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Op maandagavond 1 juli in burgerzaal, gemeentehuis

Informatiemarkt Centrumvisie 
en Beeldkwaliteitsplan

Alle onderdelen van het ontwerp 
Centrumvisie en het ontwerp 
Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer 
Dorp worden gepresenteerd op 
een informatiemarkt in de bur-
gerzaal. Het college heeft de am-
bitie het centrum van Aalsmeer te 
ontwikkelen tot een aantrekkelij-
ke, herkenbare en karakteristieke 
plek: zowel functionele als speci-
alistische detailhandel, cultureel 
maatschappelijke functies en ho-
reca. Alle plekken met elkaar ver-
binden in een openbare ruim-
te van hoge kwaliteit, met vol-
doende verblijfs- en parkeerplek-
ken, groen en water. Het wordt 
een gezelliger centrum in bele-
ving en gebruik, met de mogelijk-
heid voor boodschappen bij een 
supermarkt en de kleine speciaal-
zaak, maar ook voor een kop kof-
� e, een diner, een bezoek aan een 
culturele of maatschappelijke in-
stelling of een ontmoeting op een 
levendig terras, een besloten plein 
of een prettige plek aan het water.

Verschillende onderdelen
Tijdens de informatiemarkt in 
de burgerzaal zijn er verschil-
lende onderdelen van de plan-
nen te zien. Deskundigen zijn 
aanwezig om vragen te beant-
woorden en reacties kunnen 
worden achtergelaten op reac-
tieformulieren. De verantwoor-
delijke wethouders Robert van 
Rijn en Robbert-Jan van Duijn 
zijn er ook en voor iedereen 
aanspreekbaar. De informatie-
markt is een onderdeel van het 
inzagetermijn dat loopt tot en 
met 19 juli. De informatiemarkt 
op maandag 1 juli is van 19.00 
tot 21.00 uur. 

Plannen inzien
De plannen zijn al te vinden op 
www.aalsmeer.nl/Centrumvisie 
en www.aalsmeer.nl/Beeldkwa-
liteitsplanAalsmeerDorp. Ieder-
een die de plannen op papier 
wil inzien kan tot en met 19 ju-
li terecht bij de centrale balie in 

het gemeentehuis in Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. Of bij 
de balie Bouwen en Vergunnin-
gen in het raadhuis, Laan Nieu-
wer Amstel 1 te Amstelveen. 

Reageren en beantwoording
Reacties op de plannen zijn ui-
teraard ook nu al welkom. Dit 
kan ter attentie van B en W via e-
mail naar projecten.aalsmeer@
amstelveen.nl of per brief naar 
postbus 4, 1180 BA in Amstel-
veen. Op de brief schrijft u waar-
op u wilt reageren (Centrumvi-
sie of Beeldkwaliteitsplan). Na 
a� oop van de informatiemarkt 
en inzagetermijn tot en met 19 
juli worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Beant-
woording voorzien van een ant-
woord. De stukken worden ver-
volgens tezamen met de No-
ta van Beantwoording ter vast-
stelling voorgelegd aan de ge-
meenteraad. De Nota van Be-
antwoording wordt aan alle in-
dieners van een reactie toege-
zonden. Tegen de vaststelling 
van beide stukken staat geen 
beroep open.

Aalsmeer - De plannen om Aalsmeer centrum aantrekkelijker, be-
reikbaarder en herkenbaarder te maken zijn maandagavond 1 ju-
li te zien in het gemeentehuis.
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VAKANTIEWERK?

13 JAAR

Aalsmeer - Begin deze maand 
publiceerde NOM (Nationaal On-
derzoek Multimedia) de NOM Re-
gio Monitor (NRM) 2019, het on-
derzoek waarin de nieuwste be-
reikcijfers en pro� elen van meer 
dan 300 huis aan huis-kranten 
zijn opgenomen. Uit het onder-
zoek blijkt dat lokale kranten 
voor veel mensen de belangrijk-
ste bron zijn voor het vergaren 
van lokaal en regionaal nieuws. 
Voor de NRM 2019 werden ruim 
34.000 respondenten (represen-
tatief voor alle Nederlanders van 
13 jaar en ouder) ondervraagd 
over hun mediagedrag en spe-
ci� eker over het lezen van on-
der andere huis aan huis-kranten. 
83% daarvan leest wel eens een 
HAH-krant: dat zijn 12 miljoen 

Nederlanders van 13 jaar en ou-
der. Een waar massamedium!

Trouw publiek
Meer dan de helft van de onder-
vraagden zegt wékelijks een HAH-
krant te lezen en het (heel erg) te 
zullen missen als deze niet meer 
zou verschijnen. Een bijzonder 
trouw publiek en de bladen wor-
den intensief gelezen; 58% van de 
lezers leest driekwart of meer van 
een editie. Eén van de belangrij-
ke redenen voor het lezen van 
huis aan huis-kranten is interesse 
in het regionale en lokale nieuws. 
Onderwerpen zoals lokale evene-
menten en activiteiten, gemeen-
telijk nieuws en aankondigin-
gen en de lokale cultuur(agenda) 
vindt men het meest interessant.

Adverteren heeft zin
Uit het onderzoek blijkt ook dat 
meer dan de helft van de on-
dervraagden (52%) actie onder-
neemt na het lezen van adverten-
ties in huis-aan-huiskranten. Ze 
overwegen bepaalde aankopen 
of bezoeken de winkel of websi-
te van de adverteerder. Dit in te-
genstelling tot het adverteren 
op social media, waar een min-
der breed bereik mogelijk is, aan-
gezien de papieren krant huis-
aan-huis op de deurmat van de 
potentiële klant valt. Niet alleen 
voor de middenstand maar ook 
voor de overheid/politiek vormen 
huis-aan-huiskranten nog steeds 
de beste manier van communi-
ceren met de bewoners, blijkt uit 
het onderzoek.

Positief resultaat Nationaal Onderzoek Multimedia
Goed nieuws voor lokale kranten

Bruggen blijven dicht, 
geen brugwachter!
Aalsmeer - Schippers hebben tot 
rond half zes ‘s avonds op zondag 
23 juni moeten wachten tot de 
bruggen weer open gingen. Zo-
wel voor de Schipholdraaibrug 
als voor de Bosrandbrug lagen di-
verse boten en schepen te wach-
ten op het sein dat de brug open 
zou gaan voor het vaarverkeer. Er 
werd alarm geslagen. 
De politie, brandweer en am-
bulance zijn ter plaatse gegaan, 
maar tro� en een leeg brugwach-
tershuis aan. Er werd aan de bel 
getrokken bij de Provincie. Een 
weginspecteur van de provincie 

Noord-Holland heeft het ‘raadsel’ 
ter hand genomen. Er was geen 
brugwachter geregeld voor in de 
wachttoren bij de Schipholdraai-
brug. 
De provincie heeft de bediening 
van de bruggen uit handen gege-
ven aan een extern bureau en de-
ze heeft er alsnog voor gezorgd 
dat er bediening kwam. Na zo’n 
anderhalf uur was een brugwach-
ter bereid gevonden om de brug-
gen te gaan bedienen. Al snel 
hierna konden alle boten hun 
tocht vervolgen. 
Foto: VTF

Mail: Hou het 
‘koppie’ erbij!

Aalsmeer - Op 18 juni meld-
de een wat oudere man zich 
bij het politiebureau. Hij had 
een zeer beledigende mail 
gekregen en vroeg wat hij 
hier nou mee moest doen. 
De 80-jarige werd in de mail 
uitgemaakt voor viezerik en 
als hij niet binnen twee da-
gen 500 dollar in bitcoins zou 
overmaken, zou zijn familie 
ingelicht worden. Agenten 
hebben de man gerust ge-
steld en hem aangeraden de 
mail in de prullenbak te de-
poneren. Regelmatig krijgen 
mensen mailtjes die niet ‘zui-
ver’ zijn en nagenoeg altijd 
wordt geprobeerd geld af te 
troggelen. Een bekeuring ge-
had voor te hard rijden? Al-
leen als deze in een brief per 
post bezorgd wordt. De bank-
pas werkt niet meer, klik snel 
om een nieuwe aan te vragen. 
Niet doen, vraag het eerst na 
bij de bank. “Eerst e� e chec-
ken”, aldus het spotje van de 
overheid. Oh, en als u gebeld 
wordt door een bekend com-
puterbedrijf en er wordt En-
gels gesproken? Hang maar 
direct op, u heeft echt geen 
virus in de computer die op 
afstand te zien is. Wees be-
hoedzaam, want internet is 
handig en gemakkelijk, maar 
hou altijd het ‘koppie’ erbij!

in de omgeving van de Opheli-
alaan. Het zware voorwerp dat 
naar boven werd gehaald, bleek 
een automatisch wapen te zijn. 
De AK-47 (kalasjnikov) is voorzien 
van het jaartal 1990. Er gaat een 
onderzoek ingesteld worden naar 
de herkomst en naar de eigenaar. 
Wie overigens een vuurwapen in 

het water vindt, wordt aangera-
den deze terug te hangen in het 
water en de politie te alarmeren. 
Met name de AK-47 wil nog wel-
eens onverwachts afgaan, zelfs 
als deze lange tijd in het water ge-
legen heeft. Neem dus geen risi-
co bij het vinden van een wapen, 
maar doe melding bij de politie.

Magneetvissers 
vinden wapen

Aalsmeer - Op zaterdag 22 juni 
rond negen uur in de avond heb-
ben twee magneetvissers een bij-
zondere buit opgevist in de sloot 

kost liefst 95 euro aan bekeuring. 
Wie stil staat mag natuurlijk wel 
mobiel bellen of een elektronisch 
apparaat gebruiken. Handsfree 
van de telefoon gebruik maken is 
wel toegestaan, net als handsfree 
navigeren of muziek luisteren. Let 
op: De nieuwe wet gaat dus aan-
staande maandag in en er komt 
geen waarschuwingsperiode! Er 
wordt direct bekeurd.

Bellen op fi ets? 
Boete per 1 juli!

Aalsmeer - Per 1 juli mogen boe-
tes uitgeschreven worden door de 
politie aan personen die hun tele-
foon vasthouden op de � ets. Wel 
bellen of een navigatiesysteem of 
muziekspeler in de hand hebben, 
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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

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

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

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

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

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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. van 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
Tel. 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
Tel. 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 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.200

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

 Zondag 30 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Eric Wegman.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en om 18.30u. met 
ds. C.M. van der Klis in NGK 
Lichtbaken. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met zr. Franka Riesme-
ijer. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl. Collecte: 
Inloophuis Almere.

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. Teus Prins.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Orga-
nist: H. van Noord.  Oost: Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Margreet Zandbergen. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Martijn Piet. Baby-
oppas en aparte bijeenkom-

sten voor kinderen. Dovenver-
tolking en vertaling in het En-
gels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. P.A. 
van Veelen uit Bennebroek en 
18.30u. Dienst met ds. C.M. 
van der Klis uit Bunschoten, 
gez. met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Eucharistieviering. Zondag 
om 9.30u. Woordcommunie-
viering. Voorganger: Jeroen 
Hoekstra en om 14u. Poolse 
dienst met Andrzej in Karmel-
kerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zon-

dag 16u. Eucharistieviering. 
Voorganger: Mgr. Dr. Dirk Jan 
Schoon, bisschop van Haar-
lem. Organist: Toon Renssen. 
Lezingen: Lisette Visser-Mole-
man en Maaike McCurdy.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zaterdag 9u. Utrenia en 10u. 

Heilige Liturgie, feest van HH 
Petrus en Paulus. Zondag 9u. 
Utrenia en 10.30u. Heilige Li-
turgie. Voorganger: Father Io-
an.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. C. Haasnoot uit Lisse.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. M. 
v/d Zwaag-de Haan uit Ter Aar.

RK St. Jan Geboorte 

Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering m.m.v. dames- en 
herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Oktober t/m mei

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in Ontmoetingsruimte Ons 
Tweede Thuis, Jasmijnstraat 
33. Van september t/m april.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 ju-
li houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse ko�e-inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gratis. 
Ko�e en thee staan klaar. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven aan zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Ophalen van 
oud papier

Rijsenhout - Op zaterdag 29 juni 
zullen de leden van de Ontmoe-
tingskerk en Handboogvereniging 
Target weer oud papier ophalen 
in Rijsenhout. Vanaf 9.30 uur kun-
nen de bewoners van Rijsenhout 
het oud papier gebundeld of in 
dozen/kratten aan de weg zetten. 
Probeer rekening te houden met 
het feit dat de grote vrachtauto’s 
niet zo wendbaar zijn. De ophaal-
auto’s zullen ongeveer 9.30 uur 
vertrekken bij de Ontmoetings-
kerk aan de Werf 2. Het oud pa-
pier mag eventueel ook naar het 
startpunt aldaar gebracht worden. 
De leden van de Ontmoetingskerk 
en HBV Target zeggen alvast dank 
voor de medewerking.

Papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eer-
ste maandag van de maand een 
container staan op de parkeer-
plaats van The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Deze container 
kan gevuld worden met oud pa-
pier, karton en verpakkingsma-

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Op woensdag 3 ju-
li staat om 10.00 uur in het Licht-
baken de ko�e en thee weer 
klaar. Neem een brei- haak-, 
patchwork-werk of andere hob-
by mee. Ook zonder dat, wel-
kom hoor! Heb je leuke patro-
nen of iets gemaakt,neem het 
mee! Naast handwerken is het ze-
ker �jn zo mensen te ontmoeten. 
Daarom iedereen uit Rijsenhout: 
Kom naar het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg. Hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd. Voor meer 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met Adrie van Limpt 
via 0297-320799 of met Gre Tuin-
stra via 0297-331545.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - Karmel Aalsmeer aan 
de Zwarteweg 36 heeft een klei-
ne kapel in huis en stelt deze 
open om met elkaar een medi-
tatieve viering te houden op vrij-
dag 28 juni om 20.30 uur. Zoals 
ook gebruikelijk in de oecumeni-
sche broederschap van Taizé zul-
len eenvoudige liederen, gebed, 
bijbeltekst en stilte elkaar afwis-
selen. Na het Taizégebed is er ge-
legenheid om elkaar te ontmoe-
ten. Aardig misschien om eens 
mee te vieren! Welkom.

Gezellige barbecue voor 
bewoners ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Het is alweer voor het 
zevende jaar dat de bewoners 
van het Kloosterhof getrakteerd 
werden op een heerlijke barbe-
cue. Ook dit jaar weer aangebo-
den en georganiseerd door de 
Vrienden van ’t Kloosterhof.
Woensdag 19 juni was het Hof-
plein gevuld met bewoners en 
een aantal familieleden. Samen 
genoten zij van de hamburgers, 
worsten, saté en nog veel meer 

lekkers, verzorgd door Horeca-
team Kerzaan. Intussen klonk er 
vrolijke muziek van accordeonist 
Cor Trommel. De voetjes gingen 
nog net niet van de vloer. De be-
woners van de Hofkamer en de 
Bloemenhof smulden mee op 
hun eigen afdeling.
Na een lekker ijsje en een kop kof-
�e kwam er een eind aan dit ge-
zellige en smaakvolle samenzijn. 
Volgend jaar zeker weer!

Tijdelijk tot eind september in musuem

Expositie ‘100 Jaar Fokker 
Vliegt Voorbij’ in Crash
Aalsmeerderbrug - Op zater-
dag 6 juli om 12.00 uur opent Pe-
ter de Raaf, voorzitter van de FHT 
(Fokker Heritage Trust), de expo-
sitie ‘100 jaar Fokker Vliegt Voor-
bij’. Deze tijdelijke expositie is tot 
eind september in het museum 
te bezoeken. Indrukwekkend is 
het grote aantal verschillende ty-
pen dat Fokker heeft gebouwd. 
Dat is te zien in een fototijdlijn 
waarin de belangrijkste Fokker 
vliegtuigen worden getoond. Het 
ontstaan van de Fokker vliegtui-
genfabriek wordt belicht, naast 
een kort overzicht van het leven 
van Anthony Fokker. Illustraties 
van verschillende Fokker vlieg-
tuigen die Thijs Postma zo tref-
fend heeft neergezet zijn ook te 
bewonderen. Naast foto’s en illu-
straties zijn ook modellen van de 
Fokker vliegtuigtypes te bewon-
deren. Deze zijn uit de collecties 
van vrijwilligers tijdelijk ter be-
schikking gesteld aan het Crash 
Museum. Eén van de donateurs, 
Henk Verhoef, stelt twee Mecca-
no modellen tijdelijk ter beschik-
king. Eén model toont de mitrail-
leur synchronisatie die door Fok-
ker is geperfectioneerd. Het an-
dere model toont de werking van 
de motor van de Fokker D. XXI die 
technisch zijn tijd ver vooruit was.
Het Crash luchtoorlog- en ver-
zetsmuseum’40-’45 exposeert als 
een van de weinige musea de ori-
ginele resten van bijna alle Fokker 
vliegtuigtypen die een belangrij-
ke rol hebben gespeeld in de Mei-
dagen van 1940. Zo zijn er resten 
van een Fokker D. XXI, een Fokker 
T. V, een Fokker C. X en van een 
Fokker G. I te bewonderen. Deze 
zijn door vrijwilligers opgegraven 
en deels gerestaureerd. Het 100 
jaar Fokker jubileum vindt Crash 
een mooie gelegenheid om de-
ze resten speciaal onder de aan-
dacht te brengen. Vooral de ac-
ties die de bemanningen van die 
vliegtuigen hebben uitgevoerd, 
verdienen onverminderd de aan-
dacht, hoe triest het lot van die 

bemanningen vaak is geweest. 
De gidsen van het Crash Museum 
vertellen met grote passie en met 
veel kennis over de geschiedenis 
van de begindagen van de Twee-
de Wereldoorlog. 
Het museum is elke zaterdag ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Verder ook op woensdag van 
13.00 tot 16.00 uur en iedere 
tweede zondag van de maand 
van 11.00 tot 16.00 uur. De toe-
gang bedraagt 5 euro voor vol-
wassenen en 2 euro voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. Het mu-
seum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout).

terialen door zowel particulieren 
als bedrijven. De opbrengst komt 
ten goede van de koorkas. Maan-
dag 1 juli staat de container klaar 
van 10.00 tot 19.00 uur. Voor in-
lichtingen kan contact opgeno-
men worden met Arie Koningen 
via 0297-323847.

Nieuw: Proef en beleef kruiden
Bloemen- en plantenveiling 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - De laatste zater-
dag van de maand is traditiege-
trouw gereserveerd voor de vei-
ling van bloemen en planten, 
die gekweekt zijn op de Histori-
sche Tuin. Zaterdag 29 juni draait 
de authentieke Jugendstil klok 
weer op volle toeren. Een mooi 
moment om mee te maken. Om 
15.00 uur trapt de veilingmeester 
af. Neem plaats op de koperstri-
bune in de kleinste bloemen-
veiling van Aalsmeer en ervaar 
de spanning tijdens het veilpro-
ces. En passant vertelt de veiling-
meester interessante anekdotes. 
Bent u in staat tijdig op de knop-
pen te drukken? Daag uzelf uit 
en kom eens langs. Voorafgaand 
aan het spektakel kunt u een kop-
je ko�e gebruiken in de gezellige 
corridor. Uw entreekaartje geeft 
toegang tot de veiling. 

Midzomeravond-wandeling
Terugblikkend op de midzomer-
nacht wordt op de Historische 
Tuin een speciale rondleiding ge-
organiseerd: de Midzomeravond-
wandeling en woensdag 3 juli 
gaat deze om 19.30 uur van start. 
De Botanische Tuinen in Neder-
land hebben in 2019 het thema 

Beter met Planten. Zo ook op de 
Historische Tuin. 
Loop mee met voormalig Tuin-
chef Cees van Dam en laat u al-
les vertellen over de medicinale 
werking van planten en kruiden 
die in Aalsmeer groei(d)en. Kijk, 
proef en beleef deze bijzondere 
avond. Inclusief receptenboekje, 
om achteraf nog even na te ge-
nieten. Deelname kost 5 euro per 
persoon. Reserveren wordt op 
prijs gesteld en dit kan via coor-
dinator@historischetuinaalsmeer.
nl of bel 0297-322562. Bent u do-
nateur van de Tuin of in bezit van 
een museumkaart, dan kunt u 
gratis deelnemen aan de Midzo-
meravondtour. 









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 -540 4911.

O�ciële Mededelingen
27 juni 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 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

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

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

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.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl.

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

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

BEKENDMAKINGEN
O�ciële besluiten worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en digitaal via 
www.o�cielebekendmakingen.nl.

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt 
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de 
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 28, 1431CD (Z19-010124) Peperconcino 365, 

verzonden 25 juni 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Pleintje tegenover Beethovenlaan 6 (Z19-036791) Buurt 

BBQ Beethoevenlaan/Apollolaan, melding, 20 juni akkoord
- Parkeerterrein Lijnbaankerk / speeltuin Meertrosstraat/He-

kelstraat (Z19-037269) Opening Dorpshaven Noord op 29 
juni 2019, melding akkoord 24 juni 2019

- Ad Verschuerenplein (Z19-036347) Pleinconcert Flora op 8 
juli 2019, melding akkoord 19 juni 2019

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

TER INZAGE  
t/m 05-07-19 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 

bijbehorende stukken m.b.t. pand Stations-
weg 4, 1431 EG, (Z18-001317)

t/m 18-07-19 voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2019’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting

t/m 19-07-19 de omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de ove-
rige relevante stukken m.b.t. kavel Schouten, 
Green Park deelgebied 3, nabij Aalsmeerder-
weg 32 in Aalsmeer (Z18-002531)

t/m 25-07-19 ontwerp bestemmingsplan met bijbehoren-
de stukken Polderzoom fase 2 en ontwerp-
besluit Hogere grenswaarde 

 (IDN : NL.IMRO.0358.07N-OW01)
 t/m 25-07-19 ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”. 
 (IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)
t/m 26-07-19 besluit en de daaraan ten grondslag liggen-

de stukken m.b.t. bekendmaking wet geluid-
hinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting die de gevels van 
woningen gelegen aan de weg “Oosteinder-
weg”, te Aalsmeer mogen ondervinden

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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 ingeschre-
ven. 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

 Warwick M.T. 19-12-1985 20-06-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische 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 ko-
pie 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 telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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 “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Recti�catie, aanvraag ontvangen
- Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z19-013626), het uitbreiden van 

de badkamer op de eerste verdieping en het plaatsen van 
een luifel bij de voordeur. Toelichting: tijdens de behande-
ling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving on-
juist is.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Rietwijkeroordweg 66, 1432 JE, (Z19-037101), het verbre-

den van een bestaande uitrit 
-  Zuiderpark 11, 1433 PP, (Z19-036788), het herzien van een 

reeds aangevraagde en vergunde schuur op het achtererf-
gebied 

-  Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z19-036622), het plaatsen van 
dakkapellen op de zijgevels 

-  Uiterweg 127 ws 17, 1431 AD, (Z19-036376), het vervan-
gen van een woonark door een bestaande woonark 

-  Oosteinderweg 276b, 1432 BC, (Z19-036193), het legalise-
ren van bewoning en het vergroten van een voormalige 
bloemenschuur 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Helling 24, 1431 BS, (Z19-034647), het verbouwen en mo-

derniseren van een woonhuis, het vernieuwen van een 
schutting en het plaatsen van een toegangshek. Verzon-
den: 18 juni 2019

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:
-  Oosteinderweg 170, 1432 AR, (Z19-011414), het vervan-

gen en verbreden van twee bruggen. Verzonden: 21 juni 
2019

-  Zwarteweg 39, 1431 VH, (Z19-004207), het bouwen van 
een uitbouw, het vergroten van de dakopbouw op de 1e 
verdieping, het vergroten van een dakkapel op de 2e ver-
dieping en het wijzigen van de voor- en zijgevel. Verzon-
den: 19 juni 2019

-  Schoolstraat 19, 1431 BG, (Z19-030147), het uitbreiden van 
een vrijstaand woonhuis aan de achterzijde. Verzonden: 18 
juni 2019

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (GECOMBI-
NEERDE WELSTANDS- EN ERFGOEDCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen 
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het 
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 22 (Z19-031483) Westeinder Waterweek 

op 26 tot 30 juni 2019, verzonden 21 juni 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 28, 1431CD (Z19-010124) Peperconcino 365, 

verzonden 25 juni 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
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▲
27 JUNI

 Westeinder Water Week met 
Bouw een bootje voor scholen 
op Surfeiland, 9 tot 15u.

