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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl
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ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

www.antennagroep.nl

sale

Antenna weet hoe het werkt!
“Flora mag op eigen plek blijven staan als dat kan”

Veel belangstelling voor
info-markt Centrumvisie

Aalsmeer - Afgelopen maandag 1 juli vond in het gemeentehuis veel meer (officiële) wegen beeen informatiemarkt plaats over de ontwerpen Centrumvisie en wandeld worden. De inspraakBeeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp.
periode loopt nog tot en met
19 juli. Daarna worden alle inDe opkomst was meer dan goed blijven voor trouwauto’s en brui- spraakreacties verwerkt in een
te noemen. Gelijk vanaf de aan- loftsgasten.” Het verplaatsen van nota van beantwoording en de
vang om zeven uur stroomden de ophaalbrug naar het midden presentatie hiervan is in de derde eerste geïnteresseerden bin- om de winkelgebieden meer de week van augustus.
nen. De ogen waren vooral ge- met elkaar te verbinden, wordt De Centrumvisie en het beeldricht op de Centrumvisie en het veelal als positief gezien. De ver- kwaliteitsplan worden vervolverkeerscirculatieplan op en plaatsing van het beeld van Flora gens behandeld in de vergaderond het Raadhuisplein. Al voor (naar het midden van het plein) ring van B&W op 17 september,
aanvang hadden de wethouders ligt gevoeliger. Wethouder Van in de commissie op 15 oktober
Robert van Rijn en Robbert-Jan Duijn reageert hier nuchter op. en ter vaststelling in de gemeenvan Duijn te kennen gegeven “Als het kan mag wat mij betreft teraad op 31 oktober. Als de Cendat er niet wordt teruggegaan Flora op haar eigen plek blijven trumvisie dan officieel is vastgenaar de tekentafel. Het basis- staan.”
steld op 1 november wordt aanplan is de leidraad met éénrichgevangen met de uitvoering in
ting op de Van Cleeffkade (van- ‘De Posterijen’
de vorm van aanbesteding en inaf de Marktstraat) en de Stations- Best opvallend was deze avond deling in details.
weg (tot de ingang van het Raad- ook de presentatie van ‘De Postehuisplein). Via het Raadhuisplein rijen’. Op de locatie van het voor- Eerste schop
wordt een ‘rondje’ gecreëerd. De malige postkantoor aan de Stati- Als dit dan allemaal in kannen
indeling van het plein wordt an- onsweg komen in een complex en kruiken is, gaat 1 november
ders, maar volgens wethouder met een binnentuin totaal 28 ap- 2020 de eerste schop de grond
Van Duijn gaat dit niet ten koste partementen. Aan diverse leef- in en wordt aangevangen met
van het aantal parkeerplaatsen.
tijdsgroepen is gedacht. Geïnte- de vervanging van de riolering in
resseerden konden invullen waar en het herinrichten van het winParkeergarage
hun interesse naar uitgaat: Een kelgebied. Nog even geduld dus
Wat het Raadhuisplein betreft is éénkamer- (studio), driekamer- nog, maar de ambities om het
wethouder Van Rijn diverse ma- of vierkamer-appartement. Het centrum te ontwikkelen tot een
len de suggestie gegeven een ligt in het plan om in septem- aantrekkelijk en gezellig winkelparkeergarage onder het plein te ber te starten met de verkoop, en verblijfsgebied in beleving en
maken. “Maar, dit is heel duur en vervolgens in oktober/novem- gebruik is groot bij de beide wetzou betekenen dat we betaald ber de oude opstallen te slopen houders. Beide staan te popelen
parkeren moeten gaan invoeren en begin 2020 te starten met de om verder aan de slag te mogen.
en dan wel in het hele dorp.”
bouw. En dat is toch gauw zo’n Reageren op het BeeldkwaliteitsDe wethouder zegt verder di- negen maanden eerder dan de plan (Centrumvisie) kan door het
verse goede suggesties gehad gemeente aan de slag kan met formulier (verkrijgbaar in het gete hebben en deze gaan zeker in de Centrumvisie, maar dat is lo- meentehuis en te vinden op de
de definitieve versie meegeno- gisch natuurlijk.
website) te sturen naar Gemeenmen worden. “De weg voor het
te Aalsmeer, Postbus 253, 1430
gemeentehuis langs zie ik graag Procedures
AG of naar projecten.aalsmeer@
iets anders. Er moet ook ruimte Voor de Centrumvisie moeten amstelveen.nl.

elk 2e artikel 1,geldig op alle artikelen voorzien van sticker
je betaalt de originele prijs van het duurste artikel

Aalsmeerderweg 213, Aalsmeer

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFO@VERSPREIDNET.NL

Win cadeaubon van Het Oosten

Fotowedstrijd ‘Tuin en
Dier’ weer van start
Aalsmeer - De zomervakantie
lonkt, nog een weekje school en
dan mogen de kinderen en leerkrachten gaan genieten van zes
weken zelf bepalen wat te doen.
Natuurlijk gaan ook veel inwoners, niet werkzaam in het onderwijs, de komende maanden
van een welverdiende vakantie
genieten. Ook clubs en verenigingen houden een zomerstop
en dit betekent voor de Meerbode ruimte voor meer foto’s. De
tuinen- en dierenwedstrijd gaat
weer van start en dankzij sponsoring van Tuincentrum Het Oosten
mogen er cadeaubonnen weggeven worden voor de mooiste tuinen en leukste en liefste dierenfoto’s of een combinatie van deze twee.
De tuin ontdekken
Het voorbeeld in deze is de openingsfoto bij de wedstrijd. Dit
kleine katje mag voor het eerst
naar buiten, op ontdekkingstocht door de tuin en hij vindt
het prachtig. De plantjes bewegen onverwachts en wat is dat
voor een beestje? Heerlijk om dit
beeld vast te mogen leggen.

Tot half augustus
Doet u/jij ook (weer) mee aan de
fotowedstrijd tuinen en dieren?
Tot en met half augustus mogen
foto’s ingeleverd worden. Wekelijks wordt voor één foto op de
voorpagina gekozen, maar bij
voldoende ruimte volgen ook pagina’s met leuke, lieve en mooie
foto’s. Gaarne de bijdrage wel
voorzien van een verhaaltje met
meer informatie over de tuin of
het dier(en) op de foto. Insturen kan naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Heel benieuwd hoe
vaak de redactie ‘oh, wat mooi’ en
‘oh, wat lief’ kan gaan zeggen...
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Met Radio Aalsmeer de
zomervakantie door

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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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 antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-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: 0203080750. 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

Team ‘Steeds verrassend’
wint Valentijn familiedag
Aalsmeer - Op zondag 23 juni
vond de 31e editie plaats van de
Valentijn familiedag. Dit jaar was
de locatie het pand van Nieuwkoop BV in Aalsmeer. In de ochtend vertrokken zo’n vijftig familieleden verdeeld over zes teams
voor een fietspuzzeltocht van zo’n
13 kilometer door Aalsmeer, Amstelveen en Bovenkerk. Tijdens
de route waren er zoals altijd een
aantal vragen, leuke opdrachten
en zoekfoto’s. Ook was er op het
tussenpunt B een team estafette
en kreeg men een lekker ijsje en
extra water om de hitte te weerstaan. Bij terugkomst wachtte er
nog een eindvraag en werd het
teamspel ‘skelter ringsteken’ gespeeld. Uiteindelijk was het team
‘Steeds verrassend, altijd voordelig’ die aan het einde van de dag

met een score van 91 punten de
titel pakte. Het team bestaande
uit Arie, Aimee, Melanie, Hans, Bianca, Rick en Ricardo pakte vooral veel extra punten door de joker
slim in te zetten. Het team van ‘Ik
zei nog zo, geen bommetje’ werd
tweede en de winnaar van vorig
jaar ‘De Koorddansers’ eindigden
als derde. De Opa Valentijn trofee
werd gewonnen door het team
van ‘Hamsteren’ met de leukste
teamfoto/aankleding. De dag
werd afgesloten met een heerlijke welverdiende barbecue. De familie Valentijn kon samen met de
organisatie (Bianca, Ron R, Leonie en Ron V) weer terugkijken op
een zeer geslaagde familiedag!
Foto: Team “Steeds verrassend”:
Arie, Aimee, Melanie, Hans, Rick,
Ricardo en Bianca.

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

Kerkdiensten
Zondag 7 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met Jan-Willem van den Bosch.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.W. Ploeg en om 18.30u. met
ds. A.J. van der Toorn. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Mieke Hennus.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: Stichting Gered Gereedschap.
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. A.R. van der Deijl uit Hoofddorp.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Organist: R. Postma. Om 17u. Uitzendingsdienst van de kampen met ds. M. Zandbergen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

Aalsmeer - De zomervakantie
staat alweer voor de deur en dat
geldt dus ook voor de vrijwillige programmamakers. Week in
week uit bereiden zij hun programma’s voor, nodigen gasten
uit en zoeken de items en muziek
bij elkaar. Zo zijn er de komende
tijd herhalingen van ‘Echt Esther’
te horen. Maar niet getreurd, vele andere programma’s gaan gewoon door tijdens de zomer, net
De winnaars: Team ‘Steeds verrassend, altijd voordelig’, bestaande uit als het nieuws, de agenda en de
foto’s op het televisiekanaal.
Arie, Aimee, Melanie, Hans, Rick, Ricardo en Bianca.

brug. Zondag 10u. Dienst.
Spreker: Christiaan van der
Wolf. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Dovenvertolking en vertaling
in het Engels. Om 19u. Baan 7
Jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J. Weij en 18.30u. met ds. A.T.
van der Toorn uit Leiden, gez.
dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering met
M. van Zoelen. Zondag om
9.30u. geen viering. Om 14u.
Poolse dienst met Andrzej in
Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. M. Gehrels uit Amsterdam.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met pastor A.M. Creemer-Allard uit Kudelstaart.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

Kinderen welkom bij ‘Let’s Go’
Aanstaande vrijdag is de laatste
‘Let’s Go’ voor de zomerstop. Programmamakers Jonas en Laurens
gaan zeven weken van een heerlijke vakantie genieten. Maar vrijdag besteden ze eerst nog aandacht aan de Aalsmeerse Kinderraad die deze week bij elkaar
kwam. En omdat het de laatste
uitzending voor de zomervakantie is, maken de jonge presentatoren er een feestje van. Heb je zin
om naar de radiostudio te komen
om te zien hoe je radio maakt? Of
wil je iemand alvast een fijne vakantie toewensen? Je bent meer
dan welkom om langs te komen
aanstaande vrijdag tussen 18.00
en 19.00 uur.
Terugblik DownTown Ophelia
Dennis, Rinus en Ilse blikken aanstaande zaterdag tussen 14.00 en
15.00 uur terug op het geslaagde
evenement DownTown Ophelia.
Het werd een feestje en de drie
radiomakers waren er alle drie bij
aanwezig in hun rollen als zanger,
Radio Aalsmeer-medewerker, loterijpresentator, organisator en
initiatiefneemster. Samen met
een deelnemer blikken ze terug
op 22 juni. En Dennis heeft vanuit
het Glazen Huis een aantal verzoekjes mogen draaien en daar
gaan ze ook naar luisteren.

Marianne laatste gast
Afgelopen maandag zou het team
van ‘Door de Mangel’ Rolf Maarse ontvangen als 261e gast. Helaas kon dat geen doorgang vinden en leek het erop dat de ketting doorbroken werd. Gelukkig
werd op het laatste nippertje een
nieuwe gast gevonden. Administratief medewerkster bij Wellantcollege de Groenstrook Marianne Mosselman schoof achter de
microfoon. Alleen heeft niemand
dat gehoord, want door een technische storing was de uitzending
zo’n 1½ gestoord. Daarom komt
de Kudelstaartse maandag 8 juli
op herhaling naar de studio en zal
zij haar levensverhaal opnieuw
uur. Als u zelf over beeldmateriaal vertellen. Mocht je als luisteraar
beschikt en dat wilt delen kunt u ook een vraag hebben voor Macontact op nemen met het ont- rianne, mail deze dan naar: info@
moetingscentrum en vragen naar radioaalsmeer.nl of bel tijdens de
Ellen Millenaar. Bel 06-22468574
of mail naar emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl. Het Odense ontmoetingscentrum is onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer
en zet zich in voor ouderen.

Themabijeenkomst voor ouderen

Wim Roodenburg toont
Zijd- en Dorpsstraat
Aalsmeer - Vrijdag 5 juli heeft de
inloop Odense in gebouw Irene
in de Kanaalstraat weer een themabijeenkomst over Aalsmeer.
Vaak wordt gebruik gemaakt van
beeldmateriaal. Ook deze keer
zullen foto’s getoond worden op
het grote scherm. Wim Roodenburg is al vaker te gast geweest
om zijn kennis over Aalsmeer in
vroegere tijden te delen met de
senioren die herinneringen aan
Aalsmeer hebben. De Zijdstraat is
in de loop der tijd erg veranderd,
drie maanden geleden is daar al
aandacht aan besteed in een bijeenkomst. Nu wordt de Zijdstraat
verder uitgelopen op beeld en
de Dorpsstraat wordt getoond.
Dorpsstraat 18 zal zeker niet ontbreken. Voor vele het vroegere
gemeentehuis waar men in het
huwelijk trad. Van te voren aan
te melden, is niet nodig. Ouderen
kunnen vanaf 14.15 uur binnenlopen, de middag start om 14.30
dag in gebouw Mendel, Zwarteweg 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 verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

RKDES haalt
oud papier op

Watertoren is
zaterdag en
zondag open!
Aalsmeer - De watertoren is dit
weekend extra geopend! Zaterdag 6 juli zijn bezoekers welkom
van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 7 juli kan na de wandeling
naar boven via de vele traptreden genoten worden van het uitzicht tussen 13.00 en 17.00 uur.
Alleen het binneninterieur van de

Aalsmeer - Vrijdagavond 5 juli haalt de jeugd afdeling van
sportvereniging RKDes het oude
papier op. Gaarne de papiercontainers of dozen papier plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met
de opbrengst van het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle
Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus, verzamel het papier (geen melk en frisdrank pakken) voor de eerste vrijdagavond
van de maand. Kijk voor alle datums, meer nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl
toren naar ontwerp van ingenieur Sangster bewonderen is gratis, maar wie de twee grote waterreservoirs wil zien en uiteindelijk
op de buitentrans op circa 50 meter hoogte wil kijken of de havens
van Amsterdam of Schiphol te
zien zijn, betaalt 2 euro. Voor kinderen is dit de helft, 1 euro.

uitzending naar de studio: 0297325858. Dit zal tevens de laatste
uitzending zijn voor het zomerreces. De komende weken genieten Mylène, Edgar en Elbert
van een welverdiende vakantie
en zullen er herhalingen te beluisteren zijn. Op de eerste maandag in september start er weer
een nieuw seizoen (het zevende!)
met wekelijkse live uitzendingen.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Daarnaast is Radio Aalsmeer te vinden
op televisie met Tekst TV: kanaal
12 van Caiway, of kanaal 1389
van KPN/XS4ALL/Telfort. Volg Radio Aalsmeer ook op twitter en facebook.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
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, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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 volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Maar liefst zes hoogtepunten

Aalsmeer - Als er iets valt aan te
merken op Plaspop Aalsmeer,
dan is het wel dat er geen echt
hoogtepunt was tijdens dit theater op het water de laatste zaterdagavond in juni. Geen hoogtepunt? Nee, het waren er maar
liefst zes! En dat alles op één
avond. Geheel gratis dankzij
sponsoren, medewerkers en het
organisatorisch talent van de Dippers genoten honderden varende bezoekers van een ongekend
verrassend evenement. Met als
toepasselijk thema ‘De Dippers
gaan helemaal tropikaal’.
De weergoden waren de festivalbezoekers dit keer buitengewoon goedgezind, zou dat de reden zijn voor het belangstellingsrecord? Of de schitterend gescoute line-up, waarmee de organisatie haar reputatie waarmaakte? Of de traditie, het was alweer
de negende editie, die inmiddels
in Aalsmeer is neergezet? Of het
prikkelende thema, dat elk jaar zo
nieuwsgierigheid maakt? Of gewoon niets beters te doen? Het
zal voor de meesten de mix zijn...
Rijke variatie
Hoe doen ze het toch, Katelijne van Otterloo en haar jazzkwartet, natuurlijk ook afgelopen weekend weer bij het Poeltje
van Meijer? Prachtige optredens,
mooi gezongen en met de Tropikaalsmeerse Verrazzing het jaarthema extra accentuerend.
In het Torregat schitterde Cool
Blenz, waarvan vocaliste Heidy
Crooymans verklapte in de race
te zijn voor afvaardiging naar
het Eurovisie Songfestival. Dat
wordt waarschijnlijk in de Studio’s Aalsmeer gehouden als op-

▲

Supergeslaagde editie
van tropisch Plaspop
warmertje voor Plaspop 2020, zo
wordt over de volgende stunt van
De Dippers gefluisterd.
Love Handles bleek in schuilhaven De Grote Brug nauwelijks te
onderscheiden van de ware Beatles en vooral van de Rolling Stones, met het ragfijne schrapende
stemgeluid van Mick Jagger en
de opzwepende begeleiding.
Ten Beers After bij Vissersvreugd
maakte de reputatie van muziek
van hoge gisting dit jaar schijnbaar moeiteloos waar. Met de
onmiskenbare mix van blues,
ska, soul, pop en rock slaagde de
band in de missie drie spetterende optredens te verzorgen.
En dan, Denise Kroes en Melany Sharon, die dit jaar al schitterden in de tv-talentenjacht DanceSing, zij brachten in schuilhaven
De Kodde het talloze publiek tijdens drie optredens compleet in
vervoering. De slotact van Plaspop 2019 deed met een wervelend staaltje carribean en latin
muziek van de twaalfkoppige CariBueno het Plaspopthema alle
eer aan. Voor vele swingende en
dansende festivalgangers in hun
bootjes, schuiten, pramen, jachten en enkele andere onbekende
vaartuigen een climax zoals de
optredens daarvoor. De vele vrijwilligers - zondagochtend zorgde
de opruimploeg ervoor dat van
het negende theater op het water
niets meer was te zien -, de meewerkende Aalsmeerse autoriteiten en de sponsoren kunnen met
De Dippers terugblikken op een
supergeslaagde editie van Plaspop. En vooruitkijken naar de volgende, hoogstwaarschijnlijk op
27 juni 2020.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Fietsen met Pedaalridder richting Amsterdam Bos. Vertrek
13.30u. bij zwembad, Dreef.
Expositie Henny Bax in gang
Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm. T/m eind juli.
Expositie ‘Het Circus’ in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9
om 16u. Open iedere donderdag tot en met zondag van 14
tot 17u. Tot en met 28 juli.
Wandelen naar/in het Bos van
19 tot 20.30u. Start bij Oosterkerk, Oosteinderweg 273.

5 JULI

Laatste weekend: Exposities
‘Bloemen van Hoop’ en ‘De
taal van bloemen’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg. Open vrijdag 10-17u. Zaterdag en zondag 11-17u.
Expositie Jan Dreschler in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart.
Inloop voor ouderen in Odense Huis in Irene, Kanaalstraat.
Thema: Oud Aalsmeer vanaf
14.30u.
Proef Aalsmeer in Centrum
met specialiteiten van ondernemers uit Aalsmeer. Van 17
tot 21u. op het Molenplein.
Hillbilly Rawhide uit Brazilië
live in The Shack, Schipholdijk
253b in Oude Meer vanaf 21u.

6 JULI

Watertoren open voor bezoekers van 10 tot 17u.
Expositie ‘100 jaar Fokker’ in Crash Museum In fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug.
Open 11 tot 16u en woensdag
13 tot 16u. Op 13 juli lezing
over Fokker.

Zondagmiddag Robin’s Juxebox

teert The Shack akoestisch entertainment, bij mooi weer op het
terras. Robin Verkaik, in The Shack
bekend van onder andere de undercoversessie als Muse, Robbie
Williams, U2 en Doe Maar, speelt
hits uit de afgelopen vijftig jaar,
waaruit jij mag kiezen. Gaat een
superleuke middag worden!
Bob Dylan undercover
Een dikke aanrader om vast te
spijkeren in je agenda is de Bob
Dylan undercover. Supertrots
zijn ze in The Shack dat deze fántástische band al die succesvolle
en prachtige nummers van Bob
Dylan komt spelen op vrijdag 12
juli.
The Shack is vrijdag open vanaf
20.00 uur. Hillbilly Rawhide begint om 21.00 uur en de entree
bedraagt 10 euro. Zondag 7 juli
open vanaf 15.00 uur en Robin’s
Jukebox begint om 16.00 uur. De
entree is gratis. Kijk voor meer
informatie en het programma
op www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Ezeltje rijden, knutselen en
spelletjes op kinderboerderij
Boerenvreugd van 11 tot 15u.
Watertoren aan Westeinder
open voor publiek, 13-17u.
Robin’s Juxebox in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.
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Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.
Expositie ‘De kracht van de
boom’ bij Fysio en Fitness in
Kudelstaart. Open 8 tot 21u.
Tot eind juni.
Buitenconcert muziekvereniging Flora op Ad Verschueren Plein, Kudelstaart vanaf
19.30u.

9 JULI

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u. Ingang Praamplein
Walking-handball voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg
van 10.30 tot 11.30u.

10 JULI

Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Zomercompetitie Bridgeclub
Onder Ons in buurthuis Hornmeer, Dreef 1. Inschrijven vanaf 19.15u. Aanvang: 19.45u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

Brabantse afsluiting van
seizoen in Bacchus

Hillbilly Rawhide uit
Brazilië in The Shack
Oude Meer - Vijf jaar geleden
vierde ze hun 10 jarig bestaan
met een waanzinnig optreden in
The Shack. Inmiddels vijf jaar verder staan de stoere mannen van
Hillbilly Rawhide op vrijdag 5 juli weer op het podium om hun
15 jarig bestaan te vieren. En reken maar dat dit weer een memorabel feestje gaat worden. Hillbilly Rawhide is ook geen doorsnee
rock ’n roll band. Verwacht geen
samba of carnavaldeuntjes van
deze getatoeëerde Braziliaanse
cowboys, maar een echte outlaw
mix van Hillbilly country, boogie
woogie, bluegrass en rock ’n roll.
Deze band weet hoe ze de tent
plat moeten spelen. Meer dan 15
jaar zijn de cowboys al de hoofdact op alle grote Rock ’n Roll festivals en Rodeo’s in Brazilië. Ook
benieuwd naar Hillbilly Rawhide? One hell of a party met gitaar,
banjo, fiddle, bass en drums, dus
ga deze fantastische Braziliaanse
band zien in The Shack aanstaande vrijdag.
Op zondagmiddag 7 juli presen-

7 JULI

Buitenconcert ‘Flora’
Aalsmeer - Ter afsluiting van het
muzikale seizoen geeft Muziekvereniging Flora onder leiding
van Dick-Jan Veerbeek op maandag 8 juli een concert in de open
lucht. Om 19.30 uur nemen de
muzikanten plaats op het altijd
gezellige Ad Verschueren Plein

in Kudelstaart en zullen een aantal populaire nummers ten gehore brengen.
Dirigent en leden van Flora hopen dat zij, evenals voorgaande
jaren, op een groot publiek mogen rekenen. De toegang is gratis.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
A A N BI EDI N G :

Kindergitaar
‘Valencia’ (¾) €79,N I EU W:

Keyboard ‘Medeli’
vanaf €159,-

TI P :

Heel veel nieuwe
ukelele’s vanaf €29,95
K OOP J E:

Kazoo €2,50

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

Aalsmeer - De sluitingsact in cultureel café Bacchus werd afgelopen vrijdag 28 juni verzorgd door
een andere band dan geboekt.
Mae Brown zou trakteren op jazz
en blues, maar moest vanwege
ziekte verstek laten gaan. In allerijl moesten de vrijwilligers van
Bacchus op zoek naar een andere
muzikale afsluiting en in de band
Diona Fox & Her Ragdolls was een
prima vervanger gevonden. Het
viertal uit Brabant trakteerde op
pop, jazz en blues in een zwoel
Bacchus. Vanwege de hoge temperatuur waren de deuren tegenover elkaar open gezet, maar
het bleef warm. In de pauze even
een luchtje scheppen buiten, was
geen overbodige luxe. Toch een
avond die de meeste bezoekers
niet hadden willen missen. Niet
om de muziek en niet om de ‘droge’ humor van zangeres Diona.
Een heel gezellige afsluiting van
het seizoen!

