwam, bezig met anjerstek-
ken, was wel zijn grootste ont-
dekking.

Drank en kolen
Ander beeldmateriaal uit fami-
liearchieven, dat op het Nos-
talgisch Filmfestival wordt ver-
toond, is dat van drankenhandel 
Van Es, aan de Aalsmeerderdijk, 
naast het vroegere café ’t Jager-
tje van Wim de Bruijn. Het zijn bij-
zondere �lmopnamen uit de ja-
ren ’50 en ’60 van het bedrijf zelf, 
maar ook van de omgeving. Zoals 
van de oude Aalsmeerderbrug en 
het gebied tussen Ringvaart en 
Dorpsstraat, waar nu de woon-
wijkjes Ringvaartzijde en de Wer-
ven zijn. Maarten Jongkind stelde 
beeldmateriaal uit de jaren rond 
1940 beschikbaar, ter aanvulling 
van de al eens eerder vertoonde 
�lm van het kolenbedrijf van zijn 
opa: ‘Gijs de Kolenboer’. Onder 
meer opnamen van de aankomst 
en legen van een kolentrein op 
het station in Oost, kolenvervoer 
over het ijs en Het Oosterbad. 

Braderie en Luilak
Uit het archief van Dirk Looy ko-
men �lmbeelden van de bouw 
van winkels in de Ophelialaan, 
waaronder zijn fotozaak, mid-
den jaren zestig. In 1970 �lmde 
hij, in kleur, een braderie in deze 
winkelstraat in Zuid, waarbij ve-
le vroegere winkeliers de revue 
passeren, zoals: De Vries, Brander, 
Turkenburg, Klein, Groeneveld, 
L. en J. Bakker en kapsalon Ro-
sé. Ook zien we beelden van een 
luilakviering, die dusdanig uit de 
hand liep, dat de politie eraan te 
pas moest komen. Vele nostalgi-
sche �lms, die Dick Piet in bruik-
leen heeft gekregen, moeten 
wachten tot volgend jaar. Ook 
is hem al weer ‘dozen vol’ oude 
�lms over Aalsmeer toegezegd, 
zodat hij nu al weet, dat hij zich 
de komende wintermaanden niet 
hoeft te vervelen. En het bestuur 
van Feestweek Aalsmeer kan er 
op rekenen, dat ook volgend jaar 
de dinsdag van de (25ste) feest-
week weer in het teken staat van 
het Nostalgisch Filmfestival.
Wilt u de boven omschreven en 
nog vele andere �lms zien? Ga 
dan naar het Boekhuis voor kaar-
ten à 7,50 euro, inclusief ko�e/
thee en garderobe. Alleen voor 
de middag zijn nog kaarten be-
schikbaar, de avond is uitver-
kocht. Het programma’s mid-
dags (dat gelijk is aan dat voor de 
avond), begint om 14.00 uur.

De Zomerse 50 zondag 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De Zomerse 50 van 
2018 is bij Radio Aalsmeer te ho-
ren op zondag 26 augustus tus-
sen 14.00 en 18.00 uur, en de pre-
sentatie is in handen van Frank 
Bunnik en Walter de Vries. De Zo-
merse 50 is de meest zonnige hit-
lijst van het jaar met de vijftig po-
pulairste zomerhits ooit gemaakt. 
Vorig jaar stond Despacito van 
Luis Fonsi en Daddy Yankee bo-
venaan, op de tweede plaats de 
Lambada van Kaoma en num-
mer drie was Bryan Adams met 
Summer of ’69. De lijst is uitge-
groeid tot een radio-evenement 
met 150 omroepen in Nederland 
en België die de hitlijst uitzenden. 
Het begon in 2001 en het succes 
van de Zomerse 50 zit volgens De 
Lange in het gevoel dat de liedjes 
oproepen. “Als je al deze zomer-
hits op de radio hoort, word je 
toch ontzettend vrolijk? Zomerse 
herinneringen, over kampeerva-
kanties, over zomerliefdes of over 

je eerste vakantie zonder ouders. 
Zo hoort bij elke vakantie een ei-
gen liedje. Even terugdenken aan 
vroeger.” Kijk voor meer informa-
tie over de Zomerse 50 op www.
zomerse50.nl.

Oliewijsheid
De kracht van etherische oli-
en heeft de aandacht van Esther 
Sparnaaij sinds zij in het najaar 
van 2017 verschillende oliën ging 
gebruiken. Inmiddels heeft zij er 
ook wat ervaring mee en nodigde 
zij afgelopen mei Wilma Dekker 
en aromacoach Berthe Volhar-
da uit als enthousiaste ervarings-
deskundigen in haar programma 
‘Echt Esther’ op donderdag. Sa-
men kwamen zij mooie ervarin-
gen over deze oliën delen met de 
luisteraar. Verder ook Edith Kuiper 
en Erwin Gijtenbeek. Edith is pa-
raveterinair en orthomoleculai-
re therapeut, Erwin onder andere 
dierenarts en osteopaat. Het inte-

ressante is dat zij ook etherische 
oliën gebruiken in de diergenees-
kunde.

Kinderburgemeester
Kim is nog even op vakantie, 
maar deze vrijdag hoor je in het 
kinder- en jeugdprogramma Let’s 
Go terug hoe kinderburgemees-
ter Hannah werd geïnstalleerd in 
haar functie. Ook hoor je de uit-
zending terug waarin Dave tot de 
eerste ‘Let’s Go’ superheld werd 
uitgeroepen.

Kirsten op herhaling 
Zelfs tijdens de zomerperiode 
hoeft de wekelijkse Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’ 
niet gemist te worden. Geduren-
de het zomerreces zijn er zes her-
halingen van ‘Door de Mangel’ te 
beluisteren. Aanstaande maan-
dag 27 augustus is de uitzending 
van 22 januari jl. met Kirsten Ver-
hoef de zesde en laatste herha-
ling gedurende het zomerreces. 
Zij is een geboren Amstelveen-
se, maar kwam door de liefde 
in Aalsmeer terecht. Via het be-
drijf van haar vader, waar zij on-
der andere auto’s verkocht en de 

bedrijven van haar ex-man, is zij 
een eigen bedrijf gestart. Zij on-
dersteunt ondernemers, loca-
ties en organisatie op vele gebie-
den. Niet vreemd dat zij ook bij 
het project ‘Zaai’ betrokken is ge-
raakt. Beginnende ondernemers 
helpen bij het starten van hun be-
drijf. Een initiatief dat is ontstaan 
in Amstelveen en nu in meerde-
re gemeenten loopt. “Het is de 
bedoeling dat dit project uitein-
delijk landelijk gaat opereren”, al-
dus de vrolijke side-kick van het 
radioprogramma ‘Vrijdagavond-
café’ op Radio Aalsmeer. De lo-
kale omroep is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en in-
teressante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van �jne 
non-stop muziek. 

Veiling van bloemen en 
planten op de Tuin
Aalsmeer - Traditiegetrouw is de 
laatste zaterdag van de maand 
gereserveerd voor de veiling van 
bloemen en planten van de Histo-
rische Tuin. Zaterdag 25 augustus 
vindt deze veiling weer plaats.
Om 15.00 uur trapt de veiling-

meester af. Neem plaats op de ko-
perstribune in de kleinste bloe-
menveiling van Aalsmeer en ervaar 
de spanning tijdens het veilproces. 
En passant vertelt de veilingmees-
ter interessante anekdotes. Bent 
u in staat tijdig op de knoppen te 

Vogelbeurs in ‘De Baccara’
Aalsmeer - Op zondag 26 au-
gustus organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer en Omstreken een 
grootse vogelbeurs in de Bacca-
ra-zaal in de Baccarastraat 1 van 
10.00 tot 12.30 uur. Iedere vogel-
liefhebber is welkom om vogels 
te kopen, te verkopen, te ruilen of 
rond te kijken en vragen te stellen 
betre�ende vogels, voedsel en 
huisvesting. De entree bedraagt 
1 euro voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Met het toegangs-
bewijs maken bezoekers kans op 
een leuke attentie. Verkoop van 

eigen vogels is gratis, zowel voor 
leden als bezoekers. Aanwezig 
zijn diverse soorten vogels, zo-
als tropische vogels, kanaries en 
kromsnavels. Ook worden tijdens 
de beurs zaden en zaadmeng-
sels en vogelkooien te koop aan-
geboden. De vogelvrienden van 
Aalsmeer bezitten het keurmerk 
van de Nederlandse bond van vo-
gelliefhebbers voor het diervrien-
delijk behandelen van vogels met 
in achtneming van de milieu-ei-
sen die tot heden van kracht zijn.
Voor inlichtingen: 06-10666878.

drukken? Daag uzelf uit en kom 
langs. Voorafgaand aan het spekta-
kel kunt u een kopje ko�e gebrui-
ken in de gezellige corridor van de 
Historische Tuin. Uw entreekaartje 
geeft toegang tot de veiling. Dona-
teurs en museumkaarthouders be-
zoeken gratis de Tuin, evenals kin-
deren tot 12 jaar. Vanaf het Praam-
plein ziet u de houten ophaalbrug. 
De Historische Tuin Aalsmeer is ge-
opend van dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 16.30 uur.
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Tekenles
Dinsdag 28 augustus is er 
een tekenles door Henk van 
Utrecht in wijkpunt Voor 
Elkaer van 14.30 - 16.30 uur. 
Kosten € 3,- en de materialen 
zijn aanwezig. 

Restaurant Voor Elkaer
In verband met een feestelijke 
B.B.Q is  op woensdag 29 
augustus de keuken van het 
wijkpunt gesloten, u bent 
tot 16.00 uur natuurlijk wel 
welkom voor  een kop ko�e 
of iets dergelijks...

Thema avond in restaurant 
‘Voor Elkaer’ Vrijdag 31 
augustus is er een heerlijke 
thema avond; ‘‘ Lekker zomers’’  
u kunt gaan genieten van een 
snijbonen soep met cour-
gette + uitgebakken spekjes+ 
stokbrood met kruidenboter, 
Aelsmeerse macaronisaus met 
gerookte zalm en peterselie, 
geraspte Italiaanse kaas,                 
tagliatelle, Italiaanse tomaten-
salade en citroen vla met verse 
aardbeien en slagroom voor 
€13,-. Voor reserveringen Tel. 
0297-820979. U bent om 17.00 
uur van harte welkom. 

Partnergroep
Vrijdag 31 augustus van 
10.15 - 11.45 uur bent u van 
harte welkom. Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. 
Voor meer informatie Tel. 
0622468574. 
 
                                                            
Bloemschikken in Voor 
Elkaer Kom gezellig bloem-
stukjes maken. De kosten zijn 
€4,-  per bakje, maar u krijgt 
50 cent retour als u het lege 
bakje weer terugbrengt. U 
bent welkom op donderdag 
30 augustus van 14.30 - 16.00 
uur. 

Cursus line dance!
We gaan op 2 oktober weer 
beginnen met een nieuwe 
cusrus Line Dance..!! Lijkt 
het u/ je leuk om mee te 
doen... Kom dan gerust een 
inschrij�ormulier halen in het 
wijkpunt.

Film middag in Zorgcentrum 
Aelsmeer Op woensdag 29 
augustus om 15.00 uur kunt 
u kijken naar de �lm over het 
clownekse een veelzijdige duo 
Mini & Maxi. 