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Expositie Henny Bax in gang 
Zorgcentrum Aelsmeer en Ro-
zenholm. T/m eind juli.

 Expositie ‘Het Circus’ in Het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 
om 16u. Open t/m 28 juli van 
do. t/m vr. 14-17u.

 Optimist on Tour bij Zeilschool 
Aalsmeer. Elke dag tot en met 
30 juni. 

 Kadernota in openbare raads-
vergadering in gemeentehuis 
vanaf 20u.

28 JUNI
 Exposities in Flower Art Muse-

um (tegenover watertoren). 
Vrijdag 10-17u. Zaterdag en 
zondag 11-17u. T/m 7 juli.

 Expositie Jan Dreschler in wijk-
punt Voor Elkaer, Kudelstaart.

 Inloop voor ouderen in Oden-
se Huis in Irene, Kanaalstraat. 
Thema: Artis vanaf 14.30u. 

 Bandbrouwerij voor kids in 
N201, Zwarteweg van 19 tot 
21u. Voor jeugd vanaf 20u.

 Lezing ‘Bloemen in bloemrijke 
romans’ in Flower Art Museum 
vanaf 20u.

 Afsluiting seizoen met optre-
den Mae Brown in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.

 Jazz meet Blues festival bij 
Nieuwe Meer. Vrijdag 21u. met 
Christian Pabst Kwartet. 

 Aqua Palooza nabij Surfeiland, 
Kudelstaartseweg vanaf 21u.

29 JUNI
 Crash Museum In fort Aals-

meer, Aalsmeerderbrug open 
11 tot 16u, Lezing om 13u. 
Woensdag open 13 tot 16u.

 Slotdag ‘Ik Toon’ maand met 
workshops, muziek en maak-
plaats on tour voor kinderen 
in De Oude Veiling, Markt-
straat van 12 tot 17u.

 15e Junior Pramenrace. The-
ma: Carnaval. Start 13u. bij 
Stokkeland, achter gemeente-
huis. Prijsuitreiking v/a 16u.

 Dorpswandeling in teken van 
architectuur. Start 13u. vanaf 
Historische Tuin.

 Bloemen- en plantenveiling 
in de Historische Tuin, ingang 
Praamplein. Om 15u.

 Plaspop in eilandgebied West-
einderplassen met livemuziek 
op zes locaties vanaf 20.30u.

 Jazz meets Blues festival op 
Nieuwe Meer. Vanaf 21u. Mi-
chael Varekamp Kwartet.

30 JUNI
 Westeinder Water Week. Sur-

fen, zeilen en waterskiën van-
af Surfeiland vanaf 11u.

 Watertoren aan Westeinder 
open voor publiek, 13-17u.

 Blues van Johnny Mastro in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

 Jazz meets Blues festival op 
Nieuwe Meer. Vanaf 16u. 
Green�eld/Van Beest Kwartet.

1 JULI
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Informatiemarkt over Cen-
trumvisie en Beeldkwaliteits-
plan Dorp in burgerzaal, ge-
meentehuis van 19 tot 21u.

  Start zwemvierdaagse in Het 
Oosterbad, Jac. Takkade. Tot 
en met virjdag 19 tot 20.30u.

2 JULI
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Historische Tuin open dinsdag 

t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein

 Walking-handball voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg 
van 10.30 tot 11.30u. 

3 JULI
 Ko�e in de Spil in Kudelstaart 

vanaf 10u.
 Handwerken in het Lichtba-

ken, Rijsenhout vanaf 10u.
 Rollator Wandelclub bij sport-

centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Zomercompetitie Bridgeclub 
Onder Ons in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1. Inschrijven van-
af 19.15u. Aanvang: 19.45u.

 Midzomeravondwandeling 
‘Beter met planten’ op de His-
torische Tuin, ingang Praam-
plein. Start 19.30u.

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

4 JULI
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Fietsen met Pedaalridder rich-
ting Amsterdam Bos. Vertrek 
13.30u. bij zwembad, Dreef.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

Keyboard statief
€29,95

Keyboard ‘Medeli’
vanaf €159,-

Lessenaarlampje
(dubbel-led) €12,95

Uitgebreid assortiment 
(gitaar)kabels

NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

TIP:

Lezing ‘Bloemen in romans’ 
Aalsmeer - Vrijdag 28 juni wordt 
in het Flower Art Museum een 
lezing gehouden onder de titel 
‘Bloemen in bloemrijke romans’. 
De avond vindt plaats in het ka-
der van de lopende tentoonstel-
ling De Taal van Bloemen. Tij-
dens de lezing vertellen dr. Jon-
neke Bekkenkamp en prof. dr. Ka-
rina van Dalen-Oskam, beiden 
verbonden aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam, over 
hun onderzoek naar bloemen in 

de best verkochte en meest uit-
geleende boeken die voor het 
eerst in het Nederlands zijn ver-
schenen in de periode 2007 tot 
2012. 
Hun verhaal is interessant voor 
zowel liefhebbers van bloemen 
als van literatuur. 
De lezing begint vrijdag om 20.00 
uur. Entree: 6,50 euro, inclusief 
museumbezoek en ko�e of thee 
bij ontvangst. Museumvrienden 
betalen 2,50 euro. Aanmelden 
via: info@�owerartmuseum.nl. 

Zaterdag op de Westeinderplassen
Tropische verrassingen 
op negende Plaspop
Aalsmeer - De Dippers  en or-
ganisatie Plaspop hebben nage-
noeg alle afspraken gemaakt met 
medewerkers en artiesten, spon-
soren en gastheren en -vrou-
wen en zijn klaar voor een swin-
gende negende editie van Plas-
pop aanstaande zaterdag 29 ju-
ni. Om de keuze voor het varend 
publiek iets makkelijker te maken 
even een korte omschrijving van 
de acts: Bij het Poeltje van Me-
ijer kan genoten worden van jazz 
en pop. In het Torregat brengt 
Cool Blenz heerlijke verkoelende 
songs. In Schuilhaven de Grote 
Brug mag meegezongen worden 
met de songs van onder andere 
The Beatles en The Stones door 
Love Handles. Bij Vissersvreugd 
wordt het feest met Ten Beers Af-
ter. En bij Schuilhaven de Kodde 
zullen de zangeressen en danse-
ressen Denise en Melany er geen 
doekjes om winden. Alle bands 
en artiesten zullen drie optre-
dens verzorgen. Zij spelen en zin-
gen van 20.30 tot 21.00 uur, van 
21.30 tot 22.00 uur en van 22.30 
tot 23.00 uur. 

Swingen tijdens slotact
En daarna als klap op de vuurpijl 
de slotact op de Koddespoel.   De-
ze wordt verzorgd door de band 
CariBueno. In 2015 nam CariBue-
no ook al deel aan Plaspop, toen 
op het podium aan de Schuil-
haven Grote Brug. Dit jaar is de 
band gevraagd om een swingend 
optreden te geven als slotact op 
het podium in de Koddespoel. 
CariBueno neemt de toeschou-
wers mee op een muzikale reis 
door Latin America. Speciaal voor 
Plaspop is de blazerssectie uit-
gebreid tot zes personen. Swin-
gend vanaf de eerste tot en met 
de laatste noot, van salsa tot me-
ringue. Maak ruimte op je boot 
om te kunnen dansen, je zult niet 
stil kunnen blijven staan! De Dip-

pers rekenen op vele rieten rok-
jes! Aanvang slotact is 23.23 uur. 
En, zoals ieder jaar, willen de Dip-
pers graag een paar duidelij-
ke afspraken maken met het pu-
bliek: Respecteer andermans ei-
gendommen, met name de ak-
kers van de kwekers dienen geen 
schade op te lopen, zij moeten er 
perslot van rekening hun brood 
mee verdienen. 

Eénrichting, toiletten en afval
In de Westeinderdijksloot wordt 
op de avond van Plaspop eenrich-
tingsverkeer ingesteld. De vaar-
richting is: Aalsmeer richting Rij-
senhout. Op verzoek van de ge-
meente dient aan boord van uw 
vaartuig een schuimblusser aan-
wezig te zijn. Geen schuimblus-
ser? Neem een emmer mee. Op 
vier locaties is gezorgd voor toi-
letten voor de allerhoogste nood, 
te weten op locatie: Poeltje van 
Meijer, schuilhaven de Gote Brug, 
Vissersvreugd en schuilhaven de 
Kodde. Verder neemt u natuurlijk 
ook uw eigen emmertje en toilet-
rol mee! Zorg voor passende ‘ver-
lichting’ op uw vaartuig en neem 
eigen afval mee terug naar huis! 
Zelf muziek mee aan boord deze 
avond? Nou nee! Wel een goed-
gevulde picknickmand natuurlijk!

Mike Multi Foundation
Het evenement  is natuurlijk gra-
tis. De artiesten, medewerkers en 
vrijwilligers doen mee ‘voor de 
lol’. Wel kan er vrijwillige bijdra-
ge voor een goed doel worden 
gedoneerd.  Wederom is hiervoor 
de Mike Multi Foundation uitge-
kozen. Indien u een bedrag over-
maakt op NL60RABO0384625703 
o.v.v. Plaspop 2019 wordt dat zeer 
op prijs gesteld. Het kaartje van 
de Westeinderplassen met daar-
op aangegeven de locaties waar 
wordt opgetreden is te downloa-
den via: www.plaspopaalsmeer.nl          

Vrijdag, zaterdag en zondag livemuziek

Jazz and Blues Weekend 
op haven Nieuwe Meer
Aalsmeer - KCA presenteert het 
jaarlijkse Jazz and Blues Week-
end op vrijdag 28, zaterdag 29 en 
zondag 30 juni op de haven van 
Nieuwe Meer. Alle stijlen van de 
jazz zijn sterk door de blues be-
invloed, van New Orleans tot en 
met cool jazz. Een van de eer-
ste jazzopnamen (uit 1917 van 
de Original Dixieland Jass Band) 
heeft dan ook de titel Jazz Me 
Blues. En een op de twintig jazz-
nummers heet een Blues. Het is 
gelukt om een aantal zeer ver-
schillende jazzgrootheden te en-
gageren om op de Nieuwe Meer 
hun interpretatie van de Blues te 
laten horen.
 
Vrijdagavond 21.00 uur: Chris-
tian Pabst Kwartet
De pianist Christian Pabst kwam 
twaalf jaar geleden uit Saarland 
om aan het Conservatorium van 
Amsterdam te studeren. Sinds-
dien heeft hij zes keer met zijn 
trio in Bacchus gespeeld en zijn er 
drie albums met zijn eigen com-
posities verschenen. Hij doceert 
nu muziektheorie aan het conser-
vatorium en heeft een opzienba-
rend jazzkwartet samengesteld 
dat de haven zal verbazen met 
zijn verfrissende kijk op de Blues.

Zaterdagavond 21.00 uur: Mi-
chael Varekamp Kwintet
Trompettist Michael Varekamp 
kan alles spelen. Hij toerde ooit 
met de Dutch Swing College de 
wereld rond, bracht de muziek 
van Louis Armstrong’s Hot Five 
(uit 1925) weer tot leven, maar 
speelde ook Duke Ellington en 
Miles Davis uit diens vroege (Kind 
Of Blue) en latere (elektronische) 
jaren. Met zijn internationale ‘all 
star kwintet’ stort deze meester-
trompettist zich nu op de Blues.

Zondagmiddag 16.00 uur:  
Green�eld/Van Beest Kwartet
De scheurende tenorsax van de 
‘selftaught blues man Rinus Groe-
neveld met de hevig swingen-
de piano van Jos van Beest is een 
ideale combinatie om de Blues 
te vertolken. ‘Better Git It In Your 
Soul’. Een beter slot van het Jazz 
en Blues Weekend is niet te be-
denken.
Het Jazz Weekend op de Nieuwe 
Meer wordt georganiseerd in sa-
menwerking met KCA en cultu-
reel café Bacchus. Adres: Stom-
meerweg 2. Toegang: uw/jouw 
gift. Inlichtingen: Henny Essen-
berg tel. 0297-327698 en Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355.

Vrijdag nog één keer knallen
Bacchus sluit seizoen af 
met blues van Mae Brown
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag-
avond 28 juni gaat het nog één 
keer knallen in cultureel café Bac-
chus. Met de Amsterdamse for-
matie Mae Brown rond zangeres 
Anne May (Mae) de Bruyn Prince 
wordt het seizoen swingend af-
gesloten en begint het zomerre-
ces. Vrijdagavond is er ook Jazz/
Blues op Jachthaven de Nieuwe 
Meer en Bacchus adviseert een 
ieder om vrolijk te pendelen tus-
sen Jachthaven en Bacchus. Te-
gen de tijd dat het pauze is op de 
Nieuwe Meer begint de band in 
Bacchus te spelen en vice versa.
De bandleden van Mae Brown 
delen met elkaar de liefde voor 
muziek. Minder bekende num-
mers uit de jaren zestig en ze-
ventig van de vorige eeuw heb-
ben een eigen semi-akoestische 
twist gekregen. “Ik heb Jazz met 
de paplepel binnen gekregen”, 
vertelt zangeres Anne May met 
een lach. “En mijn familie is altijd 
muzikaal actief geweest en is dat 
nog steeds. Mijn vader is jazzpia-
nist, een oom en neef zijn bassist, 
mijn dochter is singer/songwriter 

en mijn zoon drumt.”
Mae Brown laat zich inspireren 
door grootheden, zoals blueszan-
geres Koko Taylor, singer/song-
writer Bonnie Raitt, zangeres Di-
nah Washington, gospelzangeres 
Etta James en singer/songwriter 
Ann Peebles. “Alle songs zijn een 
vertrekpunt, we hebben geen 
ambitie om zo dicht mogelijk bij 
het origineel te blijven’’, legt An-
ne May uit. “We maken met el-
ke nieuwe song als het ware een 
reis en zien dan waar we uitko-
men. Als het resultaat ons bevalt, 
nemen we die song op in ons re-
pertoire. Wel moet er een verhaal 
in zitten en swingen. Maar soms 
maken we er helemaal geen 
woorden aan vuil en is het enige 
criterium of wij het met z’n vijven 
een lekker nummer vinden om te 
spelen.” Mae Brown is: Anne May 
de Bruyn Prince (zang), Robert 
Zimberlin (bas), Roel Weggemans 
(gitaar), Je� Zimberlin (gitaar) en 
Robert Zimberlin (drums).
Bacchus in de Gerberastraat gaat 
vrijdag open om 21.00 uur en de 
toegang is uw/jouw gift.

Metallicas op vrijdag uitverkocht!
Johnny Mastro & Mama’s 
Boys in The Shack
Oude Meer - Het optreden van 
The Metallicas op vrijdag 28 ju-
ni is uitverkocht, maar heb je zin 
in een heerlijk potje opzwepen-
de vette en vuige blues, kom dan 
zondagmiddag 30 juni naar The 
Shack genieten van een specta-
culaire show van Johnny Mastro 
& The Mama’s Boys uit New Orle-
ans, Louisiana (USA). The boys are 
back in town! Sommige bands 
behoeven eigenlijk geen intro-
ductie meer, maar voor de men-
sen die deze band nog nooit ge-
zien hebben: Johnny Mastro and 
Mamas Boys is een vet doorge-
smeerde rockmachine en een 
regelrechte sensatie. Johnny 
Mastro and Mama’s Boys is een 
band die garant staat voor een 
heerlijk potje ruige blues en is on-
tegenzeggelijk een van de beste 
bluesrock bands. Een fantastische 
stem, een mondharmonica die 
aan stukken wordt geblazen, ge-
weldig gitaarwerk van Smoke en 
een strakke ritmesectie. Keer op 
keer weet deze band, met John-

ny als frontman geheel in de stijl 
van een van zijn grote voorbeel-
den Lester Butler, het publiek van 
de sokken te blazen. Rauw, door-
leefd, en vol passie. The Shack is 
supertrots dat hun podium ook 
dit jaar weer op de tourlijst van 
deze waanzinnige band staat. 
Dus, voor de liefhebbers van ste-
vige blues; laat je deze kans niet 
ontglippen! The Shack is op zon-
dag 30 juni open vanaf 15.00 uur. 
Aanvang Johnny Mastro & Ma-
ma’s Boys is om 16.00 uur en de 
entree bedraagt 10 euro. Voor alle 
info : www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b, Oude Meer.   

Aalsmeer - Het was weliswaar geen tropische bandjesavond, het was 
best fris, maar wat hebben alle bezoekers, bands en de organisatie op de 
tweede zaterdag in juni genoten. Het was weer als vanouds. Heerlijk slen-
teren door de straten in het Centrum van locatie naar locatie. Livemuziek 
tot in de late uurtjes, geweldig. Natuurlijk zijn er veel foto’s gemaakt. De 
redactie kreeg ook een mooie foto opgestuurd van een bezoekster en na-
tuurlijk hadden we haar naam bij de foto moeten vermelden, wel zo eer-
lijk. Om het goed te maken: Foto: Adriana Peloso. En nog bedankt!
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Zaterdagmiddag in De Oude Veiling
Feestelijke afsluiting 
van ‘Ik Toon’ maand
Aalsmeer - De hele maand pre-
senteerde jong en oud zich met 
kunst en cultuur. Workshops, ta-
lentenavonden, optredens van 
muziekverenigingen: Aalsmeer 
stond in juni in het teken van 
kunst voor iedereen. De Ik Toon 
maand wordt aanstaande zater-
dag 29 juni feestelijk afgesloten 
in De Oude Veiling.
De afgelopen maand heeft 
Aalsmeer niet stilgestaan op cul-
tureel vlak. Tal van activiteiten 
werden er georganiseerd. Zo 
konden kinderen bij Cultuurpunt 
Aalsmeer iedere woensdagmid-
dag een beeldende workshop 
volgen, vond er een zeer succes-
volle talentenavond voor jonge-
ren plaats en is er afgelopen vrij-
dag een spetterend festival neer-
gezet voor en door jongeren door 
onder andere het optreden van 
rapper Snelle in N201. Daarnaast 
is er de hele maand kunst geëx-
poseerd in de winkeletalages in 
het centrum voor de expositie 
Amazing Amateurs in de etalage.

Om de maand in sfeer af te sluiten 
organiseren de partners uit De 
Oude Veiling op 29 juni een geza-
menlijk event, de zogenoemde ‘Ik 
Toon Slotmanifestatie’. Van 12.00 
tot 17.00 uur is er in alle ruimtes 
is iets te doen. Zo kan meege-
daan worden aan workshops mu-
ziek, stop-motion en 3D printen 
bij Cultuurpunt Aalsmeer. Of le-
ren, maken, ontdekken en uitvin-
den in de Maakplaats van de Bi-
bliotheek. In de kleine zaal wor-
den diverse lezingen gegeven 
door Aalsmeerse kunstliefheb-
bers en in de grote zaal zijn optre-
dens van Popkoor Sonority, Vrou-
wen Ensemble Davanti, Smart-
lappenkoor Denk aan de Buren, 
Muziekvereniging Flora, Orde der 
Dwazen, Dansschool Robert Bo-
gaart en Muziekgroep OTT. Aan 
het eind van de middag is daar 
ook de uitslag van de expositie 
Amazing Amateurs in de etalage, 
gevolgd door een gezellige bor-
rel. Kortom: genoeg te doen voor 
jong en oud. 

Kleurige beelden en schilderijen
‘Het Circus’ neergestreken 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat is afgelopen za-
terdag 22 juni een nieuwe exposi-
tie geopend. Schilderijen en beel-
den rond het thema ‘het circus’ 
zijn gemaakt door kunstenaars 
van Atelier Floriande in Hoofd-
dorp. Het Atelier is speciaal be-
stemd voor volwassenen met een 
lichte tot matige lichamelijke be-
perking. Zij worden door mede-
werkers van Ons Tweede Thuis 
begeleid om zich te ontwikkelen 
tot kunstenaar. De lieve beelden 
en kleurrijke schilderijen zullen 
zeker glimlachen op gezichten 
tonen. Om vrolijk van te worden 
en absoluut een bezoek waard. 

’Het circus’ binnen treden kan 
nog tot en met 28 juli. Het Oude 
Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in 
het Centrum is iedere donderdag 
tot en met zondag geopend van 
14.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagmiddag in het Centrum
Dorpswandeling in het 
teken van architectuur
Aalsmeer - Welke Aalsmeer-
se kerk wordt een kruiskerk ge-
noemd? Wat is er bijzonder aan 
de architectuur van het pand van 
Broeckmans? Welke bouwinvloe-
den zijn terug te zien in het win-
kelgebied? Tijdens de dorpswan-
deling in het Centrum komende 
zaterdag 29 juni  krijgen deelne-
mers de antwoorden op deze en 
andere vragen. 
In het voorjaar en de zomer wordt 
in de dorpskern van Aalsmeer el-
ke maand een dorpswande-
ling georganiseerd door de His-
torische Tuin. De wandeling 
voert deelnemers langs beken-
de 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 29 juni staat on-
der leiding van Joop Kok, archi-

tect, geschiedeniskenner en au-
teur van diverse publicaties over 
architectuur en Aalsmeer. Hij gaat 
speci�ek in op de architectuur 
van een aantal bijzondere gebou-
wen in de dorpskern. De wande-
ling start om 13.00 uur en duurt 
ongeveer vijf kwartier. Startpunt 
is de Historische Tuin, ingang 
Praamplein. Deelname kost 5 eu-
ro per persoon. Reserveren wordt 
op prijs gesteld en dit kan door 
een mail te sturen naar coordi-
nator@historischetuinaalsmeer.nl  
of bel 0297-322562. 

Waarom niet weer een Culturele Raad instellen?

Cultuurnota onder de loep
Aalsmeer - Het was van wethou-
der Wilma Alink een dappere po-
ging om maandag 24 juni in de 
raadzaal van het gemeentehuis 
vertegenwoordigers van de ver-
schillende culturele partijen eens 
bij elkaar te roepen. Niet dat zij 
velen van hen al niet kende. Het 
afgelopen jaar als wethouder was 
zij vrijwel altijd te zien op welke 
manifestatie dan ook. Zij kent het 
cultuurklimaat in Aalsmeer dus 
eigenlijk best goed, maar kennen 
de leden van de verenigingen el-
kaar? Alleen daarom was het een 
nuttige avond die hopelijk zal lei-
den tot een nog betere samen-
werking. Want wat die samenwer-
king betreft, daar valt nog best 
wat winst te halen.

Kunst voor iedereen
Aan Matthijs den Hollander - 
stadsdichter van Amstelveen - de 
taak om de avond te leiden. De 
wethouder vertelde hoe zij onder 
de indruk is van de bevlogenheid 
van een ieder die de kunst een 

goed hart toe draagt. Kunst moet 
naar haar mening er zijn voor ie-
dereen. “Daarom is educatie op 
scholen heel belangrijk.” Het was 
een mooi bruggetje voor de N201 
om nog eens de nadruk te leggen 
dat niet alleen de leerlingen van 
de basisscholen cultuuronderwijs 
nodig hebben, maar dat dit ook in 
het leerpakket van de middelbare 
scholen opgenomen zou moeten 
worden. De Kunstploeg sprak de 
wens uit meer aandacht te schen-
ken aan community-art. De pro-
jecten die door de Kunstploeg 
zijn afgerond hebben al aange-
toond hoe je op deze manier wij-
ken verbindt, maar ook jongeren 
met ouderen. De komst van het 
Cultuurpunt begint zijn vruchten 
af te werpen.  Zoveel werd deze 
avond wel duidelijk.