Weer cabaret in
nieuw seizoen

Er wordt aan gedacht om het
nieuwe seizoen in Bacchus qua
muziekoptredens eerder te starten, in plaats van begin september al half augustus. Maar hierover is de discussie nog niet afgerond. Meer informatie volgt uiteraard te zijner tijd.

Aalsmeer, op 11 januari draaft Andries Tunru door in Bacchus, op
29 februari kan geheid gelachen
worden om Anne Neuteboom,
Aalsmeer - Het seizoen is wel- op 28 maart herkenbaar cabaret
iswaar ten einde, maar voor het van Fabian Franciscus en ter afvolgende seizoen heeft KCA haar sluiting wordt getrakteerd op een
cabaret-programma in cultureel avondje Cabaretpoel op 25 april.
café Bacchus al rond. Kees van Alle voorstellingen beginnen om
Amstel opent op 21 september, 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15
op 19 oktober gaat de spots aan uur. Voor meer informatie, abonvoor Janneke de Bijl, op 23 no- nementen en meer: www.cultuvember komt Pieter Vereist naar reelcafebacchus.nl.
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Officiële Mededelingen
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 ondertrouw 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 overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de 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
Officiële besluiten worden bekend gemaakt
in de Staatscourant en digitaal via
www.officielebekendmakingen.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 onder 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 bestuurssecretariaat. 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 commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 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 griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden 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 openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Kenter
Kenter
Kołodziejczyk
Vogelaar
Zsigmond

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

O.
Y.
P.A.
V.D.
H.

02-08-2004
13-11-1988
26-09-1991
19-01-2018
09-03-1998

25-06-2019
25-06-2019
25-06-2019
25-06-2019
24-06-2019

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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
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
Baas
Eveleens
Luten
Luten
Luten
Smith

Voorletters
M.F.
H.J.
S.
K.I.
J.C.G.
P.C.

GeboorteDatum
datum beschikking
21-06-1972
25-04-1970
18-01-2003
24-09-2004
22-01-1973
02-04-1960

27-06-2019
24-06-2019
27-06-2019
27-06-2019
27-06-2019
27-06-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het 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 “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
GEMEENTE AALSMEER – ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE BOUW VAN 1 WONING –
HERENWEG 60 AALSMEER (Z-2018/004634)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan UiterwegPlasoevers 2005 – Herenweg 60 ten behoeve van de bouw
van 1 woning met bijbehorende voorzieningen te verlenen.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-2018/004634.
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Uiterweg- Plasoevers 2005. Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide procedure voor
de omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende bestemmingsplan.
Locatie
Het projectgebied betreft het perceel Herenweg 60 te Aalsmeer.
Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking,
de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 5 juli 2019 voor 6
weken, dus tot en met 15 augustus 2019, op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via
telefoonnummer 0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies,
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale
bestemmingsplannen);
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30 en 15.30
uur, donderdag tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen
8:30 en 12:30) uur;
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl,
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAK-OW01
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning schriftelijk bij het college van burgemeester
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een
afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Giekstraat 2 , 1433 SH, (Z19-039067), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning

GRATIS OPFRISSEN VAN UW
VERKEERSKENNIS?
Wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag nog
eens laten bijspijkeren over de nieuwste verkeersregels? Wilt u daarbij ook nog tips krijgen voor zuiniger
en milieuvriendelijker rijden? Grijp dan nu uw kans!
De gemeente Aalsmeer biedt u in samenwerking met
Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelveen-Amstelland een gratis opfriscursus rijvaardigheid aan. De theoriecursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Een
deskundige verkeersinstructeur praat u bij over alle
verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.
U kunt daarbij denken aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz.
Tijdens de eerste dag van de theoriecursus kunt u zich
ook inschrijven voor een rijvaardigheidsrit. Deze rit
maakt u samen met een erkende rij-instructeur in uw
eigen auto en in uw eigen omgeving. De datum wordt
afgesproken in overleg met de verkeersschool. Deelname aan deze praktijkrit is op eigen risico. Tijdens de
tweede theoriebijeenkomst wordt dieper ingegaan op
de verkeerstheorie en u kunt uw ervaringen van de
praktijkrit met elkaar delen. De theoriebijeenkomst en
praktijkrit hebben een informatief karakter. Het is dus
geen examen. Bij aanvang van de eerste theoriebijeenkomst ontvangt u een theorieboek.
Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Aalsmeer en is voor u geheel kosteloos.
Voor wie?
Oudere automobilisten (60+) wonende in de gemeente Aalsmeer.
Wanneer?
De eerste dag van deze tweedaagse cursus is op dinsdag 10 september 2019 en de tweede dag is op dinsdag 8 oktober 2019. Beide dagen van 10.00-12.00 uur.
Wij verwachten u op beide bijeenkomsten.
Waar?
In De Oude Veiling, Marktstraat 19 1431 BD Aalsmeer

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 verzending 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 belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Vervolg op de volgende blz.
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
-

Korfstraat 67, 1433 DE, (Z19-038720), het maken van een
in-en uitrit t.b.v. het parkeren op eigen terrein
Machineweg tussen 295 en 297, kadastraal bekend als B
9850, (Z19-038111), het bouwen van een woning

Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 94, 1431 AR, (Z19-003371), het splitsen van de
kavel en het realiseren van 2 woningen. Verzonden: 28 juni
2019
- Chrysantenstraat 17, 1431 BM, (Z19-029882), het vernieuwen van de aanbouw en het plaatsen van een opbouw op
de woning. Verzonden: 27 juni 2019
- Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-028472), het plaatsen van
een opbouw met 2 slaapkamers Verzonden: 27 juni 2019
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:

-

-

Einsteinstraat nabij 71, 1433 BD, (Z19-030048), het vervangen van handelsreclame op en nabij de geldautomaat.
Verzonden: 28 juni 2019
Legmeerdijk 322, 1431 GC, (Z19-032693), het bouwen van
een tankstation met wasboxen en een reclamezuil (herziening van besluit Z-2017/032842). Toelichting: deze aanvraag is in augustus 2017 geweigerd, maar naar aanleiding
van een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 7 mei
2019, wordt de gevraagde vergunning als nog verleend.
Verzonden: 27 juni 2019
Lisdoddestraat 57, 1433 WG, (Z19-029881), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 27 juni 2019
Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (Z19-019833), het bouwen
van een loods. Verzonden: 25 juni 2019

Geweigerde omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Ophelialaan 15, 1431 HA, (Z19-011381), het plaatsen van
een deur/poort in de schutting van de achtertuin t.b.v. ontsluiting openbare ruimte. Verzonden: 28 juni 2019
Meldingen akkoord
- Legmeerdijk 322, 1431 GC (Z19-0362), het slopen van en het
verwijderen van asbest uit alle aanwezige bedrijfspanden

-

Rietwijkeroordweg 43, 1432 JG (Z19-038854), het slopen
van een woonhuis en het (gedeeltelijk) slopen van kassen.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN ERFGOEDCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 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 Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en Weteringstraat
(Z19-038328) Braderie 7 september 2019, ontvangen 25
juni 2019
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Westeinder Water Week

Scholendag: Bouw een
bootje, zeilen en meer

Aalsmeer - Ruim 400 kinderen van
de groepen 7 van alle basisscholen
in Aalsmeer en Kudelstaart hadden donderdag 27 juni een geweldige doe-dag. In het kader van de
Westeinder Water Week mochten
de jongens en meisjes in groepjes een grundel bouwen onder
leiding van medewerkers van Koninklijke De Vries Scheepsbouw.
Boven de werkplek was een zeil
gehangen en dit was gelukkig niet
tegen de regen, maar om de felle
zon te weren. Het was een prachtige dag. Niet te warm en met een
verfrissend windje. Een beetje verkoeling hadden de leerlingen wel
nodig, want intensief werd op
aanwijzingen van de echte ‘botenbouwers’ van Feadship aan de
slag gegaan met schroeven, boren en kitten. Nadat de leerlingen
de bootjes ook leuk versierd hadden, gingen de grundels te water en kon met enkele bootjes een
rondje gevaren worden zonder
een ‘nat pak’ te halen. De meesten waren echter niet lang waterbestendig, maar ach, afkoelen

in het water was geen straf. Het
bootje bouwen is uiteindelijk gewonnen door de Antoniusschool.
Deze groep krijgt in september
een rondleiding bij Koninklijke De
Vries Scheepsbouw.

Zeilen en waterspelletjes
Het bootje bouwen was niet het
enige wat de leerlingen aangeboden kregen deze dag. Ook Zeilschool Aalsmeer was aanwezig
en instructeurs lieten de jongens
en meisjes kennis maken met zeilen en ze mochten plaatsnemen
in een hele grote ‘band’, die vervolgens door een bootje voortgetrokken snel over het water vaarde. “Harder, harder”, klonk luidkeels. Verder had Sportservice
leuke waterspelletjes bedacht,
mocht in groepjes de watertoren bezocht worden en wachtte
op het Zeilfort een leuke speurtocht. Gezien alle vrolijke gezichten na afloop, hebben alle leerlingen en de begeleiders een geweldige dag op en rond de Westeinderplassen beleefd!

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 05-07-19
t/m 18-07-19
t/m 19-07-19

t/m 25-07-19

t/m 25-07-19
t/m 26-07-19

de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. pand Stationsweg 4, 1431 EG, (Z18-001317)
voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart
2019’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
de omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken m.b.t. kavel Schouten,
Green Park deelgebied 3, nabij Aalsmeerderweg 32 in Aalsmeer (Z18-002531)
ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken Polderzoom fase 2 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde (IDN :
NL.IMRO.0358.07N-OW01)
ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”.
(IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)
besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken m.b.t. bekendmaking wet geluidhinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van
woningen gelegen aan de weg “Oosteinderweg”, te Aalsmeer mogen ondervinden
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waarop Sander over zijn eerste
kennismaking met Graffiti vertelde was zo beeldend. Je werd er
als toeschouwer een stuk wijzer
van en zo liet Tobias Rothe weer
op zijn manier mensen anders kijken naar kunst. Zulke verfrissende ideeën! Beide kunstenaars zijn
gevraagd hun lezing nog eens te
geven op de schrijversdag van
zaterdag 2 november (deze vindt
plaats in de bieb). Architect Joop
Kok had in de ochtend met belangstellenden een rondgang
door het centrum gemaakt en ’s
middags vertelde hij over de geschiedenis en verbouwing van De
Oude Veiling.

Cultuurpunt laat zien waar het goed in is

Warme afsluiting van de
‘Ik Toon’ maand
Aalsmeer - Zaterdag 29 juni
werd in De Oude Veiling de afsluiting van de ‘Ik Toon’ maand gehouden. De organisatie - in handen van het Cultuurpunt - zorgde voor een letterlijk en figuurlijk
warm welkom. Het aanbod waaraan jong en oud op creatieve wijze plezier kon beleven was veelzijdig. Men kon luisteren naar de
koren, zag toneel, een dansvoorstelling. Docenten en hun leerlingen lieten horen en zien hoe
heerlijk het is om samen muziek
te maken. Er waren workshops,
lezingen en in de bibliotheek
konden kinderen heerlijk aan de
slag en stonden er marktkraampjes met informatie over muziekinstrumenten. Ook nu weer werd
bewezen dat Aalsmeerders blij
kunnen zijn met de gerenoveerde Oude Veiling waar Cultuurpunt, Ons Tweede Thuis en de bibliotheek een goed onderkomen

hebben gevonden. Iedere bezoeker die de hal betrad werd gefêteerd op een lekkernij gemaakt
door Ons Tweede Thuis (OTT),
die een eigen stand had waar
nog meer lekkers en informatie
te verkrijgen was. Een paar stappen verder zat in de bieb Storm
een hond van karton te maken.
Eerst werd het lijf in model gezaagd en vervolgens met plastic
schroeven de oren, poten, staart
er aan bevestigd. Zo hier en daar
kreeg hond Max met viltstift een
kleurtje. Samen met zijn fraaie
exemplaar werd een trotse Storm
op de foto gezet. Het is overigens mogelijk om iedere woensdag in de bieb Amstelveen fantasie dieren te maken. In de bieb
Aalsmeer liggen hier folders over.

voor kinderen. Wanneer deuren
open gingen van de grote en kleine zaal vingen zij flarden op van
de optredende koren, zoals van
het Vrouwen Ensemble Davanti. De 14 zangeressen namen hun
fans met een leuke presentatie en
prachtig zingend mee naar verschillende landen. Weer een heel
ander geluid liet Popkoor Sonority horen. Lekker ongedwongen
vrolijk makende liedjes. De overgang naar de Toneelvereniging
Orde Der Dwazen was een hele
stap maar daar was deze middag
nu juist voor bedoeld. Het werd
een manifestatie met van alles
wat. Hoewel de voorstelling voor
kinderen is bedoeld, waren het
juist de volwassenen die kwamen
en bleven luisteren. Dansschool
Robert Boogaart trok zoals verGrote zaal
wacht dans minnend bezoek. Van
Op de bovenverdieping waren er hen had het half uur wel langer
in foyer doorlopende workshops mogen duren. Smartlappenkoor
Denk aan de Buren kweelden er
lustig op los en dat viel in goede aarde. Ook Muziekgroep OTT
kon rekenen op belangstelling
en veel bijval. Muziek vereniging
Flora liet eveneens horen hoe blij
je van muziek kan worden. Locale muziekdocenten speelden samen met hun leerlingen. Het was
een feest om naar hen te luisteren
en wat zagen de meisjes er prachtig uit in hun bloemenjurk en tulen rok.
Kleine zaal
Later in de middag waren er drie
lezingen van Sander Bosman, Tobias Rothe en Joop Kok, deze vragen om een herhaling. De wijze

BOVENLANDEN

Zijn dromen
bedrog?
Aalsmeer - Dromerig tuffend
door de slootjes van de Westeinderplassen, kom ik langs een afgelegen eiland wat aangekocht
is door Stichting de Bovenlanden. Het ligt tussen grote eilanden met verwilderd bos. Er moet
nog invulling gegeven worden
aan het gebied.
Dodenakker
Mijn brein geeft mij een bijzonder romantisch gevoel. Ik zie een
strak gazon voor me met boterbloemen, margrietjes en vergeet-mij-nietjes. Een natuurlijke
beschoeiing met een rietkraag
waar vele vogels en insecten
hun onderkomen in gevonden
hebben en een kleine aanlegplaats voor een boot. Op het eiland met een royale oppervlakte
staan zo’n 40 her en der geplante berkenbomen. Rust en ruim-

Amazing Amateurs
De slotmanifestatie - mogelijk gemaakt door het Cultuurpunt, Bibliotheek Amstelland,
Ons tweede Thuis, ESA, Gemeente Aalsmeer en de Rabobank regio Schiphol - werd afgesloten
met het bekendmaken van de
winnaars van Amazing Amateurs.
Een maand lang was er in het
Centrum van Aalsmeer in de etalages kunst te zien. Gedurende de
maand juni viel in de Foyer van
De Oude Veiling een overzichtstentoonstelling te bekijken van
alle deelnemende kunstenaars.
Deze expositie was een samenwerking met Cultuurpunt en KCA.
Voorzitter Wilbert Streng - een
groot pleitbezorger van het samenwerken met andere culturele
verenigingen - toonde zijn tevredenheid en gaf daarna het woord
aan Heleen van Haaften, coördinator Beeldende Kunst. Met enig
uitleg reikte zij de jury vak prijzen
uit. “Deze kunstenaar heeft een
prachtig kleurenpalet.” Daarmee
verdiende Anja van Leeuwen
(etalage Siphras Studio) de derde
prijs. “Dit jaar ook borduurwerk
zichtbaar.” Marijtje Ceelen-Noordam (etalage Total Copy) kreeg
voor haar eigen ontwerp merklappen een tweede prijs. Veel bewondering was er voor de beelden (etalage Van Uffelen). Unaniem koos de jury voor het beeld
van Mary van den Helder. En toen
was er nog één prijs te vergeven
en dat was de Publieksprijs! Deze ging naar Marlien Smit (etalage Karin Eveleens). Zij maakte een
foto van een paard dat gewassen
wordt. “Een foto met veel actie en
een prachtige scherpte”, aldus het
juryrapport.

LEZERSPOST
Amazing: Wonderbaarlijk
Aalsmeer - Amazing Amateurs in de Etalage 2019 van
het KCA en het Cultuurpunt
krijgt een bizar wonderbaarlijk mooi einde. Al jaren toon
ik bij Fotozaak Aalsmeer op het
Raadhuisplein vrijblijvend mijn
schilderijen. Over publieke belangstelling voor onze kunstwerken in de etalages bij diverse ondernemers hebben
wij als kunstenaars niet te klagen. Voor mij persoonlijk krijgt
het woord Amazing een speciale betekenis. Hoe wonderlijk
is het dat mijn kleurrijke schilderij ‘Chaos’ vanuit de etalage over enkele weken in Engeland, nabij de stad Bristol, bij
de familie Rendell aan de muur

hangt. Wat een eer! Verkocht?
Nee wel in heel lang bruikleen
afgestaan aan deze Engelse familie, die nadat ze het hadden
gezien in de etalage bij de Fotozaak, helemaal waren verknocht aan mijn werk.
Mijn verkoopwinst zit hem, zoals ik meestal met mijn eigengemaakte kunst omga, vooral in het grenzeloze plezier van
het ‘weggeven’, aan een liefhebber van kunst. Het motto
van KCA en het Cultuurpunt:
Ik Toon, kunst voor iedereen,
wordt hiermee voor mij dubbel en dwars bewezen.
Een overgelukkige kunstenaar
Gerard Zelen

Nog één weekend te zien!

Laatste kans: Exposities
in Flower Art Museum

Aalsmeer - Aankomend week- leven van hoofdpersoon Victoria
end is de laatste kans om de ten- en haar bloemenwoordenboek.
toonstellingen Bloemen van Er is werk te zien van de kunsteHoop en De Taal van Bloemen in naars Teis Albers, An Luthart, Lihet Flower Art Museum te bekij- seth Visser, Maja Vucetic en Heidi
ken. Vanaf maandag 8 juli is het Wallheimer.
museum anderhalve week dicht Komend weekend zijn deze tenom nieuwe exposities in te rich- toonstellingen voor het laatst te
ten. In de tentoonstelling ‘Fleurs zien, vrijdag 5 juli van 10.00 tot
d’espoir – Bloemen van hoop’ is 17.00 uur en zaterdag 6 en zonhet werk te zien van de veelzijdi- dag 7 juli van 11.00 tot 17.00 uur.
ge Nederlandse kunstenaar Bert Daarna is het museum tijdelijk
van Santen. Een tentoonstelling gesloten voor het inrichten van
Visitekaartje
Na het uitreiken van prijzen en over hoop en de zoektocht naar nieuwe tentoonstellingen. Vanbloemen was er nog geanimeer- een kunstzinnig antwoord op de af zondag 21 juli is het museum
de nazit in het restaurant. Het maatschappelijke problemen van weer open met de tentoonstellinCultuurpunt had afgelopen zater- onze tijd. Het getoonde werk be- gen Flora Botanica (botanisch tedag nogal wat concurrentie: Zo- staat uit schilderijen, sculpturen, kenen en aquarelleren) en Bees,
bugs & butterflies (insectenals de hitte, kinderpramenrace, wandobjecten en films.
kwartfinale vrouwen voetbal en De tentoonstelling ‘De Taal van kunst). Het Flower Art Museum
Plaspop. Maar Lennard Gols en Bloemen’ is gebaseerd op het is gevestigd aan Kudelstaartsealle medewerkers hielden zich boek The Language of Flowers weg 1, tegenover de watertoren.
goed staande, zij wisten met de- van Vanessa Diffenbaugh. Bezoe- Meer informatie: www.flowerartze vlot lopende Ik Toon slotmani- kers worden meegenomen in het museum.nl.
festatie een sterk en mooi visiteMaja Vucetic, onderdeel De Taal van Bloemen.
kaartje af te geven.
Janna van Zon

schitterend monument. Bij behoefte mag er ook een vergankelijk monumentje geplaatst
worden. Ik denk dan aan een oude boomstronk met een tekst erin gebeiteld of een klein houten
kruis. Een paar bankjes her en
der en het paradijsje is klaar. De
steiger voor de bezoekers zal op
een onopvallende plek gesitueerd worden om in alle rust het
eiland ‘De Dodenakker’ te kunnen bezoeken.

en de ceremonie intiem ervaren,
maar ik zie ook voor me dat bijvoorbeeld Henk van Leeuwen
voor deze gelegenheid een van
zijn boten een stemmig sfeertje
geeft. Na afloop bij het Tuinhuis
koffie met cake of natuurlijk een
wat sterkere versnapering. Het
mooie gebied krijgt er een exclusieve waardevolle functie bij. Wie
weet is het een inspiratiebron
voor Stichting de Bovenlanden
om het gebied nog mooier en
interessanter te maken. Ik hoop
te. Wat zou dit een schitterende Vier Dodenakkers
nog lang op deze wereld te zijn,
dodenakker kunnen worden… Eigenlijk zie ik wel drie of vier van maar als het ooit gerealiseerd
Je koopt plek met een boom op deze eilanden op de poel die ge- zou kunnen worden, ben ik een Detail uit werk van Bart van Santen.
de akker, de as van een familie- schikt zouden kunnen zijn. Ie- van de eerste die daar een plekje
lid- geliefde- of natuurlijk van je- dere akker zijn eigen unieke bo- zou willen reserveren. Wie weet
zelf, uitgestrooid onder of bij de menbos. Een eiland met eiken- zijn dromen niet altijd bedrog….
boom. De berk is in dit geval een bomen, een ander met waterwilgen, elzen of populieren. De mo- Reacties, bob@bovenlanden.nl
gelijkheden zijn onuitputtelijk.
Een mooi zwart bord met zilveren letters waarop de naam van
Voor méér lokaal
het eiland. ‘Dodenakker de Berk’
en/of ‘Dodenakker de Populier’.
nieuws
uit de regio!
Een laatste rustplaats, waarvan ik
overtuigd ben dat vele mensen
er enthousiast op zullen reageren. Ook denk ik dat de mensen
die erlangs komen rustiger varen
en de muziek op de boot even
uitzetten. Natuurlijk kun je met
eigen boot deze plek bereiken

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Jaarlijks midgetgolftoernooi

Bloemezegelbokaal voor
3e keer voor team Harte
Aalsmeer - Zaterdag 29 juni
heeft het jaarlijkse midgetgolftoernooi, georganiseerd de door
de Vereniging van Bloemenzegelwinkeliers, weer plaatsgevonden.
Dit toernooi wordt jaarlijks in samenwerking met de Midgetgolfclub Aalsmeer gehouden. Deelnemers zijn trouwe spaarders van
bloemenzegels. Al 31 jaar hebben enthousiaste deelnemers dit
plezierige festijn al mogelijk gemaakt. Afgelopen zaterdag dus
ook weer, op deze zeer warme
zomeravond traden op de mooi
aangelegde baan in de Hornmeer
weer vijf teams aan om met elkaar te strijden om deze bokaal:
Teams Harte, Smit, De Groot, Bax
en Boutkam. Wie van deze vijf zou
er deze keer met de felbegeerde
wisseltrofee vandoor gaan? Het
enthousiasme was groot en iedereen stond te popelen om te
kunnen beginnen. Er werden
twee rondes gespeeld en aan het
einde van de avond zou er een
winnaar uit de bus komen, het
team dat met de minste punten
de twee rondes had gespeeld.
Ieder team werd tijdens het spelen vergezeld door een vrijwilliger van de Midgetgolfclub. Hij
of zij maakte de deelnemers bekend met de fijne kneepjes van
het spel en de puntentelling. En
natuurlijk werd er zo op toegezien dat het er eerlijk aan toeging
en het een echte wedstrijd werd!
Na een ronde gespeeld te hebben
konden de teams even uitblazen
met een hapje en een drankje. Er
werd volop gespeculeerd over
wie de minste punten zou halen.
Tijdens de tweede ronde was er

gelegenheid om de fouten uit de
eerste ronde goed te maken en
de geleerde trucjes toe te passen.
Toen alle deelnemers uitgespeeld
waren, verzamelde iedereen zich
buiten bij het clubhuis en werd
vol spanning gewacht op de uitslag! Deze liet wat op zich wachten, omdat er zorgvuldig gerekend moest worden.
Maar dan was het moment toch
daar: Op de vijfde plaats is het
team Boutkam geëindigd met
een totaal score van 561 punten.
Op de vierde plaats eindigde het team Smit met 558 punten. De derde plaats werd ingenomen door team De Groot met
501 punten. Op de tweede plaats
is geëindigd team Bax met 492
punten. En team Harte heeft met
441 punten ook dit jaar weer gewonnen!
De winnaar mag de wisselbeker
houden, want het was de derde keer op rij dat dit team heeft
gewonnen. Nadat alle prijzen en
bloemen, schitterende boeketten van Peter en Marian Stokman,
waren uitgedeeld en alle teams
uitgebreid op de foto waren gezet, was het tijd voor een afsluitend hapje en drankje. Er werd
nog wat nagepraat over het geslaagde toernooi en er wordt alweer uitgekeken naar volgend
jaar.
Wilt u volgend jaar ook van de
partij zijn bij dit sportieve evenement of kans maken op een Kia
Picanto, die aan het einde van het
jaar wordt verloot? Blijf of ga dan
vooral bloemenzegels sparen en
plakken. Vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op!

