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Aalsmeer - Vuur en Licht op het Water is het best bezochte evene-
ment van Aalsmeer, zo blijkt al meerdere jaren uit de tweejaarlijk-
se gemeentepeiling. Bijna twee van de drie inwoners is er bij en 
geniet er van. Iedereen die wil toekijken vanaf de wal of deel wil 
nemen aan de tocht met verlichte boten, kan dit gratis doen. De 
laatste twee jaar komen bezoekers in toenemende mate ook van 
buiten Aalsmeer. Alle eet- en drinkgelegenheden zitten die avond 
bomvol. Aalsmeer viert feest. Vooral het groots opgezette vuur-
werk zorgt voor die toeloop.
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Hoofdletsel 
na ongeval

Aalsmeer - Op donderdag 
4 juli heeft om half negen in 
de avond een eenzijdig on-
geval plaatsgevonden op de 
Aalsmeerderweg, ter hoogte 
van de tuincentra. Een scoo-
terrijder kwam vanaf de Leg-
meerdijk en reed richting de 
Machineweg. Door nog on-
bekende reden raakte hij de 
macht over het stuur kwijt, 
schampte een lantaarnpaal en 
kwam lelijk ten val. De politie 
en de ambulancedienst wa-
ren snel ter plaatse. De scoo-
terrijder, een 38-jarige man uit 
Hoofddorp, is met hoofdletsel 
naar het ziekenhuis vervoerd.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

OP ZOEK NAAR 
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS
VANAF    BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!

 ZEER GOEDE VERDIENSTEN

VAKANTIEWERK?

13 JAAR
Hagelschade? 
Welke hagelschade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker - Aalsmeer

Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer

T (020) 647 8001 • E info@abspijnaker.nl

abspijnaker.nl

50% KORTING  
op de montage van onderdelen in combinatie met 

een onderhoudsbeurt A € 42,50 

T. 0297-712 671
Zwarteweg 21 Aalsmeer 

Op 7 september verlichte boten en fantastisch vuurwerk

Extra druk op organisatie 
Vuur en Licht op het Water

Verkeer en veiligheid
Samenhangend met de stijgende 
belangstelling van het publiek is 
de verkeersdrukte sterk toegeno-
men. In combinatie met het grote 
aantal mensen dat op de been is 
tijdens het evenement, zijn extra 
maatregelen nodig om het ver-
keer in goede banen te leiden en 
de veiligheid van alle betrokke-
nen te waarborgen. 

In dit verband zijn in de vergun-
ning voor 2019 afspraken tussen 
de gemeente en het organisatie-
comité gemaakt over extra ver-
eiste maatregelen. Waar de or-
ganisatie op veel terreinen werkt 
met vrijwilligers, zal dat bij verde-
re groei van het evenement op 
het gebied van verkeer en veilig-
heid niet meer mogelijk zijn en 
zullen betaalde krachten inge-
huurd moeten worden (verkeers-

regelaars, bewakers, parkeerbe-
geleiders, enz.). 

Extra kosten
Mike van der Laarse is de afgelo-
pen tijd druk geweest om bij de 
negentig sponsoren aan te klop-
pen voor een � nanciële bijdrage 
of voor ondersteuning in natura: 
“Natuurlijk hebben we veel geld 
nodig om het vuurwerk te beta-
len. Maar, ik merk ieder jaar dat 
Vuur en Licht op het Water een 
hoge gunfactor heeft. Dat heb-
ben we in de afgelopen jaren met 
elkaar opgebouwd. Ik ben blij dat 
we weer het budget bij elkaar krij-
gen om een prachtig vuurwerk te 
organiseren en een aantal zaken 
er omheen te betalen. Maar nu lo-
pen we tegen de kosten van die 
extra maatregelen aan.”
Ap Eigenhuis, met Mike samen 
het organisatiecomité: “Het is 

heel simpel. Ons evenement 
draait op vrijwilligers, sponsoren 
die geld geven en sponsoren die 
spullen gratis of voor weinig geld 
leveren. Het overgrote deel van 
het geld gaat naar het vuurwerk. 
Het andere deel wordt gebruikt 
voor zaken als verzekering, tent-
huur, generator, bewakers Wa-
tertoren, enz. Alle overige zaken 
worden door Mike en mij zonder 
kosten geregeld.” 

Praktische oplossing
Met burgemeester Gido Ou-
de Kotte en Robin Bakker, eve-
nementenmanager van de ge-
meente Aalsmeer, is nu afgespro-
ken om later dit jaar gezamenlijk 
te bezien hoe de gemeente en de 
organisatie voor de toekomst een 
praktische oplossing voor de ex-
tra maatregelen en de hiermee 
gemoeide kosten kunnen vinden. 

Het doel hiervan is om enerzijds 
de veiligheid van het evenement 
te waarborgen, maar tegelijker-
tijd een werkbare situatie voor de 
organisatie te houden. Mike van 
der Laarse: “Maar eerst gaan we 
nu gas geven om op 7 septem-
ber weer een mooi spektakel te 
bieden.”

Een versuft vogeltje en 
de slakken ontmoeting
Aalsmeer - Vorige week werd de 
zomerse fotowedstrijd Tuin en 
Dier aangekondigd in de krant 
en de oproep om mooie, leuke 
en lieve foto’s te sturen blijkt te 
zijn gelezen. De mailbox van de 

redactie is al behoorlijk vol gelo-
pen met prachtige tuinen, groot 
en klein, en dierenfoto’s die veel-
al gelijk een brede glimlach en 
soms ontroering brachten. 
Deze week is gekozen voor de fo-
to van B. de Rijk. Een versuft vo-
geltje op de hand en hoe dit 
kwam: “Het was een zondagoch-
tend, de hibiscus stond mooi in 
bloei. Er zaten al wat uitgebloeide 
bloemen in die ik er even uit wil-
de halen. Op dat moment vloog 
het vogeltje er van schrik uit, zo 
tegen het raam van de kamer. Ik 
heb het versufte vogeltje van de 
grond geraapt en een tijdje bij 
me gehouden. Hij bleef roerloos 
zitten. Na een paar minuten heb 
ik het vogeltje in de tuin op een 
beschut plekje gezet en na een 
korte tijd vloog ie weer weg.” 
De tweede inzending is van Mar-

tine Noordhoek en bij deze fo-
to zijn diverse grappige onder-
schriften te bedenken. Martine 
hield het kort: “Hele gewone tuin-
bewoners. Eigenlijk heb ik ze lie-
ver niet in de tuin, omdat ze mijn 
mooie planten opeten, maar de-
ze ontmoeting vond ik het vast-
leggen waard.” 

Tot half augustus
B. de Rijk en Martine Noordhoek 
maken kans op een waardebon 
van tuincentrum Het Oosten. 
Ook kans maken op de mogelijk-
heid om een cadeau voor de tuin 
of uw/jouw dier uit te gaan zoe-
ken bij het tuincentrum aan de 
Aalsmeerderweg? Stuur dan een 
foto van de tuin of een (huis)dier 
of combinatie van deze twee naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 
De komende weken gaan zoveel 
mogelijk foto’s geplaatst wor-
den, zodat niet alleen de redac-
tie maar ook u/jij kunt genieten 
van leuke, lieve, mooie en grap-
pige foto’s. Deelnemen aan de fo-
towedstrijd kan tot half augustus. 