Drie thema’s
Is de in 2013 geschreven Cultuur-
nota aan verbetering toe? Was 
een gestelde vraag. Beleidsmede-
werkster Claudia de Roos nam de 

en verdeelde groep een half uur, 
die tijd bleek te kort om echt alles 
eens goed uit te diepen. Maar de 
uiteindelijke conclusie kan voor-
zichtig hoopgevend genoemd 
worden. De punten die aan de 
orde kwamen waren; Meer aan-
dacht voor eenzaamheid; Meer 
waardering en respect voor el-
kaar; Niet zelf het wiel uitvinden, 
maar aanhaken op een rijdende 
trein; Een betere programma uit-
wisseling en samenstelling; Meer 
aandacht voor de Culturele lad-
der; Duidelijker aangeven wat 
kunst voor en met mensen doet; 
Meer gebruik maken van de ex-
pertise van het Cultuurpunt; Be-
tere publiciteit voor het enorme 
aanbod waarbij de gemeente een 
grotere rol kan spelen; Meer doen 
aan talentenontwikkeling; Meer 
structuur en Meer balans tussen 
evenenement en de structurele 
basis. Waarom niet weer een Cul-
turele Raad instellen? Een Cultu-
rele jongeren Uitmarkt. Het wa-
ren allemaal punten waarvan de 
wethouder vond dat daar eens 
serieus naar gekeken moest gaan 
worden. Voor haar gevoel was het 
een geslaagde avond, ze gaf aan 
blij te zijn met zoveel respons en 
meedenken. 

Betere samenwerking
Wat deze avond heeft opge-
bracht is het bewust worden van 
een betere samenwerking. Het 
liep als een rode draad door al-
le gesprekken heen. Na a�oop 
van de avond was er een na-
zit. Waarbij de aanwezige partij-
en, zoals Het Cultuurpunt, Viva-
ce, Con Amore, Kunstploeg, Kast-
Kas, Huiskamermuseum, N201, 
Bora, KCA, Crown Theater, Biblio-
theek Amstelland, de Werkschuit, 
Harmonie, Sursum Corda, en het 
Jeugd Cultuurfonds elkaar be-
ter leerden kennen. Nu is aan de 
wethouder Wilma Alink en haar 
ambtenarenstaf om dit positieve 
resultaat verder uit te werken en 
haar belofte; ‘Wij gaan hier een 
gevolg aan geven’ waar te maken. 
Janna van Zon

Mooi, spannend en ontroerend
Filmmuziek in N201 door 
dwarsfluitleerlingen
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag 19 juni is genoten van mooie, 
spannende en ontroerende �lm-
muziek in een tot bioscoop om-
getoverde grote zaal van de 
N201. Het publiek werd hierop 
getrakteerd door dwars�uitleer-
lingen van Judith Glasbeek. Film-
componisten zijn mensen met 
bijna buitenaardse talenten, in 
enkele seconden kunnen ze de 
emotie en inhoud van een scène 
of de hele �lm op de kijker over-
brengen. Waardoor zitten we op 
het puntje van onze stoel bij een 
bloedstollende achtervolgings-
scène en zijn we ontroerd bij de 
ondergang van de Titanic? Zou 
dat ook zo zijn als er geen muziek 
bij zou klinken of totaal andere? 
Hoe komt het dat we ons met-
een in de magische wereld van 
Harry Potter kunnen verplaatsen 
of zitten we meteen in een ruim-
teschip bij Star Wars? Muziek uit 
onder andere James Bond, Harry 

Potter, Star Wars, de Titanic, Ma-
ry Poppins en Rocky werd ge-
speeld in combinatie met prach-
tige �lmbeelden, samengesteld 
door Melissa Kee. De soundtrack 
van Mission Impossible werd ge-
speeld bij de vertoning van een 
scène uit Bambi, uitgezocht en 
bewerkt door Naomi Raijmakers, 
waardoor iedereen begreep wat 
het (grappige) e�ect van muziek 
op beeld kan zijn. Pianist Bas Kee 
verzorgde de prachtige begelei-
ding bij muziek uit The Wizard of 
Oz en Job de Geus heeft perfect 
gezorgd voor het licht- en geluid. 

Petje op, petje af
De kennis van het publiek over 
acteurs en andere �lmzaken werd 
en passant nog even getest met 
een petje op/petje af quiz waarbij 
Dorry Polderman de hoogste sco-
re behaalde. Het was een avond 
om met veel plezier op terug te 
kijken.

Gratis films in Bieb Bios
Amstelland - Filmliefhebbers 
kunnen hun lol op deze zomer 
in Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein. De Bibliotheek tovert een 
ruimte om tot pop-up �lmthea-
ter en verwelkomt iedereen die 
z’n woensdag wil starten met een 
mooie Art-house �lm. Het pop-up 
�lmtheater is geopend op woens-
dag 3 en 17 juli en op woensdag 7 
en 21 augustus. 
Voor elk van deze dagen selec-
teert de Bibliotheek een andere 
�lm. Welke �lm er vertoond wordt 
is tot aan de start een verrassing. 
Na a�oop van iedere voorstelling 
wordt de �lm van die dag kort na-
besproken. Kaartjes kopen voor 

deze bioscoop is niet nodig, want 
de toegang is helemaal gratis. Op 
elk van de bovengenoemde da-
gen draait er een �lm van 11.15 
uur tot ongeveer 13.00 uur af-
hankelijk van de duur van de �lm. 
Naast het genieten van de mooi-
ste �lms is dit ook een mooie kans 
om andere �lmliefhebbers te ont-
moeten. 
Let wel op dat je op tijd in de Bi-
bliotheek aanwezig bent, want 
het aantal plaatsen is beperkt. 
Meer informatie over de Bieb Bios 
en over andere zomeractiviteiten 
in de Bibliotheek is te vinden op 
de website: www.debibliothee-
kamstelland.nl

punten nog eens door. Een uitno-
digend karakter; actief inzetten 
voor de jeugd; juiste mogelijkhe-
den voor cultuurdeelname; sti-
muleren van het organiseren cul-
tuur evenementen; ruimte cre-
eren; initiatieven van Aalsmeer-
ders honoreren. Eerder dit jaar 
hadden betrokkenen een vra-
genlijst waarin werd gepeild hoe 
Aalsmeer denkt over het Cultuur-
beleid en de kwaliteit daarvan. 
Het was de vierde peiling dus er 
viel iets te vergelijken. Dit jaar wa-
ren er 5003 mensen benaderd en 
kwamen er 1734 reacties.  De 7.1 
stemt tot tevredenheid, maar van 
achterover leunen kan geen spra-
ke zijn. Nadat ieder zo zijn of haar 
zegje had kunnen doen werden 
er drie thema’s:  Samenwerking, 
aanbod en sociale functie uitge-
licht.  Hiervoor kregen de in drie-

Volop strijd bij 
zomerbridgen

Aalsmeer - Slechts 20 paren ver-
deeld over 2 lijnen waren aanwe-
zig bij het zomerbridgen georga-
niseerd door BC Onder Ons op 19 
juni. Desondanks was de stem-
ming goed en was er weer vol-
op strijd om de mooie potroosjes 
deze keer. De uitslag in de A-lijn: 
1e Rita Ritzen en Christa Leuven 
met 57.29, 2e Gert Wentzel en Lu-
cas Rombouts met 56.77% en 3e 
Ariette Tromp en Rogier Kerner 
met 52.08%. In de B-lijn: 1e Tine-
ke en Henk Krop met 58.33%, 2e 
Thea Wijnen en Ingrid Smit met 
55.73% en 3e gedeeld Jan en Jel-
ly Breetvelt en Donne Lek en Hen-
ny van der Laarse met 54.17%. De 
zomerbridge op woensdagavond 
begint om 19.45 uur, inschrij-
ven vanaf 19.15 uur in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef. 

Thea wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende kaart-
middag van de OVAK is op 
woensdag 3 juli vanaf 14.00 uur 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. De soos op 19 juni is ge-
wonnen door Thea Reuling met 
5578 punten. Op twee is Ria Pie-
terse geëindigd met 5563 pun-
ten, plaats drie was voor Toon 
Kunst met 5457 punten en plaats 
vier voor Guus Hulsegge met 
5179 punten.
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Gerard op één bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 19 juni is Gerard 
Presser eerste geworden met 
5526 punten. Guda Kluinhaar 
werd tweede met 5280 punten 
en Martha Zethof derde met 5126 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Corrie Durieux met 
3934 punten.

Krijna en Miep 
beste koppel

Aalsmeer -  Het koppelkaarten 
bij Buurtvereniging Hornmeer op 
vrijdag 21 juni is gewonnen door 
Krijna Verhoef en Miep Bloemen 
met 5400 punten. Op twee Wim 
spring int Veld en Rijk van Egdom 
met 5103 punten en plaats drie is 
behaald door Chris van Wijhe en 
Maaike Spaargaren met 4816 pun-
ten. De poedelprijs was voor het 
koppel Paolo Molia en Paul Schou-
ten met 3808 punten. Dit was voor-
lopig de laatste kaartavond. Op 9 
augustus is de eerste kaartavond 
weer voor het nieuwe seizoen

Westeinder Water Week van start!
Kennis maken met zeilen 
surfen en waterskiën
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 
26 juni, is de Westeinder Water 
Week van start gegaan met de 
Poeloversteek (zwemmen van 
Leimuiden naar Aalsmeer) en er 
was �yboarden. Vandaag, don-
derdag 27 juni, is het kinder-
dag. Liefst 430 kinderen van al-
le groepen 7 van de basisscholen 
in Aalsmeer en Kudelstaart krij-
gen een dag op en bij het water 
aangeboden. Ze gaan een boot-
je bouwen onder leiding van Ko-
ninklijke De Vries, gaan varen in 
Optimisten met de Zeilschool, 
leren suppen en onder andere 
gaan de jongens en meiden de 
watertoren en Fort Kudelstaart 
bezoeken. 

Nieuwe kinderburgemeester
En, er is hét o�ciële moment. Kin-
derburgemeester Hannah draagt 
haar ambt over aan Berber Veld-

kamp. De Kudelstaartse wordt 
beëdigd in bijzijn van burge-
meester Gido Oude Kotte.

Aqua Palooza
Voor de oudere jeugd is er vrij-
dagavond 28 juni weer Aqua Pa-
looza nabij het surfeiland. De mu-
ziek klinkt vanaf potons en wordt 
ten gehore gebracht door de dj’s 
Berry Zarzamora en Daniël Ar-
goud. 

Activiteiten op Surfeiland
Zondag 30 juni is alweer de laat-
ste dag en dan (ook) naar het Sur-
feiland gaan is een aanrader. Er 
zijn demonstraties en clinics door 
de Windsurfvereniging, de Zeil-
school en de Waterskivereniging. 
Deelname is gratis en iedereen is 
van 10.00 tot 16.30 uur welkom.  
Kijk voor alle activiteiten op www.
westeinderwaterweek.nl. 

Feestweek Kudelstaart weer ten einde
Braderie, Kulinair en 
Prutrace: Geslaagd!
Kudelstaart - De feestweek in 
Kudelstaart is weer ten einde en 
ondanks enkele �inke regenbui-
ten, hebben alle buitenactivi-
teiten droog en zelfs onder een 
heerlijk zonnetje plaats kunnen 
vinden. Afgelopen woensdag 19 
juni vond voor de 25ste keer de 
jaarlijkse braderie plaats. In de 
ochtend regende het behoorlijk, 
maar in de middag klaarde het 
weer op en liet de zon zich heel 
regelmatig zien. Er mochten vele 
bezoekers welkom geheten wor-
den en voor de spulletjes van de 
standhouders was veel belang-
stelling. Ook diverse verenigin-
gen lieten zich zien en horen. De 
jeugdige bezoekers konden zich 
laten schminken en op het hore-
caplein kon genoten worden van 
hapjes, drankjes en gezellige mu-
ziek van dj Jan Spring in’tveld. In 
de avond leek de braderie eer-
der te moeten stoppen vanwege 
dreigend onweer, maar dit dreef 
gelukkig Kudelstaart voorbij. 
Op vrijdag 21 juni  trakteerden 
de horecaondernemers voor de 

derde maal op Kudelstaart Kuli-
nair met diverse foodtrucks en 
onder een heerlijk zonnetje is ge-
noten van allerlei speciale hap-
jes. De organisatie is tevreden en 
is voornemens volgend jaar op-
nieuw dit evenement te gaan or-
ganiseren.  En dan was er zondag 
23 juni ter afsluiting van de feest-
week het ‘smerigste’ evenement, 
de prutrace in de sloten rond het 
RKDES-terrein. De organiserende 
sportvereniging mocht meer dan 
200 deelnemers welkom geheten 
en door groot en klein is er fors 
aangemodderd. Met lachende 
gezichten en dik onder de mod-
der kwamen allen na een rondje 
de sloot weer uit. De lucht die ze 
mee aan land brachten was overi-
gens niet echt aangenaam en aan 
sommige gezichten van de vele 
kijkers was dit duidelijk te zien. Ja, 
duidelijk de ‘smerigste’ race in ve-
le facetten. RKDES kijkt tevreden 
terug. “De prutrace was opnieuw 
een groot succes. Hopelijk tot vol-
gend jaar!”   
Foto: www.kicksfotos.nl

Prijzen voor Tim en Claire in jeugdronde

Joost Hoogerwerf wint 
(weer) de Prutrace
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
23 juni heeft de vijfde editie van 
de Prutrace Kudelstaart plaats-
gevonden. Onder tropische tem-
peraturen op het sportpark Cal-
slagen van RKDES gingen meer 
dan 210 deelnemers de sloten en 
baggerbakken in tijdens dit spet-
terende evenement. Eerst was 
het de beurt aan de jeugd waar-
bij Tim en Claire de eerste prijzen 
pakten voor de jeugd tot en met 
17 jaar. 
Daarna was het de beurt aan de 
ouder-kind race, een heat waarbij 
kinderen onder begeleiding van 
hun ouders een ronde om het 
parcours mogen lopen. Bij deze 
heat kwamen Thys, Senn en Ron 
als eerste over de streep waar-
bij vader Ron het tempo van zijn 
teamgenoten maar met moeite 
bij kon houden. 
Na de minirace voor de allerklein-

sten gingen de volwassenen van 
start en werd er echt op snelheid 
gelopen. De kampioen van vo-
rig jaar, Tom Roeleveld nam sa-
men met de eerste Prutrace win-
naar Joost Hoogerwerf al vanaf 
de start de leiding in de wedstrijd 
en hierdoor hadden ze bij de eer-
ste doorkomst al een �inke voor-
sprong op de rest van het deel-
nemersveld. In de laatste ronde 
brak Roeleveld toch waardoor 
Joost Hoogerwerf na vier jaar de 
beker weer mee naar De Kwa-
kel mocht nemen. Het was weer 
een geslaagd evenement en een 
mooie afsluiting van de feest-
week Kudelstaart. De organisatie 
wil graag alle deelnemers en vrij-
willigers bedanken voor het mo-
gelijk maken van dit evenement. 
De geschoten foto’s zijn te vinden 
op www.prutracekudelstaart.nl. 
Foto’s: Cynthia Frankvoort

Wandelsroutes Hornmeerpark: 
“Een verrijking voor Aalsmeer”
Aalsmeer - Wandel- en natuur-
liefhebbers kunnen voortaan hun 
hart ophalen in het volledig gere-
noveerde parkgebied in de om-
geving van de Beethovenlaan, 
Legmeerdijk en Mozartlaan. Sa-
men met aannemersbedrijf Jos 
Scholman Groen B.V, omwonen-

den, trouwe bezoekers en vrijwil-
ligers van de kinderboerderij vier-
de de gemeente dit woensdag 
met een openingsfeest. 
Sinds begin van dit jaar is er hard 
gewerkt aan de wandelroutes, die 
het gerenoveerde Hornmeerpark 
verbinden met de omgeving. Alle 

paden zijn vernieuwd, het groen 
is �ink onder handen genomen, 
er zijn nieuwe bomen en planten 
geplant, de eendenvijver is ver-
bonden met het open water, er 
is een vlonderbrug aangelegd en 
de entree van de kinderboerderij 
heeft een nieuwe plek gekregen. 

Samenwerking
Tientallen mensen kwamen naar 
het feest waar Wilma Alink, wet-
houder Natuur en Duurzaamheid, 
de eer had om het park te mogen 
openen. In haar toespraak vertel-
de ze hoe trots zij is: “De wandel-
routes rondom het vernieuwde 
Hornmeerpark zijn een verrijking 
voor Aalsmeer. Ook de samen-
werking is plezierig verlopen. De 
aannemer heeft keurig gewerkt 
en het park tijdens de renovatie 
zoveel mogelijk toegankelijk ge-
houden voor bezoekers. En het 
bestuur van de kinderboerderij 
durfde het aan om de entree te 
verplaatsen. Met als resultaat een 
herkenbare entree voor zowel de 
kinderboerderij als het achterlig-
gende Hornmeerpark.” 

Toekomstbestendig 
Verder benadrukte Alink dat 
duurzaamheid en klimaatbe-
stendigheid een belangrijke rol 
hebben gespeeld: “De aanne-
mer heeft veel gedaan om tij-
dens de werkzaamheden de uit-
stoot van CO2 te beperken. On-
der andere door te carpoolen en 
zoveel mogelijk met volledige la-
ding te rijden. Verder is gekozen 
voor het gebruik van lavakorrels 
op de wandelpaden. Deze zor-
gen ervoor dat hemelwater goed 
weg kan. Geen overbodige luxe, 
want door de klimaatveranderin-
gen krijgen wij te maken met ex-
tremer weer en hevigere regen-
buien. Dit is een van de stappen 
richting een toekomstbestendig 
Aalsmeer.”  

Opbrengst voor drie goede doelen
Kinderburgemeester start 
statiegeldactie
Aalsmeer - Hannah Fokkema, af-
gelopen schooljaar kinderbur-
gemeester in Aalsmeer en Ku-
delstaart, is vrijdag een statie-
geldactie gestart. Haar statie-
geldton staat bij de vestiging van 
Deen aan het Molenpad in het 
Centrum. De opbrengst van de 
actie gaat naar drie goede doelen 
die Hannah zelf heeft uitgekozen. 
Als kinderburgemeester heeft de 
10-jarige Hannah uit Kudelstaart 
de slogan: ‘Alleen wij samen kun-
nen zorgen voor een �jne ge-
meente Aalsmeer!’ Op 27 juni 
wordt Hannah als kinderburge-
meester opgevolgd door Berber 
Veldkamp. Nu haar werk als kin-
derburgemeester er bijna op zit, 
wil Hannah graag nog veel langer 
iets goeds blijven doen. En niet 
alleen voor Aalsmeer, Kudelstaart 
en de rest van Nederland, maar 
voor de hele wereld. 
Hannah koos voor de goede doe-
len ‘Sam& voor alle kinderen’, ‘Jan-
tje Beton’ en ‘Kika’. ‘Sam& voor al-

le kinderen’ is er voor alle kinde-
ren van nul tot eenentwintig jaar 
die opgroeien in armere gezin-
nen,  ‘Jantje Beton’ zet zich in voor 
meer speelplekken voor kinderen 
en ‘Kika’ werft fondsen voor on-
derzoek naar kinderkanker. Han-
nah heeft haar slogan dan ook 
veranderd in: ‘Alleen wij samen 
zorgen voor een �jne wereld voor 
iedereen!’ 
Iedereen kan Hannah helpen 
met haar actie door het statie-
geldbonnetje in de ton naast 
de statiegeldautomaat te doen 
in plaats van de bon in te leve-
ren aan de kassa. De opbrengst 
van de bonnen gaat direct naar 
de goede doelen. De statiegeld-
ton staat minimaal zes maanden 
bij supermarkt Deen. “Wij wer-
ken graag mee aan een actie voor 
zulke mooie doelen”, zegt Bri-
git Schouten, vestigingsmanager 
van Deen Aalsmeer. “Zeker als die 
wordt bedacht door de kinder-
burgemeester.”

Voor kinderen in de bibliotheek
Verhalen tot leven wekken 
in de Maakplaats
Amstelveen - Het is volop zomer, 
ook in de Maakplaats! Op woens-
dag 3 juli kunnen kinderen van 4 
tot en met 6 jaar aan de slag met 
het bouwen van verhalen met Le-
go Story tales in de bibliotheek 
op het Stadsplein in Amstelveen. 
De workshop start om 15.00 uur 
en begint met het vertellen van 
een mooi zomerverhaal dat de 
kinderen vervolgens onder be-
geleiding van hun ouders mogen 
nabouwen met Lego. Zodra het 
verhaal staat als een huis mogen 
de kinderen zelf een lief, mooi of 
spannend verhaal bedenken om 
na te bouwen.
Deze workshop valt onder het 

thema Lego. Dit is één van de vier 
thema’s waarin de Maakplaats 
wekelijks workshops aanbiedt. 
De andere thema’s zijn: Robotica, 
Maken en Digitale verhalen. De 
workshops zijn er voor verschil-
lende leeftijdscategorieën en zijn 
er allemaal op gericht om belang-
rijke 21e eeuwse vaardigheden 
als mediawijsheid, computatio-
nal thinking en creatief denken te 
ontwikkelen.
Kijk voor meer informatie en aan-
melden voor de workshops op 
www.debibliotheekamstelland.
nl/maakplaats. De kosten varië-
ren per workshop.
Foto: Sjoerd Zijlstra
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O�  ciële startlijst
Aalsmeer -  Tijdens de sportmiddag afgelopen zaterdag 
in The Beach is de startvolgorde bepaald voor alle deelne-
mers aan de Junior Pramenrace. Tijdens allerlei spelletjes 
waren punten te verdienen en er is fl ink gestreden om een 
zo laag mogelijk startnummer. Het nieuwe team De Spi-
der Busters mag als eerste de Penta starten. Deze jongens 
en meisjes hebben de nummer één van vorig jaar, Tot dat 
‘t Zinkt Junior, weten te passeren. Maar het  wordt vast een 
bijzondere ‘strijd’, want Tot dat ‘t Zinkt volgt direct als num-
mer twee. De Junior Wijzen uit het Oosten mag als derde 
team gaan varen. Een behoorlijke stijging ten opzichte van 
vorig jaar. Toen als achtste geëindigd. De Junior Pramen-
race start aanstaande zaterdag 16 juni om 13.00 uur bij het 
Stokkeland, achter het gemeentehuis. Publiek is uiteraard 
van harte welkom, zowel bij de start als bij de fi nish en de 
prijsuitreiking vanaf ongeveer 15.15 uur. Het verzamelen 
bij het startpunt is vanaf rond 12.00 uur. Het is alweer de 
veertiende editie en thema is Superhelden. 

De offi  ciële startlijst ziet er als volgt uit: 
 1.  Kees B’tjes
 2.  Poelgilder Praam 
 3.  Welpen (Scouting Willem Barendsz)
 4.  Dolfi jnen (Scouting Willem Barendsz)
 5.  Aprameja
 6.  We gaan nooit meer naar huis
 7.  De Huftertjes
 8.  De Junior Wijze uit het oosten
 9.  Bokkerijders
10.  Totdat ‘t Zinkt Junior
11.  De Pennetjes
12.  Dirk’s Carnavalsteam
13.  OK-team 1
14.  Samen Een
15.  De kids van De Vlijt
16.  De Rock Stars
17.  De Buurtmeisjes

Luister vrijdag 28 juni tussen 
18.00 en 19.00 uur naar 

�Let’s go� op Radio Aalsmeer

Zaterdag mooie route varen en leuke opdrachten uitvoeren
Carnaval thema van de 15e Junior Pramenrace
Aalsmeer - Er is weer een mooie route met 
leuke opdrachten bedacht voor de vijftien-
de editie van de Junior Pramenrace. De 
start is om 13.00 uur op het Stokkeland. 
Daarvandaan vertrekt de stoet pramen 
richting post De Zotte Wilg’ Aalsmeer heeft 
veel, maar (nog) niet op het gebied van car-
naval. Daarom hebben alle teams thuis na 
kunnen denken over een goede carnavals-
naam voor Aalsmeer. De inleveropdracht is 
‘lever een carnavals-plaatsnaambord voor 
Aalsmeer in’. De borden zijn na afl oop van 
de race te bewonderen op het Stokkeland. 
Ook zo benieuwd? Na deze post gaat de 
tocht verder richting de Aardbeiensloot. 
Een tijd lang leek het er op dat de Aard-
beiensloot dit jaar geschrapt moest wor-
den in verband met het onderhoud aan de 
brug. Gelukkig heeft de gemeente besloten 
dit onderhoud pas na de zomer uit te voe-
ren zodat ‘gewoon’ onder de brug door ge-
varen kan worden. Bij deze post maken de 
teams een selfi e, met de Aardbeienbrug op 
de achtergrond. Je kunt ‘m maar beter op 
de foto zetten nu hij er nog is!
Voor post ‘kommetje Otto’ moet je iets 
meenemen. Wat dit is hoor je vrijdagavond 
tussen 18.00 en 19.00 uur bij ‘Let’s Go!’ op 
Radio Aalsmeer.