Kleurrijke stalletje verdwijnt

Toch gezellig afscheid
van de Bloemenstal
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 29
juni om half vijf was er in de bloemenstal op de hoek van de Ophelialaan en de Spoorlaan geen emmer en geen bloem meer te bekennen. Jos en Cok van Lammeren hadden opgeruimd en hun
laatste verkoopdag in de Bloemenstal na 45 jaar afgesloten.
Ze hebben besloten er een punt
achter te zetten. Ze willen meer
tijd voor hobby’s en kleinkinderen hebben. En er is ook nog de
kwekerij in Ter Aar.
Wat ze niet wisten was dat hun
dochters onderweg waren om
de Bloemenstal te benutten voor

Activiteiten overzicht

Vrijdag ‘Proef Aalsmeer’
op het Molenplein
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
5 juli presenteert Meer Aalsmeer
Winkeldorp weer het leuke en lekkere evenement ‘Proef Aalsmeer’.
Van 17.00 tot 21.00 uur zijn heerlijke specialiteiten te proeven
van een aantal ondernemers
uit Aalsmeer, onder andere van
Keurslager Ron Steen en Het Wapen van Aalsmeer. Er wordt een
groot terras ingericht, er komt
livemuziek en er wordt een overkapping (hopelijk tegen de felle zon) gemaakt. ‘Proef Aalsmeer’
vindt plaats op het Molenplein,
aan de Zijdstraat, en deelname
kost 10 euro voor persoon. Er zijn
nog kaarten te koop, maar onder-

neem snel actie als je er bij wilt
zijn, want ‘Proef Aalsmeer’ willen
vele inwoners meemaken. Toegangskaarten konden de afgelopen weken ook ‘vol’ gespaard
worden. Na aankoop van een product in één van de winkels in het
Centrum werd een spaarpunt verstrekt.
Deze volle kaart inwisselen en
‘ruilen’ voor een toegangskaart
kan bij Shoeby, Gentlemen’s Place, Sparnaaij Juweliers in de Zijdstraat en Van der Schilden Lingerie op het Raadhuisplein Wees
er nog snel bij, vol is vol. Meer
informatie ook op www.meeraalsmeer.nl en op facebook.

“Samen vieren we de winst”

Steun clubs/verenigingen
met Rabo ClubSupport
Aalsmeer - Met ingang van 12 juni is Rabo ClubSupport van start
gegaan. Vanaf dat moment hebben verenigingen en stichtingen
die klant zijn bij Rabobank Regio
Schiphol een uitnodiging ontvangen om zich in te schrijven voor
Rabo ClubSupport. Of het nu een
breivereniging of één van de vele
voetbalclubs is, als maatschappelijke bank gelooft Rabobank in de
kracht van clubs, verenigingen en
stichtingen. Ze maken de leden,
buurt en de lokale samenleving
sterker. Clubs en verenigingen,
die zich inschrijven voor Rabo
ClubSupport, voeren campagne
om stemmen te werven voor een
zelf opgegeven bestedingsdoel.
Iedere stem is daarbij geld waard.
Zonnepanelen op het clubhuis,
betere breinaalden, organisatie van een Ouder-Kind Toernooi;
wat een club ook dringend nodig
heeft of graag wil verwezenlijken,
met Rabo ClubSupport is de kans
groot dat het er daadwerkelijk
van komt. En het mooie is, als lid
van de Rabobank heb je invloed
en stem je mee op deze mooie
doelen en initiatieven.

een paar teilen met koude drankjes. Ook enkele familieleden en Echte winst
vaste klanten arriveerden en en- “Samen vieren we de winst”, aldus
kele collega ondernemers uit de de Rabobank. “En dat is belangOphelialaan sloten zich na vijf uur
aan. En zo werd het een gezellig
uurtje en een waardig afscheid
van Jos en Cok.
De Bloemenstal werd gedoogd,
een eventuele opvolger zou geen
vergunning gekregen hebben
van de gemeente.
Zo verdwijnt het kleurrijke stalletje op vrijdagen en zaterdagen
dus voorgoed. Weer een beet- Aalsmeer - De Businessclub FC
je minder bloemen in het straat- Aalsmeer en haar leden Vaneman Automotive en Gentlemen’s
beeld van Aalsmeer.
Place hebben het initiatief genomen om de zaterdag selectie van
Van links naar rechts: Cok en Jos met een vaste klant.
FC Aalsmeer een geweldige start
van het nieuwe voetbalseizoen te
geven door middel van het aanbieden van een Stijl Masterclass
voor het voltallige team. Christiaan Sijnen, eigenaar van de modezaken Gentlemen’s Place in
Aalsmeer en Amsterdam-Zuidas,
raakte getriggerd door de werking van hersenen, van zintuigen,
van communicatie. Hij bestudeerde deze en ontdekte hoe uiterlijk
én gedrag bepalend zijn voor andermans eerste oordeel. Hoe serieus je wordt genomen. Of iemand je vertrouwt. Met je in zee
wil. Zakelijk of privé. Maar juist
ook in de sport en als team! In de

Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Woensdag 3 juli kunt u
genieten van o.a. een
tropische cocktail, stokbrood
met kruidenboter, gevulde
kipfilets met gehakt, roomkaas en mangochutney,
tomatensaus, worteltjes met
peultjes, gekookte krieltjes
met roomboter en peterselie, Mexicaanse salade
en een american pancake
met warm fruit, honing en
popcorn met slagroom naar
keuze voor maar €14,-.
U bent van harte welkom
vanaf 17.00 uur. Reserveren
kan via tel. 0297-820979.
Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Vrijdag 5 juli kunt u
genieten van o.a. een
Franse uiensoep, stokbrood
met kaas gegratineerd,
varkenshaas met peperroomsaus, sperziebonen
met tomaat+spekjes,
aardappelschotel met
courgette en mozzarella,
gemengde salade en flensjes
met warme kersen en een
bolletje vanilleijs met slagroom naar keuze voor € 14,-.

U bent van harte welkom
vanaf 17.00 uur. Reserveren
kan via tel. 0297-820979.
per 1 juli kunt u op
woensdag- en vrijdagmiddag genieten van een lunch
van de lunchkaart van 12.00
-14.00 uur. 's Avonds kunt u
genieten van een warme
3-gangendiner.
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 pianospel 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.
Wijkpunt Voor Elkaer,
Nobelhof 1 in Kudelstaart.
Optreden in Zorgcentrum
Aelsmeer
Op maandag avond 15 juli
is er een optreden door het
mannenkoor ‘‘Con Amore’’
in Zorgcentrum Aelsmeer.
U bent van harte welkom!
Aanvang 19.30 uur. Plaats: in
de grote zaal.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

rijk. Clubs en verenigingen moeten vaak creatief zijn om te kunnen voortbestaan. Terwijl ze veel
meer betekenen dan alleen ontspanning bieden of mensen laten
sporten. Clubs en verenigingen
maken de leden, de buurt en de
lokale samenleving sterker. Het is
dé plek waar leden samenkomen.
Talenten ontplooid én benut worden. Dat is de échte winst. We ondersteunen hen zodat zij kunnen
blijven doen wat ze nu al doen.
Onze wereld, buurt voor buurt,
beter en sterker maken.”
Aanmelden
Rabobank Regio Schiphol stelt
in 2019 in totaal 100.000 euro beschikbaar om te investeren in lokale clubs en verenigingen. Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging uit naam van hun bank
met een unieke code om zich in
te schrijven voor Rabo ClubSupport. Verenigingen en stichtingen
kunnen zich aanmelden tot en
met 20 september. De stemperiode voor leden van de Rabobnk
Regio Schiphol bank start op 27
september 2019. Meer informatie
over Rabo ClubSupport is te vinden op www.rabobank.nl/clubsupport

Gezamenlijk ‘van het gas af’

Energie-initiatief serieus
van start in Wilgenlaan
Aalsmeer - Wie Aalsmeer een
beetje kent weet dat ze in de Wilgenlaan van samenwerken en van
doorpakken houden. Dat is ook
het geval als het om de energietransitie gaat, ofwel ‘van het gas
af’. Een kleine groep bewoners
droomde ervan dat de hele Wilgenlaan aardgas vrij, ja zelfs energieneutraal zou zijn. Samen met
de stichting Sienergie is gekeken
naar de mogelijkheden van het
verduurzamen van de jaren dertig
huizen om het uiteindelijke doel
‘van het gas af’ te bereiken. Op
korte termijn worden maatregelen
voorgesteld om het energieverbruik te verlagen. Dan hoeft er later ook minder energie te worden
opgewekt. Voor de langere termijn
zijn acties gestart om energieneutraal te worden: zonnepanelen
op een dak in de buurt om de eigen stroom op te wekken, verkenning van een energiecoöperatie
en onderzoek naar restwarmte en
buurt-warmtepompen. Afgelopen
week hebben de buurtbewoners
uitleg gehad over het keuzemenu
aan energie bespaar mogelijkheden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld
om zaken, zoals spouwmuuriso-

latie, raamisolatie en vloerisolatie. Om te weten waar het in huis
energie lekt zijn er eerder verhelderende infrarood foto’s gemaakt,
zodat er een vakkundige keuze gemaakt wordt. De komende
week wordt er door de huiseigenaren een (voorlopige) keuze gemaakt. De bewoners worden daarbij bijgestaan door Sienergie. Het
is de bedoeling om na de vakantieperiode te starten met de uitvoering, zodat de bewoners er de
komende winter comfortabel bij
zitten. Daarnaast worden individuele- en coöperatieve zonnepaneelinitiatieven uitgewerkt. Daarbij moet gedacht worden aan tussen de 150 en 450 panelen. Geen
kleinigheid dus.

soren van FC Aalsmeer en (nadrukkelijk) ook andere belangstellenden en geïnteresseerden
worden van harte uitgenodigd
voor deze inspirerende avond op
Geïnteresseerden welkom
Dit ‘Meer voor Ondernemers’ dinsdag 3 september. Van 18.00
event is het eerste event van de tot 18.30 is de inloop, vervolBusinessclub FC Aalsmeer in het gens gaat van 18.30 tot 19.30 de
seizoen 2019-2020. Leden, spon- barbecue aan en vindt van 19.30

tot 21.00 uur de Stijl Masterclass
plaats. Adres: Vaneman Automotive, Witteweg 6. Aanmelden:
voor 30 augustus middels een
mail naar bcaalsmeer@gmail.com
onder vermelding van naam, aantal personen en organisatie. Meer
informatie is te vinden op: www.
businessclubfcaalsmeer.nl.

Businessclub leden bundelen krachten

Stijl Masterclass voor
FCA zaterdag selectie

Stijl Masterclass legt hij - met wetenschap en humor uit - hoe anderen tegen de spelers, als individu en als team aankijken en registreren en of het beeld dat anderen van hen hebben, matcht met
hoe zij willen overkomen. Het bijzondere aan deze Masterclass is
dat de leden van de Businessclub
en belangstellenden de Masterclass ‘live’ kunnen volgen. Deze
Stijl Masterclass vindt plaats in de
showroom bij Frank Vaneman Automotive aan de Witteweg. Voorafgaand aan deze Masterclass
wordt een gezellige barbecue gehouden.

Geïnteresseerd?
Bent u door dit initiatief geïnspireerd? Neem dan contact op met
de stichting Sienergie via www.sienergie.nl/contact of bel Ulla Eurich via 06- 52667700. Sienergie is
een stichting voor onafhankelijke
niet commerciële energieadvisering en individuele en collectieve begeleiding en ontzorging in
Aalsmeer.
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Lesbos

maar helaas blijft het toerisme dit
jaar weer enorm uit. En dat komt
dus niet door de toename van de
vluchtelingen (zij worden juist tegengehouden), maar door het rumoer en eigenlijk het ‘gelul’ eromheen. Met andere woorden; Iedereen die ook maar een beetje twijfels had om naar het eiland
te vliegen; Gá! Het is er fantastisch en de mensen hebben het
toerisme zó nodig! We zaten natuurlijk in het voorseizoen, maar
ons hotel was nog niet eens half
vol. Dat kán toch niet? Aangezien
dit inmiddels toch een verkooppraatje is geworden over Molyvos kan ik nog wel even doorgaan. Je hebt er alles; Vers gevangen vis eten aan de haven, traditionele gerechtjes in authentieke
overhangende restaurants met
uitzicht over zee, borrelen in café Molly’s tot de laatste uurtjes,
lunchen bij Sunset met de allervriendelijkst lachende Griek die
wij ontmoet hebben, de sterrennacht aanschouwen onder het
genot van live-muziek bij Byzantino naast de burcht en slapen en
zonnebaden in hotel Olive Press.
En nee, ik krijg geen commissie.
Wat je natuurlijk ook kunt doen
is het eiland verkennen op een
scooter of met een huurauto, een
jeepsafari of boottrip boeken of
ochtendwandelingen ondernemen. Wij deden niets van dat al.
De enige loop die wij dagelijks
maakten was overdag van strandbedje naar terras en vise versa
en ’s avonds naar een van de vele uitgaansgelegenheden die het
plaatsje rijk is. Dát is voor ons vakantie. Nou ja, dat wás het dus.
De tien dagen vlogen om. Maar
we komen zeker eens terug naar
Lesbos. Al was het alleen om de
economie aldaar een welverdiende boost te geven! Ik zeg: Yássas!
(En zoek dat alvast maar op in je
Griekse woordenboekje voordat
je jouw reis boekt).

Aalsmeer - Al vaker was ik in
Griekenland; Op Zakynthos in het
levendige plaatsje Laganas, Kamari deden we twee jaar geleden aan op het idyllische Santorini, met haar fantastische boulevard en ik was ooit in het knusse
Parga op vaste land, maar afgelopen vakantie overtrof het eiland
Lesbos en met name het plaatsje Molyvos onze verwachtingen.
Want wat een gezelligheid, lieve
mensen, lekker eten en drinken
en fijne plekjes hebben we daar
gevonden. Alles op loopafstand,
al heb ik mijn drie paar schoenen
met hakken niet eens uit te koffer
gepakt, want de steile weggetjes,
hellingen, steegjes, kiezels en keien waren slechts met platte zooltjes te belopen. Het werden slippers voor bij het zwembad, ‘charmante’ waterschoentjes voor in
de zee en sandalen voor de loopjes, met als hoogtepunt de historische burcht die uitkijk biedt op
het dorp en de zee. Iedere ondernemer is vriendelijk. Ze werken
zich een slag in de rondte. Toen
we weken/maanden geleden tegen mensen zeiden dat we op vakantie zouden gaan naar het eiland Lesbos, kregen we regelmatig verbaasde blikken; ‘Naar dat
eiland met de vluchtelingen?’ of
‘Nou, daar heb ik een heel ander
beeld bij dan een vakantie-eiland.’ En dat is nou juist waarom
ik deze column tik. De mensen op
Lesbos hebben hier namelijk veel
last van. Niet van de vluchtelingen. Integendeel, die helpen de
bevolking waar ze kunnen. Met
optredens bijvoorbeeld en lekker eten bereiden. We spraken Miranda Gommans
met meerdere bewoners en iedereen heeft meest positieve verhalen. Het is alleen vol. Té vol. De
Coast guard heeft zijn handen vol
en sturen de bootjes tegenwoordig terug of naar elders. Sinds de
vluchtelingenstroom in 2015 was
er direct een economische daling van zo’n 70% (dit percentage kwam van een lokale ondernemer, dus don’t shoot the messenger). Gelukkig was er daarna een langzaam stijgende lijn,

Met recht: ‘Regine Quod Habes’

Werkbezoek D66 aan de
Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 29 juni
heeft D66 Aalsmeer-Kudelstaart
een werkbezoek gebracht aan
de Historische Tuin. Voorzitter
Leo Bertoen gaf een rondleiding
en uitleg over de huidige stand
van zaken. Met een stijgend bezoekersaantal aan deze centraal in het centrum gelegen locatie is ‘De Tuin’ een belangrijke trekpleister in de gemeente.
Aalsmeer kan dan ook trots zijn
op de stichting, die met hulp van
een grote groep vrijwilligers zich
inmiddels een thema museum
mag noemen.
Naast de museum functie heeft
de tuin ook een educatieve functie; veel oude teeltvormen zijn
hier te zien en te leren. Jongeren vanuit het onderwijs vinden
dan ook hun weg naar de stich-

ting, die hoopt dat jonge generaties blijvend enthousiast worden.
De bouw van het Tuinhuis en de
verplaatsing van de opstapplaats
van de Aalsmeerse Rondvaart is
een goede stap geweest waardoor ook steeds meer organisaties, groepen en zij die iets te vieren hebben de weg naar de Historische Tuin weten te vinden. Daarnaast heeft de stichting duurzaamheid hoog in het vaandel;
op twee daken liggen zonnepanelen en een uitbreiding staat op
de agenda.
D66 kijkt dan ook terug op een
zeer geslaagde ochtend, en is
er van overtuigd dat de Historische Tuin voorbereid is op de toekomst met behoud van de historie. Met recht dus ‘Regine Quod
Habes’!

Zouttherapie bij luchtwegen huidproblemen
Amstelland - Het inademen van
microdeeltjes zout om allerlei gezondheidsklachten te verminderen, is bezig aan een wereldwijde opmars. Steeds meer mensen
met bijvoorbeeld astma, COPD,
eczeem, hoesten of chronische
verkoudheid ontdekken de heilzame werking van zouttherapie,
oftewel Halotherapie. In Nederland zijn inmiddels meerdere klinieken met een snel groeiend
aantal klanten vanwege de positieve resultaten. Ook AmsterdamWest heeft nu zijn eerste zoutkamer: Salt Room.

en luchtvochtigheid wordt een
uniek microklimaat nagebootst;
de ideale omstandigheden voor
het gezond houden van luchtwegen en huid. Een Halotherapiebehandeling bij Salt Room duurt
60 minuten. De eerste kennismakingssessie kost 9 euro. Tijdens
de behandeling zit je in een comfortabele stoel en kun je gewoon
je eigen kleding aanhouden. Halotherapie is een verademing
voor de luchtwegen, werkt ontstekingsremmend, kalmeert de
huid en boost voor je immuunsysteem.

Schone zoute lucht
In Salt Room brengt de halogenerator droge microdeeltjes farmaceutisch (gezuiverd) zout in
werkzoekenden met ‘uitdagin- de lucht. Deze lucht adem je in en
zuivert de luchtwegen. De lucht
gen’ kleiner wordt.
die de generator in de ruimte verGemotiveerde werkzoekenden spreid is heel schoon omdat deOok Jens kwam aan het woord. ze gefilterd wordt. Door de juisHij heeft een verstandelijke be- te combinatie van temperatuur
perking en is zeer gemotiveerd
om een leuke en betaalde baan te
vinden. In zijn CV kwamen woorden voor als creatief, rustig, beleefd, klantvriendelijk, netjes opgevoed en muzikaal. Met hem
waren meer leerlingen naar de
bijeenkomst gekomen die nu de
Verlengde Leerweg volgen van
Ons Tweede Thuis.
Ze worden met begeleiding en
cursussen klaargestoomd voor
het vinden van een betaalde
baan. Na de toespraken konden
ze met de aanwezige ondernemers in gesprek over alle mogelijkheden.
De catering lag die ochtend in
handen van werknemers van Gewoon Doen. Zij zorgden ervoor
dat het niemand aan iets ontbrak
en lieten zien dat je ook met een
verstandelijke beperking mee telt
op arbeidsgebied.

Geschikt voor jong en oud
Halotherapie is 100% medicijnvrij
en zonder bijwerkingen. De therapie is ook geschikt voor kinderen en baby’s vanaf 6 maanden
oud. Salt Room Halotherapie Amsterdam is gevestigd aan de Karel
Klinkenbergstraat 115 in Amsterdam en is telefonisch bereikbaar
via 020 -7869808.

Werkzoekenden met arbeidsbeperking

Eerste ‘Brood op de Plank’
voor herhaling vatbaar
Aalsmeer - Vrijdag 21 juni vond
de eerste Aalsmeerse editie
plaats van het ondernemersontbijt ‘Brood op de Plank’. De ondernemersbijeenkomst werd georganiseerd door Ons Tweede Thuis
en AM Match in samenwerking
met Stichting DownTown Ophelia, GGZ inGeest en Roads.
De bovenzaal van de Oude Veiling was aardig gevuld met gemotiveerde werkzoekenden met
een arbeidsbeperking en lokale
ondernemers. Twee daarvan waren Brood en Banket Hulleman en
Loogman Groep. Deze bedrijven
hebben allebei mensen in dienst
met afstand tot de arbeidsmarkt
en vertelden hoe dat was. Speerpunten waren vooral ‘goed in gesprek blijven’, ‘feedback’, ‘je krijgt
het enthousiasme wat je erin
steekt terug’, ‘meetellen’, en ‘gedreven door plezier in het werk’.
Meer dan alleen afval scheiden
Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen is volgens wethouder Robert van Rijn van Economische Zaken niet alleen maar afval
scheiden en zonnepanelen plaatsen. Maar het is ook open staan
voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt en iedereen mee laten doen in de maatschappij.
Van Rijn was één van de sprekers.
Ondanks het feit dat hij volgens
eigen zeggen nog nooit op zo’n
vroeg tijdstip voor een groep
mensen had gesproken, was hij
graag hiervoor zijn bed uit gekomen. Hij vond het fijn om op deze eerste Aalsmeerse editie van
Brood op de Plank aanwezig te
zijn en sprak de hoop uit dat het
lokale bedrijfsleven groeit in anders en maatschappelijk ondernemen en daardoor het aantal

LEZERSPOST

Begeleiding
Deze eerste Aalsmeerse editie
was geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Eerder werden er
al Brood op de Plank-bijeenkomsten georganiseerd in Hoofddorp
en Amstelveen. Meer informatie over het vinden van werknemers met een arbeidsbeperking?
Ons Tweede Thuis heeft een speciale afdeling met onder andere
jobcoaches die zowel de werknemers als de werkgevers kan begeleiden. Kijk op www.afslagwerk.
onstweedethuis.nl. Ook bij www.
ammatch.nl is veel informatie te
vinden.