Tekenles
Dinsdag 28 augustus is er 

Partnergroep
Vrijdag 31 augustus van 

Activiteiten overzicht

3 Nieuwe bedrijfsauto’s
Aalsmeer - Afgelopen week 
heeft Renault Nieuwendijk drie 
nieuwe Renault Tra� c bedrijfsau-
to’s afgeleverd aan Bouwbedrijf 
Bouwop BV uit Amstelveen. De 
trotse directeur Peter van Ackooy, 
zelf woonachtig in Kudelstaart, 
heeft gekozen voor Renault van-
wege de veelzijdigheid van deze 
bedrijfsauto en de korting welke 
door Bouwend Nederland aan le-
den word verstrekt. Door de uit-

breiding van het personeelsbe-
stand is onlangs nog een Renault 
Tra� c besteld welke medio okto-
ber zal worden afgeleverd. Bouw-
bedrijf Bouwop BV is de nieuwe 
naam van voormalig Kroom Am-
sterdam BV en is gevestigd aan 
de Heemraadschapslaan 72 te 
Amstelveen. Het werkterrein van 
Bouwbedrijf Bouwop BV ligt voor 
tachtig procent in Amsterdam 
Zuid in het luxe segment. 

Voor beginners en gevorderden
Yoga cursussen door Inge 
Saraswati voor iedereen
Aalsmeer - Alweer jaren is Inge 
Saraswati gevestigd in Aalsmeer 
waar zij een prachtig bloeiend 
centrum heeft. Inge geeft power-
volle yoga aan kleine groepen tot 
maximaal twaalf personen.
“Yoga is meer dan alleen maar 
ontspanning”, vertelt Inge. “Ik 
geef yoga in de vorm van cursus-
sen waarin ik een opbouw han-
teer waardoor je leert het den-
ken echt te beheersen. Daarnaast 
krijg je gerichte ademhalings-
technieken en de geweldige yo-
ga houdingen die je lichaam soe-
pel en sterk houden en je adem-
haling  verruimen.  Ook vertel ik je 
over de achtergrond van het klas-
sieke yoga pad zoals men dat van 
een yogi mag verwachten. Mijn 
achtergrond is verbonden met de 
zuivere leer van de yogi’s uit In-
dia. Mijn leermeester Swami Sa-
dananda Saraswati heeft mij in-
gewijd in de geweldige technie-
ken van yoga die de mens geluk 
geeft, dus niet alleen rust, maar 
ook kracht en geluk. Wat wil je 
meer in je leven? Als dit je funda-
ment is, zal alles in je leven in een 
� ow gaan van rust en creatie zo-

wel in je werk als in relaties. Kort-
om, het klassieke Raja yoga pad 
heeft je veel te bieden!” Yoga is 
voor jong en oud, voor mannen 
en voor vrouwen die iets moois 
van hun leven willen maken. 

Workshops
Inge nodigt belangstellenden uit 
om een yoga workshop bij te wo-
nen waarin kennis gemaakt kan 
worden met haar yoga onderricht 
en er de mogelijkheid is om in te 
schrijven voor één van de yoga 
cursussen van maandagavond, 
dinsdagavond of donderdagoch-
tend. Als je langer dan drie jaar 
yoga beoefent kan je je eventu-
eel inschrijven voor de master-
class yoga op donderdagavond. 
De cursussen starten in de week 
van 17 september.  De workshops 
vinden plaats op maandagavond 
27 augustus en donderdagavond 
30 augustus van 20.00 tot 21.30 
uur. Op deze kennismakings-
avond kan je direct ervaren wat 
yoga voor jou kan doen. De kos-
ten zijn 15 euro. Opgeven kan via 
e-mail info@ingesaraswati.com 
of bel naar 0297-328798. 

Frisse wind oor winkel en tearoom
Müller gaat vernieuwen!
Aalsmeer - “Je kent wel dat ge-
voel als je thuis een grote klus 
op stapel hebt staan, toch? Het 
schilderen van je woonkamer of 
je tuin die op de schop gaat. Nou 
dat, en dan keer tien”, begint Sven 
Müller, mede eigenaar van Ban-
ketbakkerij Tearoom Müller. “We 
zijn al ruim een jaar bezig met het 
maken van mooie plannen en nu 
is het eindelijk zover; we gaan de 
winkel en tearoom volledig ver-
nieuwen en daar hebben we ont-
zettend veel zin in.”

Begrip in Aalsmeer 
Tijd dus voor iets nieuws, een fris-
se wind en vooral een heel mooie 
nieuwe winkel en tearoom, die 
uitgerust zijn om ook de komen-
de jaren een begrip in Aalsmeer 
te blijven. “De basis van de huidi-
ge winkel staat sinds 1986, toen 
de winkel verhuisde van de Zijd-
straat naar de Stationsweg. Op 
een kleine opfrisser in 2009 na, 
doet de winkel dus al zo’n 32 jaar 
dienst“, vult Marian aan. “Hoogste 
tijd dus voor een nieuw jasje!”

Modern en toch vertrouwd
“Met de nieuwe winkel krijgen 
we vooral meer ruimte om onze 
heerlijke producten èn ons mooie 

ambacht beter te presenteren. 
Eyecatcher wordt toch wel de bij-
na 7 meter lange, zwart marme-
ren toonbank”, zegt Sven glunde-
rend. Maar ook de tearoom wordt 
sfeervol en net even wat meer 
van nu. “We hebben een mooie 
mix gevonden tussen een dui-
delijke vernieuwing, zonder het 
warme, gezellige en vertrouwde 
te verliezen.” Heel veel meer laten 
Sven en Marian nog niet los, van-
af 21 september mag iedereen 
met eigen ogen komen kijken! 

In oude Postkantoor
Zaterdag 25 augustus is de huidi-
ge winkel geopend tot 14.30 uur. 
Vanaf maandag 27 augustus 
opent de tijdelijke winkel in het 
naastgelegen oude Postkantoor. 
Om de trouwe klanten ook tij-
dens de verbouwing van dienst 
te kunnen zijn, wordt op deze his-
torische plek een ‘noodwinkel’ en 
een stuk tearoom ingericht. “Let-
terlijk smullen in het oude Post-
kantoor, op de plek waar voor-
heen de postbussen stonden. Het 
wordt even improviseren, maar 
ook dat is wel weer erg leuk.” Aan 
het enthousiasme van moeder en 
zoon zal het in ieder geval niet 
liggen.

Voorrondes in De Oude Veiling
Wie wordt ondernemer 
van het jaar?
Aalsmeer – Het ondernemers kli-
maat in Aalsmeer is de tijd van de 
kinderschoenen voorbij. Landelijk 
gezien kun je spreken dat Aalsmeer 
zelfs een vooraanstaande plaats 
inneemt. Dat is niet zomaar van 
de één op de andere dag ontstaan. 
John Jansen – voorzitter van de 
Ondernemend Aalsmeer – weet 
daar goed over mee te praten.

Donderdag 13 september – nog 
voor de o�  ciële opening van De 
Oude Veiling – wordt al direct 
duidelijk waar De Huiskamer van 
Aalsmeer voor staat. Naast het 
gevarieerde culturele en socia-
le aspect wordt ook het onder-
nemersklimaat goed belicht. De 
voorrondes van de Onderneming 
van het Jaar verkiezing en Starter 
van het Jaar alsmede de kick-o�  
van ZAAI Aalsmeer die dag, is een 
model voorbeeld.

Even terug in de tijd:  Het is jaar 
2000 wanneer de reisorganisatie 
van John Jansen wordt gekozen 
tot Onderneming van het Jaar. 
Zeker voor die tijd een geweldi-
ge prestatie. De tijd die volgde 
zorgde voor een ommekeer. 9/11 
en de economische malaise. Alles 
kwam als het ware op een laag 
pitje te staan. “Er gebeurde een 
hele tijd niets, er was toen ook 
nog geen ondernemersvereni-
ging.” Gelukkig was er een paar 
jaar geleden ook weer de revi-
val en werd besloten om met het 
in het leven roepen van de on-
dernemersvereniging, Onderne-
mend Aalsmeer, een nieuwe start 
te maken.

Schatplichtig
John Jansen – schatplichtig als hij 
zich voelde – werd als eerst ge-
kozen ondernemer van het jaar 
voorzitter en vervult deze func-
tie nog steeds met veel plezier 
en enthousiasme. “Het is leuk dat 
ik de tijd heb om Ondernemend 
Aalsmeer weer een nieuw leven 
in te blazen.”  
Toch niet geheel onbekend in 
Aalsmeer, verbaast hij zich tel-

kens weer over het scala aan be-
drijven dat in de wijken binnen 
de gemeente verscholen zit en 
waarvan je het bestaan niet weet. 
Wat ook wordt geconstateerd is 
de verandering van de markt. “Er 
komen nieuwe modellen, onder-
nemers die de markt omver gooi-
en met hun ideeën, de innovaties, 
het geloof in het slagen. Je merkt 
duidelijk dat de paniek er een 
beetje uit is en steeds meer star-
tende ondernemers gaan voor ei-
gen kansen. Die reuring is heel 
� jn om te constateren.”

Je doet het samen
Dit jaar is de aanmelding van de 
startende ondernemers en het 
middenbedrijf groot. Wel wordt 
jammer gevonden dat de grote 
bedrijven nog wat achterwege 
blijven. Naast de voorzitter zitten 
ook andere gevestigde onderne-
mers in de jury. Van hen is de ko-
mende weken een pro� elschets 
te lezen. “Met elkaar wordt beslist 
wie uiteindelijk tot winnaar wordt 
gekozen. Wij werken als duo. Als 
voorbeeld: Ik bezoek samen met 
de interim burgemeester Jeroen 
Nobel de genomineerde bedrij-
ven. Ieder duo doet zo’n vijf be-
drijven. Na het bezoek wordt er 
een verslag gemaakt dat met de 
totale jury wordt besproken. Het 
is iets wat je samen doet en be-
slist.”

Uitwisselen en delen
Het zit niet echt in het DNA van 
de Aalsmeerder; Het willen de-
len van kennis en ervaring. Terwijl 
juist uitwisseling zo ongeloof-
lijk belangrijk is. “Je ziet dat bij de 
jonge ondernemers de gunfac-
tor en het uitwisselen veel meer 
tot de verbeelding spreekt. Ik zie 
dat als een zeer goede en positie-
ve ontwikkeling.” Donderdag 13 
september hoopt de Onderne-
mend Aalsmeer op veel support 
ter ondersteuning van alle kandi-
daten. “Wij moeten er met z’n al-
len een feestje van maken”, aldus 
de blije voorzitter.
Janna van Zon 

Janna van Zon in gesprek met John Jansen van Ondernemend Aalsmeer.

Titel ‘Most Unique’ voor 
koi van Stefan Koster
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond bij de kasteeltuinen in Ar-
cen in Limburg de 26ste editie 
van de Holland Koi Show plaats. 
Veel tuin- en vijverliefhebbers 
kennen de weg naar de prachti-
ge tuin rondom het Kasteel. Ge-
durende het weekend konden de 
aanwezigen genieten van de ve-
le kleurrijke koi die streden om 

de hoofdprijs. De Aalsmeerse on-
dernemer Stefan Koster behaal-
de met zijn vis de titel ‘Most Uni-
que’. De koi met zwart/rood pa-
troon werd door Stefan zelf bij 
de koikweker in Japan geselec-
teerd. Het is het tweede jaar op rij 
dat de titel Most Unique behaald 
werd en Stefan is daar dan ook te-
recht trots op!

Waterlelie sluit seizoen 
met hondenplons!
Aalsmeer -  Op zondag 2 septem-
ber gaat De Waterlelie het buiten-
badseizoen afsluiten met de, in-
middels bekende, hondenplons. 
Het wordt vast weer een (zwem)
feest voor alle honden en hun 
baasjes. De hondenplons is van 
17.45 tot 18.45 uur en de toegang 
is gratis. Wel wordt een vrije gift 
gevraagd en de opbrengst hier-
van gaat naar de stichting KiKa 
(Kinder Kankervrij). De entree van 
de hondenplons is via het hek 

van het buitenbad, dus niet via 
de hoofdingang.
Tijdens het zwemmen gelden 
de huisregels. Kinderen zonder 
zwemdiploma moeten begeleid 
worden door een zwemvaardige 
volwassene in het water.
Aanmelden voor de hondenplons 
kan bij de kassa van sportcen-
trum De Waterlelie aan de Dreef 
7, telefonisch via 0297-322022 of 
stuur een email naar info@esa-
aalsmeer.nl.