Carnavalskraker
Dan komt de bonte stoet voor de eerste 
keer langs het Praamplein. Hier moeten de 

teams uit volle borst hun favoriete carna-
valskraker laten horen. Het publiek mag na-
tuurlijk meezingen! Het eerste rondje zit er 
nu op. De volgende post is bij Dragt. Hier 
krijg je iets belangrijks, want tijdens deze 
junior pramenrace moet je onderweg iets 
maken. Mis deze post dus niet, want anders 
heb je een groot probleem! Na post Dragt 
vaart de hele stoet nogmaals langs de Aard-
beienbrug, Otto en het Praamplein.

Actieve deel
En dan begint het echte actieve deel van de 
race. Bij post ‘Oude Werf’ haal je weer een 
onderdeel op voor de maakopdracht om 
vervolgens bij Topsvoort de praam te moe-
ten verlaten om te sjoelen. Gelukkig geen 
al te vermoeiende opdracht met dit war-
me weer. Iedereen zit inmiddels alweer een 
aardig tijdje in de boot en daarom is er een 
stop bij ‘Nove Zembla’. Bij deze post kan ie-
dereen even uit de praam. Je moet hier vol-
gens Aalsmeerse traditie seringen sjouwen 
en daarna mag je koekhappen en wat te 
drinken pakken. Zo nodig kun je nog even 
naar het toilet om daarna weer verder te 
gaan.
Bij post ‘Moolhuysen’ weet je eindelijk waar-
om je nou toch in hemelsnaam een ei mee 
moest nemen deze dag. Je mag namelijk 
met dit ei gaan gooien! Niet zomaar naar 
wie je wilt natuurlijk, maar dat wordt alle-
maal uitgelegd. Na het eieren gooien vaart 

met richting ’t Zwet. Hier krijg je het laatste 
onderdeel voor de maakopdracht. 

Dierentehuis Amstelveen
Na ’t Zwet vertrekt de gezellige optocht 
richting de Ijzeren brug. Hier levert ieder 
team iets in voor Dierentehuis Amstelveen. 
SPIE is benieuwd of er teams zijn die naast 
voer ook nog aan het knutselen gegaan zijn 
om speeltjes voor de dieren te maken. Heb 
je dit nog niet gedaan, maar lijkt het je wel 
leuk? Kijk dan even op de website of de Fa-
cebookpagina voor ideeën. 

Polonaise
Helaas begint dan het einde alweer in zicht 
te komen. Bij post ‘Recreatiepark Aalsmeer’ 
moet je drie keer de carnavalsgroet bren-
gen. Wie dit helemaal volgens de regels 
doet scoort punten! Na deze post vaar je 
nogmaals langs Otto en het Praamplein. 
Bij het Praamplein oefen je even - in de 
praam - de polonaise, want op het Stok-
keland moet je in polonaise de inleverop-
dracht inleveren! Vergeet niet om bij de fi -
nish het antwoord van het Rode draad spel 
te roepen, want ook hier krijg je punten 
voor. Rond 16.00 uur verwacht SPIE dat al-
le teams weer terug zijn en dat kan begon-
nen worden met de prijsuitreiking. Het ju-
nior comité hoopt op een gezellige dag en 
mocht je niet meevaren, kom dan wel even 
feesten op het Stokkeland en de teams 

Gebroken trekkoord en Rode Lantaarn

Prijzen: Eeuwige roem en 
een etentje
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn er weer diverse prijzen te win-
nen tijdens de Junior pramenrace. De eerste prijs die dit 
jaar te verdienen was is al uitgereikt; de Jan Stenhuis bo-
kaal! Team Kees Btjes heeft deze prijs in de wacht gesleept 
door tijdens de sportmiddag de meeste punten te scoren. 
De wisselbokaal mag een jaar lang tussen de teamleden 
rouleren! Op de race dag zelf zijn nog veel meer prijzen te 
winnen. En hoewel het natuurlijk niet het belangrijkst is 
om te winnen, maakt zo’n prijs het natuurlijk allemaal nog 
een beetje leuker. De teams gaan hun best doen voor de 
eerste, tweede en derde prijs. Deze zijn te behalen door de 
opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren, want voor ie-
dere goed gemaakte opdracht verdien je punten. Dege-
ne met het hoogste aantal punten krijgt naast de eeuwi-
ge roem ook een etentje met het hele team bij The Beach. 
Dan hebben we ook nog een paar speciale prijzen, waar-
onder de Super praam prijs. Alle leden van de praam die 
de Super praam prijs wint krijgen een drinkmok met het 
logo van de Junior Pramenrace 2019. Dan is er natuurlijk 
ook een prijs voor de inleveropdracht. Je moet dit jaar een 
plaatsnaambord maken voor Aalsmeer in carnavalstijd. Dit 
bord kan je hele team een etentje in The Beach opleveren, 
dus doe je best en bedenk een leuke naam en knutsel een 
fantastisch bord in elkaar! Vorig jaar won team De kleine 
keuregies de pechprijs, Het gebroken trekkoord. Het team 
won deze prijs omdat de captain zijn pols had gebroken. 
Het team heeft dus helemaal niet mee kunnen varen. Echte 
pech dus. Het bestuur hoopt dat de prijs dit jaar in de kast 
blijft staan, want dat zou betekenen dat er niemand pech 
krijgt! Dan is er dit jaar een hele speciale prijs die te ver-
dienen met een opdracht die je onderweg uit moet voe-
ren en na de fi nish, in polonaise, in moet leveren. Meer kan 
nog niet over deze opdracht verteld worden, maar er is een 
etentje bij The Beach mee te verdienen, dus doe je best! En, 
er moet er één de laatste zijn… En die ene, die verdient De 
rode lantaarn. Deze prachtige lantaarn mag mee naar huis 
en hoef je pas volgend jaar weer in te leveren. Mocht je nou 
niet in de prijzen vallen, geen nood. Het bestuur weet ze-
ker dat je ook dan aan het einde van de dag met een grote 
glimlach aan de dag terug denkt. Daar gaan het bestuur en 
alle vrijwilligers in ieder geval hun best voor doen!

Neem 1 ei 
per persoon mee!

Aalsmeer - Het wordt weer zomers warm aanstaande zaterdag 29 juni. De 15e Junior Pramenrace 
gaat, zoals het er nu naar uit ziet, onder hele zonnige omstandigheden gevaren worden. Daarom: 
Neem genoeg water mee en drink regelmatig. Gebruik zonnebrandcrème, meerdere keren per dag. 
Zet een pet of hoed op tegen de zon. Er is geen verkoop van drinken op het Stokkeland. Kijk uit met 
te warme verkleedkleren en zorg voor luchtige (lichte) kleding om oververhitting te voorkomen.

Belangrijk!!

Let op: Op het Stokkeland 

wordt dit jaar 

GEEN drinken verkocht!

MOGELIJK I.V.M. DE HITTE VERVROEGDE STARTTIJD 

HOUDT PRAMENRACE FACEBOOK EN WWW.PRAMENRACE.NL IN DE GATEN!
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Dichtbij een mooie dag Overal
dichtbij
Alfa Accountants en Adviseurs wenst 
alle jonge deelnemers aan de Junior 
Pramenrace 2019 een behouden vaart 
en heel veel plezier toe.

Alfa Accountants en Adviseurs
Witteweg 3
1431 GZ Aalsmeer 088 2531100

www.alfa.nl

Aalsmeer - Ook het comité van de Junior 
Pramenrace heeft zich gebogen over een 
aantal vragen over carnaval:
1. Wat is je favoriete carnavals-hit?
2. Waar denk je aan bij het woord carnaval?
3. Wat is je leukste herinnering aan carnaval?
4. Wat is je favoriete carnavalsoutfi t?

Sam Keessen  
1. Zonder enige twijfel is mijn favoriete hit 
‘Er staat een paard in de gang’ van André 
van Duin. Inmiddels zal de gang bij buur-
vrouw Jansen wel er wel helemaal vol mee 
staan, denk ik! 
2. Den Bosch. Hier heb ik voor het eerst car-
naval gevierd met een groep vrienden. We 
hadden ons zomers uitgedost, want in de 
cafeetjes zou het behoorlijk warm zijn. Het 
blijft natuurlijk wel februari. Bij het verla-
ten van het ene feestje om op zoek te gaan 
naar het andere feestje stonden we plotse-
ling in een sneeuwbui met een gierende 
vrieskou om de oren een frikandel te eten 
op een pleintje bij een snackkar. Gelukkig 
vonden we snel iets en hoe fantastisch is 
het om daarna met allemaal mensen die je 
nog nooit eerder had gezien een super ge-
zellige avond te hebben! 
3. Ha, ha, nou ik heb een paar jaar gewerkt 
in Zuid Limburg en verbleef in een hotel. 
Ik was net een paar weken begonnen en 
na het werk kwam ik maandagavond aan 
bij een hotel in de binnenstad. Ik kon mijn 
ogen niet geloven. Ik liep daar in pak met 
mijn koff er naar het hotel en daar werd op 
een echte Limburgse carnavalskraker een 
polonaise gehouden waarbij de mensen 
via de hoofdingang naar buiten liepen om 
vervolgens via een groot openstaand raam 
al zingend weer naar binnen te gaan. 
4. Dit is natuurlijk het knal oranje t-shirt 
met het Junior Pramenrace logo die alle Ju-
nior Pramenrace medewerkers zullen dra-
gen op 29 juni! Dank zij de inzet van onze 
medewerkers kan de 15e Junior Pramen-
race worden georganiseerd en daar ben ik 
samen met Pieter en Mieke heel trots op! 

Mieke Keessen
1. Het nummer ‘Het feest kan beginnen’ 

vind ik wel heel erg gaaf. Op de tweede 
plaats ‘Per spoor – Kedeng kedeng’. Carna-
val is niet compleet zonder deze nummers, 
dus ik hoop dat Kees Markman ze zal draai-
en op het Stokkeland!
2. Zodra ik ‘Carnaval’ hoor denk ik aan Poel-
gilderdam, aan de Antoniusschool en aan 
Kielegat (Breda). Poelgilderdam omdat Ku-
delstaart tijdens carnaval even van de aard-
bodem verdwijnt en Poelgilderdam hier-
voor terugkomt. Ik werk op de Antonius-
school (in Kudelstaart) en daar wordt car-
naval dan ook groots gevierd! Waarom ik 
aan Kielegat moet denken…
3. Ik heb een keer in het Zuiden van het 
land carnaval gevierd. Wat een beleve-
nis! Ze weten daar echt hoe je een feestje 
moet vieren! Met een groep vrienden wa-
ren we die kant op gegaan. We sliepen bij 
een vriendin die daar studeerde. Ik was 
verkleed als zwemmer, inclusief een bad-
eendje om mijn nek en een duikbril met 
snorkel op mijn hoofd. Ik ben erachter ge-
komen dat een snorkel in een café een hele 
andere functie krijgt! 
4. Ik ben een keer als cadeautje verkleed 
gegaan. Dezelfde outfi t als iemand draagt 
in de fi lm ‘Alles is liefde’. Ik werd er erg blij 
van en andere mensen ook. Hopelijk wordt 
de 15e Junior Pramenrace zaterdag ook 
weer een cadeautje voor iedereen!

Pieter Bol
1. Mijn favoriete carnavalshit is van de 
deurzakkers genaamd ‘Zak es lekker door’. 
Blijft een lekker nummer met mooie herin-
neringen.
2. Waar ik aan denk aan als ik het woord 
carnaval hoor is de stad Breda. Daar heb ik 
voor het eerst carnaval gevierd. En dat blijft 
voor mij altijd ‘echt fantastisch’.
3. Is ook Breda. Ik ging een blad drinken ha-
len, daarna moest je terug lopen. Het num-
mer ‘Zak es lekker door’ werd gedraaid en ik 
stond midden in de mensenmassa. Je raadt 
het al; het hele blad drinken ging de lucht 
in en ik was kletsnat! 
4. Uiteraard het t-shirt van de Junior Pra-
menrace!
 

Neem 1 kadetje, 

bolletje of puntje mee

Hits, herinneringen en favorieten
Junior Pramenrace comité
over Carnaval

In polonaise, het comité is er klaar voor!

Van links naar rechts: Pieter Bol, 
Mieke Keessen en Sam Keessen.
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wenst alle 
deelnemers veel 
plezier & succes!

DE TUIN 

Neem een schaar mee

Bij post �De Zotte Wilg� moet je de in-

leveropdracht inleveren. Dit jaar moet je 

een plaatsnaambord inleveren met daar-

op de carnavalsnaam van Aalsmeer. Wat 

dat is? Dat mogen jullie bedenken! Aa
lsmeer 

heeft namelijk (nog) geen carnavalsnaam�Aalsmeer - Het team de Junior Stenhuismaatjes heeft in 2018 de eerste prijs gewonnen 
van de Junior Pramenrace. Het team had een beker gewonnen en is getrakteerd op een 
etentje. Met het team en de captains is gezellig gegeten bij The Beach !

Aalsmeer - Ook dit jaar vaart er weer een 
echte juryboot mee met de Junior Pramen-
race. Want wie bepalen er nou welk team 
de Super praam prijs wint? Dat doet de ju-
ry dus. Kapitein Jacco Penne staat weer aan 
het roer deze dag. Voorzitter van de SPIE, 
Erna van den Heuvel, vaart, net als ieder 
jaar, ook weer mee. Helaas kunnen de bur-
gemeester en de wethouder dit jaar niet 
meevaren. Ze hebben aangegeven dat ze 
dit erg jammer vinden en wensen iedereen 
veel plezier.
Maar het blijft niet bij Jacco en Erna. Er 
stapt dit jaar een heuse prinses aan boord! 
Floor Mathijsen is dit jaar de Jeugdprinses 
Carnaval van Poelgilderdam. Helaas was 
Jeugdprins Aik Maarse verhinderd, maar 
nu vaart vriendin en hofdame Iris met Prin-
ses Floor mee. 
Kees van der Schilden heeft de halve winter 
(tot eind februari) in korte broek gelopen! 
Hij liet zich sponsoren om dit te doen en 
het sponsorgeld is naar het WNF gegaan. 
Kees heeft wel 1.065,95 euro kunnen done-
ren! Omdat het goede doel dit jaar Dieren-
tehuis Amstelveen is en Kees zich zo heeft 
ingezet voor (bedreigde) dieren leek hij 
ook zeer geschikt om plaats te nemen in de 
juryboot. Vriendin Jane gaat met Kees mee.
Alle opvarenden van de juryboot houden 
de hele race lang in de gaten hoe de teams 
zich gedragen, hoe de pramen eruit zien en 

of de deelnemers zelf een beetje aan car-
naval hebben gedacht toen ze hun kleren 
aantrokken die ochtend. Het team dat er 
het leukst uitziet, die de praam het mooist 
heeft aangekleed en het meest sportief 
speelt wint de Super 

Winnaar van Juniorrace in 2018
Stenhuismaatjes uit eten...

Luisteren naar Let’s Go voor opdracht
Radio Aalsmeer live erbij

Wie wint de Super praam prijs?
Heuse Jeugdprinses aan
boord van de juryboot

Aalsmeer - Ook dit jaar zal Radio Aalsmeer 
weer een rol spelen bij de Junior Pramen-
race. Ten eerste zal de geheime opdracht 
vrijdagavond 28 juni tussen 18.00 en 19.00 
uur bekend gemaakt worden in het radio-
programma Let’s go! Het is dus heel be-
langrijk dat je naar dit programma luistert, 
anders is er een opdracht die je zaterdag 
niet kunt uitvoeren…

Ten tweede verzorgt Radio Aalsmeer weer 
een live-uitzending vanaf het Stokkeland. 
Natuurlijk zal er toepasselijke muziek te 

horen zijn, maar de reporters van Radio 
Aalsmeer zullen ook verschillende mensen 
interviewen. Ongetwijfeld zullen ze van 
Prinses Floor willen weten hoe het is om 
een jaar lang Prinses te mogen zijn en wat 
ze tijdens het carnaval allemaal heeft moe-
ten en mogen doen. En het bestuur hoop 
dat ze Kees zullen vragen hoe het is om in 
korte broek te lopen terwijl er sneeuw ligt! 
Welke teams de reporters gaan intervie-
wen, is niet bekend. Maar, iets belangrijks 
te melden? Loop dan even naar de tent van 
Radio Aalsmeer.
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Kinderopvang is meer dan alleen een plek waar 
je kind naar toe gaat als je werkt. 
Solidoe heeft dat goed begrepen.

Bij ons kan je kind spelen, leren & ontdekken.
Met liefdevolle, professionele aandacht 

& veel plezier!

   

Verschillende 
soorten opvang in  

Aalsmeer,
Kudelstaart,
de Kwakel 

en Uithoorn

We wensen alle kinderen heel 
veel plezier en succes met 

de Junior Pramenrace! 
Zet hem op!!!

pramenrace.indd   1 18-06-19   12:08

Aalsmeer - Zaterdag 15 juni was de sport-
middag voor de Junior Pramenrace. Deze 
sportmiddag vond plaats in The Beach. Om 
15.00 uur stonden er elf teams klaar om te 
beginnen aan deze gezellige spelletjesmid-
dag. Maar de middag was niet alleen voor de 
gezelligheid. Naast het feit dat de Jan Sten-
huisbokaal te winnen viel, werd zo ook dui-
delijk wie er komende zaterdag als eerste 
mag starten tijdens de junior pramenrace. 
Er waren weer allemaal leuke spelletjes uit-
gezet. Zo was er een estafetterace waarbij 
je een toren moest bouwen. Je kreeg alleen 
een punt als je toren 8 blokken hoog was 
voor hij omviel. De grote hit van dit jaar was 
het kleedje hoppen. Veel ouders hebben dit 
zelf ook eens gedaan bij de sportavond voor 
de ‘grote’ pramenrace. Het viel nog helemaal 
niet mee om met z’n allen tegelijk de lucht in 
te springen zodat het kleed weer een stukje 
naar voren getrokken kon worden! Met het 
thema van dit jaar kon de verkleedrace na-

tuurlijk niet ontbreken. Er holde onder an-
dere een kikker, een bij en een cowboy heen 
en weer. Het ring SPIEtsen was echter de las-
tigste opdracht van dit jaar. Die vervelende 
ringen wilden maar niet om die pylonen. De 
echte hit van dit jaar was de hindernisbaan. 
Onder een zeil door tijgeren, met een balletje 
op een lepeltje slalommen, op een fl uitje bla-
zen en dan weer terug om de volgende aan 
te tikken. Na afl oop zat het zand echt overal! 

Tijdens het berekenen van de punten moes-
ten de captains deze hindernisbaan ook zien 
te overwinnen en dat ging er fanatiek aan 
toe. Na afl oop van deze captains race kwa-
men alle teams op het veld zitten om te ho-
ren wie er dat felbegeerde startnummer één 
had verdiend. Het team Kees Btjes had de 
meeste punten gescoord en zij mocht dan 
ook de Jan Stenhuisbokaal in ontvangst ne-
men en start komende zaterdag 29 juni om 
13.00 uur als eerste vanaf het Stokkeland.

Wie mag als eerste starten zaterdag?
Ring SPIEtsen en tijgeren 
tijdens de sportmiddag

Het goede doel is dit jaar Dierentehuis 
Amstelveen. Je moet dus iets inleveren 

voor de honden en/of katten in dit tehuis. 
Op de website en de Facebookpagina staan 

voorbeelden van wat de dieren 
daar eten. Je mag ook nog iets te spe-

len voor de dieren kopen of maken. 
Ook hiervan vind je voorbeelden op de 

website en Facebookpagina.

16 27 juni 2019
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Neem een zak 

Marshmellows mee

Aalsmeer - Ook dit jaar is er weer een rode draad spel tijdens 
de juniorpramenrace. Maar wat is een rode draad spel? Een 
rode draad spel is een spel dat door de hele race gespeeld 
wordt. Dit jaar is het een rebus. Bij iedere post waar je langs 
vaart hangt een A4’tje met daarom een plaatje en een aanwij-
zing wat je met de letters van het woord dat je op het plaat-
je ziet moet doen. Je ziet bijvoorbeeld een plaatje van een 
boom. Als daar dan ‘-bo’ achter staat, weet je dat je de let-
ters ‘om’ over houdt. Deze letters moet je dan onthouden (tip: 
schrijf ze op). Je hoeft bij de posten waar je meerdere keren 
langs vaart alleen de eerste keer de rebus maar op te lossen. 
Als je bij alle posten langs bent gevaren kun je alle letters ach-
ter elkaar zetten en dan vormt zich een zin. Deze zin is de op-
lossing van het rode draad spel en moet je als je over de fi nish-
lijn vaart met je hele team zo hard mogelijk roepen!

Poelgilderpraam

OK-team 1

De Bokkenrijders

Tot dat ‘t zinkt junior

De Rock Stars

Samen Een Team

De Buurtmeisjes

De Pennetjes

De Hu� erjes

Welpen

De Junior Wijzen uit het oosten

Nooit meer naar huis

Team Dirks Carnaval

Dolfi jnen

Aprameja

De Kees b’tjes

De kids van de Vlijt

Neem voldoende drinken 
mee, smeer je goed in met 
zonnebrandcreme en draag 
een petje of een hoedje. 
Dit geldt ook voor mensen 

die langs de kant 
gaan kijken.

Roep het maar bij de fi nish!
Woorden vormen met
het Rode draad spel
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Thema avond in Voor Elkaer
Vrijdag 28 juni kunt u genie-
ten van een Belgische avond!  
Heeft u zich al opgegeven?

Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 28 juni bent u van 
harte welkom in de inloop 
Odense in het gebouw van 
Ontmoetingscentrum Irene, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
Deze middag om 14.30 uur 
thema Artis; een �lmpje van 
20 jaar geleden die we gaan 
vergelijken met beelden van 
nu.

IJsje met een wijsje
Op woensdag 3 juli komt de 
mooiste ijskar van Nederland 
met heerlijk vers ijs. U heeft de 
keuze uit de smaken vanille, 
kersen, stracciatella of aardbei. 
‘‘Grietje uit de polder’’ komt 
met haar accordeon voor de 
vrolijke wijsjes. U bent van 
harte welkom om 15.00 uur in 
de grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer. 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 3 juli kunt u
genieten van o.a. lichtge-
bonden kaassoep, stokbrood  
met kruidenboter, gebraden 
procureur rollade, rode wijn 

saus, gestoofde appeltjes, rösti 
aardappelen, witte kool 
salade en een bitterkoekjes 
bavarois met slagroom naar 
keuze voor maar € 14,-.
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.

Vrijdag 5 juli kunt u
genieten van o.a. een
lichtgebonden minestrone 
soep, stokbrood met kruiden
boter, kip spies, kerriesaus,
witlof met ham en kaassaus,
spicy aardappelen, Griekse 
salade en een sorbet met 
vruchtjes en slagroom
voor € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

IJsje met een wijsje
in Wijkpunt Voor Elkaer
Op vrijdag 12 juli komt de 
mooiste ijskar van Nederland 
met heerlijk vers ijs. Samen 
met Bert Groen, die het piano-
spel zal verzorgen, wordt het 
een gezellige middag. U bent 
van harte welkom van 14.30- 
16.00 uur tijdens de activiteit 
‘‘Musica’’.  De kosten bedragen  
€ 2,50. 