Verschillende programma’s gestart

Toenemende krapte op de
arbeidsmarkt een uitdaging
Aalsmeer - De economie van
de Metropoolregio Amsterdam
groeit in 2019 naar verwachting met 2,8 procent en in 2020
met 2,3 procent. Dat is goed voor
57.000 nieuwe banen in dit en komend jaar. In 2018 was de economische groei met 3,4 procent iets
hoger wat ervoor heeft gezorgd
dat er 52.000 mensen meer aan
het werk waren dan in 2017. De
economische groei van Metropoolregio Amsterdam (MRA) ligt
in 2019 en 2020 respectievelijk 1,3
en 0,8 procentpunt hoger dan die
in de rest van Nederland. De MRA
is daarmee een hoogvlieger in Eu-

ropa geworden. Ze hoort bij de
drie sterkst groeiende regio’s in
Europa, samen met Praag en Warschau.
Daling werkloosheid
De werkloosheid daalt naar verwachting van 4 procent van de
beroepsbevolking in 2018 naar 3,8
procent in 2019. In AmstellandMeerlanden is de werkloosheid
met 2,6 in 2019 en 2,4 procent
in 2020 zelfs veruit het laagste in
de regio. Dit staat in de ‘Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019’. Hierin staan
de nieuwste cijfers over de eco-

Verzoek aan de gemeente:

Graag trapje bij de vissteiger
Aalsmeer - Afgelopen weekend was het weer prachtig
weer. Het was nog juni, maar
wel al 30 graden. En wat hebben we in Aalsmeer dan geluk,
met een groot zwembad in
de achtertuin: de Westeinderplassen. De gemeente heeft
een prachtig strand aangelegd
waar iedereen lekker kan gaan
zwemmen. En daar was het
weer superdruk dit weekend.
Iedereen zat te genieten van
het mooie weer en het heerlijk
koele water. En dan zijn er ook
nog uitbreidingsplannen, dus
over een paar jaar wordt het
nog mooier.
Maar, als je nou geen zin hebt
om op het drukke strandje te
gaan liggen. En gewoon even

nomische ontwikkeling in de 32
gemeenten van de Metropoolregio in de provincies Noord-Holland en Flevoland die 2,5 miljoen
inwoners telt. De economische
en de werkgelegenheidsgroei zet
zich door en concentreert zich in
Amsterdam en de zuidflank in de
deelregio Amstelland-Meerlanden waar Aalsmeer onder valt. De
daling van de werkloosheid is het
sterkst onder laag- en middelbaar
opgeleiden.
Goed vestigingsklimaat
Wethouder Economische Zaken
Robert van Rijn: “De ICT, de distributiesector (logistiek), beveiliging, bouw, de zorg en veel meer
bedrijven hebben te maken met
toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen
dat het arbeidsaanbod een beperkende factor wordt en tegelijkertijd bewoners voor te bereiden op
de technologische veranderingen,
zijn er verschillende programma’s
gestart in Amsterdam en de regio,
zoals House of Skills. Hierin wordt
jong en oud op alle opleidingsniveaus geholpen om vaardigheden
op te doen waar in de veranderende arbeidsmarkt veel vraag naar

een duik in de Westeinderplassen wilt nemen. Ter afkoeling of gewoon om te relaxen.
Dan is het buiten het strandje best moeilijk om de Westeinderplassen in te springen,
maar nog moeilijker om er
weer uit te komen. Misschien is
het mogelijk dat de gemeente
Aalsmeer, ter voorbereiding op
de uitbreidingsplannen, een
trapje met een leuning bij de
vissteiger plaatst. Dan zal toch
niet zo heel duur zijn, en ik ben
vast niet de enige die lekker
wil zwemmen op een mooie
zomerse dag. Hoop dat het deze zomer lukt om een trapje te
plaatsen.
Jacqueline van Es
h.v.ingen@gmail.com

is. De arbeidsmarktkrapte is een
vraagstuk waar we lokaal ook aandacht voor hebben. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het verbeteren van de bereikbaarheid,
geven we ruimte aan bedrijven en
zetten we ons in voor een goed
vestigingsklimaat.” De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook
internationaal. De economische
groei wordt door meerdere sectoren gedragen, zoals groothandel,
horeca, zorg, zakelijke diensten
en informatie en communicatie.
Kijk voor de complete publicatie
‘Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019’ op
www.metropoolregioamsterdam.
nl/evmra.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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nog betere variëteiten dan de bestaande op de markt willen brengen”, weten Bertoen en Jongkind.
Historie en toekomst
Behoud van het historische karakter was een belangrijk uitgangspunt bij de renovatie van de kas,
die afgelopen winter is uitgevoerd. “We hebben wel de kans
benut om bijvoorbeeld gehard
glas toe te passen. Al is dit nog
geen wettelijke verplichting, vonden we dat uit veiligheidsoverwegingen wel noodzakelijk”, aldus Bertoen. Naast de omvangrijke collectie van 75 vermaarde rassen is in de kas onder meer een
authentieke kaskachel te zien. Als
de veelal vrijwillige medewerkers
het gewas onderhouden en oogsten, staan zij bezoekers indien gewenst met plezier te woord. “En
die komen uit de hele wereld”,
weet Jongkind.

Van links naar rechts: Dirk Jongkind, Wim Kea, Hermen de Graaf en Leo Bertoen bij het bezoek in de gerenoveerde rozenkas van de Historische Tuin Aalsmeer.

Historisch karakter behouden en inzet voor veredeling

Renovatie rozenkas op Tuin
belangrijk voor toekomst
Aalsmeer - “De rozenkas van de
Historische Tuin Aalsmeer is met
steun van Stimuflori succesvol gerenoveerd. Het historische karakter is behouden en de rozencollectie kan voor veredeling blijvend worden ingezet.” Dat concludeerde voorzitter Wim Kea van

Stimuflori tijdens het bezoek in
juni op uitnodiging van het bestuur van de Historische Tuin.
“Met het oog op de bloeiperiode
van de rozen een uitgelezen moment”, vinden Leo Bertoen en Dirk
Jongkind van de Aalsmeerse bezoekattractie. “De Historische Tuin

is vanaf april tot in oktober altijd
de moeite waard”, voegen zij daar
knipogend aan toe. De ook Botanische Tuin van Aalsmeer is meer
dan een officieel erkend museum.
“De rozencollectie in de gerenoveerde kas is bijvoorbeeld nog altijd een bron voor veredelaars, die

Raad unaniem, college kan werken aan programmabegroting

Kadernota: Traject starten
voor financi e e ze
Aalsmeer - De Kadernota is afgelopen donderdag 27 juni in een
speciale raadsvergadering besproken door het college en de
fracties. De Kadernota moet gezien worden als beslisdocument
dat richting gevend is voor de op
te stellen programmabegroting
2020. De meerjarige ontwikkelingen laten een financieel beeld
zien dat onder druk staat. Er moeten dus keuzes worden gemaakt.
Vooruitlopend op de behandeling van de nota stelde het college voor ingaande 2020 de toeristenbelasting te verhogen en hier
konden de fracties zich in vinden. Daarna was het woord aan
de fracties om hun algemene beschouwingen op de (financiële)
positie van de gemeente te geven. Onderwerpen van gesprek
waren onder andere de financiering van de jeugdhulp, duurzaam-

heidsmaatregelen, de organisatiekosten van de samenwerking
met de gemeente Amstelveen,
het beheer en onderhoud van
de buitenruimte en voldoende
woonruimte voor doelgroepen.

Dagtoeristenbelasting
De VVD denkt de kostenbesparing
onder andere te kunnen vinden in
het eens goed afstoffen van het
subsidiestelsel, van lastenverhoging voor inwoners en bedrijven
is de VVD geen voorstander, en het
verder uitbreiden van de toeristenbelasting met het invoeren van zogenaamde dagtoeristenbelasting.
Hierbij wordt toeristenbelasting
geheven op entreegelden voor
evenementen. Uitgaande van 5 euro per persoon kan bij een bezoek
van 300.000 dagtoeristen aan Floriworld (in aanbouw) een bedrag
van 1,5 miljoen aan de gemeentekas toegevoegd worden. Bij 1,4
miljoen bezoekers (zoals de Keukenhof heeft) zelfs 7 miljoen euro.

Kwaliteitsimpuls
Absoluut Aalsmeer gaf aan wat
bezuinigingen betreft eerst te willen kijken of er gesneden kan worden in de eigen begroting. De gemeentelijke belastingen mogen
van AA wel worden verhoogd,
maar daar moet wel iets zichtbaars voor terugkomen. Iets zichtbaars zou, aldus AA, de verbetering van de buitenruimte kunnen zijn. Een kwaliteitsimpuls in
deze vindt de fractie een ‘must’.
Met de buitenruimte bedoelt AA
overigens niet alleen het openba- Programmabegroting
re groen, maar onder andere ook Door het college werd voorgesteld
om een traject te starten dat keufiets- en voetpaden.

Onderzoek Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Verhoogde concentraties
fi n to in
rt c i o

Aalsmeer - Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) heeft donderdag 27 juni de resultaten bekend gemaakt
van een onderzoek naar de effecten van ultrafijn stof in de omgeving van Schiphol.
Uit het rapport blijkt dat mensen,
die in de buurt van Schiphol wonen, regelmatig bloot staan aan
verhoogde concentraties ultrafijn
stof. Dit kan een effect hebben
op de gezondheid. Op zulke dagen hebben kinderen met luchtwegaandoeningen meer last en
gebruiken ze meer medicijnen.
Klachten zijn kortademigheid en
piepende ademhaling.
Het onderzoek is uitgevoerd door
het RIVM in samenwerking met
de Universiteit van Utrecht en het
Academisch Medisch Centrum.

Bij kinderen en gezonde volwassenen zijn verminderingen in de
longfunctie gemeten. Bij gezonde volwassenen zijn ook verandering van de hartfunctie gemeten door de kortdurende hogere blootstelling. Gemiddeld genomen zijn deze veranderingen
klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden.
De veranderingen kunnen groter
zijn voor mensen die hiervoor gevoelig zijn, omdat ze bijvoorbeeld
astma of hartaandoeningen hebben.

luchthaven. “De verantwoordelijkheid voor de toekomst van het
gebied rond Schiphol ligt bij het
Rijk. De gemeente is dan ook zeer
benieuwd naar de stappen die
op basis van dit onderzoek door
de verantwoordelijken genomen
gaat worden. Als de luchtvaart
niet door het Rijk wordt beperkt,
ligt de verantwoordelijkheid voor
de gezondheidrisico’s die er worden genomen met de omwonenden bij de minister.” Het volledige rapport te lezen op de website
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is te lezen
Grenzen aan groei
op www.rivm.nl. Wethouder RobDe gemeente Aalsmeer neemt bert-Jan van Duijn in een eerste
het onderzoek van het RIVM reactie: “Het rapport geeft weer
zeer serieus en beschouwt het aan dat er grenzen aan de groei
opnieuw als een signaal dat er van de luchthaven zitten en voorgrenzen zijn aan de groei van de al dat die grens al lang bereikt is!”

Expositie in het Crash Museum

Lezing ‘100 Jaar Fokker:
Een persoonlijk verhaal’

Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 organiseert op zaterdag 13 juli om 13.00 uur een lezing: ‘100 Jaar Fokker: Een Persoonlijk Verhaal’. Ed Beekman zal
vertellen over zijn ervaringen in
dienst van Fokker. Ed is vrijwilligers bij het Crash Museum en
heeft 37 jaar bij Fokker gewerkt,
dat is ruim een derde van de tijd
dat Fokker bestaat. Er zal in de komende tijd wel veel over de geschiedenis van Fokker worden
gepubliceerd. Ed zal dan ook niet
diep op de gehele geschiedenis
in gaan, maar vooral over zijn eigen ervaringen vertellen uit de
periode 1970 tot 2007 bij Fokker.
Geurende rozen
Met name vanwege de geurende In die periode begon de sameneigenschappen van de kasrozen, werking met het Duitse VFW, met
tussen 1806 en 1950 in Aalsmeer Airbus Industries, Shorts of Belfageteeld, worden variëteiten nog st, Gulfstream in Savannah, Georingezet om nieuwe rassen op de gia - USA en de licentiebouw van
markt te kunnen brengen. “Voor de F16. In die periode valt ook het
ons een belangrijk motief om als faillissement en de doorstart van
Stimuflori de renovatie mede mo- Fokker in 1996. Ed zijn verhaal is
gelijk te maken. Want de projec- zeer goed te combineren met een
ten die wij steunen op het gebied bezoek aan de expositie ‘100 jaar
van innovatie en promotie zijn
vooral bedoeld om de toekomstbestendigheid van de sierteeltsector te versterken”, aldus voorzitter Wim Kea. De Historische
Tuin is geopend van april tot en
met oktober van dinsdag tot en
met zondag van 10.00 tot 16.30
uur. Kijk voor meer informatie op:
www.historischetuinaalsmeer.nl.
Amstelveen - Deze zomer organiseert Bibliotheek Amstelzes in beeld brengt om te komen veen Stadsplein in samenwertot een sluitend meerjarenbeeld. king met organisatie ‘De BroekHet financiële vooruitzicht van de riem’ twee inspiratiesessies waargemeente Aalsmeer voor de ko- in je op zoek kunt naar jouw drijfmende jaren laat namelijk nog een veren en talenten. Door dit op
terugkerend tekort zien. Dat bete- een rijtje te hebben vergemakkekent dat de raad de komende jaren lijk je de zoektocht naar jouw idekeuzes moet maken om de financi- ale baan. Tijdens de eerste sesen duurzaam op orde te houden. sie van de ‘De Broekriem: Wie ben
De gemeenteraad kon zich una- ik’ op woensdag 10 juli van 10.30
niem vinden in alle beslispunten tot 12.30 uur ga je samen met anen voorstellen, waardoor het col- dere werkzoekenden op een rijlege van B&W nu kan gaan werken tje zetten wat jullie interessegeaan het opstellen van de Program- bieden zijn. Hoeveel kennis heb
mabegroting 2020. Bij de behan- je al op deze gebieden en zijn er
deling van deze Programmabe- wellicht mogelijkheden op de argroting 2020 op 7 november wor- beidsmarkt om deze kennis diden voorstellen gedaan over wel- rect in te zetten? De tweede seske keuzes er wel en welke niet ge- sie vindt plaats op woensdag 14
augustus, ook van 10.30 tot 12.30
maakt zouden kunnen worden.

Fokker Vliegt Voorbij’, waar in vogelvlucht de 100 jaar Fokker geschiedenis wordt belicht met foto’s, modellen en andere objecten. Deze tijdelijke tentoonstelling kan bezocht worden tot eind
september. De lezing is voor bezoekers aan het museum gratis
toegankelijk. Het museum is geopend op woensdagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
en iedere tweede zondag van de
maand ook van 11.00 tot 16.00
uur. De toegang bedraagt 5 euro
voor volwassenen en 2 euro voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.
Het museum is gevestigd in
het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).
Kijk voor meer informatie over
het museum en het werk van het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 kunt op de website (www.crash40-45.n)l, op instagram of op facebook.

Workshows in de bibliotheek

Ontdek je talenten en
vind jouw ideale baan

Doopsgezinde Vakantieweek

Zomerse groet uit Zeddam
Aalsmeer - Zaterdag 29 juni, even
na 13.00 uur, reed een bus weg van
de Dreef, gevuld met een groep
van 34 senioren (in de leeftijd tussen 73 en 100 jaar) en 5 leiding op
weg naar Zeddam: De Doopsgezinde Vakantieweek was begonnen. De weersvooruitzichten waren bijzonder goed, en ook de sfeer
zat er in de bus meteen goed in en
na een voorspoedige reis kwam de
groep in het tropische dorp aan,
33 graden! Tijdens de week worden diverse activiteiten georganiseerd. Het thema Mikken en Ra-

ken staat hierbij regelmatig centraal. Zondag is er na de kerkdienst
door een gedeelte van de groep
een korte fietstocht gemaakt terwijl de rest in het hotel door de leiding werd verwend met een echte
voetmassage! ’s Avonds is er door
een ieder een bloemschilderij gemaakt en deze kleine schilderijtjes vormen samen een mooi boeket. Maandag is het Kijk- en Luistermuseum bezocht en ’s avonds
is er onder andere uitleg gegeven
over darts en hebben diverse senioren het gewaagd om een pijl-

uur. Tijdens deze sessie onderzoek je welke vaardigheden je
bezit en van welke activiteiten je
het meeste energie krijgt. Dit allemaal met het doel om helder te
krijgen wat voor soort rol binnen
een bedrijf het beste bij jou past.
Naast het behandelen van deze
onderwerpen zijn de bijeenkomsten bedoeld voor het uitbreiden
van je netwerk. Je ontmoet andere werkzoekenden en wisselt tips
uit over het vinden van een baan
of het maken van een carrièreswitch. Deelname aan de sessies
is gratis en je er ook voor kiezen
om aan één van de twee sessies
deel te nemen. Je kunt je aanmelden via info@debibliotheekamstelland.nl. Deelname is gratis en
aanmelden kan online via www.
debibliotheekamstelland.nl
tje te gooien waarbij veel gelachen
is. Maar er staat meer te gebeuren
deze week: een pubquiz, een bonte avond, bezoek aan Kevelaer,
een folklore avond en onder andere naar een kaasboerderij. Ook
gaat de groep een bootreis maken.
De Vakantieweek is meer dan een
weekje weg. De activiteiten, het
gezamenlijk eten, alles wordt met
elkaar gedaan en dat schept een
band en een sfeer waarin iedereen
zichzelf kan zijn en er bijzondere
momenten worden beleefd met
veel plezier. De Vakantieweek-bus
zal zaterdag 6 juli weer arriveren
op de Dreef, rond 14.15 uur. En dan
wordt het weer aftellen tot de reünie. Maar voor nu: Nog een zomerse groet uit het heerlijke Zeddam!

LAAT NÚ UW
TENT OF BOOTZEIL
REPAREREN
door Zeilmakerij

Balder

Leimuiden
Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

CHOCOLADE
TABLETTEN
ALLE COMBINATIES MOGELIJK

3 HALEN

2 BETALEN

*

TABLETTEN
AANBIEDING!
*De voordeligste tablet krijgt u gratis. Deze aanbieding is geldig van
woensdag 3 t/m zaterdag 13 juli 2019.

Aalsmeer, Punterstraat 11, 0297-362016

www.martinezchocolade.nl

Last van benauwdheid,
verkoudheid, hoesten of
huidproblemen als eczeem?
Halotherapie helpt!
Verbeter ademhaling, nachtrust,
immuunsysteem en conditie.
100% medicijnvrij en zonder
bijwerkingen.
Reserveer direct een
kennismakingsbehandeling voor €9,via saltroom.nl of bel 020 7869809

Verloren:
Zwarte mobiel met nr. 06-31266566
retour bellen naar tel. 0297-268080
(Aalsmeer)
Te koop:
Computer refurbished dell optiplex
gx 755 €25,-. Hp printer envy 4520
€25,-. Tel. 06-12927022
Te koop:
Vlaggetje voor Friesland 2019,
marrekrite, incl. boekjes €5,-. Tel.
0297-342859
Te koop:
Elektr. riha orgel, 2 klavieren en
Philips luidspreker. Moet gestemd
worden €50,- .
Tel. 0297-327848
Te koop:
Campingkoelkastje z.g.a.n. €15,-. Tel.
06-34184202
Te koop:
Kattenmand van bruine teen i.z.g.st..
€20,-. Tel. 0297-283036
Te koop:
Elektr. gitaar fender gemaakt in
Mexico met tremelo en reverb kleur
rood wit €70,-. Gitaarversterker 10
Watt met gain bas en treble middle
channel select €35,-. Tel. 0297201598
Te koop:
Antieke seagull buitenboord
motor van 1940. Compleet, loopt
en komt met standaard €350,-. Tel.
06-21817468
Te koop:
Polyester sloep 4 mtr met 2 luchtkamers en kabelaring €475,-. Kanteltrailer €225,-. Tel. 06-13975262
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor
mijn hobby verzameling geen in en
verkoop en losse onderdelen. Tel.
0255-755557
Te koop:
Box, kleur naturel, verstelbare
bodem, merk bopita. 25,00 euro .
Tel.0297-561053. Tel. 0297-561053
Te koop:
Te koop, 2 x 2-zitsbank, 90x150,
anderhalf jaar oud, als nieuw. Rib,
taupe kleur. €150,-.
Tel. 0297-560542
Te koop:
Te koop, thule fietsendrager voor 2
fietsen. Z.G.A.N. 3x gebruikt. €50,-.
Tel. 0297-560542
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www.walravenbv.nl
Nijverheidsweg
- www.walravenbv.nl
Nijverheidsweg
Nijverheidsweg 3
3 Uithoorn
Uithoorn -- tel.0297-561312
tel.0297-561312 -- www.walravenbv.nl
www.walravenbv.nl
Te koop:
Gardena dompelpomp €25,-.
TomTom Rider voor motor cpl met
auto met autospeaker moet nagezien
worden €35,-.Tel. 06-24430008

Aangeboden:
Kinder ledikant, commode en
kledingkast, licht eikenkleur 200,-.
Behangtafel 10,-. Tel. 06-54696331
Gevraagd:
Gooi uw oude ansichtkaarten niet
weg haal ze graag bij u op . Tel 0297321868. Tel. 0297-321868

Voor aanhangwagenreparatieen onderhoud ga naar
Aanwezig van
08.00 tot 13.00 uur.
Banden, onderdelen
en laswerk.

TECHNIEK

Aalsmeerderweg 230 | info@jovar.nl | www.jovar.nl

Wethouder Robbert-Jan van Duijn met kinderburgemeester Berber Veldkamp en voorzitter Mark Beemsterboer.

De kinderraad met wethouder Robbert-Jan van Duijn.

Eerste vergadering gehouden in raadzaal

Mark 1e voorzitter van
Kinderraad Aalsmeer
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 3 juli, is de eerste kinderraad in de gemeente Aalsmeer
geïnstalleerd. Voorzitter is Mark
Beemsterboer en hij is de animator van de oprichting van deze raad met leerlingen van di-

verse basisscholen in Aalsmeer
en Kudelstaart van 10 en 11 jaar.
De 12-jarige Mark had vorig jaar
deelgenomen aan de verkiezingen voor de kinderburgemeester.
Hij won niet, Hannah wel, maar
wilde toch graag dat de kinder-

raad opgericht zou worden. Er is
diverse malen contact geweest
met wethouder Robbert-Jan van
Duijn van onder andere jeugdzaken en onderwijs en nu ongeveer een jaar mocht Mark officieel de voorzittershamer ter hand
nemen. Zijn rechterhand (vicevoorzitter) is kinderburgemeester Berber Veldkamp en de raad
bestaat verder uit Lisanne, Sterre,
Amber, Charlotte, Fabienne, Darick, Maarten, Art, Julija, Jiska en
Mandy. De speerpunten waar de
kinderraad zich nu eerst op gaat

richten zijn sport en spel, natuur
en milieu en ouderen (aanpak Interview nieuwe kinderraadsleden door Radio Aalsmeer
eenzaamheid). Maar uiteraard
zullen nog diverse andere onderwerpen aan de orde komen.
Bij het voorstelrondje mochten
ouders en de pers aanwezig zijn
bij de vergadering, maar daarna ging de deur van de raadzaal
dicht en zijn de jongens en meiden met elkaar in debat gegaan.
Volgens wethouder Robbert-Jan
van Duijn is de eerste vergadering van de kinderraad prima verlopen.
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Extra controles op de Westeinder

LEZERSPOST

ee ac ten i o itie
over e i over a t
Aalsmeer - Bij de politie zijn afgelopen week veel klachten binnen gekomen over geluidshinder en met name vanaf het water. Het mooie weer lokte natuurlijk om te gaan varen op de Grote
Poel en tussen de mooie eilanden
van de Kleine Poel. En daar is helemaal niets mis mee, iedereen is
graag buiten. Maar rekening met
elkaar houden is in deze wel heel
belangrijk.
Er wordt steeds meer gevaren
met een muziekje erbij. Ook niets
mis mee, maar weet wel dat niet
iedereen uw/jouw muziek waardeert en echt niet zitten te wachten op volume tien. Overdag is er
nog wel enige acceptatie, maar in
de avond en zelfs ‘s nachts gaan

i ent

‘bengen’ op de Poel is eigenlijk
heel egoïstisch. Zeker als bekend
is dat muziek op open water/terrein een veel groter bereik heeft
dan bijvoorbeeld in een tent of in
een kamer.
Handhaving en politie
Veel inwoners zijn de nachtelijke
‘feestjes’ op de Poel zat en daarom is zowel door de gemeente
(handhaving) als de politie besloten om frequenter te gaan controleren op het water en als nodig boetes te geven. Hou hier rekening mee, maar nog beter is
het om rekening met elkaar te
houden. Met volume drie op de
boxen kan ook nog gezellig met
elkaar gekletst worden....

Meer surveillances in wijken

a antie ervice o itie

Aalsmeer - Gaat u op vakantie?
Inbrekers hebben nooit vakantie en maken juist van die periodes gebruik om bij onbewoonde
woningen in te breken. Reden om
preventief maatregelen te treffen,
zoals het goed beveiligen van de
woning. Maar, er is meer mogelijk. Als u in Aalsmeer of Uithoorn
woont kunt u gebruik maken van
de vakantieservice van de politie.
Tijdens de vakantie zal de politie
een extra oogje in het zeil houden. Er wordt meer gesurveilleerd in de betreffende wijken.
Gebruik maken van de vakantie-

Waar waren de politie en handhaving?

service van de politie is eenvoudig. Stuur een email met hierin
adresgegevens, de afwezigheidsperiode en het waarschuwingsadres of sleutelhouder (inclusief
telefoonnummer) waarmee contact op kan genomen bij onraad
naar intake.service.aalsmeeruithoorn.politie.nl. Aanmelden voor
het vakantieproject kan natuurlijk ook bij de politiebureau’s in
Aalsmeer en Uithoorn. Fijn dat
deze extra controle mogelijk is.
Het geeft een stukje meer rust tijdens de welverdiende vakantie.
Snel nog even aanmelden dus!