Puntjes op de ‘i’ voor Vuur 
en Licht op het Water 
Aalsmeer - De organisatie van 
Vuur en Licht op het Water laat 
weten dat de voorbereidingen 
naar volle tevredenheid lopen. Er 
zijn nog wel wat puntjes op de i 
te zetten, maar dat gaat dik voor 
elkaar komen. Zaterdag 1 sep-
tember vindt het Vuur en Licht op 
het Water spektakel weer plaats 
met vanaf 20.00 uur de verlichte 
botenshow en om 23.00 uur de 
vuurwerkshow bij de watertoren 
aan de Westeinderplassen.

Foto: Frank Karssing
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Winst Thamen honkballers

De Kwakel - Vrijdag 17 augus-
tus stond de eerste wedstrijd na 
de zomerstop op het programma 
voor de honkballers van Thamen. 
Op bezoek kwamen de heren van 
Boekaniers uit Amsterdam. Tha-
men start voortvarend met drie 
keer drie slag voor Boekaniers, 
echter op het moment dat Boe-
kaniers moest gaan verdedigen 
hadden zij te veel last van de zon. 
Na de nodige discussie werd er 
besloten tot een sun-delay, het 
stil leggen van de wedstrijd in 
verband met de zon, waarna de 
heren pas weer een uur later ver-

Ronde van Uithoorn op 
sportpark Randhoorn
Uithoorn - Zondag 26 augus-
tus wordt de ronde van Uithoorn 
verreden. De bedoeling was om 
de ronde op een heel nieuw par-
cours te verrijden. Een uitdagend 
parcours met een lengte van on-
geveer 2.4 kilometer rondom 
het sportpark Randhoorn. He-
laas kreeg de vereniging dit jaar 
de vergunning niet tijdig rond en 
hierdoor zal de ronde op het club-
parcours van UWTC worden ge-
houden op sportpark Randhoorn. 
Publiek is van harte welkom om 
de renners aan te moedigen. Om 
10.30 uur wordt gestart met een 
ronde voor 69+, Theo Oudshoorn 
memorial. Om 12.00 uur is het de 
beurt aan 60+ renners. Om 13.30 

uur klinkt het startschot voor da-
mes, elite, belofte, junioren en 
amateurs. Om 15.00 uur tot slot 
begint de sportklasse amateurs. 
In alle categorieën zullen UWTC 
leden zich in het strijdgeweld 
mengen. Bij de veteranen zullen 
Guus Zantingh, Leen Blom, Ben 
de Bruin en John Tromp onge-
twijfeld van start gaan. Bij de da-
mes gaan de UWTC (trainings) le-
den Rebecca Cornelissen en Ju-
dith van Maanen van start. En 
bij de amateurs heeft UWTC ook 
sterke renners aan de start. Bas 
de Bruin, Bart de Veer, Menno van 
Capel en Tommy Oude Elferink 
zullen er alles aan doen om een 
top klassering te behalen.

Vaneman voetbaltoernooi 
en handbal dames in actie
Aalsmeer - Gisteren, woens-
dag 22 augustus, was de eerste 
avond van het jaarlijkse Vane-
man toernooi bij FC Aalsmeer. De 
voetballers van KDO uit De Kwa-
kel, RKDES uit Kudelstaart en FC 
Aalsmeer strijden om de groot-
ste beker op het voetbalcomplex 
aan de Beethovenlaan. Woens-
dag speelden FCA zaterdag te-
gen KDO en RKDES tegen FCA 
zondag. Aanstaande zaterdag 25 
augustus is de tweede dag van 
het toernooi en wordt om 19.00 
uur aangevangen. KDO is deze 
avond de tegenstander van FCA 
zondag en FCA zaterdag en RK-
DES gaan tegen elkaar voetbal-

len voor de winst. Publiek is beide 
dagen van harte welkom. De toe-
gang is gratis.

Oefenwedstrijden handbal
Niet alleen de voetballers, ook 
de handballers gaan dit week-
end weer sportief aan de slag. De 
Greenpark Aalsmeer-teams Da-
mes 1 en Dames 2 spelen zater-
dag 25 augustus oefenwedstrij-
den tegen Gemini in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. Om 
14.00 uur klinkt het startsignaal 
voor Dames 1 en vanaf 15.45 uur 
is het veld voor Dames 2. Hand-
balliefhebbers zijn welkom om de 
teams aan te komen moedigen.

Rijsenhout - 55 Jaar geleden 
begon Meerlanden en een 
aantal kwekers aan de Aar-
bergerweg in Rijsenhout. De 
Meerlanden met een vuilnis-
verbrander en wij met een ro-
zenkwekerij. Uit de schoor-
steen van Meerlanden kwam 
rook, roet en stof en uit de 
kassen zwavel, maar we leef-
den met elkaar in harmonie. 
Met de jaren kwam er ook een 
nieuwe directeur en een ver-
gisting-installatie. Maar toen 
begon de ellende pas echt. Zet 
een volle afvalbak een week in 
de zon met daar over een � es 
ammoniak, vreselijk. Dat was 
de lucht die wij met regelmaat 
met vlagen zeven jaar lang ro-
ken. De huidige directeur wil-
de daar graag een einde aan 
maken, er is hard gewerkt met 
goed resultaat. Van mei tot nu 
16 klachten in totaal. Maar dan 
krijg je een e-mail dat je ver-
stand ver te boven gaat. Er is 
door Meerlanden vergunning 
aangevraagd voor een biomas-
sa-installatie, de grootste mi-
lieuvervuiler die er is, met drie 
schoorstenen die 24 uur zeven 
dagen per week het hele jaar 
door staan te roken met drie 
houtkachels die 50% meer vuil 

uitstoot als een kolen centrale, 
800% vuiler is als gascentrales 
en 50% meer CO2 per mega-
wattuur uitstoot. Hoe kan een 
Meerlanden, die voor elk kleur 
glas, plastic of papier wel een 
container heeft, rijdt op biogas 
en zo goed bezig is met het mi-
lieu, zoiets neer wil zetten ach-
ter ons huis?! Is dan de subsi-
die belangrijker dan de zes hui-
zen met bewoners van het eer-
ste uur, die willen genieten van 
hun oude dag? Evenals voor al-
le anderen bewoners die in Rij-
senhout hun plekje hebben 
gevonden. De bedrijfsopper-
vlakte van Meerlanden is nu 
al te klein. Jullie zijn een vuil-
verwerker en geen energiebe-
drijf! Begin niet aan iets nieuws 
alleen omdat je heel veel sub-
sidie hier voor krijgt. 8 Jaar 
stank, 8 jaar geklaagd, 8 jaar 
gevochten tegen Meerlanden. 
Het is genoeg. Wij willen niet 
de hele dag door rook en ge-
vaarlijke sto� en in onze om-
geving! 
Zie voor meer informatie over 
biomassa-installaties het rap-
port van de RIVM.

Nelly Nieuwenhuijzen
j.nieuwenhuijzen@ziggo.nl

LEZERSPOST
“Het is genoeg”

Geen biomassa-installatie 
bij Meerlanden!

Instameet zet Aalsmeer 
op toeristische kaart!
Aalsmeer - Voor het eerst dit 
jaar vond een Instameet plaats in 
Aalsmeer. Op zondag 19 augustus 
kwamen vier bekende Instagram-
mers - de grootste Instagram fo-
tograaf van Nederland Eelco Roos 
@Croyable, de hoofdredacteur en 
oprichter van Nederlands groot-
ste reisblog Travelvalley.nl, Eko 
van @View_Re� ex en Jann van @
Senns_less - Aalsmeer beleven en 
in beeld brengen. Via de hasht-
ag #visitaalsmeer zijn de foto’s en 
stories op Instagram te volgen. 
Ga snel kijken!

Bruisend dorp
Aalsmeer is internationaal be-
roemd vanwege de Bloemenvei-
ling Royal FloraHolland en lan-
delijk bekend als recreatie- en 
watersportgebied. Die combina-
tie maakt van Aalsmeer een brui-

send dorp, dat interessant is voor 
een Instameet. 

Meer pro� leren
Robert van Rijn, wethouder eco-
nomie en recreatie & toerisme: 
“Aalsmeer is een werelddorp van 
bloemen en water en heeft toe-
risten en watersporters veel te 
bieden. We willen ons meer pro-
� leren met die kwaliteiten. Deze 
instameet is onderdeel van onze 
online marketing campagne om 
Aalsmeer sterker op de toeristi-
sche kaart zetten.”

‘Tour de Aalsmeer’
In de vroege ochtend gingen de 
instagrammers al op pad met 
de varende boswachters om de 
zonsopgang op de Westeinder-
plassen te bewonderen. 
Daarna volgde een ‘tour de 
Aalsmeer’ langs iconen waar-
onder de Historische tuin, het 
Flower Art Museum, Fort Ku-
delstaart, de Watertoren, Koren-
molen De Leeuw en Kwekerij Me-
diaverdi. 
De dag werd afgesloten met ver-
halenverteller Henk van Leeuwen 
van de Westeinderrondvaart op 
de Westeinderplassen. En uiter-
aard gingen zij culinair Aalsmeer 
ontdekken bij het Tuinhuis, Jo-
seph aan de Poel en het Westein-
derpaviljoen. 

8 Vestigingen, ruim 150 medewerkers
Renault Nieuwendijk 
neemt Arend Auto over
Aalsmeer - Per 1 oktober aan-
staande neemt Renault Nieu-
wendijk Aalsmeer twee Renault 
dealervestigingen in Amsterdam 
West en Zuid-Oost van Arend Au-
to over. Alle sales en after-sales 
activiteiten van Arend Auto wor-
den door Nieuwendijk voortge-
zet en de 40 werknemers komen 
bij het Aalsmeerse autobedrijf in 
dienst. Vanaf oktober zal Nieu-
wendijk operationeel zijn aan de 
Donauweg 11 (West) en aan de 
Joan Muyskenweg 14 (Zuid-Oost) 
in Amsterdam.
Door de overname van de 

Renault dealervestigingen in Am-
sterdam van Arend Auto komt 
het aantal Renault dealerbedrij-
ven van Nieuwendijk op acht. In 
totaal heeft het Aalsmeerse be-
drijf vanaf 1 oktober verspreid 
over alle vestigingen, ruim 150 
enthousiaste medewerkers die 
altijd voor de klanten klaar staan.
Eigenaar Kees Nieuwendijk: “Wij 
zijn erg vereerd dat Renault Ne-
derland ons heeft gevraagd om 
deze vestigingen over te nemen 
en het gebied te gaan bewerken. 
Deze overname biedt ons mooie 
kansen in de toekomst.”