Twee dagen afsluiting in avond/nacht
Onderhoud aquaduct en 
Waterwolftunnel
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland gaat van 11 tot en met 
13 juli onderhoud plegen aan het 
Amstelaquaduct (tussen de ge-
meenten Uithoorn en De Ron-
de Venen) en aan de Waterwolf-
tunnel (tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer). 
Het verkeer op de N201 wordt in 
de avond en nacht omgeleid en 
moet rekening houden met eni-
ge vertraging. Drie keer per jaar 
is het nodig om onderhoud uit te 
voeren aan het aquaduct en de 
tunnel. Als eerste gaat gewerkt 
worden in het Amstelaquaduct 
en hiervoor wordt de N201 in dit 
deel afgesloten van donderdag 
20.00 uur tot vrijdag 05.00 uur. De 
volgende avond/nacht is de Wa-
terwolftunnel aan de beurt. De-
ze werkzaamheden vinden plaats 
van vrijdag 12 juli 19.00 uur tot 
zaterdag 13 juli 06.00 uur. Het 

verkeer op de N201 wordt tus-
sen de Legmeerdijk en de aan-
sluiting met de Fokkerweg met 
gele borden omgeleid via de Fok-
kerweg en de Legmeerdijk. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
reinigen van de wanden en mar-
keringen, controleren van de vei-
ligheidsmiddelen en maaien van 
het gras. Ook wordt zwerfvuil ver-
wijderd en wordt de riolering ge-
controleerd. Om het verkeer zo 
min mogelijk te hinderen vinden 
de werkzaamheden in de avond 
en nacht plaats. De volledige af-
sluitingen worden ingevoerd 
om de veiligheid van het onder-
houdspersoneel te borgen en de 
klus sneller uit te kunnen voeren. 
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met de Provincie via 
het servicepunt 0800-0200600 
(gratis) of per mail servicepunt@
noord-holland.nl.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.200

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 14 juli

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Gerrit van Kla-
veren.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Geen dienst i.v.m. zomerstop 
tot zondag 25 augustus.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
ds. M. Bot en om 18.30u. met 
ds. M.P. Ho�and. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: Stich-
ting 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. Teus Prins.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. T. 
Gaastra uit Waddinxveen. Or-
ganist: Joshua Prins.  Oost: 
Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M.J. Zandbergen. Or-
ganist: Rogier Postma. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 

Spreker: Harry Zijlstra. Baby-
oppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Dovenver-
tolking en vertaling in het En-
gels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J.W. 
Ploeg uit Heukelum en 18.30u. 
met ds. M.P. Ho�and uit Haar-
lem, gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Viering. Zondag om 9.30u. 
Dienst o.l.v. parochianen. Om 
14u. Poolse dienst met An-
drzej 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, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. J.G. Berbee-Bakker uit 
Abbenes.

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

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
N.M.J. Binnendijk uit Noord-
wijk.

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

Zondag 11u. DOP-viering 
m.m.v. dames- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-

teweg 98. Oktober t/m mei
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Mantelzorg en meer
Netwerkcoach: Voor meer 
contact of hulp
Aalsmeer - Stelt u zich eens voor: 
U wordt wakker en in ene is uw 
wereld totaal anders. Geen lan-
ge eenzame dagen meer. Niet 
meer het gevoel dat u er alleen 
voor staat. Niet meer zonder hulp 
of aanspraak het leven door. Wél 
gezellig een kopje ko�e drinken 
met die nieuwe kennis. Of met 
die oude vriend(in) die u uit het 
oog verloren bent. U kijkt voort-
aan elke week uit naar die leuke 
activiteit in de buurt. Ook weet 
u hoe u hulp kunt vinden en vra-
gen. Ook al lijkt dat voor u nu mis-
schien onbereikbaar, het is echt 

mogelijk!  Het enige dat u hoeft 
te doen is de netwerkcoach in-
schakelen. Hij of zij gaat samen 
met u kijken naar wat u mist of 
nodig heeft en helpt u om uw le-
ven de juiste draai te geven. Velen 
zijn blij dat ze deze stap durfden 
te zetten. 
Durft u ook? De eerst stap ligt bij 
uzelf. Met de tweede wordt u ge-
holpen. Bel gewoon en kijk wat 
het u brengt! Het is kosteloos. 
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden via 020- 
3335353 of via info@mantelzor-
genmeer.nl. 

KWF zoekt collectanten 
voor begin september
Aalsmeer - Het is nog maar een 
paar weken geleden dat Maar-
ten van der Weijden, met zijn Elf-
stedenzwemtocht het fantasti-
sche bedrag van meer dan 6 mil-
joen euro bijeen zwom voor de 
kankerbestrijding. Met dit bedrag 
kunnen er weer nieuwe onder-
zoeken naar kanker ge�nancierd 
worden en komt de genezing van 
kanker weer een stapje dichterbij.
Maar, er zijn zoveel vormen van 
kanker en van lang niet alle vor-
men is alles bekend. 
Daarom moet er nog veel en veel 
meer onderzoek gedaan kunnen 
worden en dat kost enorm veel 
geld.
Helaas heeft tegenwoordig bijna 
iedereen wel op de een of ande-
re manier in de familie of kennis-
senkring of in de straat met kan-

ker te maken. Om het mogelijk te 
maken om nog meer onderzoek 
te kunnen �nancieren collecteren 
er in de eerste week van septem-
ber duizenden collectanten van 
deur tot deur bij zoveel mogelijk 
huishoudens.
In Aalsmeer zoekt het KWF nog 
naar collectanten in de wijken 
Centrum (Dorpshaven en Uiter-
weg), Aalsmeerderweg en Oos-
teinderweg, Jasmijnstraat, Vuur-
doornstraat en omgeving.
Elke wijk heeft een wijkhoofd die 
de collectant begeleidt en op 
weg helpt. Ook helpen om nog 
meer geld voor onderzoek naar 
en genezing van kanker op te ha-
len? Stuur dan een mail naar San-
dra.Lissenburg@kwfaalsmeer.nl 
of neem telefonisch contact op 
met Sandra via 06-22239159. 