Vijftig nesten verwijderd in twee dagen

e o en eer vri van
eikenprocessierupsen
Aalsmeer - Het aantal eikenprocessierupsen is overal in Nederland sterk toegenomen. Ook in
Aalsmeer wordt hinder ondervonden van de harige beestjes.
Maandag 1 juli zijn twee ploegen aan de slag gegaan in de gemeente om de nesten te verwijderen. Verspreid door Aalsmeer
zijn in vijftig bomen nesten van
de eikenprocessierupsen gevonden. De brandharen van deze
rups kunnen voor flinke gezondheidsklachten zorgen bij mens en
dier.
Daarom worden de nesten door
een gespecialiseerd bedrijf weggehaald. Dit doet het bedrijf op
de traditionele manier door de
rupsen te fixeren met lijm en ze
daarna met een speciale stofzuiger op te zuigen. De medewerkers dragen beschermende kleding en gebruiken waar nodig
een hoogwerker om overal bij te
komen.

helemaal schoon zijn. Echter,
reeds dinsdag 2 juli kon het goede nieuws gebracht worden dat
het gelukt is om alle besmette
bomen vrij te krijgen van processierupsen. Wie toch nog rupsen
of nesten van deze harige beestje tegenkomt, wordt verzocht dit
te melden bij de gemeente via
0297-387575.

Tips: Probeer direct contact rupsen en spinselnesten te vermijden, zorg bij een bezoek aan een
gebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en
benen en ga niet op de grond
zitten. Ga na aanraking met de
rupsen of de haren niet krabben
of wrijven, maar was of spoel de
huid of ogen goed met water. Een
zachte crème met bijvoorbeeld
menthol of een gel van Aloë Vera
kan verlichting geven. Klachten
verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Neem bij ernstiGoed nieuws
ge klachten contact op met een
Het is de bedoeling dat alle vijf- huisarts.
tig bomen binnen twee weken Foto: Gemeente Aalsmeer

Meer afvalbakken, vaker legen

ee zon vee

2 Containers uitgebrand
Aalsmeer - In de Ruisvoornlaan
zijn in de nacht van dinsdag 2
op woensdag 3 juli even na middernacht twee containers uitgebrand. De brandweer was snel ter
plaatse en heeft het vuur geblust.
Van de containers bleven slechts
‘pakketjes plastic’ over.

De brandweer kon niet voorkomen dat de schuur, waar de containers tegen aan stonden, ook
enige schade opliep. Hoe de
brand is ontstaan is niet bekend.
Er wordt onderzoek naar gedaan.
Foto: VTF - Laurens Niezen

Extra handhaving politie en gemeente

erant oor en vei i
varen op Westeinder
Aalsmeer - Met deze zomerse dagen is het heerlijk varen en recreëren op de mooie Westeinderplassen. Helaas vinden regelmatig ongelukken op het water plaats, met
name veroorzaakt door onverantwoord gedrag zoals te hard varen of met alcohol op varen. Deze zomer gaan gemeente en politie extra handhaven op het water,
maar mensen moeten ook hun
eigen verantwoordelijkheid nemen. Hou rekening met elkaar, zodat iedereen kan genieten van dit
prachtige plassengebied. Belangrijke regels op het water:

veel gezwommen. Snelvaren is alleen toegestaan op de snelvaarbaan voor speedboaten. Deze
baan is open van 1 april tot 1 oktober. Voor gebruik van de baan
heb je een ontheffing nodig en
gelden strenge regels. Zo ben je
als schipper verplicht een dodemanskoord te gebruiken en een
zwemvest te dragen. Neem altijd
een geldig vaarbewijs mee. Voor
het varen met snelle motorboten
en waterscooters geldt 18 jaar als
minimumleeftijd. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar mogen in een
motorboot varen die niet harder
dan 20 km per uur kan. Kinderen
Snelheid en vaarbewijs
tussen de 12 en 15 jaar mogen alOp de Grote Poel geldt een maxi- leen in een boot varen die niet
mumsnelheid van 12 kilometer harder dan 13 km per uur kan.
per uur (buiten 50 meter van de Kinderen onder de 12 jaar mooever), in doorvaarten van 6 ki- gen niet in een boot met een molometer per uur. Op de Ringvaart tor varen.
is de grens 9 kilometer per uur.
Houd rekening met zwemmers. Geen alcohol
Vooral in de doorvaarten wordt Drink geen alcohol als u achter

Aalsmeer - Het mooie weer afgelopen weekend heeft veel mensen naar buiten doen gaan. Genieten van zon en water kan in
Aalsmeer op de Westeinderplassen en vanaf het Surfeiland. Veel
mensen bij elkaar produceren
ook veel afval en hier waren de
vuilnisbakken op het Surfeiland
in eerste instantie niet op berekend. De vuilnisbakken waren
meer dan goed gevuld, maar het
Surfeiland zelf lag afgelopen zondag ook bezaaid met blikjes, zakjes en wat al meer. De Meerlanden is door de gemeente ingeschakeld. Het afval is opgeruimd
en er zijn voor deze activiteitenzondag op de laatste dag van de
Westeinder Water Week extra kliko’s neergezet.
Niet alleen op het Surfeiland was
een opruimactie nodig. Ook de
steigers bij het Praamplein waren
her en der omgetoverd tot afvaldepots en in deze waren de grote
afvalbakken langs het water niet
overvol. Jammer, maar ondanks
dat de klimaatridders te kampen
hadden met een zonnesteek doet
de gemeente er wel goed aan om
het roer staat of wees zeer matig
met alcohol.
Boetes
Op het overtreden van de regels staan forse sancties, bepaald
door het Rijk: Snelheidsboetes
kunnen oplopen tot 650 euro.
Op varen zonder vaarbewijs staat
een boete van minimaal 550 euro. Alcoholpromillage vanaf 0,51
promille leidt tot een dagvaarding. Varen in een motorboot
door iemand jonger dan 18 jaar is
een boete van 210 euro. Varen op
plaatsen waar het verboden is levert een boete op van 340 euro.
Kijk voor meer informatie over regels op de Westeinder op www.
aalsmeer.nl, over verantwoord en
veilig varen op www.varendoejesamen.nl en voor vaarbewijzen
op www.vaarbewijzen.nl.

eer a va

her en der meer afvalbakken te
plaatsen én de Meerlanden opdracht te geven om vrijdag, voor
het weekend, nog even een ‘rondje bakken legen’ te rijden.

afiet

e

Aalsmeer - In de avond of nacht
van zaterdag 29 op zondag 30 juni is vanaf het Surfeiland een fiets
gestolen. De Omafiets is zwart
van kleur en het serienummer
eindigt om 108. De fiets was door
de eigenaar om acht uur zaterdagavond neergezet en bij vertrek zondag om vijf uur in de ochtend was het rijwiel verdwenen.
Mogelijk is de diefstal gezien?
Wie informatie heeft wordt verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

a o

Aalsmeer - Laten we de plassen schoonhouden en rekening
houden met elkaar, zodat we allemaal kunnen genieten van dit
unieke natuurgebied de Westeinderplassen. Dit schrijft de
gemeente in de pas verschenen glossy voor de watersport.
Achter die mooie plaatjes die in
deze krant staan gaat nog heel
wat schuil zo bleek afgelopen
weekend. Na de heetste 29 juni ooit werden de gevolgen van
wat recreatie heet meer dan
duidelijk. Het Surfeiland was
nog nooit zo druk en lag de
volgende morgen bezaaid met
vuil, plastic en rotzooi. De steigers aan het Praamplein bleken
een dumpplek geworden voor
heel wat zakken met afval en
her en der op de Poel dreef van
alles rond dat gewoon overboord is gekieperd tijdens een
avondje Plaspop. Je zou toch
zeggen dat juist op dit soort
dagen handhaving en politie
heel zichtbaar aanwezig zijn.
Dat onze dienders daadkrachtig optreden als er bijvoorbeeld
een meisje van 13 helemaal laveloos moet worden afgevoerd
met de ziekenwagen vanaf het
Surfeiland. Tussen dat vuil op
het eiland lagen ook veel lege
ampullen die gebruikt worden
voor lachgas. Een populaire
drug op dit moment. Dan zou
je toch verwachten dat de politie op z’n minst even gaat rondkijken maar nee, niets daar van.
Wachten op ongelukken
Tijdens de junior Pramenrace
en een druk bezocht Plaspop
waren handhaving en politie
ook in geen velden of wegen te
bekennen. Waren ze er wel geweest dan hadden ze al vanaf het eind van de middag gemakkelijk kunnen ingrijpen op
boten met stampende geluidsinstallaties aan boord. Veelal
groepen jongeren, stapels kratten bier en keiharde muziek die
wel doof moet maken. Wat ze
dan ook hadden kunnen doen
was ingrijpen nadat Plaspop
afgelopen was en er toch nog
een paar waterdiscotheken bleven draaien tot 2 uur ‘s nachts.
Waarop ze daarna meteen de
geluidsapparatuur van een
groep jongeren die tot half vier
’s nachts in het poeltje bij Topsvort aan het ‘feesten’ was, in beslag hadden kunnen nemen.
De speakers daar stonden zo
hard dat het tot in de Schoorsteenwijk is gehoord. Het is een
verschijnsel dat hand over hand
toeneemt terwijl het gewoon
verboden is. Handhaving doet
er niets mee terwijl het gewoon

oto fi
gezocht van
vechtpartij
Aalsmeer - Op maandag 1 juli om kwart over vier in de middag heeft een vechtpartij plaatsgevonden op het Surfeiland.
Twee groepen jongens zijn met
elkaar op de vuist gegaan. Hierbij
heeft een 13-jarige jongen uit Kudelstaart klappen gehad, is gevallen en vervolgens nog tegen zijn
hoofd geschopt. Naar aanleiding
van foto’s en filmpjes, die van de
vechtpartij zijn gemaakt, heeft
de politie één verdachte kunnen aanhouden. Deze eveneens
13-jarige jongen uit Aalsmeer is
rond zes uur meegenomen uit
zijn ouderlijk huis voor verhoor
op het politiebureau. Het onderzoek naar de toedracht is nog in
volle gang. De politie hoopt meer
getuigen te kunnen horen. Ook
(meer) foto’s en filmpjes, die gemaakt zijn van de vechtpartij, hopen agenten te mogen zien. Ben
jij hiervan in het bezit, weet je
meer, was je getuige? De politie
hoort het graag via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.

eze i

pijn moet gaan doen in de portemonnee. En dat geldt ook
voor te hard varen en het zijn
echt niet alleen de jongeren die
dat doen. Het is wachten op ongelukken.
Geen prioriteit
Wat achteraf blijkt is dat de gemeente geen prioriteit geeft
aan dit soort evenementen.
Plaspop heeft een zogeheten
A-status en dan hoeft handhaving er niet naar toe is het excuus. Daar op die bureaus in dat
gemeentehuis worden toch wel
inschattingsfouten gemaakt.
Dit soort uitwassen zie je toch
van mijlenver aankomen. De
dienst zou ook onderbezet zijn.
En de volgende klaarlichte dag
zie je onze handhavers in ene
varen met z’n tweeën, terwijl
het nog hartstikke rustig is op
de Poel. Ik zie ze trouwens wel
meer varen op momenten dat
je denkt, hé? Er blijkt trouwens
een piketnummer te zijn dat
bewoners kunnen bellen als er
een probleem is in het weekend. Moet je dat wel weten natuurlijk en ook met de politie
bellen levert meestal weinig
op en dat weten de ‘feestvierders’ ook natuurlijk. Het is altijd
te laat. Het doet de gemoedelijke pret die rond Plaspop hangt
geen goed. En dat is jammer en
natuurlijk nooit de bedoeling
geweest van de Dippers. Het
lijkt wel of de evenementen die
dit goed stel kerels bedenkt op
een of andere manier steeds uit
de klauw lopen. De Pramenrace
is inmiddels het luidruchtigste
evenement van Aalsmeer en
de volgende generatie wordt
al klaargestoomd, met alle lawaaiige uitwassen er omheen.
Ik weet zeker dat er in de statuten van de Dippers nergens
staat dat het hun bedoeling is
geweest om met zoveel mogelijk herrie rond te gaan varen
met een praam. Een silent pramenrace is hier gewoon de oplossing. En nu gebeurt het met
Plaspop weer. Zeker is dat dit
unieke natuurgebied hier de
verliezer is. Gezellig.
Jan Daalman
jdaalman@xs4all.nl

Medewerker
voorkomt inbraak
Aalsmeer - Op vrijdag 28 juni rond acht uur in de morgen is
een poging gedaan in te breken
in een woonhuis aan de Rietwijkeroordweg. Een medewerker
van het naastgelegen bedrijf zag
twee mannen in de buurt van
het huis lopen. Ze deden beiden
handschoenen aan en liepen richting de schuifpui. De medewerker
sloeg alarm en de mannen maakten zich uit de voeten. Ze reden
weg in een auto richting het Amsterdamse Bos. Er is door de politie een zoektocht gestart en rond
half tien in de ochtend werd in
Diemen de auto aangetroffen met
hierin de twee mannen. Het gaat
om een 29-jarige man uit Chili en
een 30-jarige man uit Cuba. Beiden hebben geen vaste woon- of
verblijfplaats. In de auto werden
diverse gereedschappen aangetroffen die inbrekers gebruiken,
evenals handschoenen. De twee
zijn aangehouden en na verhoor
weer heen gezonden. Er is boete gegeven voor het in het bezet
hebben van inbrekersspullen.
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kinder- en jeugd

Uitslag en prijzen 15e Juniorrace
1. De Pennetjes
2. OK-team 1
3. Poelgilder Praam
4. De Rock Stars
5. Samen Een
6. Aprameja
7. De Junior Wijze uit het Oosten
8. De Buurtmeisjes
9. Dirk’s Carnavalsteam
10. Kees B’tjes
11. Bokkerijders
12. Welpen (Scouting
WIOL & Willem Barendsz)
13. De kids van De Vlijt
14. We gaan nooit meer naar huis
15. Totdat ‘t Zinkt Junior
16. Dolfijnen (Scouting
WIOL & Willem Barendsz)
17. De Huftertjes
De winnaar gaat naar huis met
een beker, medailles voor alle teamleden en een etentje bij
The Beach. De nummers twee en

Samen Een bouwt mooiste brug

Spaghetti à la Pippi van
De Buurtmeisjes

drie hebben eveneens een beker
gekregen en medailles voor alle
teamleden.
Super Carnavalsteam: De Rock
Stars (super carnavals mok)
Mooiste Aardbeienbrug: Samen
Een (team etentje bij The Beach).
Mooiste Plaatsnaambord (inlever
opdracht): Welpen (Scouting
WIOL & Willembarendz)
(team etentje bij The Beach).

1

Gebroken trekkoord:
De Bokkenrijders (pechprijs).
De Rode Lantaarn:
De Huftertjes (laatste plaats).
Jan Stenhuis Trofee: Kees B’tjes
(winnaar sport- en spelmiddag).

De Rode Lantaarn
Carnaval niet in Aalsmeer,
maar in Poelkwekersdorp

Aalsmeer - Tijdens één van de
opdrachten moest een naam be-

Gebroken Trekkoord

Super Carnavalsteam

Aalsmeer - Het Junior Comité wil
graag nog de aandacht extra vestigen op twee gebeurtenissen tijdens de pramenrace afgelopen
zaterdag. De leden van team 17,
De Buurtmeisjes, voeren verkleed
als Pippi Langkous mee. Pippi had
van alles meegenomen: gewichten van wel 100 kilo, haar aapje
Meneer Nilsson en voor het Junior Comité hadden ze een heerlijk
bordje Spaghetti à la Pippi meegenomen. “Nou, Buurtmeisjes,
wij van het Junior Comité hebben genoten van de spaghetti en
vond jullie er geweldig uitzien”,
aldus Peter, Sam en Mieke.
Bouw eigen Aardbeienbrug
Naast dit leuke en lekkere extratje van de Buurtmeisjes werd er

2

dacht worden voor Aalsmeer als
carnavalsdorp. Kudelstaart wordt
één keer per jaar omgedoopt tot
Poelgilderdam, maar hoe zou
Aalsmeer heten tijdens het vieren van carnaval? Het Junior Comité kreeg diverse suggesties,
maar vond die van de welpen van
de Scouting het leukst: Poelkwekersdorp. Zo, de naam is bekend.
Nu nog Aalsmeerders warm krijgen om dit feest uit het Zuiden
van het land te gaan vieren in februari...

krant

3
Vroege start op tropische zaterdag

De Pennetjes winnaar
15e Junior Pramenrace
Aalsmeer - De Junior Pramenrace
is ondanks het tropische weer prima verlopen. Op het laatste moment had de organisatie besloten om de starttijd te vervroegen
naar de ochtend en de route iets
te verkleinen. En dit was een prima zet, want warm was het deze
zaterdag 29 juni.
Rond half tien arriveerden de eerste pramen bij het Stokkeland
en begon het feest op het water voor alle jongens en meisjes.
Thema dit jaar was ‘Carnaval’ en
dit zorgde voor een bonte stoet.
Stipt om tien uur klonk het startschot en mocht de winnaar van
de sport- en spelmiddag, de Kees
B-tjes, als eerste vertrekken. Het

heeft het team uiteindelijk niet
de hoogste eer opgeleverd, de
15e Junior Pramenrace is gewonnen door De Pennetjes. Het team
deed mee in de nieuwe, onlangs
te water gelaten, praam van liefst
13 meter.
Voor alle deelnemers had de organisatie een cadeau ter herinnering. Er wordt teruggekeken
op een geweldige Juniorrace, ondanks de hitte gezellig en goed
verlopen! Rest nog het Junior Comité en de vele vrijwilligers te bedanken voor dit leuke festijn voor
alle jeugdige inwoners. Top gedaan, Peter, Sam, Mieke en alle
anderen!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

nog iets ingeleverd bij het wedstrijdcomité. Een brug. Beter gezegd, 17 bruggen!
Eén van de opdrachten tijdens
deze Junior Pramenrace was
‘bouw jullie eigen nieuwe Aardbeienbrug’. De kinderen moesten
zelf een zak marsh mellows meenemen en kregen onderweg een
beschrijving van de opdracht,
een zakje cocktailprikkers, satéprikkers en een kartonnen onderplaat. Verder mochten de deelnemers hun fantasie laten gaan en
de brug van hun dromen bouwen. De jury had er een hele dobber aan te bepalen wat nou echt
de allermooiste brug was, maar
heeft uiteindelijk gekozen voor
de brug van team 14 van Samen
Een.
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NIEUWE MEERBODE

MAAK KANS OP ÉÉN VAN DEZE PRACHTIGE PRIJZEN!

DE HOOFDPRIJS

CUBE ATTAIN
RACEFIETS T.W.V. €699,BESCHIKBAAR GESTELD DOOR:

WANING TWEEWIELERS
Zijdstraat 5 Aalsmeer
WWW.FIETSPLEZIERWINKEL.NL

DE OVERIGE PRIJZEN:
BERT DE VRIES

Oosteinderweg 155 Aalsmeer
www.bertdevriesﬁetsen.nl

SIGMA POLSCOMPUTER t.w.v. €100,-

SIENERGIE

Zijdstraat 12 Aalsmeer, www.sienergie.nl

ENERGIESCAN
VOOR KOOP- OF HUURHUIS t.w.v. €85,-

MARSKRAMER

Einsteinstraat 119 Kudelstaart
www.marskramer.nl
TOMADO BLENDER t.w.v. €79,99

WITTEBOL WIJN

Ophelialaan 116 Aalsmeer, www.wittebolwijn.nl

DOOSJE WIT, ROOD OF ROSÉ

van de maand

GALL & GALL VAN LAMMEREN
Einsteinstraat 79-B Kudelstaart, www.gall.nl

MANUMFLES POMMERY CHAMPAGNE

OPLOSSING PUZZEL

t.w.v. €79,-

1

Los de puzzel op door de cijfers en letters,
die u in de advertenties van deze Tour bijlage
vindt, in de juiste volgorde te zetten

Wie wint de gele trui? ...................................................................................................................................................
Wie wordt de beste Nederlander? ...........................................................................................................................
Wie is de beste Nederlander in het bolletjesklassement? ...............................................................................

Geef antwoord op de vragen

Hoeveel Nederlanders winnen een etappe? ........................................................................................................

U kunt de oplossing opsturen of brengen
t/m MAANDAG 15 JULI* naar:

De oplossing van de puzzel, de zin luidt: ..............................................................................................................

NIEUWE MEERBODE

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer

Naam...................................................................................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................................................................................

Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Slechts één oplossing per persoon/huishouden!
Oplossingen die na deze datum worden ingeleverd,
zullen niet in de uitslag opgenomen worden.

2

3

4

5

6

7

8

Postcode ...............................................Woonplaats: ...................................................................................................
Telefoonnr.: ................................................... Mobiel: ...................................................................................................
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10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

21

22

ETAPPESCHEMA

TOUR DE FRANCE 2019

Brussel - Brussel
194,5 km - vlak

Brussel - Brussel
27,6 km - ploegentijdrit

Binche - Épernay
215 km - heuvels

ETAPPE 3 • MA 8 JULI

Reims - Nancy
213,5 km - vlak

ETAPPE 4 •DI 9 JULI

Saint-Dié-des-Vosges Colmar
175,5 km - heuvels

Mulhouse - La Planche
des Belles Filles
160,5 km - finish bergop

Belfort Chalon-sur-Saône
230 km - vlak

ETAPPE 5 • WO 10 JULI

ETAPPE 6 • DO 11 JULI

ETAPPE 7 • VR 12 JULI

ETAPPE 1 • ZA 6 JULI

ETAPPE 2 • ZO 7 JULI

Mâcon – Saint-Étienne
200 km - heuvels

Saint-Étienne – Brioude
170,5 km - heuvels

Saint-Flour - Albi
217,5 km - vlak

Albi - Toulouse
167 km - vlak

Toulouse Bagnères-de-Bigorre
209,5 km - bergen

Pau - Pau
27,2 km -tijdrit

Tarbes - Tourmalet
117,5 km - bergen

ETAPPE 8 • ZA 13 JULI

ETAPPE 9 • ZO 14 JULI

ETAPPE 10 • MA 15 JULI

ETAPPE 11 •WO 17 JULI

ETAPPE 12 • DO 18 JULI

ETAPPE 13 • VR 19 JULI

ETAPPE 14 • ZA 20 JULI

Limoux – Foix
185 km - bergen

Nîmes - Nîmes
177 km - vlak

Pont du Gard - Gap
200 km - vlak

Embrun – Valloire
208 km - bergen

Saint-Jean-deMaurienne - Tignes
126,5 km - bergen

Albertville Val Thorens
130 km - bergen

Rambouillet - Parijs
128 km - vlak

ETAPPE 15 • ZO 21 JULI

ETAPPE 16 • DI 23 JULI

ETAPPE 17 • WO 24 JULI

ETAPPE 18 •DO 25 JULI

ETAPPE 19 • VR 26 JULI

ETAPPE 20 • ZA 27 JULI

ETAPPE 21 • ZO 28 JULI

TOUR DE FRANCE 2019
Prognose 2019: geen Froome, wie dan wél?
Helaas maakte een doodsmak in de Dauphiné een einde aan de ambitie
van de Brit Chris Froome om de Tour de France voor de vijfde keer te winnen. De een zijn blessure is de ander zijn brood, want Froomes concurrenten staan handenwrijvend klaar om de topfavorietenleemte in te nemen.
Het mooie is: er is nu geen uitgesproken favoriet meer over. Door een matige voorbereiding, door blessures en door ziektes. Dat maakt de Tour de
France 2019 op voorhand razendspannend. Minder mooi: het maakt een
prognose razendlastig…

vijand wel verwacht. Verder rijdt Bardet dit seizoen nog niet bepaald de
stenen uit de straat. Een tiende plek in
de Dauphiné is redelijk, niet meer dan
dat. Als hij zijn vorm van 2016 benadert (tweede in de Tour), kan Bardet
evenwel verrassen.