Eindelijk afronding ‘klus’ 
in de Schoolstraat
Aalsmeer - Het heeft bijna twee 
maanden langer geduurd, de 
werkzaamheden aan de elektri-
citeitsunit in de Schoolstraat. Op 
6 juni is een aanvang gemaakt en 
binnen twee of drie weken zou 
de klus geklaard zijn, zo werd in 
een brief aan de bewoners en de 
bedrijven aangekondigd. Door 
onvoorziene ‘verrassingen’ in de 
grond werd er nog eens twee we-
ken aan vastgeknoopt en al snel 
bleek dat ook de streefdatum 
van 10 augustus niet gehaald zou 
gaan worden. De vrees ontstond 
vorige week dat de braderie in 
het Centrum op zaterdag 1 sep-
tember wel eens spaak zou gaan 
lopen. Alle bezoekers door een 

smal poortje naar de andere kant 
van de straat? Op aandringen van 
de gemeente, of niet, is de laat-
ste twee weken keihard gewerkt 
en klonk afgelopen maandag 20 
augustus ‘sein meester’. De elek-
triciteitsunit is qua capaciteit ver-
groot, asbest in de ruimte verwij-
derd en alle kabels zijn aangeslo-
ten. De ‘gaten’ in de Schoolstraat 
kunnen weer dicht en de weg dus 
open voor verkeer. Hopelijk gaat 
dit nog voor aanstaand weekend 
lukken. Zo niet, dan kunnen ze-
ker maandag of dinsdag alle bor-
den weggehaald worden en is de 
Schoolstraat als vanouds weer 
een doorgaande verbinding in 
het Centrum. 

Rick Groen komt over de thuisplaat 
na zijn homerun. 
Foto: H. Vogelaar.

der konden gaan spelen. Thamen 
slaat er meteen vrolijk op los, Far-
ley Nurse slaat een honkslag en 
bereikt het derde honk door een 
fout van de pitcher. Maikel Ben-
ner slaat een tweehonkslag waar-
op Nurse kan scoren. Rick Groen 
slaat een homerun en daarmee 
neemt hij Benner mee over de 
thuisplaat, 3-0. Beide teams ma-
ken er een snelle wedstrijd van. 
Thamen scoort in de vijfde inning 
nog een punt. Nurse komt met 
vier wijd op de honken, komt op 
het tweede honk door een wil-
de worp van de pitcher en kan 
scoren op de tweehonkslag van 
Groen, 4-0. Boekaniers weet een 
punt terug te pakken in de zes-
de inning na tweehonkslagen, 
4-1. Echter Thamen doet dat ook, 
Jelle Vogelaar slaat een driehonk-
slag en weet te scoren op een 
opo� eringsslag van Mike van 
Rekum, 5-1. In de zevende inning 
loopt Thamen nog verder uit. 
Nurse slaat een honkslag, Menno 
Schouten komt op de honken na 
een drieslag doorgeschoten bal, 
Benner slaat een honkslag waar-
op Nurse kan scoren. Groen krijgt 
een geraakt werper en door een 
velderskeus situatie op de hit van 
Riordon van Loenen kan Schou-

ten scoren doordat de aangooi 
op de thuisplaat niet goed is. Vo-
gelaar komt op de honken door 
een fout waarop Benner kan sco-
ren, 8-1. Ook in de achtste inning 
weet Boekaniers niet meer tot 
scoren en omdat de klok inmid-

dels al vijf over half elf stond was 
er geen noodzaak meer voor een 
gelijkmakende inning.
Zondag 2 september om 14.30 
uur spelen de honkballers van 
Thamen uit bij Tex Town Tigers in 
Enschede.

Laatste keer Telefoongids
Regio - In de loop van dit jaar ver-
schijnen in Nederland voor de 
laatste keer de 45 gedrukte re-
gionale edities van De Telefoon-
gids en Gouden Gids. Op 16 au-
gustus start de verspreiding van 
de laatste gids in gemeenten Am-
sterdam, Amstelveen, Aalsmeer 
en Hoofddorp. Daarmee komt na 
bijna 140 jaar een einde aan een 
unieke informatievoorziening 
van telefoon- en adresgegevens 
voor alle inwoners van regio Am-
sterdam.
Sinds 1996 verschijnen de (altijd 
actuele) gegevens ook al online 
op www.detelefoongids.nl. Het 
zal niemand verbazen dat inmid-
dels het overgrote deel van de 
gebruikers online telefoonnum-
mers, adresgegevens en ope-
ningstijden van winkels opzoekt. 
Om de beperkte groep mensen 
die de gedrukte versie van de 
gids nog gebruiken tegemoet te 
komen, worden er speciale cur-
sussen georganiseerd door DTG 
in samenwerking met SeniorWeb 
om hen te helpen de overstap 
naar online te maken. Belang-
stellenden kunnen meer informa-

tie vinden op www.seniorweb.nl/
leercentra of tijdens kantooruren 
contact opnemen met Seniorweb 
op telefoon 030–2769965. Overi-
gens blijft de telefonische num-
merinformatielijn 1819 beschik-
baar als alternatief voor online 
zoeken.

Passend afscheid 
Uitgever DTG sluit de publicatie 
van gedrukte telefoongidsen in 
stijl af met een speciale editie. De 
laatste Telefoongids & Gouden 
Gids wordt een uniek bewaar-
exemplaar en kan na verschijning 
nog een paar jaar gebruikt wor-
den.

1881 eerste telefoonboek
Vijf jaar nadat Alexander Graham 
Bell patent aanvroeg op de eer-
ste werkende telefoon, verscheen 
in Nederland het eerste telefoon-
boek. Het werd in 1881 uitgege-
ven door de Nederlandse Bell-
Telephoon Maatschappij en gaf 
naam-, adres- en telefoon-gege-
vens van de eerste 49 aansluitin-
gen. De gids lag ter inzage bij de 
telefooncentrale. 
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4 Meldingen 
voor reanimatie

Aalsmeer - Maar liefst vier keer 
zijn de hulpdiensten afgelopen 
week gealarmeerd voor onwel 
geworden inwoners. Op vrijdag 
17 augustus om half twee in de 
middag werd hulp gevraagd voor 
reanimatie van een 64-jarige be-
woonster van de Stommeerka-
de. De politie, brandweer, ambu-
lancedienst en het AED-team zijn 
ter plaatse gegaan. Ook de trau-
maheli zette koers naar het cen-
trum. Helaas heeft alle hulp niet 
mogen baten, de inwoonster is 
overleden. Dezelfde vrijdag even 
voor half negen in de avond 
werd opnieuw alarm geslagen. 
Een 17-jarige bewoonster van de 
Ringvaartzijde was onwel gewor-

Aalsmeer - De komende ne-
gen maanden mag de Aalsmeer-
baan ook ’s nachts (van 23.00 tot 
06.00 uur) worden gebruikt voor 
starts en voor landingen! Op ver-
zoek van de luchtverkeerslei-
ding (LVNL) heeft de minister van 
IenW namelijk besloten dat de 
LVNL zich tot juni 2019 niet aan 
het wettelijke nachtvluchtverbod 
voor de Aalsmeerbaan hoeft te 
houden. Deze vrijstelling gaat op 
zaterdag 1 september in.

Waarom die vrijstelling?
De LVNL gaat de centrale ver-
keerstoren verbouwen. Dat ge-
beurt ’s nachts en gaat negen 
maanden duren. Tijdens de nach-
telijke verbouwing werkt de LVNL 
vanuit de (lagere) backup ver-
keerstoren. Vanuit die toren is 

er echter onvoldoende zicht op 
de Zwanenburgbaan; die baan 
kan daarom ’s nachts niet wor-
den gebruikt. Als de Kaagbaan ’s 
nachts niet beschikbaar is vanwe-
ge (te) harde wind, wordt er nor-
maal gesproken uitgeweken naar 
de Zwanenburgbaan; die baan 
mag ’s nachts naar/vanuit het zui-
den worden gebruikt. Tijdens de 
nachtelijke verbouwing kan dat 
niet, dus wil de LVNL bij (te) harde 
wind op de Kaagbaan uitwijken 
naar de Aalsmeerbaan. Maar dat 
kan alleen als de LVNL zich niet 
aan het wettelijke nachtvlucht-
verbod voor de Aalsmeerbaan 
hoeft te houden. En dus heeft de 
LVNL om vrijstelling gevraagd.

Onmenselijk
Dat ’s nachts vliegen over de 

Open brief BWA aan de gemeenteraad van Aalsmeer:
“Vrijstelling nachtvluchtverbod voor 
Aalsmeerbaan is overbodig!”

Brandweer Aalsmeer is 
van alle markten thuis!
Aalsmeer - Van alle markten 
thuis zijn de vrijwilligers van de 
Brandweer van Aalsmeer, zo is af-
gelopen weekend maar weer ge-
bleken. Er is een brandje geblust, 
het ‘normale’ werk van de brand-
weerlieden, en er is hulp verleend 
aan een katje dat klem zat in een 
kastje.

Boomstammen in brand
Om half vier in de nacht van zater-
dag 18 augustus werd de Brand-
weer gealarmeerd voor een bui-
tenbrand in het park in Aalsmeer-
derbrug. Een stapel rottende 
boomstammen had vlam gevat. 
Met twee lage drukstralen heeft 
de brandweer de brand geblust.

Kitten klem
Om even over twee uur in de 
nacht van zaterdag 18 op zondag 
19 augustus is hulp van de Brand-

weer gevraagd bij een kitten die 
met zijn kopje vast zat in een 
stootplank onder een keuken-
kastje in een woning in de Ophe-
lialaan. Het katje had z’n kop door 
een gat gestopt, maar kwam er 
vervolgens niet meer uit. Ter 
plaatse hebben de brandweerlie-
den de stootplank verwijderd en 
de kitten bevrijd. Uiteraard waren 
zowel het katje als zijn bazen heel 
blij met de brandweerlieden.

Brandweerman of -vrouw iets 
voor jou? Het korps Aalsmeer 
hoopt nieuwe vrijwilligers te mo-
gen verwelkomen. Gegarandeerd 
een gevarieerde ‘baan’. Kijk voor 
meer informatie op de website 
of ga een kijkje nemen tijdens de 
wekelijkse oefenavond op maan-
dag in de kazerne aan de Zwarte-
weg.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Wielrenner gewond na botsing
Aalsmeer - Dinsdag 21 augus-
tus rond vijf uur in de middag is 
in de Dorpsstraat een wielrenner 
gewond geraakt. Dit gebeurde bij 
de kruising met de Burgemeester 
Kasteleinweg. Een �etser kwam 
in botsing met de wielrenner. De 

wielrenner is per ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht. De �et-
ser kwam er zonder kleerscheu-
ren vanaf. Hoe de aanrijding heeft 
kunnen gebeuren is niet duidelijk. 
De politie doet onderzoek.
Foto: VTF - Laurens Niezen

helemaal niet nodig en kan het 
nachtvluchtverbod gewoon in 
stand blijven! Ten tweede: als de 
minister de LVNL daartoe niet wil 
verplichten, moet in de vrijstel-
ling sowieso een maximum wor-
den gesteld aan het aantal nach-
ten/nachtvluchten. Met de vrij-
stelling zoals die nu is geformu-
leerd, mag de LVNL alle nachten 
uitwijken naar de Aalsmeerbaan, 
zónder dat de omwonenden er 
bij de rechter ook maar iets tegen 
kunnen doen.