Zomerzang in 
De Spil

Kudelstaart - Woensdag 17 ju-
li om 10.15 uur organiseert de 
Protestantse Samen-op-Weg-
gemeente Kudelstaart de jaar-
lijkse zomerzangochtend in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5 
met als thema ‘Vertrouwend bid-
den en/of biddend vertrouwen’. 
Belangstellenden zijn welkom 
vanaf 9.50 uur voor thee of kof-
�e. Om 10.15 uur start vervolgens 
het programma. Met pastor Ans 
Creemer gaan de  aanwezigen - 
in gebeden, zang en overdenking 
- het deze ochtend  hebben over 
het bovenstaande thema. Ieder-
een , ook eventuele kennissen of 
vrienden, is van harte welkom op 
deze zangochtend. Het program-
ma zal rond 11.45 uur worden af-
gesloten

Kloosterhof organiseert 
3e rolstoelvierdaagse
Aalsmeer - Voor de derde keer 
wordt van 16 tot en met 19 ju-
li een rolstoelvierdaagse gehou-
den met de bewoners van zorg-
centrum ’t Kloosterhof. De vo-
rige twee keren was een groot 
succes en zowel de bewoners als 
de vrijwilligers en medewerkers 
hebben genoten. Iedere middag 
wordt er door een ander gedeel-
te van Aalsmeer gelopen en re-
gelmatig horen de ‘duwers’ dat de 
bewoners hier lang niet geweest 
zijn of niet eens weten dat er zo-
veel moois in Aalsmeer te zien is.
De route is  maximaal 5 kilometer. 
Onderweg wordt er ko�e of thee 
gedronken met uiteraard wat lek-
kers erbij. Ook staan er nog an-
dere activiteiten in de planning, 
maar die worden nog even ge-
heim gehouden. De bezemwa-
gen rijdt vier middagen achter de 
stoet aan maar natuurlijk wordt 
gehoopt dat hier geen gebruik 
van gemaakt hoeft te worden.
Ook rijden er verkeersregelaars 
mee en er wordt verwacht dat 
�etsers en automobilisten en-
thousiast zullen zwaaien naar de 
bewoners. Iedere middag wordt 
er na a�oop met elkaar wat ge-
dronken in ’t Kloosterhof en 
wordt gezellig met elkaar nage-
praat.

Feestje vrijdag
Op vrijdag 19 juli worden de be-
woners ingehaald door perso-
neel en familie en hier wordt een 
feestje van gemaakt. Ook wet-
houder Wilma Alink zal hierbij 
aanwezig zijn. Belangstellenden 
zijn uiteraard ook welkom. Rond 
15.00 tot 15.30 uur worden de 
wandelaars deze dag terug ver-
wacht bij het ouderentehuis in de 
Clematisstraat. 
Mede door de inzet van veel vrij-
willigers en familie is het moge-
lijk om deze vierdaagse te orga-
niseren. Het mooie weer is be-
steld en de organisatie hoopt dat 
het weer net zo’n succes wordt als 
voorgaande jaren. Voor informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den met zorgcentrum ’t Klooster-
hof via 0297-326970.

Zomertijd bij 
65+ inloop

Aalsmeer - Aanstaande zondag 
14 juli is er weer een inloop. De-
ze is bedoeld voor alle senioren 
vanaf 65 jaar in Aalsmeer en om-
geving die de zondagmiddag 
lang vinden duren. Er wordt be-
gonnen met thee of ko�e, er 
wordt een gedicht of verhaal ver-
teld en er wordt geluisterd naar 
muziek. Thema van deze mid-
dag is: zomertijd.  Er is alle ge-
legenheid voor ontmoeting met 
elkaar. Men doet ook graag een 
spelletje. Iedereen vanaf 65 jaar 
is van harte welkom van 15.00 
tot 16.30 uur in de Bindingzaal 
van de Doopsgezinde Gemeente 
in de Zijdstraat 55. Er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd van 
2 euro per persoon. Meer infor-
matie via 0297-326801 of via 06-
25331458. 

Bootreisje, een concert, aanschaf meubilair
Amstelring zoekt vrienden 
voor bewoners Rozenholm
Aalsmeer - Wie verbonden is aan 
Aalsmeer voelt zich in verpleeg-
huis Rozenholm meestal snel op 
z’n gemak. Het huis ligt midden 
in de levendige dorpskern van 
Aalsmeer en men kijkt uit op de 
Historische Tuin en het water. Het 
is een prettig gebouw met veel 
licht en grote ramen, direct aan 
het water, de Brandewijnsloot. 
Vooral in de zomer is er veel te 
zien. Aan de voorkant is er ook al-
tijd wat te beleven, met een ko-
men en gaan van winkelend pu-
bliek. Aalsmeer is een hechte ge-
meenschap. Veel mensen kennen 
elkaar en zijn betrokken en dat 
maakt de sfeer in Rozenholm zo 
prettig. ‘Zo thuis mogelijk’ is het 
uitgangspunt. Iedereen kan zich-
zelf zijn, respect voor elkaar en 
zorgzaamheid zijn vanzelfspre-
kend. 

Wat niet bij iedereen bekend is, 
is dat Zorgcentrum Aelsmeer en 
verpleeghuis Rozenholm vooral 
goede buren van elkaar zijn. Bei-
de instellingen vallen onder een 
andere organisatie en hebben 
dan ook ieder hun eigen Vrien-
den Stichting.

Extraatjes maken het verschil
Rozenholm behoort tot de woon-
locaties van Amstelring in de re-
gio Amstelland Meerlanden. De 
Stichting Vrienden van Amstel-
ring spant zich in om mooie initi-
atieven te realiseren voor de be-
woners van deze locatie. Het zijn 
namelijk de extraatjes die het ver-
schil maken, die het leven van 
mensen in hun laatste levens-
fase weer een beetje kleur ge-
ven. Een bootreisje of een optre-
den van een artiest, maar bijvoor-
beeld ook de aanschaf van tuin-
meubilair, duo�etsen en spelle-
tjes. Stichting Vrienden van Am-
stelring maakt het met uw steun 
mogelijk. Stichting Vrienden van 
Amstelring exploiteert een rol-
stoelbus waarmee de bewo-
ners gezellige uitstapjes maken. 
Abonnementen voor onder an-
dere Keukenhof, Artis en Avifau-
na worden er ook bij verzorgt. 
Daarnaast stelt de stichting geld 
beschikbaar voor het creëren van 
sfeerhoekjes in de woonlocaties.

Bijdrage
Met een donatie of door vriend 
te worden, kunnen de wensen 
van bewoners van Rozenholm en 
Gloxinia in vervulling worden ge-
bracht. Een eenmalige of perio-
dieke bijdrage overmaken kan op 
bankrekeningnummer: NL18 RA-
BO 0324 5439 80 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Amstelring. 
Geef bij de overschrijving ‘Rozen-
holm’ aan. Alle gelden die bin-
nenkomen worden volledig be-
steed aan de bewoners. Stichting 
Vrienden van Amstelring heeft de 
ANBI-status, zie www.amstelring.
nl/anbi. Voor vragen kan contact 
opgenomen worden via e-mail: 
vriendenvan@amstelring.nl.