ker na het uitvallen van ploeggenoot
Froome.
2. Tom Dumoulin
Strooit hij zand in de ogen van zijn
concurrenten of zit er zand in zijn eigen motor? We weten eerlijk gezegd
niet precies waar onze persoonlijke favoriet, Tom Dumoulin, precies staat.
Want de weken (eigenlijk maanden)
in de aanloop naar de Tour de France
waren niet erg hoopgevend en Dumoulin zelf liet ook geen mogelijkheid
liggen om dat te benadrukken. Zware valpartij in de Giro, stukje gravel
in de knie in de Dauphiné, dan weer
1. Geraint Thomas
wel, dan weer geen goede benen, dan
Hij werd dit seizoen 44ste in de Ron- weer wel, dan weer geen hoogtestade van Valencia, stapte af in de Tirre- ge: twijfel, twijfel, twijfel. Ook twijno, werd 40ste in de Ronde van het fel over deelname aan de Tour trouBaskenland en 3de in de Ronde van wens. Het zou dus best kunnen dat als
Romandië. Vele tientallen concurren- deze Tour-special verschijnt, Dumouten in de Tour de France 2019 deden lin heeft afgezegd voor de Tour. Excuhet dit seizoen beter, zo niet veel beter dan Thomas. Toch voorspellen wij
hem als Tourwinnaar. Reden 1: Team
INEOS. Teamdirecteur Brailsford en
consorten kunnen als weinig anderen een team prepareren voor de Tour
de France. Wie met onder meer Bernal, Poels en Kwiatkowski drie weken mag rondrijden, is verzekerd van
de sterkst mogelijke metgezellen van
het peloton. Reden 2: 2018. In de Tour
van 2018 was Thomas extreem indrukwekkend, kende eigenlijk geen
mindere dag. Die Tour won hij dan
ook glansrijk. Dat maakt hem dan ook
meteen favoriet voor deze Ronde, ze-

ses daarvoor. Maar áls hij aan de Tourstart in Brussel verschijnt, reken er dan
maar op dat hij messcherp en megaambitieus is. En als Tom dát is, is alles
mogelijk. Het aantal tijdritkilometers
in deze Ronde van Frankrijk valt zwaar
tegen, maar dan nog: kijkend naar zijn
concurrenten moet Dumoulin kunnen
meedingen naar het podium, ja zelfs
naar de lauwerkrans!
3. Romain Bardet
Toen de parcoursmakers van de Tour
de France eind 2018 de etappes van
2019 bekendmaakten, riep iedereen
luid en duidelijk: Bardet! Dit was echt
een parcours waarop de Fransman
in de bloei van zijn carrière (hij is 28
jaar) zijn thuisland voor het eerst sinds
1985 (Hinault) weer eens een eindoverwinning in de Tour zou kunnen
bezorgen. Immers: veel klimwerk, weinig tijdritten. Toch zien we voor Bardet
hooguit plek drie weggelegd. Niet alleen omdat de druk op hem enorm is,
maar ook omdat toen de parcoursmakers van de Tour de France eind 2017
de etappes van 2018 bekendmaakten,
iedereen luid en duidelijk ‘Bardet!’ riep.
In 2018 deed Bardet het vervolgens
zeker niet onverdienstelijk, maar meer
dan een zesde plek hadden vriend en

UITGELICHT: ETAPPE 6: MULHOUSE – LA PLANCHE DES BELLES FILLES
Leuk om een etappe uit te lichten, maar man, wat is dat een complexe taak. Deze Tour heeft namelijk tal van ritten om de vingers bij af te likken. Zo doet het peloton op 20 juli de roemruchte Tourmalet aan (zet maar in de agenda), op 25 juli komt men over de minstens zo roemruchte Galibier (ook in de agenda), om een dag later naar de bijna 3 kilometer hoge Col de L’Iseran
de klimmen (agenda). Het aantal verlofdagen kan verder worden uitgebreid, want op donderdag 11 juli rijden de renners naar La Planche des Belles Filles. Niet alleen vanwege de illustere
naam is dit een etappe om naar uit te kijken, maar zeker ook vanwege de eindcol van deze Vogezenrit. De Planche des Belles Filles was altijd al een korte maar krachtige verschrikking, maar
deze Tour de France wordt hij extra pittig opgediend. Er is namelijk doodleuk een ongeasfalteerde kilometer aan toegevoegd. Na dit geitenpad volgt nog een gemeen stukje asfalt a 24
procent. Geen twijfel: deze etappe gáát spektakel opleveren!

4. Egan Bernal
Team INEOS gaat verder waar Team
Sky mee bezig was: een extreem sterk
team samenstellen voor de Tour de
France, de boel een beetje controleren in Frankrijk en aan het eind een
renner op het erepodium in Parijs afleveren. In juni liep INEOS een fikse deuk
op door het wegvallen van Froome.
Het aantal van drie absolute kopmannen werd daardoor gereduceerd tot
twee: Thomas en Bernal. De 22-jarige
Colombiaan hebben we in deze prognose op de vierde plek gezet, maar
dat is eigenlijk alleen maar omdat we
in Thomas de topfavoriet zien. Stel
dat de Engelsman met pech te maken krijgt, dan is Bernal klaar voor de
strijd om geel. Dat zou dan zijn tweede trui deze Tour betekenen, want de
kans is levensgroot dat Bernal de witte trui gaat winnen voor beste jongere. Alleen al bergop zijn er namelijk
nauwelijks betere renners dan hij. Be-

wijs? Bekijk zijn erelijst over 2019 maar
eens met onder meer de eindoverwinning in Parijs-Nice en de derde plek in
de zeer sterk bezette Ronde van Catalonië.
5. Steven Kruijswijk
Ook wel een beetje uit chauvinisme, deze voorspelde vijfde plaats
voor Kruijswijk. Want met pakembeet
Adam Yates, Jakob Fuglsang, Daniel
Martin, Thibaut Pinot, Richie Porte en
Nairo Quintana zijn er meer dan genoeg andere namen te noemen die
een gooi gaan doen naar het erepodium. En daar kans op maken bovendien. Maar het is geen chauvinisme alléén. Kruijswijk kan namelijk een aardig potje fietsen. Dat bewees hij in de
Giro d’Italia van 2016, die hij op een
sneeuwvlok na won. In de Tour de
France van vorig jaar liet hij bovendien al zien dat de top vijf in La Grande Boucle geen utopie is voor de Jumbo-Visma-renner. Voeg daarbij het feit
dat de derde Tour-week werkelijk op
maat van Kruijswijk is gemaakt én dat
topwielrenster Annemiek van Vleuten
hoge verwachtingen van hem heeft
(zie elders in deze Tour-special) en het
is duidelijk dat plek 5 verre van denkbeeldig is.
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‘Gort binnen de grens’:

Over de Tour de France en
Franse wijnen
Nee, wijnboer Ilja Gort is geen echte wielerliefhebber. Toch is het bruggetje van vin naar vélo snel gemaakt. Want de Tour de France 2019 komt door
wereldberoemde wijnstreken. Gort laat er zijn licht over schijnen. “Als ik
een kleine picknick heb, moet daar toch wel een rosé uit de Provence bij.”

Fietsofielen met
koelboxen vol lekkers
Op dat verborgen terrasje en bij die
boulanger ziet hij wel haarscherp wat
het effect van de Tour de France is op
de doorsnee Fransman. “Heel het land
staat op z’n kop, alles draait om de
Tour! Het normale leven is ontwricht:
de bakker laat zijn brood verbranden, de wijnboer drinkt te veel en de
groenteman verslikt zich in zijn eigen
Slurp Vin De Vélo
Over bruggetjes van vélo naar
vin gesproken: ook in 2019 produceert Gort weer een heuse Tour
de France-wijn. “Dit keer hebben
we gekozen voor een heel lekkere Chardonnay!”, aldus Gort over
zijn Slurp Vin De Vélo.

©2017 Caroline d’Hollosy
Op een flinke steenworp van de rivier de Dordogne, even ten noorden
van wielerstad Bordeaux, heeft Nederlander Ilja Gort zijn eigen wijnkasteel, Château la Tulipe. Behalve wijnboer is Gort tv-maker en romanschrijver. Dat zijn laatste boek, ‘De druivenfluisteraar’, er een is met een heerlijke afdronk blijkt wel uit de wekenlange hoge positie in de bestsellerlijsten. Het mag duidelijk zijn: Gort is een
drukbezet man. Mede om die reden
volgt hij de Tour de France niet echt.
“In die periode zijn we hartstikke druk
op het château. We ontvangen dan allemaal leuke toeristen die een wijnproeverij of een rondleiding willen, of
allebei.”

Klein verborgen terrasje
Het is trouwens maar de vraag of Gort
voor de tv zou zitten als het rustiger
zou zijn op zijn kasteel. Want met
wielrennen heeft hij eigenlijk niet zo
veel. “Wel heb ik enorm veel respect
voor de dames en heren op de fiets.
Wat een uithoudingsvermogen, wat
een discipline! Zelf draag ik al zelden
een korte broek, laat staan een wielrenbroek! Het leukste aan het zelf op
een fiets stappen, vind ik de mogelijkheid om nét even om het kerkje heen
te fietsen om te kijken of erachter misschien een fijn klein verborgen terrasje is. Of om even snel een stokbrood
bij de boulanger te halen. Heel praktijkgericht dus.”
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bonen. En op werkelijk elke denkbare
plek staat wel een tv te toeteren met
daaromheen fietsofielen met koelboxen vol lekkers die zo mogelijk nóg
harder staan te toeteren!”

nen. Haha, nee hoor, grapje, als je de
gebruiksaanwijzing van de Fransen
leert kennen, zijn het schatten! Maar
goed, als je er dan toch eentje wilt horen: het minste heb ik met Champagne. De streek is mooi, maar de bubOvergewaardeerde bubbelwijn
belwijn die daar wordt gemaakt, is
De Tour de France laat in 2019 Bor- enorm overgewaardeerd.”
deaux en omstreken helaas links liggen. Het een paar honderd kilome- Uit de andere wijnstreken vindt Gort
ter verder gelegen Pau is de dichtst- het lastig kiezen. “Er wordt zó veel lekbij gelegen finishplaats. Hoewel de kere wijn gemaakt in Frankrijk. HeleTour dus ook de wijnstreek Bordeaux maal afhankelijk van wat je zelf lekniet aandoet, doorkruist de wieler- ker vindt, wat je eet of waar je bent,
ronde wél andere beroemde wijnstre- kies je de beste wijn erbij, toch? En
ken. Champagne, de Elzas, Bourgog- dat kan variëren van een heerlijke Elne, Languedoc-Roussillon, de Savoie zas-wijn bij de asperges tot een Caen de Provence, om er maar een paar bernet Sauvignon uit de Languedoc
te noemen. Gemene vraag aan Gort: bij de kaas. En als ik een kleine pickwat zijn zijn favoriete Franse wijnstre- nick heb, dan moet daar toch wel een
ken eigenlijk? “Helaas, die vraag be- rosé uit de Provence bij. Maar alleen
antwoorden is een onmogelijke op- als mijn eigen rosé op is natuurlijk, hagave voor mij. Ik hou gewoon van het ha! Hmmm, het water loopt me nu alhele land, ondanks dat er Fransen wo- weer in de mond!”

TOUR DE FRANCE 2019
Topwielrenster Annemiek van Vleuten over de Tour en haar loopbaan

“Ik heb mooie hoofdstukken aan het verhaal
van Rio kunnen toevoegen”
Vrouwenwielrennen is enorm in opmars. En dat hebben de wielrensters
aan zichzelf te danken. Met een onvergetelijke overwinning in de ‘vrouwelijke Tour de France’, La Course, heeft Annemiek van Vleuten daaraan
een grote bijdrage geleverd. Wat verwacht zij van haar mannelijke collega’s in de Tour de France van 2019? En hoe ziet zij de ontwikkelingen in
het vrouwenwielrennen? “Ten diepste rijden wij niet voor het geld, maar
puur uit passie.”
Het is een beeld dat beklijft bij wielerliefhebbers. Sterker nog, het sportmoment heeft veel mensen ongetwijfeld zo geïnspireerd dat ze wielerfan wérden. Het is dinsdag 17 juli 2018. Ten oosten van het meer van
Annecy vechten 112 vrouwen om de
winst in La Course, een eendagswedstrijd, georganiseerd als vrouwelijke
Tour de France. Dat gevecht wordt op
de Col de la Colombière gereduceerd
tot een duel tussen nog slechts twee,
Nederlandse, topwielrensters: Annemiek van Vleuten en Anna van der
Breggen. Die laatste heeft continu een
klein secondevoordeel. Een paar honderd meter voor de licht oplopende finish in Le Grand-Bornand lijkt de strijd
gestreden, in het voordeel van Van der
Breggen. Lijkt… Want met een ultieme krachtsinspanning haalt Van Vleuten haar bij, om haar op 25 meter van
de eindstreep nog te passeren. Deze
overwinning in La Course 2018 prijkt
hoog op de imposante erelijst van Van
Vleuten. Natuurlijk in de eerste plaats
vanwege de spannende koers zelf. Van
Vleuten: “José De Cauwer, oud-wielrenner en nu tv-commentator, noemde de race zelfs een van zijn meest memorabele wielermomenten van 2018.
Iets om trots op te zijn.” Maar zeker
ook omdat de prestatie kenmerkend
is voor Van Vleuten als atleet. “Niet opgeven, doorzetten, blijven doorgaan
tot aan de meet, dat zijn eigenschappen die mij typeren. Ze kwamen volledig tot uiting in La Course.”
Wereldkampioen tijdrijden
De zege in de Alpen past in een fraai
patroon, want Van Vleuten heeft in
haar carrière meer monumentale eendagskoersen op haar naam gezet. Gevraagd naar welke races haar het dierbaarst zijn, noemt ze er twee die eruit springen. “De Ronde van Vlaanderen, die ik in 2011 won, heeft een speciale plek in mijn hart. Vooral door de
historie van de koers. Daarnaast is de
Strade Bianche een schitterende klas-

stegen. “82 procent van het vrouwenpeloton verdient minder dan 1000 euro per maand”, zegt Van Vleuten daarover. Volgens haar is er maar één oplossing: meer live tv-uitzendingen.
“Daar begint het allemaal mee. Meer
live tv betekent meer aantrekkingskracht voor sponsoren. Dat leidt weer
sieker. Vanwege de aantrekkelijke aan- tot meer budget voor de ploegen,
komst op het Piazza del Campo in Sie- waar uiteindelijk het hele peloton
na, maar ook om de witte, offroad pa- van profiteert, professioneler van kan
den door Toscane.” Van Vleuten won worden.” Wat dat betreft was de Amde Strade Bianche afgelopen voor- stel Gold Race van dit jaar een toonjaar. Een periode die meer succes ken- beeld van hoe het kan. “De mannende, want ruim een maand later zege- en vrouwenkoers vonden op dezelfvierde ze ook in de Waalse klassie- de zondag plaats en waren beide live
ker Luik-Bastenaken-Luik. Natuurlijk op tv. Dat was perfect, ook omdat de
zijn dit mooie mijlpalen, maar toch vrouwenrace erg spannend was.” Tenoemt Van Vleuten zelf de twee op- gelijkertijd benadrukt Van Vleuten dat
eenvolgende wereldtitels tijdrijden niet álles langs de financiële meetlat
(in 2017 in Bergen en in 2018 in Inn- moet worden gelegd. “Ja, het is oneersbruck) als de grootste hoogtepunten lijk dat er zo’n groot verschil is tussen
van haar loopbaan. “Vooral omdat ik vrouwen en mannen. Maar ten diepdaarmee afrekende met het beeld van ste rijden wij niet voor het geld, maar
‘het meisje van de val’”, zegt Van Vleu- puur uit passie. Om mensen te inspireten, verwijzend naar haar huivering- ren, te laten genieten.”
wekkende valpartij op goudkoers tijdens de Olympische Spelen van 2016, De gunfactor van Steven Kruijswijk
zo’n 10 kilometer voor de finish van de Dat inspireren wil Van Vleuten nog
wegwedstrijd in Rio de Janeiro. Ze is vaak in haar loopbaan doen, bijvoordaarna niet bij de pakken neer gaan beeld tijdens de Olympische Spelen
zitten en onderstreepte haar klasse in Tokio in 2020. Deze zomer gaat ze
onder meer op de WK’s van 2017 en het parcours verkennen, waardoor ze
2018. “Zo heb ik mooie hoofdstukken wel La Course 2019 moet laten schieaan het verhaal van Rio kunnen toe- ten. “Dat is jammer, maar je moet keuvoegen.”
zes maken. Daarbij komt dat La Course
dit jaar in mijn ogen iets minder aanVrouwenwielrennen in de lift
sprekend is dan de afgelopen jaren.
La Course, Strade Bianche, Rio, het Ze rijden nu rond het Zuid-Franse Pau.
WK Tijdrijden: het rijtje onvergetelij- Geen makkelijk rondje, maar ook niet
ke koersen is schier eindeloos. Van bijzonder op mijn lijf geschreven.” Een
Vleuten heeft, uiteraard met ande- verkenningsreis naar Tokio of niet, Van
re wielrensters (onder wie Van der Vleuten gaat de Tour de France voor
Breggen, Vos, Van Dijk, Wild, Niewia- mannen hoe dan ook op de voet voldoma en Spratt), ervoor gezorgd dat gen. Ze hoopt op een goede prestahet vrouwenwielrennen de laatste ja- tie van Adam Yates, net als zij rijdend
ren enorm in opmars is. Van Vleuten voor de Australische ploeg Mitchelis vooral enthousiast over de toege- ton-Scott. “Hoewel hij niet de topfavonomen publieke belangstelling. “Het riet is – dat zijn de renners van Team
is positief dat het brede publiek te- INEOS, zoals Froome en Thomas – is
genwoordig vraagt om tv-uitzendin- Adam het seizoen voortvarend begen van vrouwenkoersen. De ver- gonnen.” Van de Nederlanders houdt
ontwaardiging over het niet uitzen- ze in het bijzonder Tom Dumoulin en
den van de Waalse Pijl en Luik-Baste- Steven Kruijswijk in de gaten. En niet
naken-Luik dit voorjaar was een be- alleen omdat het absolute toppers
vestiging dat mensen vrouwenwiel- zijn. “Beide hebben in hun loopbaan,
rennen steeds meer waarderen.” Dat net als ik, flinke tegenslagen gekend.
wil overigens niet zeggen dat het sa- Desondanks hebben ze zich daarna
laris met die belangstelling is meege- weer opgericht. Ik ben benieuwd naar

© AP Photo/Olivier Matthys
hun prestaties in de Tour van 2019. Ze
hebben allebei de gunfactor, vind ik.”
Terwijl Van Vleuten de val van Rio al
lang en breed in de vergetelheid heeft
gereden in de jaren erna, wacht Kruijswijk nog altijd op De Grote Overwinning na zijn bijna-Girowinst in 2016.
“Maar dat hij zo rustig blijft, zo profes-

sioneel en vooral positief, dat vind ik
echt bewonderenswaardig,” zegt Van
Vleuten. “Ik ben Kruijswijk en zijn Jumbo-Visma-ploeggenoten dit jaar tegengekomen op hoogtestage in Tenerife. Met wat ik daar zag, ben ik ervan overtuigd dat hij hoge ogen gaat
gooien in de Tour de France.”

Mark Visser

Jack Plooij

‘Ik wil journalist worden, de Tour de France
verslaan.’ Dat was een grote jongensdroom van Mark Visser. Verslag doen van
de Tour moet er nog van komen, maar Visser is wel een van de presentatoren van
het NOS Journaal geworden. Eentje dus Over naar de Tour van 2019 en de
met een voorliefde voor de wielersport.
Nederlanders. Wat verwacht je van
onze landgenoten?
Fiets je zelf eigenlijk?
“Als het om sprinten gaat, verwacht ik veel
“Op mijn negende begon ik al de koers te vol- van Dylan Groenenwegen. Hij is uitgegroeid
gen op radio en tv. Al snel had ik ook zelf een tot de beste sprinter van het peloton. Bauke
racefiets en ging ik bij een wielerclub. En ik Mollema mag hopelijk voor een rit gaan en
fiets nog steeds, meestal alleen. Ik heb een voor het klassement is Tom Dumoulin uitermooi vast rondje door de duinen. Af en toe aard een grote kanshebber. Door zijn val aan
ga ik naar de Utrechtse Heuvelrug of Zuid- het begin van de Giro d’Italia is de Tour nu
Limburg voor wat langere hellingen.”
zijn nieuwe hoofddoel. Ik denk dat het parcours hem beter ligt dan hij zelf denkt. NaWat is je favoriete renner aller tijden?
tuurlijk zijn er niet veel tijdritkilometers, maar
“Vroeger was Erik Breukink mijn idool. Daar- hij heeft zich de afgelopen jaren enorm ontna heb ik nooit meer een favoriete renner ge- wikkeld als klimmer. Het initiatief kan hij aan
had. Namen die nu meteen in mij opkomen INEOS (de voormalige Sky-ploeg) laten, ruszijn Fausto Coppi, Tom Boonen en Mario Ci- tig mee peddelen en wachten op zijn kans.”
pollini.”
Hamvraag: wie wint de Tour dit jaar?
Welke Franse col spreekt je het meeste aan?
“Dat brengt mij op de grote favoriet: Geraint
“De Col d’Izoard, omdat echte klimmers als Thomas van INEOS. Met zo’n stel renners om
Fausto Coppi en Claudio Chiappucci daar je heen ben je de gedoodverfde winnaar. Met
konden uitblinken. Ruim 30 kilometer klim- Egan Bernal, Dylan van Baarle en Wout Poels
men met een maximale stijging van 12 pro- heeft hij toprenners om hem te ondersteucent. Ook de laatste winnaar op de Izoard, nen. Bernal is daarbij nog jong genoeg om
Warren Barguil in de Tour van 2017, is een in dienst van Thomas te willen rijden. Zijn tijd
echte klimgeit.”
komt nog wel.”

Samen met Olav Mol is Jack Plooij hét gezicht van de Nederlandse Formule 1. Dat
wil zeggen, ná Max Verstappen uiteraard.
Plooij reist de hele wereld af om de GP’s te
bezoeken voor Ziggo Sport. Tijd voor de
wielrennen bepalender is dan het materiaal.”
Tour heeft hij daarom nauwelijks...

presentator NOS Nieuws

sportverslaggever

Heb je überhaupt iets met wielrennen?
“Met het zelf fietsen totaal niet. Ik ben veel
te dik om te wielrennen, heb zelf een elektrische fiets. En wielrennen kijken komt er helaas nauwelijks van.”
Hoezo niet?
“Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Van
woensdag tot maandag ben ik onderweg
naar een GP. Tijdens de Tour de France is onder meer de GP van Groot-Brittannië. Dan is
er vrijwel geen tijd om andere sporten te volgen, hoewel ik graag naar voetbal en wielrennen kijk. Vroeger plofte ik op de bank om
naar Joop Zoetemelk te kijken, nu ben ik simpelweg aan het werk. Nou ja, tijdens een training van een GP kijk ik soms met één oog op
m’n telefoon wel naar de ontknoping van een
etappe.”
Zie je overeenkomsten tussen F1 en wielrennen?
“Bijvoorbeeld dat je voor een team rijdt én
voor je eigen overwinning gaat. Dat hebben
autosport en wielrennen gemeen. Maar er
zijn veel meer verschillen, zoals dat talent bij

Wat bedoel je daarmee?
“Bij F1 is het niet zo dat het grootste talent
ook het meeste wint. In de autosport ben
je veel afhankelijker van je materiaal. In het
wielrennen ben je dat ook, maar minder. In
veel koersen komt degene met het meeste
talent vanzelf bovendrijven.”
Over talent en materiaal gesproken,
hoe gaat het met Max?
“Max is een fantastisch talent, dat ooit wereldkampioen gaat worden. Maar hij heeft
het probleem dat hij in een minder goed ontwikkelde auto rijdt. Dat zit hem erg dwars, al
jaren, hoewel hij heeft geleerd om goed te
relativeren. Toen zijn pa, Jos Verstappen, zijn
motor verzorgde, won Max veel meer dan nu.
Maar Jos en Max zijn nu in feite machteloos,
mogen niets aan de auto doen behalve – in
Max’ geval – in- en uitstappen. Neemt overigens niet weg dat ik meer dan genoeg perspectief voor Max zie bij Red Bull. Vettel is vier
keer wereldkampioen geworden bij Red Bull,
dan moet Max dat ook kunnen. Ik verwacht
dat zijn auto in 2020 veel beter is ontwikkeld.”
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kinder- en jeugd

krant

Antoniusschool. Ze wil zich onder
meer inzetten voor een beter milieu met meer ruimte voor insecten. Thuis zet ze zich al in voor het
milieu door minder vlees te eten,
goed afval te scheiden en te zorgen voor veel groen in de tuin.
Haar hobby’s zijn voetballen en
dansen. Later wil ze graag kinderarts worden.