Waarom moet u dit weten?
De gemeenteraad heeft zich 
dit jaar al twee keer onomwon-
den uitgesproken hoe zij de ont-
wikkeling en het gebruik van de 
luchthaven ziet. In het Raadspro-
gramma wordt onder meer aan-
gegeven dat er een betere verde-
ling moet komen in het baange-
bruik: minder belasting van het 
Aalsmeers grondgebied ten aan-
zien van onder meer geluid. 
“Dan kan de gemeenteraad toch 
niet tevreden zijn met een vrij-
stelling die feitelijk overbodig is 
(zie Ten eerste), en bovendien 
de LVNL een niet begrensde be-
oordelingsruimte biedt (zie Ten 
tweede) om de Aalsmeerbaan 
’s nachts in te zetten”, aldus Jan 
Boomhouwer namens het be-
stuur van de Stichting Behoud 
Woongenot Aalsmeerbaan (BWA) 
in een open brief aan het college 
en de gemeenteraad. Het is te ho-
pen dat de bestuurders snel aan 
de bel trekken en in gesprek gaan 
met de minister en de LVNL, want 
1 september nadert...

den. Toen de politie, brandweer, 
het AED-team en de ambulance-
dienst arriveerden, werd al eer-
ste hulp verleend door de moe-
der van het slachto�er. De 17-jari-
ge heeft al langer hartproblemen 
en is met spoed naar een zieken-
huis gebracht. Op zondag 19 au-
gustus om kwart voor tien in de 
avond zijn de hulpdiensten uit-
gerukt naar de Herenweg voor 
een reanimatie. En met succes, de 
80-jarige bewoonster kwam weer 
bij kennis en is voor verdere be-
handeling naar het ziekenhuis 
gebracht. Op maandag 20 augus-
tus om vijf uur in de middag werd 
opnieuw hulp gevraagd voor dit-
maal een onwel geworden in-
woonster in de Chrysantenstraat. 
De reanimatie werkte positief, 
de 61-jarige inwoonster is met 
hartslag naar het ziekenhuis ver-
voerd.

Diverse optredens, workshops en kennismakingen
De Oude Veiling houdt open dag!
Aalsmeer - Iedereen is van harte 
uitgenodigd om een kijkje te ko-
men nemen en kennis te maken 
met de medewerkers tijdens de 
open dag in De Oude Veiling op 
zaterdag 15 september. 

Er is deze dag een speciaal pro-
gramma met onder andere op-
tredens van slagwerkgroep Bo-
venkerk, muziekvereniging Flo-

ra, workshops door het cultuur-
punt, demonstratie rolstoeldan-
sen, koor Davanti met �ashmob, 
dansgroep Deborah, talkshow 
door Margot Rijerkerk met part-
ners van De Oude Veiling en een 
toneelvoorstelling De Ontmoe-
ting door cliënten van Ons Twee-
de Thuis. De open dag zaterdag 
15 september is tussen 13.30 en 
17.00 uur, Marktstraat 19. 

Huiskamer van Aalsmeer
In de Oude Veiling werken orga-
nisaties en inwoners samen aan 
een huiskamer van Aalsmeer 
waarin de thema’s meedoen, ont-
plooien, ontmoeten en inspireren 
centraal staan. Een ontmoetings-
plek voor jong en oud, maar ook 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, laaggeletterden 
die een taalcursus doen, mensen 

met een verstandelijke beper-
king en vroegtijdig schoolverla-
ters die werkervaring opdoen, 
vinden er een plek.

Duurzaam verbouwd
Het verouderde gebouw is afge-
lopen jaar duurzaam verbouwd, 
de nieuwe bakkerij van Ons Twee-
de Thuis is geïnstalleerd, er is een 
nieuwe lift die ervoor zorgt dat 
elke ruimte voor minder validen 
toegankelijk is. Het gebouw heeft 
één gezamenlijke hoofdingang 
aan de Marktstraat en een door-
zicht tussen het grand café en 
de ruimtes van de bibliotheek en 
het cultuurpunt. De commercië-
le horecaondernemer is de hele 
dag open en werkt zoveel moge-
lijk met mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. In De Oude 
Veiling gaan een groot aantal or-
ganisaties samenwerken. Het be-
treft onder andere Ons Tweede 
Thuis, de Bibliotheek Amstelland, 
het Cultuurpunt Aalsmeer, ESA 
en AM Match.

Bibliotheek 2 weken dicht
Momenteel wordt nog hard ge-
werkt in het gebouw en in ver-
band met deze verbouwing is de 
bibliotheek van maandag 27 au-
gustus tot en met zondag 9 sep-
tember gesloten. Aanstaande za-
terdag 25 augustus is de Biblio-
theek voor de laatste maal open 
om boeken en andere materia-
len te lenen of terug te brengen. 
Meer informatie: www.debiblio-
theekamstelland.nl/aalsmeer.

Burgemeester slaat 
1e paal voor nieuwe Lidl
Aalsmeer - Op dinsdag 21 augus-
tus heeft burgemeester Jeroen 
Nobel samen met Wouter En-
dert, Manager Bouw & Vastgoed 
Lidl, Jan Bart Timmer, Regiodirec-
teur Lidl, en vertegenwoordigers 
van winkeliersvereniging Meer 
Aalsmeer de eerste paal voor de 
nieuwe vestiging van de Lidl in 
het Centrum de grond ingesla-
gen. De supermarkt komt op de 
Stationsweg, op de plek waar 
voorheen de Rabobank stond.
In een korte toespraak zei burge-
meester Nobel positief zijn over 
de constructieve samenwerking 
met Lidl: ”Het project heeft een 
lange aanloop gehad, maar er 
ligt nu een plan dat meer draag-

vlak heeft. Lidl is in goed over-
leg met de gemeente bereid ge-
weest haar plannen aan te pas-
sen om verkeers- en geluidsover-
last voor omwonenden te beper-
ken. Ook heeft Lidl het aantal par-
keerplaatsen �ink uitgebreid en 
toegezegd een nieuwe groen-
strook aan te leggen bij de Bran-
dewijnsloot. Daarmee komt zij te-
gemoet aan een aantal wensen 
van inwoners en de gemeente.”
De gemeente verwacht dat de 
vestiging van de Lidl de aantrek-
kingskracht van het centrum zal 
versterken. De planning is dat de 
deuren van de supermarkt met 
extra’s in april 2019 geopend wor-
den.

Politie waarschuwt voor 
babbeltrucs aan huis
Aalsmeer - Op donderdag 16 au-
gustus even over vier uur in de 
middag is via een babbeltruc ge-
probeerd een woning te betre-
den aan de Helling. Een vrouw 
belde aan bij de bewoners en ver-
telde dat zij iets met assurantiën 
deed en dat ze geld wilde over-
maken.
De bewoners vertrouwden dit 
niet en hebben de vrouw weg-
gestuurd met de boodschap 
dat als ze geld over wilde ma-
ken, ze maar naar de Rabobank 
moest gaan. De vrouw is weg-
gelopen, maar kwam vijf minu-
ten later weer terug en belde op-
nieuw aan. Ze moest heel nodig 
naar het toilet en vroeg of ze even 
mocht binnenkomen. De bewo-
ners hebben de vrouw niet bin-
nen gelaten.
De vrouw is hierop weggereden 

in een blauwe klein model auto.
Het kenteken is onbekend. Het 
voertuig is weggereden naar de 
Dorpsstraat, onbekend welke 
kant op. De vrouw heeft een In-
disch uiterlijk en is 25 tot 30 jaar 
oud. Ze droeg een witte blouse 
en een grijs/bruine broek. Ze had 
een grote tas bij zich. Mogelijk 
zijn er meer inwoners die bezoek 
hebben gehad van deze vrouw of 
meer informatie hebben. Zij wor-
den verzocht dit te melden bij de 
politie via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000.
 
Water controleren
Ook in Uithoorn is op donderdag 
16 augustus rond kwart over één 
in de middag geprobeerd een 
woning binnen te komen mid-
dels een babbeltruc. Er werd bij 
een huis in de Meerwijk aange-

beld door een man van ongeveer 
25 jaar oud, die vroeg om een 
�es te vullen met water. Dit om-
dat Eigen Haard het water wilde 
controleren. Er is contact gezocht 
met de woningbouwvereniging, 
maar de medewerkers wisten van 
niets. Mogelijk dus oplichting of 
voor verkenning op pad. De man 
is niet binnen gelaten door de be-
woners. De politie is na de mel-
ding direct een zoektocht ge-

start, maar de betre�ende per-
soon is niet meer aangetro�en. 
Mogelijk is bij meerdere huishou-
dens aangebeld door deze man. 
Dit melden kan bij de politie via 
0900-8844. De man is ongeveer 
25 jaar oud, heeft een hazenlip en 
zwart haar. Hij droeg een zwart 
shirt met een wit logo en een 
zwarte broek. Hij had werkschoe-
nen aan en had een blauwe koel-
box bij zich. 

Aalsmeerbaan onmenselijk is, be-
grijpt de LVNL eigenlijk ook wel, 
en de LVNL heeft daar ook iets 
op bedacht. Door ’s nachts extra 
waarnemers te stationeren bij de 
Zwanenburgbaan kan de LVNL 
ook vanuit de (lagere) backup 
verkeerstoren bij (te) harde wind 
’s nachts uitwijken naar de Zwa-
nenburgbaan.

Niet echt nodig?
De LVNL vindt van wel. De LVNL 
kiest er namelijk voor om de 
waarnemers pas op te roepen 
als LVNL verwacht dat de Kaag-
baan ’s nachts niet kan worden 
gebruikt. Dan is er natuurlijk een 
kans dat de waarnemers niet 
(op tijd) beschikbaar zijn. En dan 
moet toch de Aalsmeerbaan wor-
den gebruikt. De LVNL verwacht 
dat dat ongeveer vier keer zal ge-
beuren, maar garandeert niet dat 
het daar dan bij blijft!

Aalsmeerbaan ontzien?
Inderdaad. Er zijn twee grote pro-
blemen met die vrijstelling. Ten 
eerste: met het oog op de nacht-
rust van de omwonenden van de 
Aalsmeerbaan   (dat nachtvlucht-
verbod is hard nodig!) moet de 
minister de LVNL verplichten om 
de waarnemers elke nacht op 
te roepen. Dan is die vrijstelling 
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Bridgen bij 
‘De Uitkomst’

Kudelstaart - Donderdag 6 sep-
tember start de dames-bridgeclub 
‘De Uitkomst’ het nieuwe bridge-
seizoen in het Dorpshuis van Ku-

Markt 1 keer op 
Raadhuisplein

Aalsmeer - Tijdens de feest-
week van 2 tot en met 8 septem-
ber wordt de markt op dinsdag 
4 september niet op het Praam-
plein maar op het Raadhuisplein 
gehouden. Dat betekent dat de-
ze dag niet op het Raadshuisplein 
geparkeerd kan worden. Parke-
ren kan in de omliggende straten 
en op het Drie Kolommenplein.

Voorverkoop gestart voor 
KWF Korenmarathon
Aalsmeer - De voorbereidingen 
van de derde KWF Korenmara-
thon, die op zondag 14 oktober 
zal plaatsvinden, zijn al enige tijd 
in volle gang, maar deze week 
start ook de voorverkoop van de 
toegangskaarten. 
Er doen deze derde editie zo’n 24 
zangkoren mee met in totaal 650 
koorleden. De koren komen niet 
alleen uit Aalsmeer, Uithoorn, 
Amstelveen en Amsterdam maar 
ook trekt het evenement dit jaar 
koren aan uit andere plaatsen in 
Utrecht en Noord- en Zuid-Hol-
land. Een grote diversiteit aan ko-
ren treedt op: Meezingkoren, ko-
ren met een meer klassiek reper-
toire, popkoren en onder ande-
re Shantykoren. Ook de beken-
de Aalsmeerse koren Soundsati-
on, Vivace, Sonority en Denk aan 
de Buren zijn dit jaar van de partij. 
Voorverkoopadressen zijn: Boek-
huis Aalsmeer in de Zijdstraat, 
Mijn Marktkraam in de Ophelia-
laan, Gall&Gall in winkelcentrum 
Kudelstaart en DIO Drogist Van 
Nieuwland op het Poldermees-
terplein. In de voorverkoop kos-

ten de toegangskaarten 10 eu-
ro per stuk. Op de dag van de Ko-
renmarathon zijn kaarten – in-
dien nog voorradig – te koop 
voor 12,50 euro.