Thema avond in Voor Elkaer

Activiteiten overzicht

Vijfde generatie bij Nieuwendijk
Nu in de showroom: De 
nieuwe Renault Clio
Aalsmeer - Renault-dealer Nieu-
wendijk presenteert de volledig 
nieuwe Clio. Sinds de introductie 
van de eerste generatie in 1990 
zijn circa vijftien miljoen exem-
plaren verkocht. Daarmee is de 
Clio wereldwijd het bestverkoch-
te model van Renault. Sinds 2013 
staat de Clio zelfs aan de top van 
het B-segment in Europa, sinds 
2012 noteert Renault elk jaar 
wéér hogere verkoopcijfers voor 
de Clio. Met zijn Euro NCAP-sco-
re van vijf sterren zet de nieuwe 
Clio de traditie voort op het ge-
bied van toonaangevende veilig-
heid. Samen met de rijdynamiek, 
het comfort en het hoge kwali-
teitsniveau, die voorrang kregen 
bij het ontwerp- en productiepro-
ces, pro� leert de nieuwe Clio zich 
als de beste Clio ooit.

Moderner en atletischer
De vijfde generatie Clio is op-
nieuw moderner en atletischer 
en bezit hetzelfde DNA dat al bij-
na dertig jaar verantwoordelijk is 
voor succes. Het nieuwe model 
bouwt voort op de sterke punten 
van de vorige generaties. Net als 
de Clio I van 1990 bezit de nieu-

we generatie ‘alle kenmerken van 
een geweldige auto’. Het model 
is voorzien van technologie uit 
duurdere modellen zoals de Mé-
gane en Espace. Net als de Clio II 
biedt hij indrukwekkende interi-
eurruimte en hoogstaand com-
fort. Net als de Clio III heeft hij op-
nieuw een kwalitatief hoogwaar-
diger uitstraling. Net als de Clio IV 
heeft de nieuwe Clio een krach-
tige uitstraling, met een design-
taal die het gehele aanbod van 
Renault heeft geïnspireerd en is 
uitgegroeid tot een handelsmerk 
van Renault.

Bewonderen en testen
“Vorige week mochten wij de 
nieuwe Clio’s ophalen en vanaf 
deze week staan de eerste nieu-
we modellen bij ons in de show-
room. Wij nodigen iedereen uit 
om hem te komen bewonderen 
en natuurlijk ook te testen. Daar-
naast kunnen wij ‘m nu ook aan-
bieden met 1.000 euro extra in-
troductie-voordeel. Benieuwd 
wat je voor je huidige auto terug-
krijgt? Kom dan snel even bij ons 
langs”, zegt Kees Nieuwendijk, di-
recteur bij Renault Nieuwendijk.

EY Entrepreneur of The Year 2019
John Celie strijdt om titel 
Aalsmeer - De Aalsmeerse onder-
nemer John Celie is met Groen-
land B.V. genomineerd voor de 
titel EY Entrepreneur Of The Year 
2019. Wethouder Robert van 
Rijn van de Gemeente Aalsmeer 
maakte van deze gelegenheid 
gebruik om samen met Debbie 
Borst en Kirsten Verhoef van On-
dernemend Aalsmeer langs te 
gaan bij John Celie en hem te fe-
liciteren met deze prachtige no-
minatie.

Ondernemers op voetstuk 
Het EY Entrepreneur Of The Year 
programma wordt door EY we-
reldwijd georganiseerd. Dit pro-
gramma is bedoeld om onder-
nemerschap nadrukkelijk op een 
voetstuk te zetten en onderne-
mers aan te moedigen en te on-
dersteunen om het beste uit zich-
zelf, hun cliënten en hun mede-
werkers te halen. 

Verkiezing
De genomineerde ondernemers 
presenteren zich op 4 september 
aan een onafhankelijke jury. John 
Celie (Groenland) gaat het op-
nemen tegen Atilay Uslu (Coren-
don), Siert Wijnia (Ultimaker) en 
Jeroen van Glabbeek (CM.com). 

Een jury kiest de � nalisten uit. Op 
2 oktober worden de winnaars 
bekend gemaakt. 

Sierteelt branche
John Celie is met Groenland B.V. 
uit Aalsmeer genomineerd voor 
deze prestigieuze ondernemers-
prijs. Groenland staat voor inno-
vatief en ecologisch verantwoord 
ondernemerschap. De duur-
zame bedrijfsvoering is veran-
kerd in het doen en laten en uit 
zich in een hoge mate van ecolo-
gisch bewustzijn en maatschap-
pelijke betrokkenheid. In het ma-
ken van keuzes weegt bij Groen-
land de impact voor mens en mi-
lieu zwaar mee met als doel een 
duurzaam fundament te leggen 
voor de toekomst. 
John Celie: “Het is voor mij de uit-
daging om de duurzame bedrijfs-
voering van Groenland en de sier-
teelt branche op de kaart te zet-
ten door deze nominatie. We 
gaan ontzettend ons best doen 
met elkaar om de � nale te berei-
ken en de award in de wacht te 
slepen.” 
Op de hoogte blijven van deze 
verkiezing? Houd dan ey.nl/eoy 
en groenland-b.v./nieuws in de 
gaten!

Van links naar rechts: Debbie Borst (Ondernemend Aalsmeer), wethou-
der Robert van Rijn, John Celie (Groenland), Ingrid Celie (Groenland) en 
Kirsten Verhoef (Ondernemend Aalsmeer).

DownTown Ophelia heel geslaagd
De kracht van Down: ‘Ik 
ben anders, net als jij’
Aalsmeer - Zaterdag 22 juni 
droeg één van de medewerkers 
van DownTown Ophelia een T- 
shirt waarop de volgende tekst: Ik 
ben anders, net als jij! En die tekst 
slaat nu precies de spijker op zijn 
kop! Want de hoofdrolspelers van 
deze dag zijn inderdaad anders. 
Maar zij maken wel onderdeel 
uit van onze maatschappij en ei-
sen daarom ook gewoon hun ei-

gen plek op. Niet dat zij deze voor 
zichzelf kunnen afdwingen, daar-
voor hebben zij hun ouders, opa’s 
oma’s, broers en zussen nodig 
en de vele beroepskrachten. Zij 
zullen nooit burgemeester wor-
den, maar kunnen hem wel ont-
moeten. En dat gebeurde op de-
ze feestelijke zonovergoten dag 
tijdens DownTown Ophelialaan 
waar alle ondernemers en spon-
soren en de vele sympathieke 
vrijwilligers een bijdrage lever-
den. Het is de saamhorigheid die 
juist deze groep teweeg brengt. 
Hun spontaniteit, puurheid werkt 
zo aanstekelijk dat er de hele dag 
alleen maar blije mensen rondlo-
pen. Er is geduld en tijd voor ie-
dereen. Het is een samensmel-
ting van iedereen mag er zijn! 

Burgemeester in spijkerbroek
De dag begon met een optocht 
achter het Jachthoornkorps Ku-
delstaart. De in oranje geklede 
Downies werden zwaaiend bin-
nen gehaald. In afwachting van 
het o�  ciële moment werd er mu-
ziek gedraaid waardoor de stem-
ming er op voorhand al goed in 
zat. De burgemeester in spijker-
broek, maar wel met ambtske-
ten, hield een vriendelijke toe-
spraakje: “Lieve mensen wat een 
mooie dag vandaag. Wat een rijk-
dom om dit met elkaar te bele-
ven. Ik vind het een eer om de-
ze dag, waar wij erkenning aan 
elkaar geven en waar ruimte is 
om eigen talenten te ontdekken, 
te mogen openen.” Van zijn kant 
ook veel complimenten aan de 
bedrijven, winkeliers, sponsoren 
en de vele vrijwilligers. Hij ein-
digde als volgt: “Heel veel plezier 
vandaag en een applaus voor je-
zelf!” Of de belofte van opper-
stalmeester Robbie Ojevaar; “Jul-
lie mogen allemaal de ambtske-
ten van de burgemeester knuf-
felen”, werd ingelost was niet ge-
heel duidelijk, want burgemees-

ter Guido Oude Kotte moest in 
gezwinde pas naar Kudelstaart 
voor een volgend optreden. Ope-
ra Familia ontbrak ook deze keer 
niet op DownTown Ophelia. Voor 
de derde keer op rij openden zij 
de dag die in het teken stond van 
heerlijk meezing- en dansmuziek. 
Hun CD: De kracht van Down, 
ging grif van de hand en er wordt 
uitgekeken naar hun theaterpro-
ductie waar Downies centraal 
staan. Het publiek moest bij be-
paalde - zelf geschreven teksten - 
van het bij Downies meest favo-
riete familie trio een traantje weg-
pinken. “Het is zo herkenbaar”, 
was één van de reacties. Naast de 
marktkramen, viel er nog meer 
te beleven: Bloemschikken, je ei-
gen eierkoek versieren, arm- en 
haarbanden maken, leren teke-
nen naar het idee van Walt Dis-
ney. Bij een standje van Boeren-
vreugd konden konijntjes wor-
den geknu� eld. Lekker een bal 
knallen in het doel kon bij de Ra-
bobank; je had de keuze tussen 
voetbal, handbal en hockey. Een 
snelheidsmeter gaf aan hoe hard 
de bal gegooid werd. Natuurlijk 
was er ook een loterij. Vrijwilligers 
in gele T-shirts - je kwam niet om 
ze heen en dat was nu precies de 
bedoeling - wilden zoveel moge-
lijk geld ophalen voor het goe-
de doel. Padma en Rick moch-
ten Rinus van Radio Aalsmeer as-
sisteren. De gesponsorde prijzen 
zorgden voor vrolijke gezichten. 
De gehele dag was er het enthou-
siaste optreden van Danny Terp, 
prachtig hoe deze zanger ieder-
een spontaan aan het dansen en 
zingen kreeg. DJ Wally, Dennis de 
zingende DJ - ook met hun pres-
tatie was niets mis - en Sasja Brou-
wers die de Downies aan haar 
voeten vond. 

Modeshow
Voor de modeshow had Christi-
aan Sijnen van Gentlemen’s Place 
de mannen perfect aangekleed. 
Evenals voorgaande jaren had hij 
goed met hen geoefend en als 

volleerde mannequins - alleen bij 
hen geen uitgestreken gezichten 
maar spontaniteit - � aneerden zij 
over de catwalk. En bedenker van 
DownTown Ophelia - Ingrid Kra-
nenburg eigenaar van Teddy’s - 
had haar kroost ook weer van vro-
lijke kleding voorzien. Denise Mo-
de maakte van twee meiden ech-
te dames. Bij Shoeby’s mochten 
twee deelneemsters zelf hun out-
� t kiezen, daarbij geholpen door 
een heuse styliste. Dorcas lever-
de ook weer een aandeel waar-
door het een bonte stoet van veel 
vrolijkheid werd. Dat iedereen de 
kleding mocht houden zorgde 
voor een luid applaus.

Down Town Ophelia en meer
Ieder jaar wordt er uitgekeken 
naar deze bijzondere dag. Maar 
het gaat de organisatie: Frank, 
Heidie, Ilse, Ingrid, Kim en Karin, 
om meer. Wat zij willen is Dow-
nies aan betaald regulier werk 
helpen. Met deze dag tonen zij 
aan dat dit zeker - met wat extra 
begeleiding - tot de mogelijkhe-
den behoort. Op alle locaties wa-
ren Downies aan het werk. Daar-
om was het ook goed dat De 
Schelp; voor Speciaal onderwijs 
en Voortgezet Speciaal Onder-
wijs met een stand aanwezig was. 
De school ziet zichzelf als leerla-
boratorium waarin op een veilige 
manier aan een zelfstandigheid-
ontwikkeling wordt gewerkt. Van 
groot belang voor het gevoel van 
eigenwaarde voor de leerling en 
ook goed voor de maatschappij. 
Ons Tweede Thuis (OTT) kent de 
verlengde Leerweg, een opstap-
je naar een reguliere baan. Ook 
Brownies & Downies - ooit opge-
zet in het Brabantse Veghel - had 
een eigen informatie stand. Voor 
de organisatie waren er veel com-
plimenten voor deze geslaagde 
dag. Allen gingen naar huis met 
een verdiend potje gevuld met 
‘liefde’. . 
Janna van Zon 

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Iedereen weet wel wat een 
kerkhof is. Volgens de digitale 
Van Dale, Wikipedia: een ruim-
te rondom de kerk, onder meer 
gebruikt voor begravingen. Mijn 
beschrijving is de volgende…

Men komt er niet graag. Je 
vindt er stenen met namen van 
allen die ons zijn voorgegaan. 
Het ene graf is netjes onder-
houden, bij het andere kun je 
de letters niet meer lezen door 
het vele onkruid, wat misschien 
wel duidt op weinig bezoek de 
laatste jaren. Door de jaren 
heen kunnen ook de monumen-
ten nog eens schots en scheef 
gaan staan. 

In de uitvaartbranche zijn door-
gaans niet veel mogelijkheden. 
Het is begraven of cremeren. 
Maar… inmiddels is er ook nog 
een alternatief bij het begraven, 
natuurbegraven. Volgens Wiki-
pedia: een natuurbegraafplaats 
is een begraafplaats waar de 
graven zijn gesitueerd op een 
gekozen plek in een natuurlijke 
omgeving. Sommige natuurbe-

graafplaatsen liggen in een bos- 
of parkachtig landschap.

Ik zal het verder verduidelijken. 
Men kiest zelf een plekje uit. Je 
ontvangt dan de GPS coördina-
ten, zodat je de plek altijd weer 
terug kunt vinden. Het graf 
markeer je alleen met vergan-
kelijk materiaal, zoals bijvoor-
beeld een dunne houten boom-
schijf, waarop je een naam kunt 
zetten. 

Wanneer je op een natuurbe-
graafplaats wandelt, waan je je 
volledig in de natuur. Bomen, 
struiken, vogels, water, noem 
maar op. Het is een ideale om-
geving om je verdriet een plekje 
te geven.

Zeven jaar geleden startten wij 
een initiatief, de eerste natuur-
begraafplaats in Noord-Holland. 
Net boven Alkmaar maken wij 
van 24 ha grasland een recrea-
tiepark van 13 ha, met aanslui-
tend een natuurbegraafplaats 
van 11 ha. Nog dit jaar wordt 
met de aanleg begonnen.

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de 
maand heeft Dunweg Uitvaart-
zorg inloopspreekuur. Dit is van 
9.00 - 10.00 uur in Hoofddorp 
en van 10.00 - 11.00 uur bij Be-
graafplaats Zwanenburg. Loop 
gerust binnen voor informatie 
over wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. De 
koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Terug naar de natuur

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Terug naar de natuur?
www.geestmerloo.nl

Grote passie voor techniek
Cor Millenaar tien jaar 
Mercedes-Benz Dealer
Aalsmeer - Al vanaf zijn geboorte 
bevindt Cor Millenaar zich tussen 
auto’s en techniek. Het vrachtwa-
genbedrijf van Millenaar Trans-
port in Oude Meer is gestart door 
zijn opa en later voortgezet door 
zijn vader en ooms. Cor besloot 
echter niet in het familiebedrijf te 
gaan werken, maar koos voor het 
technische gedeelte in het auto-
vak. “De passie voor techniek, het 
sleutelen aan auto’s zat er bij mij 
al vroeg in”, vertelt de onderne-
mer. Hij volgde een technische 
opleiding, liep stage bij verschil-
lende autobedrijven en kwam 
in aanraking met een automerk 
waar hij nog altijd liefdevol over 
spreekt en zich uiteindelijk ook 
in gespecialiseerd heeft: Merce-
des-Benz. 

Eerder uit dienst
Na zijn opleiding ging Cor in mi-
litaire dienst, maar al snel wacht-
te de eerste uitdaging. Hij kreeg 
een schrijven van Mercedes-Benz 
in Amsterdam met de vraag of hij 
wilde komen werken bij het be-
drijf in de hoofdstad. Voor Cor de 
manier om twee maanden eerder 
uit dienst te komen. 
Na anderhalf jaar werd hij werk-
plaatschef van de bedrijfswagen-
werkplaats met 28 monteurs. Het 
eigen bedrijf, net als z’n vader, 
bleef kriebelen en hij besloot in 
2002 de stap tot zelfstandig on-
dernemer te nemen. Hij startte 
in Bovenkerk zijn Mercedes-Benz 
G-center als G-klasse specialist. 
In 2009 wist hij de o�ciële Mer-
cedes-Benz dealer status te ver-
werven en was Mercedes-Benz 
dealer Cor Millenaar BV een feit. 
In 2011 zijn beide ondernemin-
gen, Cor Millenaar BV en G-cen-
ter BV verhuisd naar de Oostein-
derweg 340. 
De ogen werden vervolgens ook 
gericht op de oldtimers van Mer-
cedes-Benz en hier hebben Cor 
Millenaar en zijn team zich in-
middels eveneens in gespeciali-
seerd. In 2012 mocht hij het cer-
ti�caat voor o�cieel Mercedes-
Benz Classic Partner in ontvangst 
nemen. Het laatste hoogtepunt 
voor Cor Millenaar en zijn team is 

het behalen van het Merces-Benz 
certi�caat voor het kwaliteitspro-
gramma ‘Integrale Aanpak’. 

Technische kennis
Volgens de ondernemer heeft hij 
dit vooral te danken aan de gro-
te kennis aan techniek. Zijn be-
drijf is in 2018 uitgeroepen tot 
beste Merecedes-Benz werk-
plaats van Nederland en de note-
ring blijft jaarlijks hoog. Het past 
precies in de passie van Cor. Au-
to’s zijn mooi, maar wat onder de 
motorkap zit is vele malen mooi-
er. Zelf heeft hij, zoals hij zelf aan-
geeft, helaas geen tijd meer om 
aan de techniek te werken, maar 
nog altijd is hij regelmatig in de 
werkplaats te vinden om met me-
dewerkers plannen in deze te be-
spreken. Naast particuliere voer-
tuigen zijn er ook veel speci�e-
ke auto’s in de garage bij Cor Mil-
lenaar die niet alleen een onder-
houdsbeurt krijgen, maar vaak 
een grotere upgrade. 

Restauratie oldtimers
Een rondgang door het bedrijf 
leert dat het niet alleen moto-
ren zijn die onder handen wor-
den genomen. Cor wijst naar een 
prachtige Mercedes-Benz cabri-
olet. “Hier zitten al zeker 1000 
werkuren in, maar als deze auto 
geheel gerestaureerd is, betekent 
dit een enorme waardestijging 
voor de eigenaar.” Er wordt ge-
bruik gemaakt van originele on-
derdelen, zoals in dit geval het ty-
perende houten dashboard en de 
leren bekleding van Mercedes-

Benz. “De motor halen we hele-
maal uit elkaar en zorgen dat de-
ze uiteindelijk weer als een zon-
netje loopt.”

Samenwerken
Cor Millenaar is de man niet die 
zich louter en alleen concentreert 
op zijn bedrijf. Verbinden en sa-
menwerking heeft hij hoog in 
het vaandel en met collega-on-
dernemers is hij op vele fronten 
actief. “Het is zo belangrijk, sa-
men kun je veel meer”, zegt hij 
vol overtuiging. Trots is hij op het 
vorig jaar opgerichte MVO Plat-
form Aalsmeer waarin hij samen-
werkt met mooie partners als Ce-
lie Plant, Loogman, Koninklijke 
De Vries scheepsbouw en de ge-
meente Aalsmeer. “Geweldig dat 
ik met mijn bedrij�e met bijna 
25 medewerkers met hen mag 
samenwerken. Daar ben ik best 
trots op”, zegt hij bescheiden. 
Trots mag deze ondernemer ze-
ker zijn op zijn eigen bedrijf op 
totaal 4.500 vierkante meter aan 
de Oosteinderweg 340. Hij zegt 
eerlijk dat het niet altijd ‘koek en 
ei’ is, er ook door forse dalen is ge-
gaan, maar zijn wilskracht en ge-
loof in zijn team is enorm. “Ik ben 
trots op mijn bedrijf en mijn me-
dewerkers. We blijven de lat hoog 
leggen. Samen staan we voor 
kwaliteit en service met hoofdlet-
ters, voor onze passie techniek en 
voor de liefde voor het merk Mer-
cedes-Benz.” 

Jubileum
Zeventien jaar is Cor Millenaar in-
middels zelfstandig ondernemer, 
maar het aankomende feestje dat 
gevierd gaat worden heeft te ma-
ken met het feit dat Cor Millenaar 
tien jaar o�cieel Mercedes-Benz 
Service Dealer is. “We hebben er 
met ons hele team hard voor ge-
werkt”, zegt de ondernemer die 
uitkijkt naar het jubileumfeest-
je. Voor genodigden is dit op vrij-
dag 5 juli en de o�ciële opening 
wordt samen met Huub Dubbel-
man, voormalig Hoofd Press & 
Corporate Communications van 
Mercedes-Benz Benelux, verricht.
Op zaterdag 6 juli is iedereen, 
jong en oud, welkom op de Expe-
rience Day van 11.00 tot 16.00 uur 
in en rond de showroom en werk-
plaatsen aan de Oosteinderweg 
340. Meer weten? Kijk op www.
cormillenaar.nl/10jaar.
Door Jacqueline Kristelijn

‘Garden Village’ 
krijgt vorm

Aalsmeer - Het nieuwbouwpro-
ject ‘Garden Village’ vordert ge-
staag. In dit project worden 24 
designhuizen gebouwd die stuk 
voor stuk zijn uitgekozen door de 
kopers zelf. De bewoners konden 
hun woning kiezen uit een uit-
gebreide woningbibliotheek van 
meer dan vijftig verschillende de-
signhuizen, ontworpen door be-
kende Nederlandse architecten, 
zoals onder andere de architec-
ten CIE, Luud van Ginneken en 
Henk Korteweg. Ieder huis is an-
ders en dat zorgt straks voor een 
gevarieerd, uniek en opvallend 
straatbeeld in Garden Village aan 
de toekomstige Charles Gabrij-
weg (langs de burgemeester Kas-
teleinweg). Projectontwikkelaar 
is WeBuildHomes en de wonin-
gen worden gebouwd door Boer 
Bouw.

Zaterdag verkoop nieuwe artikelen
Zomermarkt bij Ceres
Uithoorn - Regelmatig ontvangt 
Stichting Ceres nieuwe artikelen. 
Vaak nog in de originele verpak-
king. Ceres wil deze artikelen ui-
teraard ook graag verkopen. En 
dat doet Ceres uiteraard tegen 
kringloopprijzen. Daarom wordt 
op zaterdag 29 juni van 10.00 tot 
16.00 uur een zomermarkt geor-
ganiseerd. Op een aparte afdeling 
worden dan alleen nieuwe artike-
len aangeboden. Uiteraard is de 
winkel ook gewoon open om ar-
tikelen te kopen die zo goed als 
nieuw zijn. 

Extra mensen voor taxeren en repareren
ABS Pijnaker Autoherstel 
opent Hagelcentrum
Aalsmeer- Door de stevige ha-
gelbuien van eerder deze maand 
hebben veel auto’s �inke schade 
opgelopen. Misschien ziet u het 
niet op het eerste gezicht, maar 
vooral in het dak kunnen soms 
tientallen tot wel honderden klei-
ne deukjes ontstaan. Bij ABS Au-
toherstel Pijnaker in Aalsmeer 
hebben ze de nodige maatrege-
len genomen. In het speciaal in-
gerichte hagelcentrum kunnen 
zij snel uw schade taxeren en een 
afspraak met u maken voor repa-
ratie. 

Uitdeuken
Wanneer een auto door de hagel 
is beschadigd, wordt deze scha-
de meestal gerepareerd met de 
uitdeuken-zonder-spuiten-tech-
niek. De deukjes worden er als 
het ware uit gemasseerd. Paul 
Pijnaker, eigenaar van ABS Auto-
herstel Pijnaker: “Soms zie je het 
in eerste instantie niet eens maar 
soms heeft een dak van een auto 

wel honderden deukjes. Als je die 
niet repareert dan kunnen deze 
op termijn gaan doorroesten. In 
veel gevallen zijn klanten overi-
gens ook verzekerd tegen hagel-
schade.”. 