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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

O�ciële Mededelingen
11 juli 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

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

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

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

VERGADERING DONDERDAG 11 JULI 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 11 juli 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00   Voorafgaand aan de raads- 
   vergadering wordt stilgestaan bij het
   overlijden van de heer B.J. Wegman, 
   ereburger gemeente Aalsmeer
20.05 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
   Vaststelling van de agenda 

  BEHANDELSTUK

20.10 R-2  Actualiteitendebat over luchthaven 
   Schiphol, de groei en hinder van het 
   vliegverkeer

  SLUITING 

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Kanaalstraat 51, 1431 BV, (Z19-040871), het uitbreiden van 

het dakterras aan de achterzijde van de woonhuis 
- Ketelhuis 65, 1431 LS, (Z19-040687), het plaatsen van een 

dakopbouw op een bestaande woning 
-  Helling 24 , 1431 BS, (Z19-040599), het verbouwen en mo-

derniseren van een woonhuis en het plaatsen van zonne-
panelen 

-  Sportlaan 43 A, 1431 HW, (Z19-040220), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een nieuw 
clubgebouw voor Atletiek Vereniging Aalsmeer 

-  Aalsmeerderweg achter nummer 235, kadastraal bekend 
perceel nrs. B 8868, 8869 en 7759, (Z19-040212), het bou-
wen van een bedrijfsverzamelgebouw 

- Mendelstraat 56, 1431 KM, (Z19-039639), het maken van 
een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan 
de voor- en achterzijde van de woning 

-  Machineweg 222, 1432 AV, (Z19-039568), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van het gebruik 
van een deel van het bedrijfspand naar een woning 

-  Aalsmeerderweg 83 A, 1432 CH, (Z19-039566), het legali-
seren van de herbouw van een door brand verwoest ge-
bouw 

-  Uiterweg 12, 1431 AN, (Z19-039446), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorgevel van de woning 

-  Mijnsherenweg 56, 1433 AT, (Z19-039447), het verbreden 
van een in- en uitrit 

-  Lakenblekerstraat 64, Sectie C. nr. 4048, (Z19-038971), het 
realiseren van een hotel met 395 kamers, het bouwen van 

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 milieuvrien-
delijker rijden? Grijp dan nu uw kans! 

De gemeente Aalsmeer biedt u in samenwerking met Vei-
lig Verkeer Nederland afdeling Amstelveen-Amstelland 
een gratis opfriscursus rijvaardigheid aan. Het maximale 
aantal cursisten per cursus is 40. Schrijft u zich daarom 
op tijd in. Aanmelden is vereist. Zonder aanmelding 
geen toegang! De theoriecursus bestaat uit 2 bijeenkom-
sten 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 sa-
men met een erkende rij-instructeur in uw eigen auto en in 
uw eigen omgeving. De datum wordt afgesproken in over-
leg 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 informa-
tief 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.

Vervolg op de volgende blz.

een half verdiepte stallingsgarage met 230 parkeerplaat-
sen en het aanleggen van in- en uitrit  

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z18-007856), het 

omzetten van een tuinbouwbedrijf naar een agrarisch 
aanverwant bedrijf, het veranderen van de gevels, dak en 
inrit en het plaatsen van een hekwerk Verzonden: 05 juli 
2019

- Oosteinderweg 219a, 1432 AS, (Z19-022633), het plaatsen 
van een dakkapel in de zijgevel Verzonden: 24 juni 2019 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Hornweg 315, 1432 GL, (Z19-023990), het bouwen van een 

woning en het aanleggen van een in- en uitrit met toe-
gangspoort. Toelichting: tijdens het proces is gebleken dat 
de omschrijving niet volledig is. Verzonden: 02 juli 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Mozartlaan 5 , 1431 ZK, (Z19-030045), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 05 juli 2019

-  Lisdoddestraat 57, 1433 WG, (Z19-029881), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 27 juni 2019

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

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

Aanmelden?
Bij VVN afdeling Amstelveen-Amstelland. 
Bij voorkeur via email: vvn.amstelland@gmail.com 
(of per post p/a J. de Grae�aan 123 1181DM Amstelveen)

Wilt u zich aanmelden met de volgende gegevens:
- Man of vrouw
-  Voorletters + achternaam
-  Adres
-  Postcode en woonplaats
-  Telefoon
-  Geboortedatum
-  E-mailadres

Het maximale aantal cursisten per cursus is 40. 
Schrijft u zich daarom op tijd in. 
Zonder aanmelding geen toegang!

GRATIS OPFRISSEN VAN UW VERKEERSKENNIS?



Afscheid Hans Alders na ruim 12,5 jaar

Omgevingsraad Schiphol 
gaat nieuwe fase in
Amstelland - De Omgevingsraad 
Schiphol heeft dinsdag 9 juli af-
scheid genomen van zijn voor-
zitter Hans Alders. Meer dan 12,5 
jaar leidde hij het overleg over de 
ontwikkeling van Schiphol, waar-
bij 40 adviezen aan het kabinet 
werden opgeleverd. Het afscheid 
vond plaats op een mini-sympo-
sium over de rol van maatschap-
pelijke akkoorden dat door de Mi-
nister van Infrastructuur en Wa-
terstaat Cora van Nieuwenhuizen 
ter gelegenheid van zijn afscheid 
werd georganiseerd.
Tijdens het mini-symposium re-
�ecteerden mr. Th. C. de Graaf (vi-
ce-president van de Raad van Sta-
te), drs. M.I. Hamer (voorzitter van 
de Sociaal-Economische Raad) 

en drs. J.M.M. Polman (voorzit-
ter van de Raad voor het Open-
baar Bestuur) op de betekenis 
van akkoorden in verhouding 
tot de rol van de politiek. De mi-
nister roemde Alders voor de wij-
ze waarop hij jarenlang rust heeft 
weten te scheppen in het debat 
rond luchtvaart, na jaren “waar-
in iedereen elkaar voor de rechter 
sleepte”. Zij gaf ook aan dat een 
nieuwe fase zijn is gestart waarin 
opnieuw gezocht moet worden 
naar de wijze waarop belangheb-
benden kunnen meedenken en 
meedoen. Daarbij hoort volgens 
de minister ook de nieuwe aan-
pak die zij vorige week presen-
teerde waarbij de luchtvaart de 
groei eerst moet verdienen. Aan 

O�ciële Mededelingen
11 juli 2019

- Jac. P. Thijsselaan 10, 1431 JH, (Z19-029051), brandveilig 
gebruik Kinderopvang Samsam. In het ontwerpbesluit 
wordt de omgevingsvergunning verleend. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 12 juli 2019 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
- Teelmanstraat 2, 1431 GL, (Z18-010139), het wijzigen van 

de indeling t.b.v. huisvesting van arbeidsmigranten en 
brandveilig gebruik. In het ontwerpbesluit wordt de om-
gevingsvergunning verleend.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 12 juli 2019 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

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

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen 
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het 

raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Calveslo tussen huisnummer 5 & 9 (Z19-040938) Buurt BBQ 

Calveslo op 13 juli 2019, melding akkoord 9 juli 2019
- Sportlaan 44(Z19-040954) optreden van een band op 20 

juli 2019, melding akkoord 9 juli 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z19-035772 ) Gerrie Knetemann 
Classic 8 september 2019, verzonden 9 juli 2019.

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een
eindbesluit over de vergunningaanvraag. 

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina 
van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing. Voor meer informatie over evenementen 
verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u 
de evenementenkalender waaruit u kunt a�eiden welke open-
bare evenementen gaan plaatsvinden.