Vrienden van KWF
Wegens het succes van vorig jaar 
is het ook dit jaar weer mogelijk 
om ‘Vriend van de KWF Koren-
marathon’ te worden. Omdat het 
steeds moeilijker wordt spon-
sorgeld te vinden om een aan-
tal onvermijdelijke kosten mee 
te kunnen betalen, hoopt KWF 
Aalsmeer een Vriendenkring te 
krijgen van mensen of bedrijven 
die het KWF en de Korenmara-
thon een warm hart toedragen.
‘Vriend van KWF Korenmarathon’ 
worden kan voor slechts 50 euro. 
‘Vrienden’ krijgen twee vrijkaar-
ten, twee consumpties en twee 
gereserveerde zitplaatsen tijdens 
de afsluitende �nale in de grote 
Theaterzaal.
Meer weten over ‘Vrienden van 
KWF Korenmarathon’ of aan-
melden? Kijk dan op de website 
www.kwfaalsmeer.nl/vriend

Orgelconert door André 
Knevel in Dorpskerk
Aalsmeer - Op donderdag 30 
augustus geeft de bekende or-
ganist André Knevel samen met 
pan�uittiste Lyselotte Rokyta 
een concert in de Dorpskerk van 
Aalsmeer. De organist André Kne-
vel is geboren in Bussum. Reeds 
op zeer jonge leeftijd voelde hij 
zich tot het orgel aangetrokken. 
Toen hij 8 jaar oud was kreeg hij 
zijn eerste orgel- en pianolessen. 
In 1975 emigreerde André Knevel 
naar Canada, waar hij in St. Ca-
tharines, Ontario, zijn onderko-
men heeft. André Knevel maakt 
vele concertreizen door Canada, 
Amerika, Europa, en Zuid Afrika. 
Als veel gevraagd organist is hij 
jaarlijks op zomertournee in Ne-
derland en Duitsland voor het ge-
ven van 30 tot 40 concerten. An-
dré staat bekend voor zijn impro-
visatie talent, en is voortre�e-
lijk in het vertolken van ‘de Grote 
Meesters’. 
Op donderdag maakt André zijn 
opwachting in de Dorpskerk sa-
men de Roemeense pan�uittiste 
Lyselotte Rokyta. De combinatie 
orgel en pan�uit is een prachtige 
muzikale combinatie en met wer-
ken van vele bekende componis-

ten, onder andere Bach, Albinoni 
en Elgar, belooft dit een prachtige 
avond te worden. 
Wat vele mensen nog niet we-
ten is dat 2018 het jaar is van het 
150-jarig jubileum van het orgel 
in de Dorpskerk. Later dit jaar zal 
dit jubileum uitgebreid gevierd 
worden. Donderdag 30 augustus 
is in ieder geval een mooie gele-
genheid om kennis te maken met 
de schoonheid van dit instru-
ment. De aanvang is 20.00 uur, 
de kosten van dit concert bedra-
gen 10 euro per persoon. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij de deur van 
de kerk in de Kanaalstraat vanaf 
19.30 uur.

Weer deelname Team 
Hollander aan Roparun
Aalsmeer - De ko�e staat klaar 
bij het Roparunteam Hollander 
tijdens de braderie op zaterdag 
1 september in het Centrum. Met 
Pinksteren lopen de teamleden 
van Hamburg naar Rotterdam om 
zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor mensen met kanker. Met 
Pinksteren doet Team Hollander 
uit Aalsmeer voor de tweede keer 
mee aan de Roparun. Een esta-
fetteloop van 564 kilometer te-
rug naar Rotterdam om geld in te 
zamelen voor mensen met kan-
ker. Wat is de Roparun nou pre-
cies? Lopen jullie echt dag én 
nacht? Hoe gaat dat dan? Wat zijn 
de goede doelen van de Ropa-
run? Al deze vragen beantwoor-
den de teamleden graag onder 
het genot van een kopje ko�e 

bij de stand op de braderie in de 
Zijdstraat. En bij een kopje ko�e 
hoort natuurlijk iets lekkers! Dit 
wordt aangeboden door banket-
bakkerij Ab Müller. Dus ga langs 
en hoor meer over ‘het avontuur 
voor het leven’ van Team Hollan-
der.

Voetstappen
Natuurlijk gaat het grote doek 
weer mee op reis. Op dit doek 
kan voor 5 euro een voetstap 
met eigen tekst geplakt worden 
om Team Hollander een stap op 
weg te helpen naar Hamburg. Zo 
wordt het doek de eigen ´wall of 
fame´.Voor de jonge bezoekers 
van de braderie is er een grabbel-
ton. Voor 50 euro grabbel je een 
leuk cadeautje.

Nieuwe serviceverlening 
Bibliotheek Amstelland
Amstelland - De Bibliotheek Am-
stelland gaat haar openingstij-
den beter laten aansluiten aan de 
wensen van de bezoekers van Bi-
bliotheek Stadsplein en de ope-
ningstijden van het Stadshart. 
Ook wordt het serviceniveau in 
alle vestigingen verhoogt, zodat 
dit beter aansluit op de bezoe-
kersaantallen. “Onze dienstver-
lening zo eenvoudig en plezie-
rig mogelijk maken, dat is in het 
kort waar de nieuwe aanpassin-
gen toe moeten leiden”, aldus Li-
zet van Zegveld, manager publie-
ke dienstverlening bij de Biblio-
theek Amstelland. Van Zegveld: 
“We doen dat onder meer door de 
uitleenapparatuur en de lidmaat-
schapspassen te vernieuwen. Ver-
der zullen onze medewerkers 
op meer uren in de bibliotheken 
aanwezig zijn om vaker een ho-
ger serviceniveau te kunnen bie-
den naast de bestaande selfser-
vice-uren.” Concreet betekent het 
plaatsen van de nieuwe uitleen-
apparatuur volgens Van Zegveld 
dat het zelfstandig lenen en te-
rugbrengen van materialen soe-
peler zal verlopen. Ook het prin-
ten, scannen en kopiëren in de Bi-
bliotheek zal zo makkelijker gaan. 
Omdat hiervoor een pas nodig is 
met ingebouwde chip krijgen le-

den die deze pas nog niet heb-
ben deze maand een nieuwe pas 
opgestuurd. Naast de nieuwe ap-
paratuur veranderen ook de ope-
ningstijden en het serviceniveau. 
“Een jaar geleden verruimden we 
al onze openingstijden. Dit was 
mogelijk dankzij de invoering van 
selfservice. Nu maken we de ba-
lans op en laten we de openings-
tijden op zondag in Bibliotheek 
Stadsplein en het serviceniveau in 
alle vestigingen op meerdere da-
gen beter aansluiten aan de wen-
sen van bezoekers en de bezoe-
kersaantallen.” Dit betekent dat 
de Bibliotheek Amstelland vanaf 
1 september  op vrijdag geen self-
service meer kent in Bibliotheek 
Stadsplein Amstelveen. Bezetting 
is die dag met medewerkers en 
vrijwilligers. Op zaterdag wordt 
de selfservice in alle vestigingen 
opgeheven. Ook hier is de bezet-
ting met medewerkers en vrijwil-
ligers. Doordeweeks zal de self-
service tot 13.00 uur zijn in plaats 
van 14.00 uur in de Bibliothe-
ken Aalsmeer, Uithoorn en West-
wijk. Op zondag tenslotte gaan 
de openingsuren van Bibliotheek 
Stadsplein meer naar de uren van 
de winkels op het Stadshart en is 
de Bibliotheek al om 12.00 uur in 
plaats van 13.00 uur open.

Nepal Benefiet Aalsmeer 
present op de braderie
Aalsmeer - De Stichting Nepal 
Bene�et Aalsmeer (NBA) staat op 
1 september op de braderie in de 
Zijdstraat. Stichting NBA heeft als 
doel om projecten op gebied van 
scholing, hygiëne of economie 
te verbeteren in Nepal en zoveel 
mogelijk dromen van de mensen 
aldaar waar te maken. Tilu, een 
jonge knul uit het bergdorpje To-
bang, droomt er al jaren van om 
alle inwoners van zijn dorp van 
schoon drinkwater te voorzien. 
Joke van der Zwaan: “Wij zetten 
onze schouders eronder om de-
ze droom voor de mensen in To-
bang waar te maken. Het gaat 
om ongeveer 300 inwoners. De 
school van Tobang en één familie 
hebben al een watertank, moge-
lijk gemaakt van onze opbrengst 
in 2017. Onlangs ontving ik een 
�lmpje waarin zij hun dankbaar-
heid tonen. Ontroerend om te 
zien en dan weet ik weer waarom 
wij ons inzetten voor dit project.”

Nepalese artikelen 
Maar er is nog veel hulp nodig 
om het hele dorp te voorzien van 
water. Daarom staat er een stand  
van NBA op 1 september op de 
braderie. Er zullen mooie water-
�essen te koop zijn, gedeeltelijk 
gesponsord door stichting Join-
the-Pipe. Tevens zijn er boeken 

te koop over de geschiedenis in 
beeld, schrift en geluid van 60 
jaar Muziek in Aalsmeer. De helft 
van de opbrengst hiervan is voor 
het waterproject in Nepal. Verder 
zullen vrienden van NBA, die een 
kinderhuis in Nepal besturen hun 
prachtige Nepalese artikelen ver-
kopen ten behoeve van dat kin-
derhuis. En natuurlijk is er veel in-
formatie te krijgen over het wa-
terproject en over Nepal.

Bene�etconcert  
Uiteraard zal Nepal Bene�et 
Aalsmeer, zoals ieder jaar, weer 
bene�etconcerten organiseren. 
De eerste is op 29 september in 
de nieuw verbouwde Oude Vei-
ling. Nieuwsgierig hoe De Ou-
de Veiling er nu uitziet? Kom dan 
vooral langs om te genieten van 
drie bands die geheel belange-
loos zullen optreden. Dit zijn The 
All Star Band van United by Mu-
sic, de Hobo String Band en The 
Whatts. Een spetterende avond 
met een entrée van 10 euro waar-
van de gehele opbrengst voor 
het waterproject is. 
Kom eerst vooral even langs bij 
de stand op de gezellige brade-
rie op 1 september.  Meer info 
op www.nepalbene�etaalsmeer.
com, nepalbene�et@gmail.com 
of bel 06-23861976.

Nieuwe kansen voor het 
Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Nadat be-
kend is geworden dat het Crash 
luchtoorlog- en verzets-museum 
uit het fort bij Aalsmeer moet ver-
trekken is er een stormvloed aan 
reacties binnengekomen. Zowel 
van individuele mensen, maar 
ook van organisaties en de regi-
onale politiek. Voor de Crash-vrij-
willigers een grote steun in de 
rug. En niet alleen uit Nederland, 
maar ook nabestaanden van be-
manningsleden uit the USA en 
Engeland en de Royal Air Forces 
Association bevestigen in hun re-
acties het grote belang om het 
Crash museum te behouden en 
te steunen om goede huisvesting 
te vinden, waarbij het fort nog 
steeds huizenhoog favoriet blijkt.
Het college van B&W Haarlem-
mermeer houdt evenwel vast 
aan haar besluit dat het fort bij 
Aalsmeer in 2019 door Crash leeg 
moet worden opgeleverd. Dit om 
het fort te restaureren en er een 
commerciële partij voor te vin-
den die het fort exploitabel zal 
gaan maken.