Taxeren en repareren
Vanwege het grote aantal auto’s 
met hagelschade heeft ABS au-
toherstel Pijnaker een hagelcen-
trum ingericht op de eerste ver-
dieping van het bedrijf. Er zijn ex-
tra mensen ingeschakeld die de 
schade kunnen taxeren en het 
reparatietraject in gang kunnen 
zetten. Uw auto laten controleren 
op hagelschade? Het Hagelcen-
trum is elke werkdag geopend 
tussen 08.00 en 17.30 uur. Langs-
komen kan zonder vooraf een af-
spraak te maken.
ABS Pijnaker Autoherstel is ge-
vestigd op het Schinkeldijkje 2 
(vlakbij Loogman tanken en was-
sen) en is telefonisch bereikbaar 
via 020-6478001.

Slechtvalken zijn uitgevlogen!
Watertoren gaat weer 
open op zondagmiddag
Aalsmeer - De jonge slechtval-
ken zijn inmiddels uitgevlogen 
(wederom 4 stuks) en dit bete-
kent dat de Aalsmeerse waterto-
ren ingaande komende zondag-
middag 30 juni weer geopend 
kan worden voor alle publiek. Tus-
sen 13.00 en 17.00 uur kan ieder-
een het binnen-interieur van de-
ze unieke watertoren bewonde-
ren en zien hoe men in vroege-
re tijden extra waterdruk binnen 
het regionale drinkwaterleiding 

systeem bewerkstelligde. En er 
is uiteraard de mogelijkheid om 
naar boven te klimmen via trap-
pen en trapjes - langs twee giga 
waterreservoirs - om daarna op 
de buitentrans van circa 50 me-
ter hoogte een prachtig uitzicht 
te hebben over Aalsmeer en haar 
verre regio. Vanuit iedere hoek 
heeft men zicht tot zelfs Utrecht 
aan toe, mits de weersomstandig-
heden hiervoor geschikt zijn. Te-
vens zijn dan de havens van Am-
sterdam te zien, de Arena, Hoofd-
dorp en Haarlem, uiteraard Schip-
hol met dalende en opstijgende 
vliegtuigen en is er zicht op Al-
phen aan de Rijn. Aalsmeer zelf 
en de Westeinderplassen liggen 
voor de voeten en kunnen tot in 
detail bewonderd worden. Deze 
zondagmiddag 30 juni wordt dus 
weer gestart met de openstellin-
gen: dankzij de bereidwilligheid 
van de vrijwilligers gaat de water-
toren de komende maand iedere 
zondagmiddag open, dus in deze 

vakantie maand is er uitgebreid 
de mogelijkheid om naar boven 
te klimmen. Momenteel probeert 
het bestuur van de beheers stich-
ting het zo te regelen, dat ook in 
de maand augustus zoveel mo-
gelijk zondagmiddagen de wa-
tertoren geopend kan zijn. Wan-
neer men naar boven wil, is en-
treeprijs voor kinderen 1 euro en 
voor volwassenen 2 euro. De en-
treeprijs kan zo laag worden ge-
houden, mede dankzij een groot 
aantal donateurs, die de waterto-
ren en de activiteiten hierin een 
warm hart toedragen.

Horen in de Toren 
In het kader van het cultuurpro-
ject ‘‘Horen in de Toren’ komen 
binnenkort groepen basisschool 
kinderen uit Aalsmeer en verre re-
gio naar de watertoren toe voor 
een uitleg, de beklimming uiter-
aard en een akoestisch intermez-
zo binnen de toren.

Westeinder Water Week
Vandaag, donderdag 27 juni, 
wordt een aantal groepen school-
kinderen ontvangen die deelne-
men aan de activiteiten van de 
Westeinder Waterweek. Kortom, 
weer volop actie in het unieke 
rijksmonument van Aalsmeer!

Fiets mee met 
Pedaalridders

Aalsmeer - Op donderdag 4 ju-
li trekken de Pedaalridders van 
de OVAK er weer op uit. De �ets-
tochten zijn iedere eerste don-
derdag van de maand. De groep 
vertrekt om 13.30 uur van het 
parkeerterrein van het zwembad 
aan de Dreef en de �etstocht gaat 
dit keer richting het Amsterdam-
se Bos. De route kan zowel indivi-
dueel als in de groep ge�etst wor-
den en kan opgehaald worden bij 
de start. Bij de rust ontmoet men 
elkaar weer. Lidmaatschap van de 
OVAK is verplicht.

Winst Bets en 
Coby op Soos

Kudelstaart - Iedere donder-
dag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjas-
sen en jokeren staan op het pro-
gramma en kaartliefhebbers wor-
den uitgenodigd eens een keer 
aan te schuiven. Nieuwe kaarters 
worden meer dan welkom gehe-
ten, maar natuurlijk ook de trou-
we kaarters die op 20 juni weer 
kwamen klaverjassen of jokeren 
voor de eer. Ook tijdens de va-
kantieperiode wordt er wekelijks 
gekaart. Het jokeren is gewonnen 
door Bets Teunen met 364 pun-
ten, Nico de Ron werd met 549 
punten tweede en Riet Pothuizen 
met 739 punten derde.
Bij het klaverjassen was deze 
week Coby van Weerdenburg 
met 5033 punten de beste, ge-

volgd door Coby Bouwmeester 
met 4803 punten en Huub Bouw-
meester met 4674 punten. De 
poedelplaats was deze week voor 
Nic de Jong met 4162 punten.
Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, telefoon 0297-340776.

De nieuwe artikelen worden niet 
alleen ingebracht bij het maga-
zijn van Stichting Ceres in Uit-
hoorn, maar ook bij inboedel rui-
mingen worden vaak nieuwe arti-
kelen aangetro�en. 

Goede doelen
Via deze Zomermarkt probeert de 
door de ANBI erkende Stichting 
extra geld te genereren voor de 
goede doelen die zij ondersteunt.
Dit jaar heeft Stichting Ceres al-
weer diverse goede doelen kun-
nen ondersteunen. 

Zoals men van Stichting Ceres on-
derhand gewend is, maakt Ceres 
een gezellige dag van deze 29e 
juni. Voor iedereen is er een kop 
ko�e of thee te krijgen. En uiter-
aard voor de kinderen een glas li-
monade. Adres is Industrieweg 33 
in Uithoorn. 
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Ondernemersvereniging Meer Aalsmeer blij met wethouders

Concept Centrumvisie: 
“Nu de vaart erin houden”
Aalsmeer - De ondernemers van 
Meer Aalsmeer zijn blij met de 
concept Centrumvisie. Ze zijn ver-
heugd dat nu stappen zijn gezet 
voor een nieuw toekomstbesten-
dig centrum en hopen dat snel 
aangevangen kan worden met 
de vernieuwing van het winkel-
gebied. De huidige inrichting van 
het gehele Centrum is zo’n twin-
tig jaar oud en is gedateerd, vol-
doet absoluut niet meer aan de 
eisen van deze tijd. Te laat acht 
het bestuur van Meer Aalsmeer 
het nog niet voor de Zijdstraat. 
De winkelstraat heeft zeker toe-
komst en er liggen veel kansen, 
onder andere wat toerisme be-
treft.

Economische bouwstenen
De Centrumvisie kent een lang 
verleden. De eerste plannen da-
teren zelfs uit 2005. Er was een 
ontwerp om het Raadhuisplein 
meer te betrekken bij de winkel-
straat, maar dit idee belandde na 
de verkiezingen in een bureaula. 
In 2009 volgt een nieuwe stap. In 
de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 
wordt het Centrum benoemd tot 
hoofdwinkelstraat van Aalsmeer. 
En weer bleef het lange tijd stil. 
Medio 2016 wordt de concept 

Centrumvisie voor inspraak vrij-
gegeven. Deze wordt wegens ve-
le (negatieve) reacties stil gelegd. 
In 2017 volgt een nieuwe start. De 
gemeente pakt het anders aan en 
vraagt onder andere het bestuur 
van Meer Aalsmeer om samen 
met pandeigenaren en onderne-
mers gezamenlijk gedragen eco-
nomische bouwstenen voor het 
winkelgebied op te stellen, die 
als input kunnen dienen voor een 
aangepaste Centrumvisie. “En na-
tuurlijk hebben wij dit verzoek 
opgepakt en zijn aan de slag ge-
gaan”, vertellen de bestuursleden 
Christiaan Sijnen, Dirk Box en Jan 
Sparnaaij. “We zijn gaan wande-
len en willen nu verder. We moe-
ten niet weer op een bankje gaan 
zitten en wachten”, zegt Sijnen �-
loso�sch. De drie heren zeggen 
blij te zijn met de wethouders 
Van Duijn en Van Rijn. “De wet-
houders zijn positief en willen er, 
net als wij, de vaart inhouden.” 
Het drietal zegt zeker potentie 
te zien voor het winkelgebied. 
Aalsmeer is een bruisende en ac-
tieve gemeente en na de vernieu-
wing van de inrichting is Sijnen 
er van overtuigd dat nieuwe on-
dernemers zich melden. “De Lidl 
heeft niet voor niets acht jaar ge-

probeerd zich in het centrum te 
vestigen.” 

Bruisend en gezellig
Bijna twee jaar is in breed over-
leg gewerkt aan de conceptvisie. 
Na de startbijeenkomst met al-
le ondernemers en pandeigena-
ren in april 2017 is een werkgroep 
opgericht om het proces naar de 
economische bouwstenen te be-
geleiden. De werkgroep is meer-
dere malen bij elkaar geweest en 
heeft twee discussiebijeenkom-
sten gehouden met externe des-
kundigen. Ook zijn er inspraak-
avonden geweest met bewoners. 
Begin november 2017 zijn de 
bouwstenen gepresenteerd aan 
alle betrokkenen en daarna aan-
geboden aan de gemeente. Eén 
van de uitgangspunten was dat 
het Centrum naast een economi-
sche rol ook een sociale functie 
heeft. Het is een plek waar bewo-
ners elkaar ontmoeten.
 Het moet dus een bruisend en 
gezellig winkelgebied worden 
waar zowel de eigen inwoners, 
de bewoners uit de omgeving 
en (watersport)toeristen hun da-
gelijkse en bijzondere aanko-
pen komen doen. Het Raadhuis-
plein zou omgetoverd moeten 

worden in een aantrekkelijk par-
keerplein met winkels en hore-
ca, het Praamplein wordt gezien 
als een modern parkeerplein en 
uitvalsbasis voor toeristisch be-
zoek aan de Historische Tuin en 
de Westeinderplassen. Het Mo-
lenplein dient het historische hart 
te worden, een ontmoetingsplek 
met daghoreca en terrasvoorzie-
ningen, en de Zijdstraat zelf een 
aantrekkelijke (winkel)straat met 
kleinschalige speciaalzaken, ate-
liers en andere publieksfuncties. 
Aanbevelingen in deze zijn ver-
beteren van de bereikbaarheid, 
meer groen, eenheid in het straat-
meubilair en voorzieningen tref-
fen om toeristen naar Aalsmeer 
te halen en te behouden. 

Snel beginnen
In oktober dit jaar komt het con-
cept in de gemeenteraad en Meer 
Aalsmeer hoopt dat er de bereid-
heid is om te investeren en het 
benodigde budget beschikbaar 
wordt gesteld. De bestuursleden 
van de Ondernemersvereniging 
begrijpen dat de visie nadere uit-
werking in detail nodig heeft, 
maar lang hoeft het nu niet meer 
te duren. “We zijn alweer twee 
jaar verder. Wat ons betreft nu be-
ginnen. Niet wachten tot 2023, 
want dan is het misschien wel te 
laat”, aldus Christiaan Sijnen, Jan 
Sparnaaij en Dirk Box. “Wij hopen 
dat in 2020 gestart wordt met de 
vernieuwing van het winkelge-
bied.” Aanstaande maandag 1 ju-
li wordt in de burgerzaal van het 
gemeentehuis een informatie-
markt gehouden over de concept 
Centrumvisie en het Beeldkwa-
liteitsplan Dorp. De avond is van 
19.00 tot 21.00 uur en iedere be-
langstellende is welkom.
Door Jacqueline Kristelijn

Financiële tegenvaller door extra kosten

Fracties redelijk positief 
over bereikte resultaten
Aalsmeer - In aanwezigheid van 
mevrouw Coerse-van Gemert, 
echtgenote van de heer Jaap 
Coerse, memoreerde burgemees-
ter Oude Kotte voor aanvang van 
de raadsvergadering het over-
lijden van het oud-raadslid. De 
heer Coerse was gemeenteraads-
lid in Aalsmeer van 1966 tot 1978 
voor de PvdA. Een eensgezin-
de gemeenteraad heeft afgelo-
pen donderdag 20 juni alle ge-
agendeerde besluiten met alge-
mene stemmen vastgesteld. Zo 
heeft de raad de onthe�ng voor 
het vereiste van ingezetenschap 
van wethouder Robert van Rijn 
met een jaar verlengd en is in-
gestemd met de juridische wijzi-
ging van de regionale samenwer-
king openbare gezondheidszorg.

Peuterarrangementen 
De gemeenteraad heeft besloten 
om het aanbod voor het peuter-
arrangement in uren mee te laten 

gaan met de voorschoolse edu-
catie als gevolg van wijzigingen 
in de Rijks�nanciering. Over de 
kosten van 30.000 euro voor de-
ze urenverhoging besluit de raad 
vanavond, donderdag 27 juni, tij-
dens de behandeling van de Ka-
dernota 2020. Verder is het meer-
jarenprojectenplan Buitenruimte 
Aalsmeer 2019 tot 2022 vastge-
steld. Er is geld beschikbaar ge-
steld voor de uitvoering van wer-
ken in de buitenruimte voor 2019 
en 2020, zijn de �nanciële kaders 
voor uitvoering van ruimtelijke 
plannen, de grondexploitaties, 
bijgesteld en de gemeenteraad 
heeft Het programma van eisen 
vastgesteld dat dient als inkoop-
kader voor de selectie van een ac-
countant die vanaf 2020 de jaar-
rekening controleert.

Vaststellen jaarstukken 2018
Ondanks dat de raad 3,9 miljoen 
euro uit de reserve moest halen 

Groen, sport, supermarkt en recreatie
Veel belangstelling voor 
koffiemomentje met B&W
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 22 juni waren burgemees-
ter Gido Oude Kotte en de wet-
houders Robbert-Jan van Duijn, 
Robert van Rijn en Wilma Alink-
Scheltema op bezoek in het Win-
kelcentrum Kudelstaart. Op de-
ze zonnige dag was de belang-
stelling voor het ko�e-momentje 
met het college groot. Er zijn ve-
le gesprekken gevoerd. Voor de 
burgemeester was het, zoals hij 
zelf zei, een prachtige ervaring 
om met de bewoners van Ku-
delstaart in contact te komen. “Ik 
ben mij nog steeds binnen de ge-
meente aan het inwerken en ori-
enteren en ben nog niet geheel 
op de hoogte van alle situaties, 
maar hierin word ik geheel on-
dersteund door de wethouders 
die mij volledig van de nodige in-
formatie kunnen voorzien en na-
tuurlijk door de gemeentesecre-
taris.” De vragen van de bewoners 
waren veelzijdig, zo is er gepraat 
over de groenvoorzieningen en 
het onderhoud er van. Ook de 
uitbreiding met de wijk Westein-
derhage kwam aan de orde. Er 

werd gevraagd vooral betaalbare 
(huur)woningen te bouwen voor 
starters en alleenstaanden. De 
plannen daarvoor moeten nog 
uitgewerkt worden, maar er zal in 
deze richting zeker veel aandacht 
zijn. Het renoveren of verplaat-
sen van de sporthal was ook een 
punt van discussie en natuurlijk 
kwam de zo gewilde tweede su-
permarkt ter sprake. Er werd ge-
vraagd hier meer spoed achter te 
zetten. Verder is gesproken over 
het verkeerscirculatieplan, het 
openbaar vervoer en onder ande-
re over verbetering en of aanpas-
sing van recreatiemogelijkheden 
aan de Herenweg bij de loswal. 
Het bezoek van het college aan 
Kudelstaart kreeg waardering 
van veel inwoners. “Fijn om eens 
op een relaxte manier met elkaar 
te spreken over allerlei onderwer-
pen”, aldus een bezoeker en de 
burgemeester en wethouders be-
aamden dit. De ‘tournee’ van bur-
gemeester en wethouders door 
Aalsmeer gaat door. Nog niet be-
kend is waar en wanneer het vol-
gende ko�emomentje is.

Wethouder: “Onderwerp leeft duidelijk in Aalsmeer”

Inwoners in gesprek over 
woonruimruimteverdeling

Aalsmeer - Mensen die met 
spoed een woning nodig hebben 
moeten altijd voorgaan op men-

sen die een betere woning zoe-
ken. Als je voorrang krijgt op een 
woning, mag je die niet weigeren. 

Aan de hand van deze en ande-
re stellingen ging wethouder Ro-
bert van Rijn met bewoners in ge-
sprek over eerlijkere verdeling 
van sociale huurwoningen. Voor 
deze dialoog nodigde de ge-
meente via loting 2.800 inwoners 
uit voor een zogenoemde ‘Town 
hall meeting’. In totaal gaven ruim 
130 mensen gehoor aan de uitno-
diging. 
“Dat het onderwerp leeft in 
Aalsmeer bleek wel uit de grote 
opkomst”, aldus wethouder Ro-
bert van Rijn. “Samen met de 15 
regio gemeenten proberen wij de 
wachttijd voor een sociale huur-
woning te verkorten en de ver-
deling eerlijker te maken. Hierbij 
zijn de ervaringen en ideeën van 
bewoners zeer waardevol. Waar 
lopen zij tegen aan en waar zien 
zij betere oplossingen. Door de 
prikkelende stellingen kwam dit 
goed naar voren. Ik ben blij met 
alle reacties deze nemen wij op 
hoofdlijnen mee.”

Resultaten
Bewoners stemden op stellin-
gen, waarna hierover het gesprek 
plaatsvond. Zo vindt de meerder-
heid (65 %) dat mensen die met 
spoed een woning nodig hebben 
moeten voorgaan op mensen 
die een betere woning zoeken. 
Er is hierbij bijna geen verschil in 
stemgedrag tussen bewoners die 
op de wachtlijst staan en niet. 
De belangrijkste spoedre-
den vindt men een ‘jongere die 
thuis woont in een problema-
tische thuissituatie’ (69%) ge-
volgd door een ‘gezin met kinde-
ren dat woont bij familie of vrien-
den’ (59 %) en als derde ‘scheiding 
met kinderen’ (57%). Ook stelt de 
meerderheid (48 %) dat je een 
woning niet mag weigeren als je 
voorrang krijgt. Zo’n 37 % is het 
hier niet mee eens.

Hoe verder?
In 2019 werken alle 15 regio ge-
meenten samen aan een voorstel. 
In de eerste helft van 2020 gaat 
dit voorstel de formele inspraak 
in alle 15 gemeenten in. Na vast-
stelling van het beleidsvoorstel 
wordt dit vertaald naar een Huis-
vestingsverordening. Tijdens dit 
proces zijn er weer allerlei in-
spraakprocedures. De verwach-
ting is dat per 1 januari 2021 de 
nieuwe regels in werking treden.

om het jaar 2018 af te sluiten, wa-
ren de raadsfracties in het alge-
meen positief over de bereikte 
resultaten. De �nanciële tegen-
valler wordt met name veroor-
zaakt door extra kosten voor de 
jeugdhulp en legesinkomsten die 
pas in 2019 verwacht worden. De 
fracties vroegen aandacht voor 
de interne sturing en beheersing 
en een tijdige signalering van �-
nanciële uitschieters. Daarnaast 
blijven de toenemende kosten en 
de e�ectiviteit van de jeugdhulp 
een zorgpunt van de fracties. 
Laatste agendapunt was de be-
stuursrapportage 2019 en met de 
vaststelling hiervan is de begro-
ting 2019 bijgesteld.

Kadernota 2020
Vanavond, donderdag 27 juni, ko-
men burgemeester, wethouders 
en fracties bijeen voor een extra 
vergadering. De Kadernota 2020 
gaat besproken en vastgesteld 
worden. De vergadering is in de 
raadzaal, begint om 20.00 uur en 
is openbaar. Belangstellenden 
worden uitgenodigd om plaats te 
nemen op de publieke tribute. De 
vergadering is ook te volgen via 
livestream via de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl.

Over Instagram bij ‘Echt 
Esther’ op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Een waarde van 715 
miljoen dollar. Meer dan 100 mil-
joen gebruikers, waarvan 67% 
onder de 34 jaar. En meer dan 4 
miljard foto’s online. Instagram 
is hot en happening! Niet verras-
send dat steeds meer social me-
dia marketeers de waarde ervan 
inzien. Donderdag zitten Sabine 
Joore, Barbara Salem en Chantal 
Ho-A-Hing aan tafel om te pra-
ten over hoe zij het zelf Insta-
gram gebruiken en bedrijven van 
advies voorzien. Benieuwd naar 
hun adviezen? Donderdag be-
gint om 19.00 uur ‘Echt Esther’ op 
Radio Aalsmeer.

Juniorrace in ‘Let’s Go’
Aanstaande vrijdag 28 juni is er 
een nieuwe Let’s Go op Radio 
Aalsmeer. Laurens en Jonas gaan 
het onder andere hebben over 

de Junior Pramenrace die aan-
komende zaterdag weer plaats-
vindt. Mieke Keessen komt daar 
alles over vertellen en ze komt 
ook een ‘geheime opdracht’ be-
kend maken. Wat dat is? Dat hoor 
je vrijdag tussen 18.00 en 19.00 
uur op Radio Aalsmeer.

Duizendpoot 
Afgelopen maandag ontvingen 
Elbert Huijts en gastpresentatri-
ce Margot Luiten de 260e gast 
in ‘Door de Mangel’. Dennis van 
Grieken is servicemanager bij 
garagebedrijf Gomes (voorheen 
Biemond en Van Wijk). De klant 
en ook het personeel tevreden-
stellen is een belangrijk aspect 
van zijn werk. Van Grieken vindt 
zichzelf eigenwijs, volhardend en 
af en toe gek. Ook Dennis heeft 
een nieuwe gast gevonden voor 

de 261e uitzending. Maandag 
1 juli ontvangen presentatoren 
Mylène en Elbert Huijts om 19.00 
uur Rolf Maarse. Hij heeft een 
heel druk bestaan met zijn werk, 
handbal, tennis, zijn gezin en 
vrienden helpen op de kwekerij. 
Dennis is heel benieuwd hoe hij 
dat toch voor elkaar krijgt. Mocht 
je als luisteraar ook een vraag 
hebben, mail deze dan naar: in-
fo@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar de stu-
dio: 0297-325858.

Ook op televisie
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Daar-
naast is Radio Aalsmeer te vinden 
op televisie met Tekst TV: kanaal 
12 van Caiway, of kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort. Uitzen-
ding gemist? Surf naar radio-
aalsmeer.nl/uitzending-gemist. 
Volg de Radio ook op Twitter en 
Facebook. 
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Schoolvoetbaltoernooi: 
Zon, regen en onweer
Aalsmeer - Woensdagmiddag 19 
juni is het scholenvoetbaltoernooi 
voor de groepen 3 en 4 gespeeld 
bij FC Aalsmeer in de Beethoven-
laan. Het toernooi is prima verlo-
pen. Fanatieke jongens en mei-
den, aangemoedigd door klasge-
nootjes, ouders en begeleiders en 
goed weer. Er vielen slechts enkele 
druppels regen en de zon liet zich 
heel regelmatig zien. Na de regu-
liere wedstrijden vonden direct de 
�nales plaats. Voor scouts, die nog 
talenten zoeken, is het een aanra-
der om naar de Zuidooster, de An-
toniusschool en de Jozefschool 
te gaan. De teams van deze drie 
scholen hebben goed gescoord 
en wisten de meeste podiumplaat-
sen te veroveren. Maar ondanks de 
roem en het applaus zijn natuurlijk 
het spel, de samenwerking en de 
gezelligheid het belangrijkst. Alle-
maal kampioenen dus! Bij de Jon-
gens groep 3 is de eerste plaats 
behaald door de Jozefschool 1, bij 
de meisjes was OBS Zuidooster bij 

de groepen 3 het beste. Kampioen 
bij de jongens groep 4 werd OBS 
Zuidooster en bij de meisjes de 
Antoniusschool.