TER INZAGE

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

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

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

 (IDN : NL.IMRO.0358.07N-OW01)
t/m 25 juli 2019 Ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 

2”. (IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)
t/m 26-07-19 Besluit en de daaraan ten grondslag liggen-

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

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Kleurrijke roadtrip door 12 landen
Deelname Rob en Paulien 
aan Budapest Rally BR19
Aalsmeer - De Budapest Ral-
ly BR19 is een kleurrijke roadtrip 
met originele vierwielers die in 
zeven etappes over spectaculai-
re wegen van twaalf verschillen-
de landen cruisen tot in Boeda-
pest. Het vertrek is zaterdag 13 ju-
li. Vader Rob Feenstra doet samen 
met dochter Paulien Miltenburg, 
woonachtig in Kudelstaart en 
Aalsmeer, met hun VW T3 bus ‘De 
Tukhut’ mee aan de rally. Het idee 
om deel te nemen is twee jaar ge-
leden al ontstaan, maar door om-
standigheden kon dit geen door-
gang vinden. Dit jaar gaat het dan 
eindelijk wel plaatsvinden en Rob 
en Paulien hebben er heel veel 
zin in. “Het wordt één groot feest”, 
aldus de twee. Het thema dit jaar 
is de zestiger jaren en natuurlijk 
passen Rob en Paulien hun out-
�t hierop aan. Overdag gaat cir-
ca 400 kilometer gereden wor-
den. Iedere ochtend krijgen de 

deelnemers opdrachten en chal-
lenges mee van de organisatie. 
Hiermee zijn punten te verdienen 
en degene met de meeste pun-
ten wint een gifgroene Trabant. 
Het begon met een challenge om 
een facebookpagina aan te ma-
ken. Voor Rob en Paulien is dit ‘De 
Tukhutters – BR 19’. Hoe meer vol-
gers, hoe meer punten ze ermee 
verdienen. 
Daarnaast kunnen punten ver-
diend worden met een kranten-
artikel of een uitzending op de 
radio of televisie en natuurlijk is 
de Meerbode bereid gevonden 
om Rob en Paulien meer punten 
te bezorgen. De hele reis is te vol-
gen via genoemde facebookpa-
gina. Er zullen hierop steeds up-
dates geplaatst worden om het 
thuispubliek op de hoogte te 
houden van deze, volgens Rob en 
Paulien, geweldige reis en uitda-
ging. Heel veel succes!

85 Deelnemers uit diverse landen
Oude Deuren Surf Cup: 
‘Reünie voor plankzeilers’
Aalsmeer - Een ‘reünie voor 
plankzeilers’ met hun Mistral’s, 
Windglider’s, Ten Cate’s en Pro-
to’s, oftewel: de Oude Deuren Surf 
Cup. Op de Westeinderplassen bij 
Windsurf Club Aalsmeer stonden 
zondag 30 juni in totaal 85 deel-
nemers aan de start tijdens de 
11e internationale Oude Deuren 
Surf Cup. Talloze mensen in Ne-
derland zijn nog steeds de trot-
se eigenaar van een oude wind-
surfplank uit de jaren zeventig of 
tachtig. Toen was het plankzeilen 
mateloos populair. Deze windsur-
fers van weleer, inmiddels rond 
de vijftig, gaan weer steeds va-
ker het water op met hun oude 
plank nu ze meer tijd hebben en 
hun kinderen zijn opgegroeid. 
In Aalsmeer wordt sinds 2009 de 
Oude Deuren Surf Cup georgani-
seerd en was destijds een initiatief 
van Harold en Margreet Elfring, 
die het tien keer hebben georga-
niseerd. De organisatie en promo-
tie is eind 2018 overgedragen aan 
John Butot, die het dit jaar samen 
met Lucien van Delst en de Wind-
surf Club Aalsmeer heeft georga-
niseerd. John heeft er dit jaar een 
geweldig windsur�eest van ge-
maakt voor jong en oud. Er waren 
deelnemers uit Nederland, België, 
Duitsland en Italië. 

Extra activiteiten
Inmiddels zijn de meesten echte 
fans geworden van dit super ge-
zellige evenement waarbij er dit 
jaar veel extra activiteiten wa-
ren naast de windsurfwedstrijd: 
Windsurf en SUP lessen, Windsurf 
simulator, eFoil sessies van kite-
boardschool en de hele dag leuke 
muziek met DJ Minne. Tijdens de 
barbecue trad John zelf op met 
zijn band: Johnny en the Surfers. 
Er komen nog meer Oude Deuren 
Surf Cups dit jaar in Nederland. 
Kijk hiervoor op www.oudedeu-

rensurfcup.nl. John vierde dit jaar 
zijn 40 jarig windsurf jubileum. 
Zijn zoon Kevin staat alweer 10 
jaar op de plank, dus samen goed 
voor 50 jaar windsurfen. Kevin 
was tevens de jongste deelnemer 
met zijn 18 jaar en werd tweede 
bij de rookies klasse. John had 
ook een speciale deelnemer: Age 
Veldboom. Age is een windsur-
fer van het eerste uur. In 1972 had 
hij zijn eerste plank gekocht. Veel 
mensen dachten toen dat het 
een soort zeilboot was. In 1979 
kreeg John de eerste windsur�es-
sen van Age in Friesland waar Age 
rond reed met een trailer vol surf-
planken. Age heeft in die jaren 
daarna een complete zeilschool 
opgericht, later weer verkocht en 
is nu nog steeds actief.

WK in Italië
Harold en Margreet doen ook elk 
jaar mee met de Oude Deuren 
Surf Cup en dit jaar voor het eerst 
in een aparte nieuwe eenheids-
klasse: Windsurfer LT. “De Wind-
surfer LT is de ultieme longboard 
Windsurf eenheidsklasse”, ver-
telt Harold. “Net zoals in de zeile-
rij de Laser klasse eigenlijk, daar-
mee kan je het heel goed verge-
lijken. We gaan dit jaar met een 
grote groep in juli naar de wereld-
kampioenschappen in Torbole in 
Italië en de Noord-Nederlandse 
kampioenschappen. Dit jaar zijn 
we ook het gastland voor de or-
ganisatie van de Europese kam-
pioen Windsurfer LT schappen in 
oktober in Hoorn.”

Uitslagen: 
Overall Kampioen Oude Deuren: 
Martyn van Geemen.
1e DIVII klasse: Peter-Paul Tellier.
1e Windsurfer LT: Dion van Laar-
hoven.
1e bij de dames: Anita Jansen. 
2e bij de dames: Margreet Elfrink.