Boogaard Boerderij
De publiciteit rondom het ver-
trek van Crash heeft echter ook 
kansen gecreëerd. Zo is er een 
aantal alternatieven in de regio 
naar voren gekomen die moge-
lijk het museum zouden kunnen 
huisvesten. Dit naast de beoog-
de locatie in Nieuw-Vennep. Eén 

daarvan is alsnog de Boogaard 
Boerderij aan de Rijnlanderweg 
in Nieuw-Vennep. De nieuwe ei-
genaar van de boerderij heeft 
het plan geopperd de mogelijk-
heden te onderzoeken om daar 
voor Crash een geheel nieuwe fa-
ciliteit te creëren. De gesprekken 
en onderhandelingen daarover 
zijn recent begonnen en zullen 
tot eind september doorlopen 
waarna besluitvorming volgt. De 
Boogaard Boerderij, het verzet- 
en onderduikbolwerk in de pol-
der, is ooit, 15 jaar geleden, door 
Crash zelf als waardige locatie ge-
noemd. De boerderij heeft een 
enorme historische waarde voor 
de Haarlemmermeer en is mede 
daarom een prachtige plek om 
daar een nieuw Crash-museum te 
vestigen. Voor Crash lijkt dit het 
beste alternatief na een verplich-
te verhuizing.

Crash blijft actief
Crash blijft ook tijdens de moge-
lijke ontmanteling van het mu-
seum in het fort gewoon actief. 
De Spit�re Hal op het fortterrein 
blijft geopend en de vrijwilligers 
gaan daar een tijdelijk kleine va-
riant van het Crash-museum in-
richten. Daarover volgen nade-
re berichten en de website www.
crash40-45.nl kan geraadpleegd 
worden waar de informatie dage-
lijks up to date wordt gehouden.
Foto: www.kicksfotos.nl

Nationaal scoutingkamp
Diverse prijzen voor Tiflo 
tijdens Nawaka 2018 
Aalsmeer - Nadat de Bevers, Ka-
bouters en de Welpen van Scou-
ting Ti�o op kamp waren geweest 
was het van 6 tot en met 15 au-
gustus tijd voor de Nawaka, een 
Nationaal Waterkamp georgani-
seerd door Scouting Nederland 
dat één keer in de 4 jaar wordt 
gehouden op scouting land-
goed Zeewolde. Scouting Ti�o 
Aalsmeer was er bij met liefst 36 
scouts, 6 lelievletten, 2 slepers 
en 10 tenten. Een vrachtwagen 
bracht alle spullen naar Zeewolde 
en een bus de Gidsen, Verkenners 
en de scouts van de Wilde Vaart. 
Vooraf zijn sponsoracties gehou-
den om voldoende geld bij elkaar 
te krijgen, zodat alle leiding ook 
meekon. Het was een geweldig 
leuk en uitgebreid georganiseerd 
kamp waar 4200 scouts uit heel 
Nederland kampeerden, plus eni-
ge buitenlandse Scoutingvereni-
gingen. Er waren dag- en avond-
hikes en zeil-, roei- wrik- en nog 
veel meer ludieke wedstrijden. 
Er waren muziekfeesten, pubqui-
zen, schuimparty’s en modder-
feesten. Ook is een verlichte 
vlootschouw gehouden. Het was 
alle dagen warm zomers weer, co-

de oranje. Er werd dus gesmeerd, 
geschuild en genoten!
 
Eerste prijs Wilde Vaart
En de Ti�o heeft diverse prijzen 
weten te behalen: Tweede prijs 
voor de gezelligste boot bij de 
gondelvaart voor de Wilde Vaart. 
Tweede prijs bij de zeildagtocht-
wedstrijd voor de Gidsen. Derde 
prijs bij de wrik-westrijden voor 
Chris Kluft, een Verkenner. En de 
eerste prijs bij het roeien voor 
alle heren op Nawaka door de 
jongens van de Wilde Vaart. Al-
le scouts zullen nog wel een tijd-
je moeten bijkomen, maar genie-
ten vast ook na van dit geweldi-
ge kamp!

delstaart. Er wordt gebridged in 
twee lijnen. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Mocht je geen 
partner hebben, dan wordt gepro-
beerd deze te vinden. De wekelijk-
se bridgemiddag begint om 13.00 
uur. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Nelly Mul via 0297-341073.
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Activiteiten starten in september
Darten in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - In september gaan 
de activiteiten in ’t Middelpunt 
weer starten. Zo begint op dins-
dag 4 september het wekelijkse 
darten. De competitie begint om 
20.00 uur en deelname is voor ie-
dereen vanaf 16 jaar. Het darten 
kost 2,50 euro per keer per per-
soon. Er wordt meestal vanaf 501 
gespeeld met de best of 3, soms 
wordt er een variant gespeeld. 
Dit ligt aan het aantal aanwezige 
spelers. De darters hopen er weer 
een goed en sportief seizoen van 
te maken, met vooral veel plezier 
in het spel. 

Ko�eochtend met spelletjes
Op vrijdag 7 september gaat de 
ko�eochtend weer van start. De-
ze begint om 10.00 uur en duurt 
tot 12.00 uur. Het eerste uurtje 
wordt er even bijgepraat over van 
alles en nog wat, daarna kan men 

een spelletje gaan spelen. Zo 
staan klaverjassen, rummycup-
pen en sjoelen vast op het pro-
gramma. Wil men liever iets an-
ders doen, dan kan dat uiteraard 
ook. Men betaalt lidmaatschap 
van 10 euro per jaar aan buurt-
vereniging Oostende. Hiervoor 
kan deelgenomen worden aan al-
le activiteiten die door de buurt-
vereniging worden aangeboden 
in ’t Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat 55. De ko�e en thee kos-
ten 1,25 euro per kopje, voor de 
overige consumptie hangt er een 
prijslijst. 
Kom gerust even gezellig een 
kijkje nemen. Er is een makkelij-
ke ingang ook voor mensen met 
medische hulpmiddelen, zoals 
bijvoorbeeld een rollator. Voor 
verdere informatie kan contact 
opgenomen worden met Marie-
ta Dolk via 0297-329813.

Echt zwemmen leren voor 
jeugd bij ZV Oceanus
Aalsmeer - Heb jij ook zo ge-
noten van je vakantie aan het 
strand, zwembad of op de Poel? 
Bommetjes maken en door de 
golven heen duiken? Dat luk-
te waarschijnlijk wel, maar echt 
zwemmen leer je pas bij de Jeugd 
en Tiener Trainingsgroepen van 
zwemvereniging Oceanus. Iede-
re maandag, dinsdag, donderdag 
en zaterdag kan iedereen van 
5 tot 18 jaar met een B diploma 
mee trainen. De kneepjes van het 
zwemmen worden op een gezel-

lige en leuke manier geleerd. Ook 
maken de zwemmers geduren-
de het jaar kennis met de ande-
re afdelingen van Oceanus: Tria-
thlon, wedstrijdzwemmen, vin-
zwemmen en waterpolo, maar 
bovenal is er veel lol met vrien-
den en vriendinnen in het water. 
Het seizoen start weer op maan-
dag 3 september deze week mo-
gen belangstellenden twee keer 
gratis mee komen trainen. Maar 
alleen na aanmelding via www.
komzwemmenbijoceanus.nl.

Zomerbridge competitie afgesloten
Hoogste score tot nu toe 
bij Onder Ons
Aalsmeer - De vijftiende editie 
van het door Bridgeclub Onder 
Ons georganiseerde zomerbrid-
gen trok 35 paren, het hoogste 
aantal tot nu toe. Zestien paren 
in de A-lijn en negentien paren in 
de B-lijn betraden het strijdperk 
om de planten te betwisten. Bij-
zonderheid van deze avond: de 
hoogste score tot nu toe!
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Hennie Jooren 
en Nico Tas met 62.80%. Twee-
de werden Christa Leuven en Ri-
ta Ritzen met 60.12% en de der-
de plaats werd opgeëist door 
Ben van Herk en Ton Leuven met 
57.44%. In de B-lijn viel een enor-
me uitschieter te noteren. Joke 
Hendrikse en Henny van der Laar-
se eindigden als eersten met de 

gigantische megascore van maar 
liefst 74.74%! Zelden vertoond! 
Tweede werden Dirma en Toon 
Koningen met 66.15% en de der-
de plaats was voor Letta en Gerrit 
van Luling met 60.16%.
Op 22 augustus is de zomercom-
petitie afgesloten. Maar liefst 138 
bridgers hebben meegedaan aan 
het zomerbridgen. Op woensdag 
29 augustus is er jaarvergade-
ring. Heeft u interesse om te ko-
men bridgen? Loop dan gerust 
eens binnen op de speelavond in 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. Vanaf 19.15 is er beslist  iemand 
aanwezig aan wie vragen gesteld 
kunnen worden. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. Op 
woensdag 5 september gaat de 
clubcompetitie van start.

Midgetgolfclub Aalsmeer
Ruud Slappendel wint 
Bloementoernooi
Aalsmeer - De Aalsmeerse Mid-
getgolfclub kreeg een grote op-
komst op haar jaarlijkse Bloemen-
toernooi, maar liefst 62 deelne-
mers, die verdeeld werden over 5 
groepen. De heren senioren was 
de grootste groep met 31 deel-
nemers, bij de dames senioren 
9 deelneemsters, bij de jeugd 5 
deelnemers, bij de heren 14 en bij 
de dames 3 deelneemsters.
Om 10.00 uur werd het toernooi 
geopend door voorzitster Ria 
Paarlberg van de Aalsmeerse ver-
eniging. Ze hoopte op een spor-
tieve dag voor een iedereen. Ze 
bedankte vervolgens Henk Go-
ris, trainer/coach van het Neder-
landse jeugd team, welke afgelo-
pen week hun wedstrijden had-
den gespeeld in Chebb Tsjechië, 
voor zijn dagelijkse stukjes op de 
site van de NMB. 

Meisjes 6e op jeugd WK
Hierna nam Henk Goris het 
woord, die deze dag veel deel-
nemers van het jeugd WK had 
meegenomen naar Aalsmeer. Het 
meisjesteam had de 6e plaats be-
reikt in Chebb. Er was voor de 6e 
plaats maar één oorkonde uitge-
reikt voor het team en Henk had 
voor alle deelnemende meis-
jes de oorkonde gedupliceerd 
en in een lijst gedaan, wat zeer 
werd gewaardeerd. De voorzit-
ter van Baarn nam even van de 
gelegenheid gebruik om te mel-
den, hoe het met het ziekte pro-
ces van hun clublid was. Geluk-
kig goede berichten. Midgetgol-
fen is niet alleen een wedstrijd-
sport, maar ook een sociale sport. 
Bovengenoemde Henk Goris be-
gon spectaculair met rondjes van 
28, 27 en 27 in de groep Heren. 
In de laatste ronde werd hij in-
gehaald door Ruud Slappendel 
met een rondje 26. Henk moest 
genoegen nemen met 33 holes 
in de laatste ronde. Bij de Heren 
senioren was Jan Kees Voskuilen 
van de Trekvogels uit Boskoop su-
perieur met 118 holeslagen. Henk 
Buskermolen en Herman Kas, bei-
den van MGC Aalsmeer, moesten 
nog barrage spelen omdat zij bei-
den 122 holes na 4 ronden had-
den. Henk won de barrage op 
baan 2. Ook voor de 4e plaats 
was een barrage nodig. Johan 
den Dunnen en Huub Bottenberg 
eindigden beiden met 123 holes. 
Johan wist deze barrage te win-
nen op baan 1. Bij de categorie 
Dames waren maar 2 deelneem-
sters, beiden van de vereniging 
uit Zoetermeer. Dingina kon geen 
potten breken op de banen van 
Aalsmeer en Marianne Groenen-
dijk, begon met een schitterend 
rondje 25 wat tevens de laagste 

ronde van de dag was en werd in 
deze groep 1e met 118 holes. Bij 
de Dames senioren was het Mar-
rie Bonhof die het initiatief nam 
om in de 1e ronde met 27 holes 
binnen te komen. Concurrent Els 
van der Stroom wist geen ant-
woord te geven, maar speelde 
wel zeer constante rondjes net 
boven de 30 holes. Maar dat was 
niet genoeg voor de 1e plaats. 
Bij de jeugd wist Roy Remie van 
MGC ’t Valkhof met een totaal van 
120 holes de winst te pakken net 
voor Jarno Bottenberg van MGC 
Oirschot met 123 holes. Om 18.00 
uur vond de prijsuitreiking plaats. 
Alle deelnemers kregen een 
plantje mee als dank voor hun 
deelname. Voor de winnaars 1 
tot en met 3 in hun categorie wa-
ren er geldprijzen. De Aalsmeerse 
vereniging kijkt terug op een suc-
cesvol toernooi met een terechte 
winnaar: Ruud Slappendel. 