Programma gestaakt
Aan het begin van de avond werd 
het vijf dagen durende school-
voetbaltoernooi voor de groepen 
5 tot en met 8 voortgezet. Niets 
is veranderlijker dan het weer 
zo bleek. Onweer en regen wa-
ren voorspelt en kwamen ook uit 
de lucht vallen en niet zo’n beetje 
ook. De organisatie heeft de wed-
strijden moeten onderbreken van-
wege het onweer en nadat deze 
overgetrokken was, leek het of de 
wedstrijden hervat konden wor-
den. Toen het opnieuw �ink be-
gon te regenen is besloten het 
programma te staken. De niet ge-
speelde wedstrijden zijn donder-
dag met succes ingehaald, zodat 
vrijdag 21 juni ‘gewoon’ de �nales 
gespeeld konden worden. 

Amstelveens team ongeslagen kampioen

Schermsucces met een 
Aalsmeers tintje
Amstelveen - Afgelopen zondag 
23 juni werd in Amsterdam de 
Nederlands Open Equipe kam-
pioenschappen �oret schermen 
voor de jeugd (U10, U12, U14) ge-
houden. Omdat een o�cieel Ne-
derlands kampioenschap op dit 
onderdeel ontbreekt, wordt dit 
toernooi gezien als het o�cieuze 
NK. Een jeugd equipe bestaat uit 
vier schermers (drie + één reser-
ve) die, in relais-formule in blok-
ken van 4 punten, doorscher-
men tot een van beide teams 36 
punten heeft. De Amstelveense 
schermschool Treville, onder lei-
ding van hun maitre en oud Ne-
derlands kampioen Pascal Ken-
ter, trad aan met de kersverse 
Nederlands kampioen (Yin Man; 
U14) en de Nederlands kampioen 
2018 bij U12 (Michael Dijkstra), 
en was daarmee zeker een van de 
favorieten. De equipe werd ge-

completeerd door de Aalsmeer-
der Koen Vrijburg en de Amster-
dammer Sytze Meindersma, res-
pectievelijk de nummers 15 en 17 
van de Nederlandse ranglijst. 
Na de eerste twee overwinnin-
gen, verslapte de concentra-
tie enigszins. In de derde partij 
moest daarom een 10-4 en 18-
16 achterstand worden wegge-
werkt, hetgeen ook lukte (30-36). 
Door ook de vierde wedstrijd te 
winnen (36-28), werden deze pu-
pillen van Treville zelfs ongesla-
gen kampioen. Alle vier de scher-
mers wisten meer punten te ma-
ken dan tegen te krijgen, waar-
bij Yin van tijd tot tijd een wa-
re schermshow liet zien met ra-
zendsnelle slag- en draaitre�ers. 
Schermen is een leuke, attrac-
tieve en spectaculaire sport. Be-
langstelling? Kijk eens op www.
schermschool-treville.nl. 

Rijsenhout - Al meer dan 30 jaar 
worden de SCW Jeugddagen gra-
tis aangeboden voor kinderen tus-
sen de 6 en 13 jaar. Tijdens dit eve-
nement wordt niet alleen aan-
dacht besteed aan voetbal, maar 
ook aan andere sporten, waaron-
der tennis en hockey en diverse 
spelletjes staan op het program-
ma. Als u zoon of dochter het leuk 
vind om mee te doen, geef hem of 
haar dan snel op via jeugddagen@
scwrijsenhout.nl. De SCW Jeugd-

dagen zijn van woensdag 21 tot 
en met vrijdag 23 augustus. Alle 
dagen wordt om 10.00 uur gestart 
en afgesloten rond 15.30 uur. Voor 
eten en drinken wordt gezorgd.

Vrijwilligers gezocht
Ook heeft de organisatie tijdens 
deze dagen vrijwilligers nodig, 
dus als u één of meerdere dagen 
kunt helpen dan zou dit zeer wel-
kom zijn, u kunt dit kenbaar ma-
ken via het zelfde emailadres.

Voor kinderen van 6 tot 13 jaar
Weer Jeugddagen bij SCW

IN DE REGIOOp zoek naar werk job

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar onderstaand adres:

Weekblad de Nieuwe Meerbode 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

1

AUTOVERHUUR/
AUTOWASSERETTE

Bel dan: Tel. 0297-281255 of 06-30341994

W I J  Z I J N  O P  ZO E K  N A A R  E E N 

fulltime

medewerker/ster
Ben jij een ’duizendpoot’, 
die van aanpakken weet 

en houdt van afwisselend werk?

www.blauwautoverhuur.nl

Bloemen en Planten Exporteur in Aalsmeer
is op zoek naar een

Boxmedewerker
Functieomschrijving:
• Verzendklaar maken van bloemen en planten
• Fustiname verzorgen

Deze functie is niet gebasseerd op negen tot vijf
mentaliteit

Salaris volgens bloemen-en planten CAO

Lijkt het je leuk om ons team te versterken, mail naar:
Robert@algro.nl

Nieuwe Meerbode
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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 DIE JE AL 131 JAAR PAKT!
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BEZORGERS/STERS

 

Aalsmeer:  omg. Aalsmeerderweg
   omg. Hornmeer

ZIE ADVERTENTIE
ELDERS IN DEZE KRANT

DROGISTERIJ

ACTIES GELDIG T/M ZATERDAG 29 JUNI

Antoniusschool
In de groep 5 jongens is de groot-
ste beker behaald door de Oos-
teinderschool 2 en bij de meis-
jes was de hoogste podiumplaats 
voor de Antoniusschool 1. In de 
groep 6 jongens is het voetbal-
toernooi gewonnen door de Anto-
niusschool 7 en bij de meisjes door 
de Jozefschool 1. Ook in groep 7 
was de Antoniusschool bij de jon-

gens onverslaanbaar en bij de 
meisjes was Samen Een 1 de beste. 
Bij de jongens groep 8 bleek Oost-
einderschool 2 de meest winst ge-
boekt te hebben en bij de meisjes 
ging de kampioensbeker naar de 
Antoniusschool 3. Flink wat bekers 
dus voor de Antoniusschool. Het 
was vast feest maandag op deze 
school in Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl

Te koop:
31 Blauwe en 16 oranje hardplastic 
stapel stoelen. € 6,- p.st. opbrengst 
Jozefschool. Tel. 0297-367959
Te koop:
Blank eiken tv kast 80 x 48 x 46 €37,50 
lcd Panasonic kleuren tv plat scherm 
65 cm €50,-. Tel. 0297-367959
Te koop:
Zwitserland vignet met aankoopbe-
wijs anwb voor €25,-.  
Tel. 06-50918771
Te koop:
Elektr. schrijfmachine merk Hermes 
16 i.z.g.st. €25,-. Tel. 06-44919632
Te koop:
4 Zomerbanden o.a.  voor Seat 
ibiza Vredestein t-trac, €90,-. Tel. 
06-23076326
Gevraagd:
Oud omega horloge. Tel. 
06-53346064
* Gevraagd:
Naaimachines (trap, hand, elektr.), 
brei- en lockmachines voor derde 
wereldprojecten. Het hele jaar in te 
leveren bij Ria Amsing, Karekietstraat 
11, Aalsmeer. Tel. 0297-341032

Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten 
vraagt tegen betaling singles / lp’s uit 
de jaren 50/60. Tel. 023-5381320
Te koop:
Nieuwe oogst sap/jam: zw. bes, 
braam, abrikoos, mango, pruim 
v.a. €1,- p.pot. Leimuiderdijk 97 
Rijsenhout st. buiten v. Kika. Tel. 0297-
331433
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals 
helmen, medailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoeding). Tel. 
06-25384205
Gevraagd:
Ik ben op zoek naar een zakhorloge. 
Wie heeft er een voor mij te koop? Tel. 
06-20918852
Gevraagd:
Platenspeler thorens technics bang & 
olufsen marantz revox mag ook defect 
zijn. Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in en 
verkoop ook losse onderdelen. Tel. 
0255-755557
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Inbrekersduo 
aangehouden

Aalsmeer - Op woensdag 19 
juni heeft de politie in samen-
werking met de collega’s van 
Kennemerland een bekend in-
brekersduo gearresteerd. De 
50-jarige man opereert samen 
met zijn 28-jarige schoonzoon 
en het duo maakt zich schul-
dig aan insluiping bij bedrij-
ven, in loodsen en in wonin-
gen. De twee werden gespot 
bij een bedrijf aan de Legmeer-
dijk. Bij navraag door agenten 
bleken er geen spullen vermist 
te worden uit het bedrijf. Maar 
even later kwam toch de mel-
ding dat er een portemonnee 
was gestolen. Agenten  zijn 
op zoek gegaan naar het duo 
en trof hen in een auto aan op 
de Aalsmeerderweg. Vader en 
schoonzoon zijn aangehouden 
en overgebracht naar Haarlem. 
De auto waarin zij reden is in 
beslag genomen. De recherche 
doet verder onderzoek.

Cortina-fietsen 
gestolen

Aalsmeer - Op vrijdag 21 juni 
is tussen twee uur en half vier 
‘s middags een �ets gestolen 
uit de Catharina Amalialaan. 
De dames�ets is van het merk 
Cortina U4, is blauw van kleur, 
heeft een zwarte krat voorop 
en het serienummer eindigt 
om 569. In de nacht van za-
terdag 22 op zondag 23 juni is 
nog een Cortina U4 dames�ets 
ongewild van eigenaar gewis-
seld. De �ets was tussen half 
tien op zaterdagavond en half 
drie zondag vroeg neergezet 
op de Pontweg. De �ets is grijs 
van kleur, heeft een goudkleu-
rige bel met een rood ‘hoedje’ 
en het registratienummer ein-
digt op 569.

Gewonden na 
botsing

Aalsmeer - Op vrijdag 21 juni 
om negen uur in de ochtend 
zijn een �etser en een brom-
�etser op elkaar gebotst op de 
Anthony Godinweg. De 45-jari-
ge �etser uit Aalsmeer liep en-
kele lichte verwondingen op. 
De 41-jarige brom�etsster uit 
Uithoorn was lelijk ten val ge-
komen en is naar een zieken-
huis vervoerd.

Auto total loss 
na ongeval

Kudelstaart - Op woensdag 19 
juni om negen uur in de och-
tend heeft een eenzijdig onge-
val plaatsgevonden op de He-
renweg. Een 45-jarige vrouw uit 
Rijsenhout is met haar auto te-
gen een boom gereden. De au-
to raakte zwaar beschadigd en 
moest weggesleept worden. 
De automobiliste is nagekeken 
door medewerkers van de am-
bulance, maar ze hoefde niet 
naar het ziekenhuis. Een getuige 
heeft bij de politie verklaard dat 
hij rende over de Herenweg en 
een auto hem tegemoet kwam. 
De auto passeerde en vlak daar-
na hoorde hij een enorme klap. 
Uit de auto leek ‘rook’ te komen, 
maar dit bleek ‘stof’ te zijn uit 
de uitgeklapte airbags. Naar de 
oorzaak van het ongeval wordt 
onderzoek gedaan. 

Klusjesmannen 
weer actief!

Amstelland - Bij de politie zijn 
de laatste weken weer meldin-
gen binnen gekomen over ma-
la�de klusjesmannen. Ze bie-
den hun diensten aan bij de 
voordeur en noemen een 
schappelijk bedrag. De man-
nen komen overtuigend over 
en noemen vaak werkzaamhe-
den die eigenlijk wel gedaan 
moeten worden. Er wordt sa-
men met de bewoner een af-
spraak gemaakt en er dient di-
rect een bedrag betaald te wor-
den. Vervolgens komt de klus-
jesman niet meer opdagen, af-
spraken worden niet nageko-
men of er worden prijzen ge-
rekend voor materialen die he-
lemaal niet besteld of gekocht 
zijn. Enkele inwoners van Am-
stelveen zijn hier helaas inge-
trapt en voor hoge bedragen 
gedupeerd. De politie adviseert 
om alleen met erkende bedrij-
ven in zee te gaan. Vraag bij 
twijfel om een identiteitsbewijs 
en zoek informatie op over het 
bedrijf, bijvoorbeeld op inter-
net. De klusjesmannen trekken 
door heel Amstelland, er zou 
dus ook zomaar bij inwoners 
in Aalsmeer aangebeld kunnen 
worden. Wees alert en meld 
hun aanwezigheid bij de politie.

Vier auto’s betrokken bij 
botsing op Legmeerdijk
Aalsmeer - Op de Legmeerdijk 
heeft dinsdag 25 juni rond drie 
uur in de middag een �inke aan-
rijding plaatsgevonden. Drie per-
sonenauto’s en een vrachtwa-
gen zijn betrokken bij het onge-
val. Volgens een getuige reed de 
bestuurder van een witte auto 
op de Legmeerdijk richting Ku-
delstaart  toen hij plots van ach-
teren werd aangereden door een 
vrachtwagen. Door de klap werd 
de auto gelanceerd, vloog door 
de middenberm en kwam vervol-

gens met twee tegemoetkomen-
de auto’s in botsing. De politie en 
ambulancedienst waren snel ter 
plaatse. Er zijn meerdere gewon-
den gevallen. Eén persoon is met 
spoed overgebracht naar een zie-
kenhuis met onbekend letsel. Een 
andere betrokkene heeft ruglet-
sel opgelopen. 
Voor onderzoek naar de exacte 
oorzaak van de botsing is de Leg-
meerdijk enige tijd afgesloten ge-
weest.
Foto: Marco Carels

Wethouder Robert van Rijn ondertekent green deal ZES

“Stadslogistiek blijft groeien, 
ook in Aalsmeer”
Aalsmeer - Wethouder Robert 
van Rijn heeft de green deal Ze-
ro Emission Stadslogistiek (ZES) 

ondertekent, die streeft naar nul 
uitstoot van schadelijke sto�en. 
Hiermee trekt Aalsmeer gelijk op 

met andere gemeenten en over-
heden in de metropoolregio Am-
sterdam. 

“Stadslogistiek wordt steeds be-
langrijker en blijft groeien, ook in 
Aalsmeer”, aldus wethouder Van 
Rijn. “Denk aan internetbestellin-
gen, bevoorrading restaurants en 
winkels en ophalen afval. Daarom 
is goede stadslogistiek cruciaal 
voor een sterke economie. Door 
de groei wordt het steeds belang-
rijker dat Aalsmeer ook leefbaar, 
veilig en gezond blijft. Dus on-
dersteunen we het streven om de 
stadslogistiek uitstootvrij te ma-
ken.”

Samenwerken
De vijftig ondertekenaars van de 
green deal ZES willen dat in 2025 
steden zoveel mogelijk vrij is van 
schadelijk sto�en door stadslo-
gistiek. Daarnaast willen zij ook 
geluid terugdringen. Om dat te 
bereiken werken zoveel moge-
lijk samen. Zo testen zij niet al-
leen nieuwe logistieke oplossin-
gen, maar kijken ook naar combi-
naties van technologieën en het 
aanpassen van regelgeving. 

Ondertekenaars zijn onder meer 
naast Aalsmeer, de provincies 
Noord-Holland en Flevoland, de 
gemeenten Almere, Amstelveen, 
Amsterdam, Diemen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, 
Ouder-Amstel, Purmerend Uit-
hoorn, Velsen, Waterland, Wor-
merland, Zaanstad en de Vervoer-
regio Amsterdam. 

Politie wijken in 
tijdens storing

Aalsmeer - Tijdens de sto-
ring van 112 op maandag 24 
juni in de middag en avond 
zijn ook de agenten van poli-
tie Aalsmeer en Uithoorn extra 
de straat opgegaan om als no-
dig hulp te verlenen. De agen-
ten van de dagdienst zijn lan-
ger gebleven en hebben con-
troles gehouden tot even na 
tien uur in de avond per auto, 
op de �ets en al lopend door 
de wijken. Er is gelukkig niets 
gebeurd.

Deur valt dicht, 
vast op balkon

Aalsmeer - Maandagavond 24 
juli rond 23.45 uur is de brand-
weer van Aalsmeer opgeroe-
pen voor een buitensluiting 
aan het Drie Kolommenplein. 
Bewoners zaten op het balkon 
toen de balkondeur dicht viel. 
De deur was niet meer van bui-
tenaf te openen. Met een huis-
sleutel die elders lag kon de 
brandweer de deur van de wo-
ning openen en de bewoners 
weer hun woning in laten.

Wijkoverleg Oost 
afgelast!

Aalsmeer - In tegenstelling tot 
eerdere berichten gaat het wijk-
overleg in Aalsmeer Oost op maan-
dag 1 juli niet door. Het eerstvol-
gend geplande wijkoverleg is op 
maandag 4 november. Voor meer 
informatie kan contact opgeno-
men worden met voorzitter van 
het wijkbestuur, Timo Kreike, via 
wbAalsmeerOost@gmail.com.

Gaslek bij 
woning

Aalsmeerderbrug - Dins-
dag 25 juni omstreeks kwart 
voor vier is op de Molenweg 
in Aalsmeerderbrug een gas-
lek ontstaan. Het gaslek was bij 
een oprit naar een woning. Het 
huis is uit voorzorg ontruimd. 
De brandweer is ter plaatse ge-
weest. Netbeheerder Liander 
is gealarmeerd en is gekomen 
om het lek te repareren.

Motorrijder zwaargewond 
na botsing met auto
Aalsmeer - Op de Aalsmeerder-
weg, nabij het tuincentrum, is za-
terdag 22 juni een ernstig onge-
val gebeurd. Een motorrijder is 
achterop een personenauto ge-
botst en raakte daarbij zwaar-
gewond. De politie en meerde-
re ambulances kwamen ter plaat-
se. Ook de traumaheli is inge-
zet. Het slachto�er is met spoed 
naar een ziekenhuis vervoerd. De 
Aalsmeerderweg is hiervoor eni-
ge tijd afgesloten geweest.
Zowel de motor als de auto heb-
ben �inke schade opgelopen.

De 23-jarige motorrijder uit 
Aalsmeer heeft verklaard ver-
blind te zijn geweest door de zon 
waardoor hij te laat zag dat de 
auto stilstond om linksaf te slaan. 
Omdat hij inzag dat hij niet meer 
kon remmen, heeft hij zijn stuur 
los gelaten, is over de auto ‘gevlo-
gen’ en hard ten val gekomen op 
de weg. De inwoner heeft meer-
dere breuken opgelopen. Hij 
heeft inmiddels een lange opera-
tie achter de rug, maar is gelukkig 
niet in levensgevaar.
Foto: Marco Carels

Brandweer pompt vol met 
water gelopen schip leeg
Aalsmeer - Op zondag 23 juni 
even voor half elf in de ochtend 
werd de Brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor een schip dat 
vol liep met water. Het schip lag 
aangemeerd in de jachthaven bij 
Fort Kudelstaart.
Toen de Brandweer ter plaat-
se kwam, stond het schip nog 

steeds vol met water. Ondanks 
dat de eigenaar een pomp had 
ingezet om weer droge voeten te 
krijgen. Met een extra pomp van 
de Brandweer is het uiteindelijk 
wel gelukt om het overtollige wa-
ter uit het schip te pompen.
Foto en bron: 
Brandweer Aalsmeer

Een niet alledaags klusje voor Brandweer

Zeehond in tolhuissluis 
in De Kwakel
Aalsmeer - Zondag 23 juni even 
voor half twaalf in de ochtend 
werd de Brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor een niet al-
ledaags klusje. In de Tolhuis-
sluis aan het Jaagpad in De Kwa-
kel zwom een zeehond. De sluis-
wachter had de sluis bewust 
dicht gehouden in afwachting 
van de Brandweer en de Dieren-
ambulance. Ter plaatse is contact 
gezocht met Zeehondencentrum 
Pieterburen. Een medewerker ad-
viseerde om de sluis open te zet-
ten en de zeehond weg te laten 
zwemmen. Gezien het stress-

niveau van de zeehond was dit 
voor zijn gezondheid de beste 
oplossing. De zeehond heeft ver-
volgens zijn zwemtocht voort-
gezet richting Uithoorn. Het dier 
werd tegen zes uur in de avond 
gespot in de Amstel nabij Am-
sterdam. Het dier wordt in de ga-
ten gehouden en mocht de tocht 
naar de zee niet op eigen kracht 
volbracht kunnen worden, dan 
wordt de zeehond gevangen en 
dichter naar zee gebracht. Hoe 
de zeehond in De Kwakel te-
recht is gekomen, is niet bekend. 
De meeste zeehonden in Neder-
land leven in het Waddenzeege-
bied. In 2015 werd een zeehond 
gevonden in de Oudegracht in 
Utrecht. Ook agenten van de po-
litie Aalsmeer Uithoorn zijn bij de 
zeehond in de sluis gaan kijken. 
“Te uniek om niet even heen te 
rijden, een paar mooie plaatjes te 
schieten en uiteraard kijken of we 
de brandweer nog verder konden 
assisteren”, aldus het politiebe-
richt op facebook.
Bron: Kazerne Aalsmeer. 
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn
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Replica kampioensschaal voor wethouder VanDuijn

Bloemen bij huldiging 
handbalkampioenen!
Aalsmeer - Greenpark Aalsmeer 
mag een trotse handbalvereni-
ging zijn. Dit jaar maar liefst drie 
teams die landskampioen zijn 
geworden. De Dames C1, Heren 
A1 en Heren 1 zijn dit seizoen de 
beste handballers van Nederland. 
Donderdag 20 juni zijn de spe-
lers en speelsters gehuldigd en 
in het zonnetje gezet door de ge-
meente. Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn zei een trotse wethou-
der van sport te zijn. Vorig jaar 
viel hem nog een boe-geroep ten 
deel toen hij zei eigenlijk meer 
een voetballer te zijn, maar dit 
snel goed wist te maken door te 
zeggen van handbal te zijn gaan 
houden. “En nu ben ik nog meer 
van handbal gaan houden. Top-
wedstrijden gezien met mooie 
goals.”

Vlaggenhaag 
De drie kampioensteams werden 
op het Raadhuisplein welkom ge-
heten door de fans van Green-
park Aalsmeer die met vlaggen 
een haag vormden. Daarna wa-
ren er foto-momenten. De Mei-
den C1 voor de trap bij het ge-
meentehuis op de foto zonder en 

met wethouder, de Heren A1 ook 
zonder en met de wethouder, die 
overigens heel slim een licht ge-
kleurd colbert droeg en goed op-
viel tussen de zwarte tenues van 
de Aalsmeer tigers, en natuurlijk 
het Heren 1 team, dat voor het 
tweede opeenvolgende jaar als 
kampioensteam op de foto werd 
gezet. En daarna werd het even 
puzzelen en een �inke stap naar 
achteren zetten voor de geza-
menlijke foto met de drie lands-
kampioen-teams en op de ach-
tergrond de fans met vlaggen.

Huldiging met bloemen
Daarna was de o�ciële huldi-
ging in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. Voor ieder team 
had de wethouder een persoon-
lijk woord. De Dames C1 hadden 
zichzelf ‘meiden met een missie’ 
genoemd en zijn hier zeker in ge-
slaagd. De laatste wedstrijd was 
thuis in De Bloemhof en tegen-
stander was SEW. Een hele span-
nende wedstrijd die na een ach-
terstand toch gewonnen werd 
middels strafworpen. 
Respect was er van de wethou-
der voor het Heren A1 team. Het 

hele seizoen 825 doelpunten ge-
maakt en 596 tegengoals gekre-
gen. Het komt neer op gemiddeld 
34 winstpunten per wedstrijd. 
Toen de A1 de thuiswedstrijd te-
gen Hercules won met 35-25 was 
het team al verzekerd van de titel. 
Er moesten nog drie wedstrijden 
gespeeld worden, maar Aalsmeer 
was al niet meer te verslaan. 
Van de Heren 1 zei de wethouder 
volop genoten te hebben. Hij was 
niet naar Volendam gegaan voor 
de return. Hij dacht dat er nog 
wel een derde wedstrijd gespeeld 
zou moeten worden en deze zou 
plaatsvinden in De Bloemhof. 
Deze wedstrijd was niet nodig, 
Aalsmeer won in Volendam. “Ik 
heb de wedstrijd wel gezien op 
televisie”, aldus Van Duijn. 