Is de naamgeving wel goed?
Gemeente in gesprek 
over minimabeleid
Aalsmeer - “Hoe bereiken we 
mensen die gebruik kunnen ma-
ken van de regelingen? Sluiten de 
regelingen aan bij de wensen? En 
hoe zetten we het budget zo ef-
fectief mogelijk in?” Deze onder-
werpen kwamen uitgebreid aan 
de orde tijdens de meeting waar-
in het armoede- en minimabeleid 
werd besproken met de netwerk-
partners in De Oude Veiling. De 
bijeenkomst had een drietal doe-
len. Het eerste doel was om na te 
gaan wat de gemeente kan ver-
beteren rondom het beleid voor 
inwoners met een laag inkomen, 
het tweede doel was om na te 
gaan hoe de doelgroep beter be-
reikt kan worden. Het derde doel 
was om elkaar nog beter te leren 
kennen. De Gemeente Aalsmeer 
organiseerde deze bijeenkomst 
omdat zij bezig is het beleid voor 
mensen met een laag inkomen te 
vernieuwen.

E�ectief en e�ciënt
De dag werd geopend door wet-
houder werk en inkomen, Robert 
van Rijn. “Iedereen heeft recht op 
een gelijke start. Met de extra re-
gelingen proberen wij ook men-
sen die minder te besteden heb-
ben zo goed mogelijk te helpen. 
Uitgangspunt hierbij is om on-
ze minimaregelingen zo e�ectief 
en e�ciënt mogelijk in te zetten. 
Daarom is deze bijeenkomst met 
de netwerkpartners zo belangrijk 
voor ons. De uitkomsten van deze 
dag verwerken wij in de evaluatie 

van ons minimabeleid.”

Nieuwe naam
Ook stelde de wethouder de 
naam minimabeleid en armoede-
beleid aan de orde. “Ik vraag mij 
af of de naamgeving van ons be-
leid goed is. Veel mensen komen 
in aanmerking voor de regelin-
gen, maar voelen zich misschien 
niet aangesproken door de naam 
minimabeleid of armoedebeleid.’” 
Aldus Van Rijn. Alle netwerkpart-
ners riep hij op om hier een nieu-
we naam voor aan te dragen. De 
deelnemers van de bijeenkomst 
gaven aan tevreden te zijn over 
de regelingen die de gemeente 
kent. Wel was er vraag naar aan-
vullende regelingen. Ook gaven 
de netwerkpartijen aan dat zij het 
goed vonden om met elkaar hier-
over te spreken en elkaar beter te 
leren kennen. 

Regelingen voor minima
De gemeente heeft verschillende 
(�nanciële) regelingen om inwo-
ners met een minimum inkomen 
te ondersteunen. Ook als u werkt 
en een laag inkomen heeft kunt 
u in aanmerking komen voor de-
ze regelingen. Bij het Sociaal lo-
ket kunt u niet alleen terecht voor 
het aanvragen van de regelingen 
voor inwoners met een laag in-
komen, maar kunt u ook terecht 
voor vragen over zorg, welzijn en 
jeugdhulp. Meer informatie over 
de minimaregelingen is te vinden 
op www.aalsmeer.nl/minima. 

Alders werd door de minister het 
eerste exemplaar van de bundel 
‘De luchtvaartpolder 2006-2019. 
Hoofdstukken van Hans Alders’ 
uitgereikt. Hierin wordt een over-
zicht gegeven van de uitgebrach-
te adviezen, de opgeleverde re-
sultaten en de gevolgde werkwij-
ze van de voorzitter. In de bun-
del komen ook de ‘partners uit de 
polder’ aan het woord. Vanuit hun 
verschillende perspectieven zijn 
luchtvaartsector, bestuurders, 
bewoners, bedrijfsleven en mi-
lieubeweging eensgezind in hun 
waardering van de grote verdien-
ste van Hans Alders voor zowel de 
luchtvaartsector als de omgeving 
van Schiphol.

Onderscheiding
Waardering was er ook voor Kees 
van Ojik, de huisarts die als verte-
genwoordiger van de omwonen-
den aan tafel jarenlang de ver-

antwoordelijkheid nam om brug-
gen te slaan naar de andere be-
langen. In januari dit jaar legde 
hij zijn functie neer. Voor zijn 12,5 
jarige inzet werd hij door de Ko-
ning benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. De mi-
nister speldde hem aan het ein-
de van het symposium de bijbe-
horende versierselen op.

Interim-voorzitter
Per 1 juli 2019 is de heer Pieter 
van Geel benoemd door de mi-
nister als interim-voorzitter van 
de Omgevingsraad Schiphol. Hij 
zal als interim-voorzitter leiding 
geven aan de evaluatie van de 
Omgevingsraad Schiphol. De re-
sultaten van de evaluatie wor-
den in het najaar verwacht, zodat 
over een toekomstgerichte orga-
nisatie van de Omgevingsraad 
kan worden besloten in de Lucht-
vaartnota.
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▲
11 JULI

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

 Expositie ‘Het Circus’ in Het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 
om 16u. Open iedere donder-
dag tot en met zondag van 14 
tot 17u. Tot en met 28 juli.

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

  Expositie Amazing Amateurs 
in burgerzaal, gemeente-
huis. Te bezoeken tijdens ope-
ningstijden.

 Zwemloop in Oosterbad, Jac. 
Takkade i.s.m. Oceanus. Start 
om 19u.

 Extra, openbare raadsver-
gadering in gemeentehuis 
over (uitbreiding en overlast) 
Schiphol. Aanvang 20u.

12 JULI
 Kudelstaart gaat lokaal markt 

in winkelcentrum,11 tot 17u.
 Musica met ijs en pianist Bert 

Groen in wijkcentrum Voor El-
kaer, Kudelstaart van 14.30 tot 
16u.

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

 Expositie Ons Tweede Thuis in 
De Oude Veiling, Marktstraat.

 Bob Dylan Tribute in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 21u.

13 JULI
 Expositie ‘100 jaar Fok-

ker’ in Crash Museum In fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. 
Open 11 tot 16u en woensdag 
13 tot 16u. Lezing over Fokker 
om 13u.

 Grateful Gents live in café Jop-
pe, Weteringstraat, 22 tot 23u.

14 JULI
 Watertoren aan Westeinder 

open voor publiek, 13-17u. 
Ook op 21 en 28 juli.

 Akoestisch gitaarduo in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

15 JULI
  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.

  Optreden door mannenkoor 
Con Amore in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 
19.30u.

16 JULI
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Ko�e drinken in ‘t Lichtbaken, 

Rijsenhout vanaf 10u.
 Historische Tuin open dinsdag 

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

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

 Start rolstoelvierdaagse in ‘t 
Kloosterhof, Clematisstraat. 
Vrijdag 19 juli intocht vanaf 
15/15.30u.

17 JULI
 Zomerzangochtend in de 

Spil, Kudelstaart van 10.15 tot 
11.45u.