40 Jarig jubileum
Velen namen dit toernooi al als 
een voorproe�e van het NK va-
riabel welke op de banen van 
Aalsmeer en Zoetermeer zullen 
plaats vinden. Ook wordt er op 
22 september het 2 tegen 2 toer-
nooi gespeeld, waar ook weer al-
le verenigingen in Nederland 
voor worden uitgenodigd, omdat 
de Aalsmeerse midgetgolfvereni-
ging op 23 september 40 jaar be-
staat. Komende week zijn er ook 
Nederlandse midgetgolfers ac-
tief in Predazzo, Italië. Meer in-
formatie hierover is te vinden op 
de site van de Nederlandse Mini-
golf Bond. Nieuwsgierig naar wat 
ze op die midgetgolfvereniging 
Aalsmeer uitspoken? Kom eens 
kijken op de woensdagavond. 
Vanaf half 8 spelen de leden hun 
competitierondes. In augustus is 
de baan in de Beethovenlaan nog 
elke dag geopend voor recrean-
ten van 13.00 tot 17.00 uur. Voor 
groepen boven de 15 personen 
kan gebeld worden voor een an-
dere tijdsafspraak. 

Wielrenners maken vaart
Zege voor Owen Geleijn, 2e 
plaats Jordy Buskermolen
Rijsenhout - Wielrenner Owen 
Geleijn uit Rijsenhout is afgelo-
pen zondag winnaar geworden 
van de prestigieuze Klimclassic 
voor junioren in Zuid-Limburg 
met �nish in Berg en Terblijt. 

Op de Geulhemmerberg bleef hij 
zijn naaste belager Stijn Ruijter 
in een adembenemend sprint-
je voor. Achter dit tweetal drup-
pelden de overige renners in een 
lang lint met geringe verschillen 
over de streep. Het is voor Geleijn 
de tweede zege van dit seizoen. 
Eerder won hij de Ronde van Fijn-
aart. In Limburg stond de com-
plete Nederlandse juniorentop 
aan de start, 120 man in totaal.

Veel indruk
De 17-jarige Geleijn heeft er de 
laatste weken �ink de gang in. 
In het Franse Saint-Omer eindig-
de de eerstejaars junior eind juli 
in de Route des Géants als 26ste 
en klasseerde zich als twintigste 
in de eindstand van de driedaag-
se Ronde des Vallées in Bretag-
ne. De renner van de WTC de Am-
stel maakte toen vooral indruk in 
de slotrit, een klimcriterium, door 
hem afgesloten met een negen-
de plek. Aan deze UCI-wedstrijd, 
gewonnen door een Amerikaan, 

werd deelgenomen door 180 ren-
ners.

Afgetroefd
Jordy Buskermolen miste afge-
lopen zaterdag een tweede sei-
zoenzege in de Ronde van Pijnac-
ker. De eliterenner uit Kudelstaart 
werd in de laatste meters afge-
troefd door het 20-jarige topta-
lent Lars van den Berg van Team 
Metec. Beiden waren met een 
derde, later geloste renner weg-
geglipt uit het peloton en behiel-
den een kleine voorsprong op 
het peloton. In de eindsprint had 
Buskermolen geen antwoord op 
de snelheid van zijn jonge vlucht-
genoot uit De Meern. Arno Klein-
jan mocht als derde aankomende 
mee op het podium. Zondag ein-
digde Jordy Buskermolen op kop 
van een derde groepje als twaalf-
de in de Ronde van Heerhugo-
waard. Eerder deze maand na-
men Jordy Buskermolen en Nils 
Eekho� uit Rijsenhout deel aan 
het Na Tour-criterium in Oost-
voorne. Sprinter Dylan Groene-
wegen werd er de verwachte win-
naar, een bonus voor zijn twee rit-
zeges in de Tour de France. Fabian 
Jakobsen was tweede,  Koen de 
Kort derde, Nils Eekho� negende, 
Jordy Buskermolen zeventiende.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint nu 
vlucht Roosendaal
Aalsmeer - Zaterdag 18 augustus 
waren er twee vluchten, de eerste 
Natour vlucht vanuit Roosendaal 
met een gemiddelde afstand van 
84 kilometer en een Jonge dui-
venvlucht vanuit het Franse Mor-
lincourt/Noyon met een gemid-
delde afstand van 325 kilometer. 
De duiven in Roosendaal werden 
om 07.45 uur met een ZW wind in 
vrijheid gesteld en om 09.31.17 
uur klokte Cees van Vliet in Ku-
delstaart zijn 16-147 die een ge-
middelde snelheid van 1779,392 
meter per minuut maakte, dat is 
bijna 107 kilometer per uur. Hier-
mee had Cees voor de tweede 
keer de snelste duif van de Afde-
ling. Comb. van Leeuwen en van 
Grieken uit Aalsmeer werd twee-
de en Wim Wij�e uit De Kwakel 
werd derde. om 07.30 uur kregen 
de duiven in Morlincourt/Noy-
on de vrijheid en de eerste duif, 
de 18-814, werd om 10.51.39 uur 
door Leo v.d. Sluis in Uithoorn ge-
klokt. Deze duif maakte 1606,055 
meter per minuut, ruim 96 kilo-
meter per uur. John van Duren uit 
Amstelveen werd tweede en Piet 
v.d. Meijden uit Aalsmeerderbrug 
werd derde. De uitslag van de 
vlucht Roosendaal met 467 dui-
ven en 11 deelnemers:
1. C. van Vliet Kudelstaart
2.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

 Aalsmeer
3.  W. Wij�e De Kwakel
4.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
5.  A.J. van Belzen Kudelstaart
6.  Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
7.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
8.  D. Baars Kudelstaart
9.  E. Wiersma Amstelveen
10.  A. v.d. Wie Aalsmeer
11.  Th. v.d. Wie Aalsmeer
Uitslag vlucht Morlincourt /Noy-
on met 255 duiven en 9 deelne-
mers:
1.  L. v.d. Sluis Uithoorn
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
4.  A.J. van Belzen Kudelstaart
5.  Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
6.  Jack Spook Aalsmeer
7.  W. Wij�e De Kwakel
8.  Tim Rewijk De Kwakel
9.  Comb. van Ackooy Hoofddorp

Duitse stage tussen Tourtoppers
Nils Eekhoff aan start met 
Tom Dumoulin en Thomas
Rijsenhout - Nils Eekho� is van-
daag, donderdag 23 augustus, 
met zijn profteam Sunweb be-
gonnen aan de vierdaagse Ron-
de van Duitsland. Het 20-jarige 
wielertalent uit Rijsenhout doet 
dat als ploeggenoot van Tom Du-
moulin, dit jaar de nummer twee 
van Tour en Giro. Liefst elf World 
Tour-teams komen met hun se-
lectie naar Duitsland. Blikvan-
gers in het rennersveld zijn Tour 
de France-winnaar Geraint Tho-
mas, Marcel Kittel, Ronan Bar-
det, André Greipel, Wout Poels en 
natuurlijk Tom Dumoulin, die in 

Duitsland begint aan zijn voorbe-
reiding op het WK, eind septem-
ber in Oostenrijk. Na zijn geslaag-
de debuut in de Ronde van De-
nemarken is de race in Duitsland 
voor Nils Eekho� zijn tweede op-
treden als stagiair bij de profs van 
Team Sunweb. De Ronde leidt de 
renners over een heuvelachtig 
parcours in West-Duitsland met 
op de tweede dag drieduizend 
hoogtemeters. De start is in Ko-
blenz. Na tussenstops in Bonn, 
Trier en Merzig houdt de kara-
vaan aankomende zondag halt in 
de straten van Stuttgart.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 28 augus-
tus houdt Ons Genoegen haar 
eerste kaartavond in het nieuwe 
seizoen. Klaverjassen en rummi-
kuppen staan op het programma 

en er wordt gekaart in het Hof-
plein, ingang Kloosterhof in de 
Clematisstraat. Aanvang is 19.30 
uur. De zaal gaat open om 19.00 
uur voor ko�e, thee en inschrij-
ving. Deelname is 3 euro per per-
soon. Zin hebt in een gezellig 
avondje? Kaartliefhebbers zijn 
welkom en iedereen gaat met 
een prijsje naar huis!

Winst Gerrit en 
Tini met kaarten

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma en iedere kaartlief-
hebber van 55+ is welkom. Op 
donderdag 16 augustus is het 
jokeren gewonnen door Gerrit 
van der Geest met 347 punten, 
op twee is Bets Teunen geëin-
digd met 466 punten en plaats 
drie was voor Gerard de Wit met 
515 punten. Bij het klaverjassen 
was deze week Tini Buwalda met 
5004 punten de beste, gevolgd 
door An Uiterwaal met 4904 pun-
ten en Wim Buskermolen Pzn met 
4814 punten. De poedelplaats 
was voor Nico de Ron met maar 
3948 punten! Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, telefoon: 
0297-340776.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 24 
augustus is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Kom ge-
rust een keer kijken. Aanvang is 
20.00 uur en zaal gaat open om 
19.30 uur voor ko�e, thee en in-
schrijving. Afgelopen vrijdag zat de 
loop er goed in. Met tien tafels was 
het een zeer gezellig geheel. In een 
prima sfeer werd er leuk gekaart. 
Het koppelklaverjassen op vrij-
dag 17 augustus is gewonnen door 
Wim Spring int Veld en Rijk van Eg-
dom met 5228 punten. Op twee zijn 
Manfred de Grauw en George Lem-
merzaal geëindigd met 5001 pun-
ten en plaats drie was voor Carla van 
Nieuwkerk en Cees Lof met 4979 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan het koppel Essy van Es en Marja 
van Schip met 3986 punten.

Start seizoen bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Allen Weerbaar be-
gint weer aan een nieuw kaart-
seizoen. Gestart wordt op maan-
dag 10 september in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. 
Er kan geklaverjast en gejokerd 
worden. Zowel leden als belang-
stellenden zijn welkom. In totaal 
worden van begin september tot 
eind april zestien kaartavonden 
gehouden. Er worden elke kaart-
avond drie ronden gespeeld en 
er zijn vijf mooie prijzen beschik-
baar voor de vijf personen die 

het hoogst eindigen. Ook is er 
een marsenprijs en natuurlijk een 
poedelprijs. Voor het jokeren is er 
een winnaarsprijs en een verlie-
zersprijs. Na elke ronde worden 
er opnieuw nummers getrokken 
voor de volgende maat. Tussen 
de rondes worden loten verkocht 
voor een mooie verloting met 
ook bloemenprijzen. De kaart-
avond starten om 20.00 uur. De 
deur staat open vanaf 19.30 uur 
voor inschrijving en ko�e of thee. 
De inleg is voor iedere avond 1,50 
euro. Op de eerste avond worden 
er brie�es uitgedeeld met alle da-
tums. Voor eventuele vragen kan 
contact opgenomen worden met 
Lida de Nooij via 0297-325040.