Naar Volendam
De Heren 1 neemt afscheid van 
vier spelers en zij werden door 
de wethouder naar voren ge-
haald. Remco van Dam (niet aan-
wezig) en Quinten Ouderland 
stoppen vanwege studie, Robin 
Boomhouwer gaat meer tijd be-
steden aan familie en vrienden 
en Erik Blaauw vertrekt naar Vo-

lendam. De wethouder raadde 
hem aan om bij de eerste training 
vooral de medaille van dit lands-
kampioenschap te dragen. Bloe-
men waren er ook voor Gera van 
Dam, die stopt na vele jaren be-
geleiding, en voor Tim Bottinga, 
in de BeNe League uitgeroepen 
tot speler van het jaar.
Het laatste woord was aan voor-
zitter Mike van der Laarse. Hij zei 
een ongeloo�ijk trotse voorzitter 
te zijn en dankte alle vrijwilligers, 
coaches, trainers en natuurlijk de 
spelers. “Wij hebben als vereni-
ging het minste budget van al-
le teams, maar worden wel kam-
pioen.” 

Multisport bij Greenpark
Hij vertelde ook dat Greenpark 
Aalsmeer meer wil en hier ook 
de schouders onder gaat zetten. 
Binnen de handbalvereniging 
wil Team Sportservice Aalsmeer 
Multisport onder gaan bren-
gen en in deze krijgen volwasse-
nen en kinderen met een beper-
king de mogelijkheid om kennis 
te maken met meerdere sport- en 
spelonderdelen. Op deze manier 
zijn ze maatschappelijk betrok-
ken bij een vereniging en kun-
nen ze bewegen en sporten op 
hun manier. Zoals gezegd wordt 
bij Multisport: Beperking kent 
geen grenzen! In het nieuwe sei-
zoen, in september, willen de bei-
de partijen hiermee aanvangen. 
Voor voorzitter Van der Laarse ei-
genlijk geen onlogische stap. De 
Mike Multi Foundation zet zich in 
voor (�nanciële) steun aan suc-
cesvolle minder-valide sporters.

Kampioensschaal
Voor de betrokken sport-wet-
houder Van Duijn had voorzitter 
Mike van der Laarse van Green-
park tot slot nog een verrassend 
cadeautje. Bij de kampioensfo-
to ontbrak deze ‘glimmer’ en vo-
rig jaar heeft ‘het’ vakantie ge-
vierd in Griekenland, maar bijna 
aan het einde van de ceremonie 
kwam ie tevoorschijn: de kam-
pioensschaal en aan wethouder 
Van Duijn de eer om deze, overi-
gens replica, aan de aanwezigen 
te tonen: “Wij zijn kampioen”, riep 
hij en een luid applaus volgde. In 
de burgerzaal werd tot slot nog 
vrolijk nagepraat. Zonder wet-
houders, burgemeester en raads-
leden, hen wachtte de maande-
lijkse raadsvergadering.

Elf medailles Oceanus 
op NK Vinzwemmen
Aalsmeer - Afgelopen weekend, 
22 en 23 juni, heeft het Oceanus 
Vinzwem team weer meegedaan 
aan het NK Vinzwemmen in het 
Pieter van den Hoogenbandbad 
in Eindhoven.  Ashley van de Wal 
opende met de 50 meter met vin-
nen. Er was veel concurrentie in 
haar categorie en dat kwam te-
rug op alle afstanden. Ook op de 
50 meter afstand duiken. Dit is 
geen favoriete afstand van Ash-
ley, maar na een peptalk van het 
hele team ging ze ervoor. En ze 
deed het hoor! Ze haalde de 50 
meter onder water met ook nog 
een prima tijd. Goed voor een 
tweede plaats! Zilver voor Ash-
ley! Noa Middelkoop zat voor de 
eerste keer in de zware A-catego-
rie en moest het opnemen tegen 
dames tot 30 jaar. Dat was best 
pittig voor Noa en een hele uit-
daging. Noa verbeterde haar tij-
den op de 100 meter met vinnen 
en op de 200 meter Bi-Fin. Yvan-
ka Ashby stond na een vijf maan-
den buitenland stage ook weer 
aan de start. Gelukkig kon ze ook 
in Frankrijk gewoon trainen en 
zwom ze een prachtige 800 me-

ter. Goed voor de tweede plaats. 
De 400 meter was nog spannen-
der maar na een eindsprint van 
50 meter kon ze net een hand-
lengte eerder aantikken dat de 
nummer vier! Een bronzen plak! 
Dat ze de tweede dag ook nog 
zilver won op de 200 meter Bi-�n 
was helemaal een verrassing. Ook 
Liam Glebbeek had door blessu-
res aardig wat trainingen gemist, 
maar kon uit ervaring putten en 
zwom de eerste dag al drie me-
dailles bij elkaar. Op de 50 vin, de 
50 Bi-Fin en de 100 Bi-Fin mocht 
hij een plak in ontvangst ne-
men. Ook de tweede dag ging 
hij lekker door! De concurrentie 
is groot bij deze heren categorie 
en daartussen houdt Liam zich 
uitstekend staande. Met nog een 
plak op 100 meter met vinnen 
en goud op de 100 meter pers-
lucht, zwom Liam een totaal van 
vijf medailles bij elkaar en mag 
hij weer trots zijn op dit NK. Mi-
chel van Langeraad moest op de 
100 meter Bi-Fin rechtstreeks te-
gen Liam en �nishen deden ze 
ook gelijk! Liam tikte echter een 
duizendste van een seconde eer-

der aan waardoor hij er met de 
bronzen plak vandoor ging! Mi-
chel vocht echter uitstekend te-
rug en kon op 100 meter met vin-
nen een bronzen plak meene-
men. Een prachtige strijd met Di-
ego als uiteindelijke winnaar, wat 
een mooie foto op het podium 
opleverde. De perslucht is een 
favoriete afstand van beide he-
ren, maar ook een hele zware. Mi-
chel tikte net weer een honderd-
ste van een seconde later aan dan 
Liam. Goed voor goud en zilver! 
Ook heeft het team op zaterdag 
de estafette gezwommen. De ge-
mengde estafette 100 meter met 
vinnen met twee dames en twee 

heren is een nieuw element op 
het NK. Noa, Yvanka, Michel en Li-
am zwommen de voeten uit de 
vinnen en slaagde er als team in 
een tweede plaats te halen. Een 
geweldige prestatie! Voor de 4 x 
50 meter dames op zondag had-
den Noa en Yvanka twee dames 
van een andere vereniging ge-
vonden en stonden ze dus met 
een samengesteld team aan de 
start. Ook hier bleek de teamspi-
rit weer hoog en behaalde ze ook 
een tweede plaats! 
In totaal mochten de Vinzwem-
mers van Oceanus elf medailles 
mee naar huis nemen. Het was 
weer een fantastisch NK!

Beker voor Niko en de Rekels
Geslaagd Waterpolo 
Vriendentoernooi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 21 
juni organiseerde de waterpo-
lo-afdeling van Oceanus een Wa-
terpolo Vriendentoernooi. Zeven 
deelnemende teams, bestaande 
uit ervaren en onervaren water-
poloërs, streden hierbij voor de 
eerste plaats. Teams als de Natte 
Bever, Drijven is ook zwemmen, 

Wij spelen met onze oude ballen, 
De Otter, De spetters en Blijf van 
onze ballen af hebben met veel 
plezier gestreden voor de winst.
Maar, na alle gespeelde wedstrij-
den en een serie strafworpen, 
bleek uiteindelijk het team Niko 
en de Rekels de sterkste te zijn en 
ging met de beker naar huis.
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VZOD actief op braderie
Kudelstaart - Afgelopen woens-
dag 19 juni werd tijdens de Ku-
delstaartse feestweek weer de 
jaarlijkse braderie gehouden. On-
der lekkere zonnige weersom-
standigheden stonden vele kra-
men opgesteld rond het winkel-
centrum.
Voor de sportievelingen was er 
ook de mogelijkheid om kennis 
te maken met korfbal. Korfbalver-
eniging VZOD had maar liefst ze-
ven korfbalpalen (hoog en laag, 
grote en kleine korven) opgesteld 
met vele ballen. Vooral de jeugd 
(vanaf 4 jaar) maakte hier in gro-
te getalen gebruik van en kon 
naar hartenlust oefenen met al-

tijd prijs voor het enthousiasme.  
Ook lagen er leuke kleurplaten en 
waren er verspreid over de brade-
rie frisbees opgehangen met een 
letter die met elkaar één woord 
vormden (korfbal!) en mocht 
men raden hoeveel poppetjes er 
in een pot zaten. Aan beide on-
derdelen was een prijs verbon-
den. De beide prijswinnaars heb-
ben afgelopen zaterdag 22 ju-
ni op het sportcomplex van het 
70 jaar jubilerende VZOD aan de 
Wim Kandreef een cadeaubon 
uitgereikt gekregen. Meer infor-
matie over deze feestdag én over 
de gezelligste korfbalvereniging 
op www.vzod.nl

Goud bij NK Trampolinespringen
Succesvol sportweekend 
voor SV Omnia 2000
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond het NK Trampolinesprin-
gen plaats in Ahoy Rotterdam. 
Sportvereniging Omnia 2000 was 
daar aanwezig met een delega-
tie en de springers hebben een 
zeer succesvolle wedstrijd ge-
sprongen. Goud was er voor: de 
individuele springers Bing Blom, 
Duncan Lemstra en Jay Roelfse-
ma en synchroonspringers Lisa 
Wolterman/Sabine Boegman. Zil-
ver voor Jay Roelfsema/Joey Vis-
ser voor synchroon en Lisa Wol-
terman pakte het zilver bij de in-
dividuele wedstrijden. Ook de 
bronzen medaille is vaak gehaald 
en wel door Sem van Tol, Finn Ju-
lien Falk, Roan Bertholet en het 
broers koppel Casper en Melvin 
Dokter. 

Twirlen
In hetzelfde weekend hadden de 
twirlsters van SV Omnia wedstrij-
den in de sporthal in Voorhout 
gehad. Op bijna alle onderdelen 
kwamen wel leden van Omnia in 
actie, waarbij ze sterke routines 
lieten zien. Zo beten Kirsten, May-
ke en Demi het spits af met het 
onderdeel 1-baton en mochten 
ze daarna ook nog stralen tijdens 
2 -baton, Dance-twirl en strut-
ting (alleen Demi). Op het onder-
deel 2-baton en strutting sloot 
Isa zich ook nog bij dit drietal aan 
en mocht ze daarna nog samen 
met Nienke op het onderdeel 
duo-twirling mooie dingen laten 
zien. Nog net voor de pauze de-
den Theresa, Fien, Merel en Dani-
que aan het onderdeel kids-twirl 
mee en gelijk na de pauze moch-
ten Danique en Else genieten tij-
dens hun eigen dancetwirl solo. 

Als afsluiter liet het small team 
bestaande uit Fien, Theresa, Da-
nique, Merel, Else en Isa hun vro-
lijke show zien. Alle twirlsters be-
haalden tijdens deze laatste wed-
strijd van het voorseizoen mooie 
scores. Veel meiden hebben zich 
in het voorseizoen al voor (alle) 
onderdelen geplaatst voor het 
NK en ook deze dag kwamen er 
nog een paar plaatsingspunten 
bij. Vanaf september begint het 
naseizoen met eind oktober weer 
een eigen wedstrijd in Hoofd-
dorp, wat tevens de laatste wed-
strijd voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen zal zijn. Het NK 
zal vervolgens weer in december 
en januari plaatsvinden. Ondanks 
dat ze dus even geen wedstrijd 
hebben, zitten de meiden niet 
stil. Er zal keihard getraind wor-
den, zodat ze in het naseizoen 
nieuwe tricks en/of routines kun-
nen laten zien. Als mooie a�ei-
ding zal de club ook nog een ge-
zellige dag in een pretpark gaan 
beleven. Kortom, er staan weer 
leuke nieuwe uitdagingen op het 
programma. Twirlen is dan ook 
een sport waarin je je nooit hoeft 
te vervelen. 

NK Zwemmen
4 Medailles en Universiade 
kwalificatie voor Bart
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was Amersfoort het strijdtoneel 
van de Open Nederlandse Kam-
pioenschappen Zwemmen Lange 
Baan (50 meter bad). Tevens was 
het NK het laatste moment voor 
kwali�catie voor de Universiade 
2019. Het toernooi begon voor 
Bart Sommeling, uitkomend voor 
De Dol�jn in Amsterdam, voort-
varend op de vrijdagochtend met 
de 200 meter vrije slag. In een tijd 
net boven zijn persoonlijk record 
plaatste Bart zich voor de A-�na-
le. Hierin wist hij in een constante 
race te �nishen in een scherp per-
soonlijk record (1:50:75 minuut), 
goed voor de derde plaats en dus 
een bronzen medaille.

Koningsnummer
Op de zaterdag stond het ko-
ningsnummer van het zwem-
men op de agenda: de 100 meter 
vrije slag.  Met een vierde plaats 
in de series wist Bart zich hier ook 
voor de A-�nale te plaatsen. In de 
spannende �nale eindigde Bart 
op een derde plaats in 50:90 se-
conde.  Tevens werd op de zater-
dagmiddag de �nale 4x200 me-
ter vrije slag estafette gezwom-
men met het team van De Dol-
�jn, de zwemverenging van Bart.  
Bart mocht hier de series aan zich 
voorbij laten gaan, maar zwom 
wel de �nale.  In een enerverende 
race zwom de estafetteploeg van 
De Dol�jn met Bart als slotzwem-
mer naar een zilveren medaille in 
7:47:71 minuten.

Zilveren medaille
De zondag begon met de series 
voor de 400 meter vrije slag, de 
50 meter vrije slag en de estafet-
te van de 4 x 100 meter vrije slag. 
Voor de 400 meter plaatste Bart 
zich als derde voor de A-�nale. 
In de 50 meter sprint wist Bart, 
geen sprinter van beroep, wel de 
B-�nale te halen in 23:96 secon-
de (welke hij later op de dag niet 
zou zwemmen om energie te spa-
ren). De �nale op de 400 meter 
vrije slag in de namiddag was erg 
spannend.  Bart ging voortvarend 
van start en lag al snel op kop. 
Echter hij was te snel van start ge-
gaan en op het einde van de race 

eindigde hij op de vierde plaats 
(in 3:59:21 minuten, op zeven 
honderdste seconde van nummer 
3). Als slotstuk op de zondag werd 
ook nog de �nale estafette 4 x 100 
meter vrije slag gezwommen. De 
Dol�jn – met Bart als startzwem-
mer – zwom hier naar een mooie 
tweede plaats in 3:25:11 minuten, 
goed voor een zilveren medaille. 

De�nitief
Omdat het NK Zwemmen het 
laatste kwali�catiemoment was 
zijn voor de Universiade 2019 was 
het tot op het laatste moment 
onzeker welke zwemmers er uit-
gezonden zouden gaan worden. 
De Universiade (ook wel bekend 
onder World University Games) 
vindt plaats van 3 tot 14 juli in 
Napels, Italië. Het is een interna-
tionale wedstrijd voor studenten 
uit de hele wereld. Uit Nederland 
worden negen student zwem-
mers geselecteerd die de scherpe 
zwemlimieten hebben gehaald. 
Bart kreeg op de zondagavond 
van het NK te horen dat hij de�-
nitief is geselecteerd om deel te 
nemen aan deze Universiade. De 
maandag na het NK Zwemmen 
vertrokken de negen zwemmers 
voor een tiendaags trainings-
kamp in Malaga, Spanje. Van-
uit Malaga vliegen de zwemmers 
naar Napels. Een uitstekend NK 
voor Bart Sommeling met twee 
zilveren en twee bronzen medail-
les en een kwali�catie voor de 
Universiade 2019 op zak. 

Het podium van de 200 meter vrije 
slag. Bart Sommeling staat rechts.
Foto: www.zwemsportfoto.nl / 
Kees-Jan van Overbeeke   

Junior Owen Geleijn in peloton
Sterke Jordy Buskermolen 
12e op NK wielrennen
Kudelstaart - Warm weer, boch-
tig rondje en een pittige kassei-
strook. Wielrenner Jody Busker-
molen kan wel omgaan met zul-
ke lastige omstandigheden. Af-
gelopen zondag werd hij twaalf-
de in het afmattende Nederlands 
kampioenschap voor eliterenners 
zonder contract in Dongen. Door 
een sprong vooruit in de slotfase 
�nishte Buskermolen, sinds mei 
uitkomend voor de Haagse wie-
lervereniging Trias, tussen een 
uiteen gevallen kopgroep en de 
overlevers van het peloton. Knap 
resultaat van de Kudelstaart-
se renner die dit jaar voorrang 
geeft aan zijn dagelijkse werk-
zaamheden en nog maar weinig 
wedstrijdkilometers in de benen 
heeft. Robin Löwik werd solerend 
de nieuwe kampioen.
Een dag eerder reed Owen Ge-
leijn (Rijsenhout) het NK voor ju-
nioren, eveneens in Dongen. In 
de wedstrijd werd doorlopend 

aangevallen, maar de verschil-
len bleven gering. Pas in de slot-
fase ontsnapten twee renners 
aan de controle in het nog om-
vangrijke peloton. Het duo hield 
op de streep twintig meter voor-
sprong over. Owen Geleijn klas-
seerde zich als 27ste. Vorige week 
woensdag was Geleijn in Emmen 
al dertigste geworden op het NK 
tijdrijden.

Topcompetitie
Nils Eekho� nam als opwarmer 
voor zijn nationale kampioen-
schappen, deel aan de Topcom-
petitie- tijdrit voor eliterenners, 
ook in Emmen. Hij eindigde na 28 
kilometer als vierde en was 27 tel-
len trager dan de Belgische win-
naar Jasper de Plus. Robin Löwik 
en Dion Beukenboom stonden 
ook op het podium. Komende za-
terdag start Eekho� in het NK op 
de weg voor renners onder 23 
jaar in Ede.

‘Thomas z’n moeder belde net’ winnaar

Zonnige afsluiting bij VZOD 
van feestelijk seizoen
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 22 juni was er weer de slot-
dag met traditiegetrouw het mix-
toernooi. Omdat korfbalvereni-
ging VZOD/Fiqas dit jaar 70 jaar 
bestaat werd er extra uitgepakt 
met een zeskamp. Dat maakte 
deze dag tot een waar festijn met 
plezier voor jong en oud. Het mix-
toernooi werd na een spannende 
verlenging en golden goal ge-
wonnen door het team met de 
ludieke naam ‘Thomas z’n moe-
der belde net’ en moest het elk 
jaar beter presterende ‘Waar is 
dat middenvak’ genoegen ne-
men met zilver. Na de prijsuitrei-
king van de zeskamp en het mix-
toernooi is er door 170 eters weer 
van de barbecue genoten waarna 
het tijd was voor de kinderdisco 
en aansluitend een discofeest dat 

tot na middernacht duurde. Het 
zonnige weer lokte veel deelne-
mende teams en belangstellen-
den naar het VZOD-terrein en de 
organisatie mag terugkijken op 
een bijzonder geslaagde dag. 

Loting Tour de Kwakel
Tourhome opent deuren
De Kwakel - Aanstaande woens-
dag 3 juli is het moment waar 
zo’n 100 Kwakelaars alweer bij-
na elf maanden naar uit hebben 
gekeken. Het Tourhome opent 
haar deuren voor het eerst dit 
jaar voor de loting van de Tour de 
Kwakel. Deuren die door directie-
leden Jan en Joris van een nieu-
we lik verf zijn voorzien. Jan, die 
de belangrijke taak heeft de lo-
ting te voltrekken, kon de afge-
bladderde verf niet langer aan-
zien. Hij wilde zijn gasten op de 
eerste avond met frisse blik tege-
moet kunnen zien. Er werd geko-
zen voor een rustgevende licht 
beige kleur, om de gemoederen 
niet te hoog op te laten lopen bij 
het verdelen van de deelnemers 
in twintig ploegen van vijf perso-
nen. Belangrijk gespreksonder-
werp deze avond zullen de favo-
rieten voor deze Tour zijn, of be-
ter het ontbreken ervan. Na het 
afhaken van Primoz Roglic, Chris 
Froome en Tom Dumoulin ont-
breken drie van de vier beste ren-
ners van de vorige Tour. Geraint 
Thomas zal wel aan de start ver-
schijnen om zijn Tour-titel te ver-
dedigen. Echter als Thomas zijn 
vorm van vorig jaar niet kan eve-
naren kan het nog wel eens een 
heel open Tour worden. Dit biedt 
kansen voor een man als Steven 
Kruijswijk om voor de eindzege 

te gaan. Kansen die Dylan Groe-
newegen ook zal zien in de eerste 
rit in lijn van en naar Brussel. 

Titelverdediger uit Kudelstaart
Zal er weer een keer een Neder-
lander in de gele trui te zien zijn 
dit jaar? Dat er een Kwakelaar in 
de gele trui te zien zal zijn is bij-
na zeker. Al is er ook dit jaar con-
currentie uit Kudelstaart. Gebo-
ren Kudelstaarter Eric Zethof is 
nota bene de titelverdediger van 
de Tour de Kwakel. Voor een ieder 
die benieuwd is naar de loting of 
benieuwd is of de gezelligheid 
ook dit jaar weer gewaarborgd is 
tijdens de Tour de Kwakel is het 
Tourhome open vanaf 20.00 uur 
(woensdag 3 juli). De loting zal 
starten rond 20.30 uur.

Handbiken UWTC
Tim de Vries en Jetze Plat 
winnen NK tijdrijden
Uithoorn - Woensdag 19 ju-
ni hebben de UWTC handbikers 
weer een prachtige prestatie ge-
leverd. 
Zowel Jetze Plat als Tim de Vries 
pakten in hun klasse het Neder-
lands Kampioenschap tijdrijden.
Jetze: “Het was een letterlijk 
stormachtige aanloop, ‘s mor-
gens werd het wegens het weer 
(onweer, storm) onzeker of we in 
de avond wel konden gaat star-
ten voor het NK tijdrijden in het 
Noord-Limburgse Well. Ondanks 
een uitgestelde start mocht ik 
dan iets voor acht uur einde-
lijk van start voor een lange tijd-
rit van 30,3 kilometer. Tijdens de 
tijdrit haperde mijn vermogens-
meter welke ik normaal enorm 
gebruik om de tijdrit goed in te 
delen en dus moest ik �exibel 
zijn, op gevoel en dit ging super! 
Het ging eigenlijk gewoon ver-
schrikkelijk hard. Met een gemid-
delde van 43,6 kilometer per uur  
�nishte ik binnen 42 minuten en 
al snel werd duidelijk dat dit ruim 
voldoende was voor de (over-
all) winst. Ik ben enorm blij mee 
en trots dat de progressie er nog 
steeds in zit!”
Tim: “De dag na het winnen van 
mijn zesde NK tijdrijden titel 
houd ik niks anders over dan een 
héél goed gevoel. Over 30,3 kilo-
meter een gemiddelde snelheid 
van 41,2 kilometer per uur rijden 
is iets wat me nog niet was ge-

lukt en dat geeft een fantastisch 
gevoel.”

Wielrennen veteranen
Zaterdag 22 juni waren de UWTC 
veteranen Leen Blom en Guus 
Zantingh naar Beverwijk gereisd 
om op het parcours de Aagten-
belt een wedstrijd te rijden. Vanaf 
het begin werd er hard gereden 
op het parcours wat heuvelachtig 
is. Vooral John Martin was actief 
en halverwege de wedstrijd wist 
hij met nog twee wielrenners een 
kopgroep te vormen en zij wer-
den niet meer achterhaald. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Gerard Albrink uit Uitgeest voor 
Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis, derde werd John Martin uit 
Hoek van Holland. Guus Zantingh 
spurtte naar de vierde plaats en 
Leen Blom �nishte als elfde. 
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