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

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

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Ukelele statief 
€9,95

Weer nieuwe ukelele’s 

‘Leho’ (tenor) €79,-

Ukelele hoes
vanaf  €7,95

Diverse ukelele
boeken (o.a. Ed Sheeran)

TIP:

KOOPJE:

AANBIEDING:

NIEUW:

Zeven voorstellingen in Bacchus
Cabaret voor elk wat wils 
bij KCA in nieuwe seizoen
Aalsmeer - Voor het nieuwe sei-
zoen heeft KCA haar cabaret-pro-
gramma in cultureel café Bac-
chus al rond. Van september tot 
en met april kan genoten wor-
den van cabaret voor elk wat wils. 
Op 21 september opent Kees 
van Amstel het seizoen met ‘Een 
bang jongetje, dat hele enge din-
gen doet’. Het leven is net een 
zwembad,maar Kees zwemt niet. 
Hij staat maar een beetje bang 
langs de kant toe te kijken, hoe 
anderen het hoofd boven water 
proberen te houden. Althans,  dat 
zegt zijn therapeut. Dus zoekt hij 
een andere!
Op 19 oktober: Janneke de Bijl 
met ‘Zonder zin kan het óók’. Jan-
neke beschouwt het leven zoals 
het echt is: onzinnig en ingewik-
keld. Ze heeft inmiddels haar ma-
nieren gevonden om er mee om 
te gaan! In haar debuutprogram-
ma is ze niet alleen streng voor 
zichzelf, maar óók voor de wereld!
Op 23 november: Pieter Verelst 
net ‘Amai’. Met keihard positivis-
me, knotsgekke sketches en ont-
roerende bespiegelingen treedt 
de Vlaamse cabaretier de wereld 
tegemoet! Hij zoomt in op zijn 
generatie, materialisme, liefde en 
wandelende takken. Want, het is 
toch allemaal wat!
Op 11 januari: Andries Tunru 
met ‘Vlees, vis, wal, schip’. Andries 
vult de ruimte met zijn spel en je 
hoofd met zijn verhalen. Venijnig, 
charmant, vreemd analytisch en 
met verbazend véél vaart. Denkt, 
draaft en doet. Maar wat, als de 
broodnodige rust niet komt?
Op 29 februari: Anne Neute-

boom met ‘Hiet me baby one 
more time’.Neutje laat zich niet 
uit het veld slaan: culturele kaal-
slag; teveel bloot op haar insta-
gram, Come on baby! Hit me, met 
dat liefdesverdriet! Hit me met 
het leven! Hit me! KCA is blij dat 
Anne haar derde avondvullende 
programma in Bacchus komt try-
outen!
Op 28 maart:  Fabian Franciscus 
met ‘Kleine wereld’. Voor hen, die 
ooit ‘coaching’ hebben gehad, zal 
deze voorstelling vol zitten met 
herkenbare avonturen bij de psy-
choloog. Het gaat  over de strijd 
om mijn ‘Kleine Wereld’ zo nu en 
dan eens te verlaten. Met of zon-
der coach! Zou U dat óók niet 
eens moeten doen?
Op 25 april: Cabaretpoel met 
‘Vier keer leuk’. Een avondje Ca-
baretpoel is een echte beleve-
nis. Het is een zeer afwisselende 
avond met vier uiteenlopende 
cabaretgenres. Vier cabaretvoor-
stellingen voor de prijs van één, 
met voor elk wat wils. Wie er spe-
len blijft meestal tot de avond zelf 
een verrassing. Dus laat uzelf ver-
rassen door het talent van de toe-
komst. 
Kaarten voor de cabaretvoorstel-
lingen zijn 14 dagen van tevoren 
te bestellen à 13 euro via www.
cultureelcafebacchus.nl. Wie ver-
zekerd wilt zijn van een plaats, 
kan een abonnement à 80 eu-
ro nemen. Te  bestellen via ans@
kunstencultuuraalsmeer.nl voor 
1 september. Alle voorstellingen 
beginnen om 21.00 uur in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat, zaal open 20.15 uur. 

Vrijdag en zondag livemuziek
Topband speelt hits van 
Bob Dylan in The Shack
Oude Meer - Een muzikaal hoog-
standje op vrijdag 12 juli: Bob 
Dylan undercover! Supertrots 
zijn ze in The Shack dat deze fán-
tástische band al die succesvolle 
mooie nummers van Bob Dylan 
komt spelen. Vijf klasse muzikan-
ten brengen een prachtig eerbe-
toon aan een van de meest in-
vloedrijke muzikanten ter wereld; 
Bob Dylan. 
Dylan heeft heel veel indrukwek-
kende songs geschreven; Like A 
Rolling Stone, Hurricane, Knoc-
king On Heaven’s Door, All Along 
The Watchtower, Mr. Tamborine 
Man. Het zijn er eigenlijk te veel 
om op te noemen, en je gaat ze 
allemaal horen aanstaande vrij-
dag. Een hele pittige uitdaging, 
mede door de ellenlange lap-
pen tekst, maar de vijf muzikan-
ten zijn hier bijzonder goed in ge-
slaagd! 

Een ‘must see’ show met een 
waanzinnige line-up: Tommy Eb-
ben (Komodo) op zang en gi-
taar, Kobus Groen (Miss Montreal) 
op bas, Matthijs Barnhoorn (Sue 
The Night) op viool, mandoline 

en gitaar, René Geelhoed (Stones 
Sessions) op toetsen en Maar-
ten Kooijmans (Stefany June) op 
drums. Gaat ze niet missen, want 
deze band is echt een juweeltje 
en dus een dikke aanrader!

Akoestisch gitaarduo
Ze stonden al vaker met veel suc-
ces op het podium en op het ter-
ras; van The Shack: Acoustic Mix, 
een mix van twee bijzonder goeie 
gitaristen, en iedere keer weer 
is het volop genieten van deze 
twee topmuzikanten. Reden ge-
noeg dus om dit muzikale duo 
terug te vragen. Gewapend met 
akoestische gitaren, banjo bas-
sdrum en mondharmonica spe-
len Joss van Hoo� en Remco Tam-
mer een mix van alle stijlen uit 
de jaren zestig tot negentig, van 
rock en pop naar country, reggae 
en blues. Wie kent ze niet, de gro-
te hits van: Doobie Brothers, Mink 
deVille, The Stranglers, Shocking 
Blue, CSNY, Golden Earring en ve-
le anderen. Kortom: Acoustic Mix 
is verrassend goed en laat de mu-
zikale tijden herleven op zondag-
middag 14 juli in The Shack. En bij 
mooi weer staat Acoustic Mix ui-
teraard weer op het gezellige ter-
ras aan het water.