Hannah Fokkema wenst haar opvolger als kinderburgemeester Berber Veldkamp (rechts) veel succes.
Foto: Arjen Vos Fotografie

Overdracht ambtsketen tijdens Bouw een Bootje

Ber er e a
n o ficiee
kinderburgemeester
Aalsmeer - Kinderburgemeester
Hannah Fokkema heeft tijdens het
jaarlijkse evenement ‘Bouw een
Bootje’ officieel haar ambtsketen
overgedragen aan Berber Veldkamp. Berber gaat in het school-

jaar 2019-2020 haar taken als kinderburgemeester uitvoeren. Wethouder Robbert-Jan van Duijn
sprak als locoburgemeester beide meiden toe en was zeer lovend
over hun inzet voor Aalsmeer. Op

het zonovergoten Surfeiland waren zo’n vierhonderd kinderen getuige van de officiële overdracht
van de ambtsketen door Hannah
aan Berber. De 10-jarige Berber
komt uit Kudelstaart en zit op de

Hannah blijft zich inzetten
De 10-jarige Hannah Fokkema
uit Kudelstaart kan zich nu weer
volledig richten op school. Maar
dat betekent niet dat ze helemaal stopt met haar inzet voor
Aalsmeer en wijde omgeving.
Zo heeft ze als één van haar laatste acties als kinderburgemeester een statiegeldton geplaatst
bij supermarkt Deen. Het statiegeld gaat naar drie goede doelen:
Sam& voor alle kinderen, Jantje
Beton en Kika. De actie loopt nog
een aantal maanden.
Als Hannah wordt gevraagd naar
haar mooiste momenten als kinderburgemeester weet ze niet te
kiezen. “Ik vond het gewoon een
heel mooi jaar”, zegt ze enthousiast. “En ik denk dat Berber ook een
mooie tijd gaat krijgen.”

WIZ-bokaal voor Nathan
en Mats van Triade
Aalsmeer - Op het Herman Wesselink College was afgelopen
week de jaarlijkse wiskundewedstrijd om de WIZ-bokaal. Ook basisschool Triade had afgevaardigden die hun talenten lieten zien
en dit is niet onopgemerkt gebleven. Nathan en Mats wonnen
respectievelijk de eerste en derde
prijs bij deze wedstrijd! Mats uit
groep 8 vertelt: “Op school werken wij al een paar maanden met
de methode Wiskunde Zonder
Boek. Dit deden wij vaak in plaats
van het normale rekenen. Omdat
wij dit zo leuk vinden mochten
wij meedoen aan de wedstrijd.
Met een nieuw record van 187
punten is Nathan eerste geworden en ik derde!” Nathan vult aan:
“Het was een hele leuke ervaring.
We hopen dat meer kinderen op
onze school met deze methode

kunnen werken en natuurlijk prijzen kunnen winnen!”
Basisschool Triade geeft onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen en luistert
naar wat zij graag willen. Nieuwsgierigheid prikkelen, effectief en
ontdekkend leren staat centraal
bij het onderwijs.

rode loper naar haar klas ging.
Daar mocht ze de hele ochtend
theedrinken en lekker kletsen met
alle oud-leerlingen die nu nog op
de Oosteinder zitten. Aan het einde van de ochtend werd ze toegezongen op het plein door de hele
school. Tranen en lachen gingen
hand in hand deze ochtend. Met
blauwe zwaaiende handjes en
veel bellenblaas werd haar pensioen ingeluid. Het bestuur, familie, alle collega’s en oud-collega’s
hebben Ellen ’s avonds in het zonnetje gezet. Ook zij zongen een
lied over ‘Zij maakt het verschil’.
Er stond een heerlijk buffet klaar.
Juf Ellen heeft nog een mand met
cadeaus en kaarten gekregen om
van na te genieten. “Het afscheid
was precies goed zoals ie was”, aldus juf Ellen. En de tip voor alle
leerkrachten: “Met kinderen werken is het mooiste beroep wat er
Kudelstaart - Terwijl de groepen
bestaat.”
3 tot en met 7 van basisschool De
Graankorrel op schoolreisje waren, genoten de kleuters van het
kleuterfeest. Het thema was dit
jaar circus. In de ochtend deden
ze allemaal spelletjes met hulp
van groep 8.
Na een heerlijke lunch kregen de
kleuters een leuke voorstelling
van clown Kiko. Tot slot maakte
clown Kiko voor elke kleuter nog
een speciale ballon. Het was een
prachtig kleuterfeest, waar de
kinderen erg van genoten hebben.
De groepen 3 en 4 waren naar
dierenpark Amersfoort. Het was
extra leuk dat de kinderen, naast

het zien van allerlei dieren, ook
nog in de verblijven konden klimmen, klauteren en glijden. Het
was spannend in het 1000 dierenhuis, waar ze spinnen en slangen zagen. In de grote speeltuin
hebben de kinderen nog heerlijk
gespeeld.
De groepen 5, 6 en 7 waren naar
pretpark Walibi. Al snel waren de
meeste kinderen doornat van de
waterattracties. Wat was dat lekker met het snikhete weer! Door
de snelheid van de vele achtbanen waren de kleren weer snel
droog. “Een super cool schoolreisje”, zeiden de kinderen op de terugweg. Al met al een geslaagde
dag voor iedereen!

dingscentrum. Op het gezellige
terras aan de haven hebben alle
aanwezige cursisten en ouders de
uitreiking kunnen bijwonen. Zeilschool Aalsmeer biedt met het zilveren keurmerk nu 60% gezondere keuzes in alle categorieën aan
en stimuleert dit door de gezondere keuzes vooraan te plaatsen.

Met blauwe handjes pensioen ingeluid

Afscheid Juf Ellen van
de Oosteinderschool

In de wei is het lekker druk. Met alle geboortes eerder dit jaar lopen er veel
geiten en schapen in de wei. Altijd leuk om even een kijkje te nemen!

Feestje ‘In de wei’ zondag 7 juli

Ezeltje rijden en bingo
op de Kinderboerderij
Aalsmeer - Zondag 7 juli is er een
feestje op kinderboerderij Boerenvreugd. Tijdens de activiteit
‘in de wei’ wordt het een gezellige dierenboel. Bezoekers zijn van
11.00 tot 15.00 uur van harte welkom aan de Beethovenlaan 118 in
het Hornmeerpark. Kinderen krijgen een spelletjeskaart om mee
te kunnen doen aan alle activiteiten. Aan de spelletjeskaart zijn
geen kosten verbonden, maar
donaties bij varken beer zijn altijd
zeer welkom!

nieuw spel net als de Boerenvreugd-plaatjesbingo. Bij de bingo zijn mooie prijsjes te winnen!
De activiteitencommissie waarschuwt wel dat bij een valse bingo de kinderen een boerderijdier
na moeten doen. Dus goed opletten allemaal bij de bingo!
Imker Roel kan alles vertellen
over de bijenkasten die bij Boerenvreugd in de wei staan. Hij
neemt heerlijke honing en andere producten mee die bij hem gekocht kunnen worden.

Boerderijdier nadoen
Kees van de Ezelkeet komt langs
met zijn ezels. De kinderen mogen ezeltje rijden in de wei. Bij de
knutseldames kunnen varkens,
koetjes of schaapjes worden geknutseld en er zijn leuke spellen
te spelen. Weide memory is een

Infohoek over koeien
In de infohoek is leuke informatie
over koeien te vinden. Want hoeveel poept een koe nu per dag?
En waarom geeft een koe melk?
En houden koeien van lolly’s? Allemaal vragen die in de infohoek
in de stolp beantwoord worden.

ren vast wennen en meer bewust
omgaan met afval. Na de zomervakantie krijgen de kinderen lessen over duurzaamheid en afval.
Duurzaamheid wordt ook een belangrijk onderdeel van het nieuw
schoolplan dat in 2020 geschreven moet worden. De nieuwe afvalbakken zijn een kleurig geheel
voor de school en zijn duidelijk
herkenbaar voor de kinderen.

Wiskundewedstrijd op het HWC

Zeilschool Aalsmeer
gaat voor gezond

Aalsmeer - Juf Ellen van de Oosteinderschool is op woensdag 26
juni met een prachtig afscheidsfeest met pensioen gegaan. Alle
kinderen waren deze dag in het
blauw gekleed, dit is immers de
lievelingskleur van juf Ellen. De juf
werd door een collega opgehaald
van thuis in een echte cabriolet.
De kleuters zongen uit volle borst
bij aankomst, toen de juf over een

De Graankorrel gaat
voor duurzaam

Kudelstaart - Vanaf 1 juli wordt
het afval op basisschool De Graankorrel gescheiden. De Stichting
Jong Leren, waarvan de school
onderdeel is, heeft duurzaamheid
op de agenda gezet. Als eerste
stap krijgen de scholen de gelegenheid het afval te scheiden. De
Trotse wethouder
Wethouder Robbert-Jan van Duijn Graankorrel heeft ervoor gekozegt trots te zijn op de meiden, zen al voor de vakantie daarmee
maar ook op alle kinderen die te beginnen. Zo kunnen de kindegraag kinderburgemeester wilden
worden. “Als ik moet spreken voor
zoveel kinderen vind ik dat nog
altijd spannend”, laat de wethouder weten. “Daarom vind ik het razend knap dat jullie je plannen al
zo goed duidelijk kunnen maken.”

Wethouder reikt zilveren keurmerk uit

Aalsmeer - Sinds april 2018 is Zeilschool Aalsmeer in het bezit van
het bronzen keurmerk voor een
gezondere kantine. Onlangs op
zondag 30 juni is het zilveren keurmerk feestelijk uitgereikt door
wethouder Wilma Alink-Scheltema en Marielle Splinter van Jogg,
ook namens Teamfit en het voe-

Bewust omgaan met afval

Graankorrel: Kleuterfeest
en op schoolreisje
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Wielervereniging De Amstel

Minioren van Oceanus aan de top

Amstelland - Deze weken zijn
voor de wielrenners op verschillende plaatsen in het land de
wedstrijden verreden waarin gestreden werd om de Nederlandse titel. Meerdere renners van
Wielervereniging De Amstel waren daarin succesvol. Enzo Leijnse en Sten Verzijl stonden bij de
Junioren op het podium, en Riejanne Markus en Victor Broex waren dichtbij een medaille. Afgelopen weekend waren de NK’s
van de Profs (m/v) en de Beloften
(renners tot 23 jaar) in Ede waar
het vooral erg warm was. Riejanne Markus deed het uitstekend
in de lange tijdrit: vlak achter de
absolute wereldtop (met winnares Annemiek van Vleuten) reed
de Amstelveense naar de vijfde plaats. Zaterdag en zondag
volgden de wegwedstrijden. Zaterdagochtend verraste de jonge Ouderkerker Victor Broex door
in het sprintgeweld van de Beloften achter een aantal semi-profs
naar de vijfde plaats te sprinten.
De 19-jarige Broex was de afgelopen weken al uitstekend in vorm,
maar zo ’n goede klassering werd

Aalsmeer - Afgelopen zondag
30 juni mochten de allerbeste 24
zwemmers tot 12 jaar van Nederland strijden om de eer in Dordrecht. Daar stond een bloedstollende finale van de competitie op het programma. Maar liefst
drie Oceanus zwemmers hadden
zich gekwalificeerd voor deze zinderende finale en onder begeleiding van Vincent Moolhuijzen
streden zij om de eer. Luca Boorsma beet de spits af met de 100
meter schoolslag. En wat een geweldige prestatie: gelijk zilver
voor Oceanus. Stijn Kleijn stond
na de pauze op het blok voor de
400 meter vrije slag. Met de 23e
plaats van Nederland ook een
prachtige prestatie, net als Luca

op de 100 meter vrije slag. Hij eindigde als 13e. Daarna werd de
wedstrijd extra spannend door
deelname van zowel Stijn Kleijn
als Floris van der Salm op de 100
meter vlinderslag. Floris bereikte de 15e plaats en Stijn de 19e
plaats. Luca Boorsma zwom de
vlinderslag met extra vleugels. Hij
schoot door het water en behaalde het felbegeerde goud. Hij is
Nederlands Kampioen 50 meter
vlinderslag in zijn klasse. Om het
feest compleet te maken werd de
dag afgesloten met een estafette. Als vierde deelnemer van het
Oceanus team nam begeleider
Vincent ook een frisse duik. Het
was een spetterende afsluiting
van een gouden dag!

Zomerstop bij
BV Hornmeer

Maar 18 paren
bij zomerbridge

Aalsmeer - Op vrijdag 28 juni is voor de laatste keer dit seizoen gekaart bij Buurtvereniging
Hornmeer. Koppelkaarten stond
op het programma en deze ‘laatste pot’ is gewonnen door Paolo Molina en Paul Schouten met
5563 punten, gevolgd door Miep
Bloemen en Krijn Verhoef met
5489 punten en Wil Jak en Ton Favie met 5090 punten. De poedelprijs was voor het koppel Grada
Groenendijk en Marja Joore met
3613 punten. Er is nu een zomerstop. In september start het nieuwe kaartseizoen weer.

Aalsmeer - De warmte deed zich
duidelijk gelden tijdens de zomerdrive van Bridgeclub Onder
Ons op 26 juni. Slechts 18 paren
wisten de weg naar het buurthuis
in de Hornmeer te vinden waar
voor die paren die op een oneven
plaats eindigden een mooie begonia te verdienen viel. De uitslag
in de A-lijn: 1e Lucas Rombouts
en Gert Wentzel, ondanks veel geweeklaag, met 60.94%, 2e Agneet
van der Goot en Wil Jongkind met
57.81% en op een gedeelde derde plaats Riet Doeswijk en Joop
den Blanken en Rogier Kerner en
Ariette Tromp met 57.29%. In de
B-lijn: 1e Emmy en Gerard van
Beek met 64.86% (de hoogste
score van der avond), 2e Dirma en
Toon Koningen met 58.19% en 3e
Joke Hendrikse en Henny van der
Laarse met 54.93%.

Ereplaatsen voor Markus,
Leijnse en Broex op NK
(nog) niet verwacht. Amstelveners Daan Hoeks (42e), Ruben
van der Pijl ( 64e) en Friso van
Diemen ( 77e) finishten in het uitgedunde peloton. In de Dameskoers zat Riejanne Markus de hele koers in de aanval. In de laatste
ronde werd ze ingelopen en restte niet meer dan de 30e plaats.
Zus Femke Markus kwam als 83e
over de streep. De renners van
15 tot 18 jaar reden hun NK’s in
het Brabantse Dongen. Een parcours met een kasseistrook en
de warmte als belangrijkste hindernissen. In de hectische finale reed Amstelrenner Sten Verzijl
naar een erg knappe 3e plaats. In
het peloton daarachter reed Ouderkerker Niek Voogt naar een
mooie 14e plek, terwijl Owen Geleijn 27e werd. Bij de Nieuwelingen (jongens 15/16 jaar) reed
eerstejaars Jelle Boonstra naar
een goede 18e plaats, terwijl Nick
Luijten 54e werd. De komende
zomermaanden staan er voor de
Amstelrenners vooral veel mooie
etappewedstrijden op het programma. Na de NK’s is het seizoen
nog allerminst voorbij.

Enzo Leijnse (links) met het zilver van het NK Tijdrijden.

Luca Boorsma Nederlands
kampioen op vlinderslag

Een nieuwe rage? eFoil. Het zag er wel heel gaaf uit.

Zeilen, skiën en Oude Deuren Cup

Zonnige en gevarieerde
Westeinder Water Week
Aalsmeer - De Westeinder Water
Week was kort, maar krachtig en
had het qua weer niet beter kunnen treffen. De zwemmers van
de Poeloversteek hadden woensdagavond wel te maken met tegenwind en hoge golven, maar
de scholendag daarentegen op
donderdag was puur genieten.
Vooral voor het bootje bouwen
was de belangstelling groot. Op
vrijdagavond 28 juni was er Aqua
Palooza bij het Surfeiland en door
het mooie weer mochten vele
booteigenaren welkom geheten
worden. Er is, zover het kon in de
boot, en op het eiland volop geswingd op de muziek van dj Bar-

Bets Teunen met 282 punten enop twee is Trudy Knol geëindigd
met 342 punten. Bij het klaverjassen was deze week Huub Bouwmeester met 5612 punten de alKudelstaart - Iedere donderdag- lerbeste, gevolgd door Coby
middag is er voor 55+ers een ge- Bouwmeester met 5199 punten
zellige kaartmiddag in het Dorps- en Nico de Ron met 4823 punten.
huis van Kudelstaart van 13.30 tot De poedelplaats wasdeze keer
16.30 uur. Klaverjassen en jokeren voor Riet Pothuizen met 3714
staan op het programma en nieu- punten. Belangstelling om mee
we kaarters zijn van harte wel- te kaarten? Voor inlichtingen kan
kom. Er wordt geen zomerstop contact opgenomen worden met
gehouden! Op donderdag 27 ju- mevrouw R. Pothuizen via 0297ni is het jokeren gewonnen door 340776.

Winst Bets en
Huub op Soos

ry Zarzamora en saxofonist Daniel Argoud. Zaterdag was een tropische dag, maar zondag 30 juni was het prima weer met een
goed windje voor de deelnemers
aan de Oude Deuren Cup van
Windsurfclub Aalsmeer. Ook kon
deze dag bij de Zeilschool kennis
gemaakt worden met zeilen en
suppen, waren er clinics door de
waterskivereniging en werd een
demonstratie gegeven van een
nieuwe watersport: eFoil. De organisatie van de Westeinder Water Week denkt dat dit wel een
nieuwe rage gaat worden. “Wat
zag dat er gaaf uit zeg.”
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Avondwandeling
met boswachter
Amstelland - Kom mee wandelen
met de boswachter op zondagavond 7 juli om 21.00 uur. Geniet
van het langzaam donker worden van het Amsterdamse Bos.
De boswachter vertelt van alles
over dieren die in de schemer leven. De start van de wandeling is
bij de grote parkeerplaats Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan
3 in Amstelveen. De wandeling is

dagavond vanaf 20.00 uur gekaart in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op26 juni is het klaverjassen gewonnen door Gerda
Raadschelders met 5543 punten.
Kudelstaart - Zin in een gezelli- Guda Kluinhaar werd tweede met
ge avond klaverjassen? Iedereen 5242 punten en Jan Ramp deris van harte welkom bij klaverjas- de met 4905 punten. De poedelclub De Geluksvogels. Het hele prijs was deze week voor Ubel v.d.
jaar door wordt er op de woens- Blom met 4069 punten.

Klaverjassen bij
de Geluksvogels

geschikt voor goede wandelaars
vanaf 12 jaar. De kosten zijn 5 euro
per persoon. Graag gepast en contant betalen. Aanmelden is verplicht en dit kan via 020-5456100,
via www.amsterdamsebos.nl of in
De Boswinkel, Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

TOUR DE FRANCE 2019

Tour de France met Janna van Zon

De Tour: Nog een paar
nachtjes slapen...
Aalsmeer - De afgelopen maanden waren voor mij al behoorlijk
feestelijk. Zoveel als mogelijk, heb
ik de internationale wielerwedstrijden op Eurosport Live bekeken. Natuurlijk was ook voor mij
de schok groot toen eerst favoriet Chris Froome bij een val zoveel brak dat hij voor het komend
seizoen en wie weet veel langer is
uitgeschakeld. Vervolgens - door
een stomme fout van een Italiaanse renner - ‘onze’ Tom Dumoulin het slachtoffer werd. Van favo-

riet zijn zij nu beiden de grote afwezige. Maar ja, de gevleugelde
uitspraak : De Tour wacht op niemand, telt ook nu. Want ondanks
deze tegenvaller opent het ook
weer nieuwe kansen. De Tour is en
blijft tenslotte de grootste smaakmaker. Dat is niet iets wat ik bedenk maar het is de taal van alle organisatoren, bobo’s en wielrenners. Alle voorbereidingen van
de afgelopen maanden waren gericht op die magische TOUR. Zoveel werd de kijker wel steeds dui-

delijk gemaakt! Wat bezielt een
renner om zich drie weken helemaal het snot voor de ogen te rijden, voor knecht te spelen, zijn lichaam uit te hollen, broodmager
aan de start te verschijnen, grote risico’s te nemen? Ook voor de
renners is het de heroïek van de
Tour die met niets anders te vergelijken valt. Drie weken lang zal
ik aan de buis gekluisterd zitten,
genietend van het spel, maar ook
met de handen voor de ogen, kreten slakend van ontzetting, juichend bij de finish. Maar vooral
zal ik met een ongelooflijke bewondering de prestaties van de
renners volgen en zal ik letten op
alle kleine details die deze sport
voor mij zo bijzonder maken. Nog
een paar nachtjes slapen….
Janna van Zon

Tour de France met Dick Kuin

is de ‘oud’ gediende, Sebastiaan
Langeveld die de afgelopen NK
tijdrijden heeft bewezen over
ongekende capaciteiten te beschikken. Ik ga er van uit dat
Aalsmeer - Op verzoek van de trekt een streep door de Tour zijn ploegleider hem zal opstelNieuwe Meerbode zullen ook voor hem, tenminste dat is de len voor deze Tour. Op 34 jaridit jaar Janna en ik weer onze verwachting, want bij Thomas ge leeftijd net na Jos van Emden
visie op de etappes van de ko- weet je het nooit. Zeker is de af- tweede te worden is een prestamende Tour de France geven. zegging ook van Tom Dumou- tie van wereldformaat. Ik ben
Door de gebeurtenissen in de lin, ook hij kwam ten val en naar definitief fan van Sebastiaan geafgelopen paar weken begint later bleek zat er nog een piep- worden. Ik was het al een klein
de Tour zonder een paar favo- klein stukje grind in zijn knie, beetje, maar dat kwam meer
rieten, sterker, de top 3 van de weg Tour de France. Het opent omdat ik in mijn jonge onbevorige Tour staan aan de kant. natuurlijk wel mogelijkheden zonnen jaren nog wel eens met
Froome vond het nodig om in voor anderen. Wout Poels kan zijn moeder heb gezoend. Je
een afdaling het zweet van zijn zich in de kijker rijden en ik zal zou kunnen zeggen dat Sebasvoorhoofd te vegen, kwam ten ook de verrichtingen van de to- tiaan en ik iets gemeenschapval en weg Tour. Voor Thomas tale Jumbo ploeg in de gaten pelijks hebben. Veel plezier met
geldt bijna hetzelfde, een harde houden. Ook van hen verwacht deze Tour de France!
val in de Ronde van Zwitserland ik veel. Een gevaarlijke outsider Dick

De opmaat naar de Tour
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Zilver met een gemengd gevoel

Wielrenner Nils Eefhoff
klem gezet in sprint NK

Nienke van Dok (startnummer 752). Foto: Erik Witpeerd

Atletiek AV Aalsmeer: Steeplechase

Goud voor Nienke van
Dok op NK junioren
Aalsmeer - Op de derde dag
van het NK junioren 2019 in Alphen a/d Rijn was het Nienke
van Dok die voor Atletiek Vereniging Aalsmeer het goud pakte
op de 2000 meter steeplechase.
Vooraf was Nienke de grote favoriete op dit loodzware en technisch lastige onderdeel. De ranglijstaanvoerder met de 13e beste tijd ooit gelopen in Nederland
was erop gebrand om een sterke race neer te zetten. Het raceplan was dat ze vanaf de start de
wedstrijd hard zou maken en direct de kop zou nemen. De eerste twee ronden konden een aan-

tal atletes Nienke nog op gepaste afstand volgen waarna ze haar
hoge aanvangstempo de rest van
de wedstrijd kon vervolgen en
het gat met haar mede atleten
alleen maar groter werd. Uiteindelijke finishte Nienke in 7:24,35
minuten met 9 seconden voorsprong op de nummer twee, Eline
Mast uit Purmerend. In dezelfde
wedstrijd liep teamgenote Lotte Zethof naar een prima zesde
plaats in een ruim persoonlijk record van 8:07,79 minuten. Op de
eerste dag van het toernooi liep
Nienke ook nog een 3000 meter
waar ze als zevende finishte.

Lotte Zethof (startnummer 753). Foto: Erik Witpeerd

Rijsenhout - Bij wielrenner Nils
Eekhoff aan de Leimuiderdijk in
Rijsenhout ligt al een flinke verzameling eremetaal te roesten.
Brons en vooral zilver gekleurd.
Een gouden plak op een individueel nationaal kampioenschap
behoort nog niet tot de collectie.
Dat blijft ook nog even zo, want
vorige week was Eekhoff wél topfavoriet bij de kampioenschappen in Ede voor renners onder
23 jaar, maar géén winnaar. Vierde in de tijdrit en tweede in de titelstrijd op de weg, daar moest
hij het mee doen. In de wegwedstrijd op zaterdag werd Nils Eekhoff na een saaie koers in een
massasprint met anderhalve
fietslengte verschil geklopt door
David Dekker, zoon van voormalig beroepsrenner Erik. “Ik heb
gemengde gevoelens over mijn
tweede plaats”, vertelde Eekhoff.
“Ik heb geen kans gekregen op
een eerlijke sprint door de markeringen op de as van de weg in de
laatste kilometers. Sommige renners gingen toch aan de linkerzijde van de borden rijden en schoten vlak voor de laatste bocht terug het peloton in. Ze sneden mij
de pas af en ik moest daarna een
meter of vijftien goedmaken, dat
kostte op de oplopende finishstrook veel kracht. Toch voelde ik
me sterk en had graag man tegen
man met Dekker om de overwinning willen rijden.”

bereik. Wessel Krul was 30 seconden sneller, Nils Sinschek 29. Voor
Nils Eekhoff is nu een maand zonder wedstrijden aangebroken.
Begin augustus begint hij aan
het slotstuk van het seizoen met
een start in de vijfdaagse Tour
d’Alsace. Mogelijk komt hij daarna, evenals vorig jaar, in aanmerking voor een stageplaats bij de
profs van Team Sunweb.
John Tromp op podium
De Rijsenhoutse broers Owen en
Tristan Geleijn eindigden zondag als 25ste en 66ste in het klassement van de driedaagse Ster
van Bladel, een internationale juniorenwedstrijd. In rit twee misten beiden de beslissende slag
en verloren teveel tijd voor een
hogere positie in de eindstand.
Een twaalfde, vijfde en zestiende plaats waren de beste daguitslagen van Owen Geleijn. Veteraan John Tromp uit Kudelstaart
bevond zich zondag in Zutphen
in een race voor 60-plussers in
een kopgroep van negen man en
sprintte naar een derde plek. Een
dag eerder was Tromp negende
geworden in Tiel.
De top-drie van het NK luistert tijdens de huldiging naar het volkslied. Links NIls Eekhoff, naast hem
David Dekker, zoon van oud-prof
Erik, en Martijn van den Berg, die
derde werd. Foto: @Team Sunweb

NK tijdrijden
Vorige week woensdag was Nils
Eekhoff al vierde geworden in het
NK tijdrijden, eveneens in Ede. Hij
hield in de eerste tien kilometer
nog gelijke tred met kampioen
Daan Hoole. Daarna kon hij het
hoge aanvangstempo niet aanhouden en kleurden zijn tussentijden geleidelijk roder. Na 32 kilometer gaf hij op de streep 37
tellen toe op Hoole. Ook de andere podiumplekken bleven buiten
Sprint van het NK in Ede. Links Nils Eekhoff en naast hem op rij Victor
Broex (WTC de Amstel, vijfde) Marijn van den Berg (derde) en winnaar David Dekker. Foto @Team Sunweb

Zwemmen, fietsen en rennen

Zilver Jeroen Heijstek op
NK masters in Zeewolde
Aalsmeer - “Een klein beetje trots
ben ik wel op mijn zilveren medaille”, was de kreet van Jeroen
Heijstek na het behalen van de
tweede plaats bij het NK masters OD afgelopen zaterdag in
Zeewolde. Op de warmste zaterdag tot nu toe werd het hele programma twee uur vervroegd, de
strijd was er niet minder om tussen de uiteindelijke winnaar en
Jeroen. Op de streep was het verschil slechts 31 seconden op de
nummer één. Zijn grootste concurrent zwom iets sneller dan Jeroen, maar op de fiets achterhaalde Jeroen hem weer. Alles kwam
dus aan op het lopen. Jeroen
moest daar zijn meerdere erkennen maar desondanks super tevreden met zijn prestatie met een
tijd van 2 uur, 18 minuten en 5 seconden.
Davy Heijsteeg tweede
Ook Davy Heijsteeg liet na een

Aalsmeer 4e in klassement voor NK

Sloeproei Team vijfde na
verhitte strijd in Terherne
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29 juni vond de vijfde wedstrijd plaats voor de Hoofdklasse Sloeproeien in Nederland.
Ditmaal moest het team uit
Aalsmeer helemaal afreizen naar
Friesland, want de wedstrijd vond
plaats in Terherne (het Kameleon dorp). De wedstrijd in Terherne is normaal 15 kilometer lang,
maar de organisatie had vrijdagavond besloten dat vanwege het
hete weer de wedstrijd ingekort
werd tot 11,9 kilometer. Zaterdag
bleek dat dit een terechte keuze
was, want veel evenementen waren afgezegd en de temperatuur
liep inderdaad hard op richting
de 30 graden. Gelukkig stond er
een heel klein briesje wind, wat
nog een klein beetje verkoeling
zorgde.
De Polyester uit Aalsmeer mocht
om 12:18 uur aan de wedstrijd
beginnen. Het team had als doel
gesteld om wederom een gemiddelde rond 9 kilometer per uur te
gaan roeien. De eerste 4 kilometer lukte dit aardig, maar daarna
werd het een zeer zware opgave
vanwege het zeer warme weer.
De race ging rond vele eilandjes
en daarmee viel het lichte windje ook vaak weg. De temperatuur
liep hard op en het leek wel of de

koppakking van de mannen in de
boot allemaal lek waren, want iedereen zat met een rood en bezweet hoofd te roeien.
De snelheid ging langzaam iets
omlaag, maar toch liep de sloep
uit Aalsmeer nog steeds voorbij andere sloepen in het veld.
Een gemiddelde van 8.8 kilometer werd uiteindelijk vastgehouden en dat is met een temperatuur van boven de 30 graden een
zeer goed resultaat. Het laatste
stuk werd nog flink aangezet en
in een hele lange sprint werd de
finish uiteindelijk gepasseerd in
een tijd van 1 uur, 21 minuten en
47 seconden. Na de finish werd
de afkoeling meteen gevonden
in het water en in een verkoelend
biertje.
Het Westeinder Sloeproei Team
uit Aalsmeer is uiteindelijk op
een keurige vijfde plaats geëindigd in Terherne, 52 seconden te
langzaam voor een podiumplek.
Door dit resultaat staat het team
uit Aalsmeer nu op een vierde
plek in het klassement voor het
Nederlands Kampioenschap. De
komende weken is er een kleine
zomerstop, waarin uiteraard hard
verder getraind wordt. De volgende wedstrijd vindt plaats op
14 september.

Nieuwe leden welkom bij BV Aalsmeer

Dames basketbal weer
in de lift

Aalsmeer - Goed nieuws van het
basketbal front. In Amsterdam
heeft de Nederlandse Basketbal
lange blesure van een gebroken
Bond een fantastisch wereldkamonderarm weer van zich horen
pioenschap 3x3 gehouden. Van
tijdens een wedstrijd in Amster18 tot en met 23 juni werd het
dam. Vooraf gaf hij nog aan dat
Museumplein omgetoverd tot
het raar zou zijn als hij met deze
een basketbal tempel, waarin albeperkte training van de afgelole toonaangevende basketballanpen tijd op het podium zou beden zich presenteerden.
landen. In de rollende start, iedeZowel bij de mannen als de vroure 10 seconden start er een atleet
wen werden we in de poule famet zwemmen, kwam het beest
chiehuis aan de Gerberastraat. se uitgeschakeld door de latere
in hem boven. Na de 1.5 kilomeHet kaarten op 26 juni is gewon- kampioenen respectievelijk Ameter zwemmen kwam hij met een
nen door Rudolf Hausler met rika en China, maar voor de baseerste tijd door de wissel. Soe5218 punten, gevolgd door Loek ketbal liefhebber viel er genoeg
pel ging hij door naar het fietPieterse met 5090 punten. Plaats te genieten van de Nederlandsen waarbij hij zijn koppositie af
moest staan, maar met 38.6 kilo- Aalsmeer - De volgende soos drie was voor Piet Voorn met se inbreng (zie ook www.basketmeter gemiddeld, toch een op- van de OVAK is op woensdag 10 4990 punten en op vier is Riet Me- ball.nl)
steker. Bij het lopen kwam de juli vanaf 14.00 uur in het Paro- ijer geëindigd met 4943 punten.
Meisjes- en Damesteam
man met de hamer langs, de souIn Aalsmeer zijn er ook positieve
plesse was er vanaf en op pure
ontwikkelingen te melden. Kowilskracht ging hij de 10 kilomemend seizoen gaat de Basketter te lijf. Met 45.30 minuten op
de 10 kilometer was er toch een
podiumplaats voor Davy. Hij wist
zelfs het zilver (tweede) te pakken. Een geweldige prestatie!

Rudolf wint bij
OVAK-soos

ball Vereniging Aalsmeer met een
meisjes team van onder 16 jaar
deelnemen aan de competitie in
de Afdeling Noord-Holland.
Het team kan nog wat versterking gebruiken, dus ben je op 1
januari 2020 nog geen 16 en heb
je zin om mee te doen, meld je
dan aan voor de proeftrainingen.
Ook bij het eerste damesteam
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het team is ingedeeld in de
derde klasse A en maakt zich op
voor een interessant jaar, waarin
speelplezier voorop staat. Heb je
zin om (weer) te gaan basketballen, meld je dan aan voor de start
van het nieuwe seizoen.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Aanmelden kan via info@
bvaalsmeer.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor gratis proeftrainingen, die na de zomervakantie
gaan starten.

Aalsmeer - Tennisvereniging All
Out zet zich in voor een sportieve omgeving waar gezonder eten
gemakkelijk is en waar het drinken van water wordt aangemoedigd. Daarom beloonde wethouder Wilma Alink en Team Sportservice Aalsmeer de vereniging
met een Team Fit-certificaat voor
het behalen van de bronzen kantine.
Op zaterdag 29 juli ontving All
Inn Horeca van Tennisvereniging
All Out het bronzen certificaat.
Dit betekent dat de kantine voldoet aan de basis: het aanbieden
en presenteren van betere keuzes

tiatieven dragen bij aan een gezondere jeugd door een gezonde leefstijl bij kinderen en hun
ouders/verzorgers te bevorderen.

Bronzen certificaat voor
horeca van TV All Out

op opvallende plaatsen in de automaten en bij de kassa. Wethouder Wilma Alink: “Aals-meer is een
JOGG-gemeente, wat staat voor
Jongeren op Gezond Gewicht.
Samen met andere partijen in de
wijk zetten wij ons in voor meer
aandacht voor voeding, sport en
beweging. Ik vind het belangrijk dat we bij sportverenigingen,
waar veel kinderen komen, een
gezonde omgeving creëren. De
vereniging mag trots zijn op dit
wicht) Aalsmeer zet zich in om
resultaat.”
gezond eten en bewegen voor
jongeren makkelijk, aantrekkelijk
Gezond eten en bewegen
JOGG (Jongeren op Gezond Ge- en toegankelijk te maken. De ini-
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zij op termijn de hele Poeloversteek aan gaan kunnen. De snelste zwemmers deden in tempo
niet onder voor hun 6 kilometer
collega’s. Joren Oldenhof, Justin
Heijsteeg, Noortje van der Meer,
Danique Pannekoek en Niels Lekkerkerk finishte tussen de 45 en
50 minuten.
Oorkonde
De jongste jeugd zwom langs
de Stommeerweg een prestatie
tocht van of 750 of 1500 meter.
Deze jeugd kon daardoor aangemoedigd worden door het publiek op de kant. Alle deelnemers
ontvingen na de tocht een oorkonde en een lekkernij. De snelste
zwemster Nina Bellaart voltooide
de 1500 meter in een mooie tijd
van 26.23, Naomi Visser en Thara Kleijberg kwamen als nummer
twee en drie over de streep met
29.05 en 29.06. Op de 750 meter
was het Stijn Kleijn en Elbaz Kyan
die gezamenlijk de finisch haalde in 14.20, de nummer drie was
Otis laturnij in 15.43. Twee zwemkanoërs en suppers via de west- Daar aantikte en ook weer terug mers, Viggo Jonkind en Benjamin
kant van de Poel, langs de recre- zwom. Zij had dus ruim 12 kilo- Spooren van 10 jaar, overwonnen
atie eilanden, naar de waterto- meter in de pocket en 4 uur en 3 hun angsten voor buitenwater
ren en het surfstrand te zwem- minuten over de dubbele over- zwemmen door 350 meter te volmen. Door deze omweg was het steek gedaan. Over drie weken tooien in een kleine 10 minuten.
een ruime 6 kilometer geworden. zwemt zij het IJsselmeer over en Al met al weer mooie prestaties
De GPS van verschillende deel- dan mag ze 22 kilometer achter- van alle 115 zwemmers. In 2020
nemers gaf na afloop 6,2 of 6,3 een zwemmen. Een mooie voor- zal de Poeloversteek weer plaatskilometer aan. De tijden van de- bereiding derhalve.
vinden op de woensdagavond
ze editie komen niet in de boevan de Westeinder Water Week.
ken als record en dat kon ook niet Halve Poeloversteek
Geïnspireerde toeschouwers kundoor de tegenwind. Emil Hoog- Op het 3 kilometer punt startten, nen alvast gaan trainen. Oceanus
stad liep als eerste het surfstrand toen de eerste 6 kilometer zwem- heeft trainingsgroepen voor elke
op na 1 uur 28 minuut en 4 secon- mers langs de 3 kilometer boei leeftijd, van 5 tot 85 jaar. Alle tijden. Sohrab Shirzad volgde op waren, 28 zwemmers voor de hal- den zijn terug te vinden op www.
enkele minuten. De snelste dame ve Poeloversteek. Enkele jeugdi- oceanusaalsmeer.nl
was Iris de Graaf met 1 uur 46 mi- ge Oceanusleden lieten zien dat Foto’s: www.kicksfotos.nl
nuut en 25 seconden.

Het was een echte uitdaging!

Tegenwind en hoge golven
tijdens 6e Poeloversteek
Aalsmeer - De zesde editie van
de ‘Poeloversteek’ was weer een
pittige. Na enkele tropische dagen waren er ineens enkele koelere dagen met Noorderwind.
De zwemmers die de 6 kilometer gingen bedwingen hadden
de eerste 3 kilometer vanaf Kempers Watersport Leimuiden tot de
doorgang naar de blauwe beugel
de wind en golven tegen. Dit was
geen verrassing voor de deelnemers, omdat ze vanuit Aalsmeer
al met een touringcar van sponsor Doelen Coach Service langs
de Westeinderplassen naar Leimuiden waren gebracht. Zij zagen dat de vlakke Westeinder van
de dinsdagavond er op woensdag toch heel anders uit zag. Het Dubbele oversteek
werd een echte uitdaging.
Het meeste respect ging na de
finish uit naar Oceanus zwemRuime 6 kilometer
ster Margreet van der Pol, die om
Een kleine 60 zwemmers startten 17.00 uur vanaf het surfstrand,
vanuit de haven van Kempers Wa- onder begeleiding van de kanotersport Leimuiden, om langs de ers van kanovereniging Michiel
boeien en begeleid door boten, de Ruijter, naar Leimuiden zwom.

Tennis

40+ Toernooi ‘Gek op
Holland’ bij All Out
Aalsmeer - Het 29e 40+ toernooi
met thema ‘Gek Holland’ bij All
Out zit er weer op. Het toernooi is
gestart op woensdag 12 juni met
de poulewedstrijden en de finales zijn gespeeld op zaterdag 22
juni. Hollandse gezelligheid was
het motto van de commissie. Terras vol met gezellige mensen, lekkere simpele Hollandse hapjes en
veel tennisplezier. Het weer is dan
nog een bijkomstigheid en dat
hebben de deelnemers gemerkt.
Op de eerste speeldag moes-

ten meteen alle wedstrijden binnen gespeeld worden, maar de
dagen daarna waren de weergoden de tennissers beter gezind. Er
zijn nog een paar rondjes binnen
gespeeld waar de planners rekening mee hadden gehouden en
dus kon er gelukkig 45 minuten
gespeeld worden, iedereen blij
en daar gaat het in dit toernooi
om. Het park was Hollands aangekleed, de koe, de molen en het
schaap waren aanwezig. De sponsordoeken hingen ook weer pro-

minent aan de hekken langs de
banen. De planners Jacqueline en
Carl Weijer hebben hun handen
hun vol gehad om de wedstrijden naar ieders tevredenheid in
te plannen. Dit jaar was het deelnemersveld minder dan de afgelopen jaren, maar toch. Met een
deelnemersveld van 225 spelers
en 298 wedstrijden die gepland
moesten worden, was het wederom een uitdaging! De commissie
was elke avond aanwezig, maar
ook de inzet van Richard Zijdel en
Marcel Turkenburg werd zeer gewaardeerd. Er waren, naast het
tennis, een aantal hoogtepunten tijdens het toernooi, denk aan
de karaoke avond en het fantastische optreden van Jasper Schouten. De karaoke avond was de eerste vrijdagavond. Op die avond
hebben een aantal zangtalenten laten horen dat een deelname aan The Voice of Holland geen
verkeerde keuze zal zijn. Jasper
trad de tweede vrijdagavond op
met een groot arsenaal aan nummers. Jasper begeleidde zichzelf
met gitaar en keyboard en onder
aanwezigheid van vele mensen
zong hij meer dan 40 nummers.
Het was een groot succes en ging
tot in de late uurtjes door. Een ander hoogtepunt was de jaarlijks
terugkerende buffetavond op zaterdagavond, waarvan rond de
90 mensen van hebben genoten. De wedstrijdtafel werd zoals
altijd bezet door de vele vrijwilligers, zodat elke avond de tennis-

duo’s op tijd en op de juiste baan
werden gezet om de strijd aan te
gaan. Bij het klinken van de tune
‘Ik hou van Holland, landje aan de
Zuiderzee’ begonnen en eindigden de wedstrijden. Elke avond
kwam deze tune wel vier tot vijf
keer voorbij, dus dit ging aardig
in het systeem van de spelers zitten. Elf dagen is er volop getennist. Veel mooie en spannende
wedstrijden met verrassende uitslagen waren te zien met als klap
op de vuurpijl finalewedstrijden
van een heel uur in plaats van drie
kwartier. De zonovergoten finaledag met in de middag 20 finales
was een succes vanwege de verrassende wedstrijden. De uiteindelijke kampioenen van het winnaars- en verliezersschema zijn
op de finale dag gehuldigd met
een ovatie van de aanwezigen en
een fles heerlijke witte wijn. Daarnaast is de commissie door het
bestuur bedankt voor de organisatie van het toernooi. De commissieleden (Roald, Denise, Karin,
Monique, Robert en Carl) kunnen
vaststellen dat het wederom een
succesvol toernooi is geweest en
bedanken nogmaals alle mensen die zich op welke wijze dan
ook hebben ingezet. PS: Lijkt het
je leuk om het 40+ toernooi te organiseren? Ga in gesprek met de
huidige commissieleden om te
horen wat het inhoudt. Er worden
altijd vrijwilligers voor de organisatie van dit super leuke toernooi
gezocht

sterdamse Jeugd Carrousel met
daarin veel Aalsmeerse en Kudelstaartse jeugd (Jodie Sinselmeijer, Tatum Vrolijks, Iris Rombouts, Maxine en Stacy Meeuwis en Lesley van de Polder. Rachel
Kon heeft helaas afgelopen zondag niet mee kunnen rijden).

Het jeugdteam kwalificeerde zich
door op 19 mei in Blokker de eerste plaats te behalen. Het was dan
ook ontzettend spannend om afgelopen zondag deel te mogen
nemen aan het NK. De proef ging
super goed en het team eindigde uiteindelijk als vierde van Nederland. Een hele mooie prestatie waar iedereen heel trots op is.
Het andere paardenteam van
de Amsterdamse Manege is verdiend Nederlands Kampioen geworden hetgeen een enorme
ontlading gaf bij alle ruiters en
meegereisde supporters. Wat een
geweldige afsluiting van het seizoen!

Ponyteam en twee paardenteams

Aalsmeers succes op het
NK Carrousel rijden
Aalsmeer - Op zondag 30 juni vond het Nederlands Kampioenschap Carrousel 2019 plaats
bij manege Schoteroog in Haarlem. Carrousel rijden is een geweldige manege teamport waarbij een team van zestien ruiters 8
à 9 maanden traint om een mooie
presentatie te geven van perfecte
manoeuvres op passende muziek

en tiptop kleding. Via divisiewedstrijden kunnen de beste van een
divisiegroep zich kwalificeren om
deel te nemen aan het NK. Voor
de Amsterdamse Manege hadden drie teams zich hiervoor gekwalificeerd: Een ponyteam (vijfde van Nederland geworden) en
twee paardenteams. Eén van de
twee paardenteams was de Am-

Hoogste eer voor korfballers VZOD

Teams D1 en B1 kampioen!
Kudelstaart - Zaterdag 15 juni
moest de D1 haar laatste wedstrijd van het veldseizoen spelen tegen Pernix uit Leiden. VZOD
moest deze winnen om ongeslagen kampioen te worden. De eerste 12,5 minuten stonden Gijs,
Jurre, Noëlla en Sven in de aanval. Veronique, Luna, Lars en Juup
stonden in de verdediging. Na vijf
minuten kreeg Noëlla een strafworp mee en scoorde. De kop
was eraf en dat deed het team
goed, Juup en Veronique scoorden ook. Maar ook Pernix was
erop gebrand zich te laten zien
op de laatste wedstrijd van deze
competitie en scoorde mee. De
teams gingen de rust in met 4-3,
dat beloofde dus een spannende tweede helft te worden. Kim
kwam erin voor Gijs en scoorde twee keer en er volgenden
nog drie mooie afstandsschoten
van Juup waardoor de eindstand
kwam op 8-5.
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter barstte het gejuich los,
het was een feit; de D1 was ongeslagen kampioen! Een heerlijk
taart stond in de kantine op het
team te wachten. Maar dat was
nog niet alles, van de club kregen ze een teamuitje. Het team
ging kanoën in het Amsterdamse
bos en bij thuiskomst op de club
stond de barbecue klaar voor het
team en de ouders. Coaches, bedankt voor het super seizoen en
jullie tomeloze inzet iedere week

weer! VZOD D1 is de terechte kampioenen deze competitie.
Het team heeft gevochten voor
iedere wedstrijd.
Al kampioen voor aanvang
Ook VZOD B1 speelde deze zaterdag voor het kampioenschap.
De wedstrijd werd gespeeld tegen KIOS B2 waar de vorige wedstrijd met 7-6 van gewonnen
werd. Dus het team was gewaarschuwd, het zou niet makkelijk
zijn. Echter een half uur voor de
wedstrijd begon werd bekend
dat de directe concurrent had
verloren en dat ze dus al kampioen waren ook al werd deze wedstrijd verloren. Dat gaf aanleiding
voor de coaches om te vertellen dat ze heel relaxed met deze
wedstrijd konden omgaan. Dit resulteerde in de eerste 10 minuten
in een achterstand van 2-0 . Daarna kwam het besef dat het toch
wel leuk zou zijn om het veldseizoen met een gewonnen wedstrijd af te sluiten en met winst
kampioen te worden. Het was lastig om van KIOS los te komen. Er
kwam steeds meer motivatie om
te winnen en er werd weer met
wat meer pit gespeeld wat uiteindelijk toch zorgde voor winst
met een mooie slotstand van 7-9
. Al met al is het veldseizoen met
maar één verloren wedstrijd met
een welverdiend kampioenschap
afgesloten. Gefeliciteerd spelers,
coaches en sponsor.

spannen te werken aan de conditie; gezellig en gezond. Na de
wandeling is er koffie/thee bij de
startlocatie. Om op de hoogte te
blijven van de wandelingen en
Aalsmeer - Wie loopt er mee op voor vragen kan een e-mail gedonderdag 4 juli van 19.00 tot stuurd worden naar opstapme20.30 uur? Deze keer wordt er ge- toosterkerk@hotmail.com of mail
start vanaf het kerkplein van de je 06 nummer door, dan kan er
Oosterkerk aan de Oosteinder- (zo nodig) een appje gestuurd
weg 273. De wandeling is voor worden. Weet je welkom en waniedereen (man/vrouw, jong/oud) del mee met de initiatiefnemers
die zin heeft om lekker te lopen, Anne Marie van Elswijk en Ina van
anderen te ontmoeten en ont- Willegen.

Wie loopt er
weer mee?