Vrijdag 12 juli open: 20.00 uur, 
aanvang Bob Dylan undercover 
21.00 uur. Entree: 10 euro. Zon-
dagmiddag 14 juli open: 15.00 
uur, aanvang Acoustic Mix 16.00 
uur. Entree: gratis! Ga voor al-
le info en openingsdagen/tijden 
naar www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Zaterdagavond livemuziek
‘Grateful Gents’ in Joppe
Aalsmeer - Op zaterdag 13 juli 
presenteert café Joppe weer live-
muziek. De band ‘Grateful Gents’ 
komt na een optreden in Alphen 
ook nog in Aalsmeer van zich la-
ten horen. Rond 22.00 uur tikt de 
band af. De ‘Grateful Gents’ trak-
teert vervolgens een heel uur 
op Americana muziek met een 
vleugje blues en rock. De vier-
mansformatie is ontstaan vanuit 
verschillende samenwerkings-

projecten. Met �ink wat podium-
ervaring maken Mojo Madness 
(zang en mondharmonica), Wis-
se Vertegaal (gitaar en zang), Da-
ni Sucahyo (bas) en Rick van de 
Voort (drums) van elk optreden 
een gezellig feestje. U/jij wordt 
uitgenodigd om te komen kij-
ken en luisteren in café Joppe in 
de Weteringstraat zaterdagavond 
tussen 22.00 en 23.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Op zoek naar jong (klassiek) talen
KCA organiseert Jeugd 
Muziek Concours
Aalsmeer - Dit jaar organi-
seert stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer in samenwerking met 
zorgcentrum Aelsmeer het twee-
de Jeugd Muziek Concours. Voor 
dit concours worden jonge talen-
ten gezocht van 8 tot 18 jaar. Zij 
kunnen als solist of als lid van een 
duo, kwartet of groter ensemble 
hun muzikaliteit laten horen. Op 
zondag 3 november vindt de �-
nale plaats in twee leeftijdscate-
gorieën, 8 tot en met 13 jaar en 
14 tot en met 18 jaar. Bij te grote 
aanmelding kan er besloten wor-
den voorrondes te houden. Van 
de deelnemers wordt een (licht)

klassiek muziekstuk verwacht. 
Uiteindelijk zal een vakkundige 
jury de prijswinnaars aanwijzen.
Het concours heeft twee belang-
rijke doelstellingen, namelijk het 
verbinden van jong en oud en het 
laten zien en horen van het regio-
nale muzikale talent.
Inmiddels zijn al veel muziekdo-
centen op de hoogte van dit con-
cours en de aanmeldingsproce-
dure. Mocht je echter ook mee 
willen doen dan is aanmelden 
mogelijk door te kijken op www.
kunstencultuuraalsmeer.nl en 
door te klikken bij jeugdmuziek-
concours.

Weer een nieuwe tentoonstelling
Kunst van Ons Tweede 
Thuis in Oude Veiling
Aalsmeer - In de foyer van De 
Oude Veiling is de komende tijd 
weer een nieuwe tentoonstel-
ling te zien. Ilse Hottentot een 
van de coördinatoren van Atelier 
Middenpolder heeft ook dit keer 
weer ongeloo�ijke leuke en vro-
lijke werken uitgekozen die zijn 
gemaakt door de creatieve be-
zoekers van Ons Tweede Thuis. 
Dit keer kwam May Heart - één 
van de maaksters - mee. Zij heeft 
een bijzonder werk gemaakt (zie 
foto). Zij werkt naar eigen zeg-
gen graag op een klein formaat 
en neemt voor ieder schilde-
rij dat zij maakt alle tijd. Zij heeft 
veel gewerkt met pastel maar ex-
perimenteert de laatste met olie-
verf. “Ik wilde eens kijken hoe dat 
voelt.” Gezien het resultaat zit dat 
met het gevoel vast wel goed! 
Wat een geduld en wat een vas-
te hand moet zij hebben. Alle 
streepjes zijn in volkomen har-
monie met elkaar. Haar bloemen 
schilderij lijkt wel geborduurd 
maar niets is minder waar. “Ik heb 
het eerst helemaal geschilderd en 
toen heb ik met een dun penne-
tje weer met verf de streepjes ge-
zet.” 
Behalve dit fraaie werkje is er 
nog veel meer moois te zien. De 
sprookjesachtig oosterse tafere-
len van Gina Mercelina zijn met 
een grote ver�jndheid getekend 
en vervolgens ingekleurd. De-
ze illustraties passen in ieder kin-
derboek! Ilse Hottentot boft met 

deze creatieve mensen om haar 
heen. Zij komen allemaal met 
plezier en maken werk waarbij 
het lijkt alsof iedere dag de zon 
schijnt. “Oh, wat heerlijk weer een 
nieuwe tentoonstelling, ik ben 
een fan van hen en heb al meer-
dere werken van hen in huis”, al-
dus een spontane reactie van 
een bezoekster.  Deze keer ne-
men deel: Bram van Schagen, 
May Heart van der Putten, Susan-
ne Visser, Karen Koeslag, Sandra 
Biersteker, Lia Wieneke en Ronald 
Monster.
Janna van Zon 
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Zomer bij Radio Aalsmeer
‘That’s Life’ met lokale 
kunst en cultuur
Aalsmeer - De zomervakantie 
staat alweer voor de deur en dat 
geldt dus ook voor de vrijwilli-
ge programmamakers van Ra-
dio Aalsmeer. Week in week uit 
bereiden zij hun programma’s 
voor, nodigen gasten uit en zoe-
ken de items en muziek bij elkaar. 
Zo zijn er de komende tijd her-
halingen van ‘Echt Esther’ te ho-
ren. Maar niet getreurd, vele an-
dere programma’s gaan gewoon 
door tijdens de zomer, net als het 
nieuws, de agenda en de foto’s 
op het televisiekanaal.

‘That’s Life’
Het maandelijkse kunst- en cul-
tuurprogramma met Jenny Piet 
en Wilbert Streng ontvangt don-
derdag Heleen van Haaften van 
KCA en neemt kunstenaars Cari-
na van der Zaag en Emily Melgers 
mee en Ons Tweede Thuis bege-
leidster Marion van der Vlugt 
vanwege hun expositie ‘Het Cir-
cus’ in het Oude Raadhuis. Ver-
der Constantijn Ho�scholte en 
kunstenares Heidi Wallheimer 
over de Flora Botanica in het Flo-
wer Art Museum, bespreken Mar-
jon van der Harst, Arianne van de 
Berg en Karin Borgman hun boek 
over de vrouwelijke cyclus en is 
er live muziek van Anita Sanders. 
Radiotechniek door Dennis Wijn-
hout.

‘Door de Mangel’ 
Zelfs tijdens de zomerperiode 
hoeft u de wekelijkse Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’ niet 

te missen. Gedurende het zomer-
reces zijn er zeven herhalingen. 
Komende maandag 15 juli zal de 
uitzending van 24 september jl. 
met radio-collega, korfballer en 
schooldirecteur Eric Spaargaren 
opnieuw te horen zijn. ‘Door de 
Mangel” is iedere maandag te be-
luisteren tussen 19.00 en 20.00 
uur. Zoals elk programma op Ra-
dio Aalsmeer, is ook deze uitzen-
ding weer terug te luisteren via 
www.radioaalsmeer.nl.

‘Blikopener Radio’
Maandag 15 juli is er weer een 
‘verse’ gast bij Blikopener Radio: 
Eric-Jan Kemp. Hij is belastingad-
viseur en adviseert bedrijven op 
het gebied van ondernemings-
keuze, bedrijfsovername en reor-
ganisaties. “Sommige processen 
zijn traag en dan is ’t mooi als aan 
het einde van de rit het kwart-
je voor de cliënt toch de goede 
kant op valt,” aldus Eric-Jan. Hij 
gaat  blikken openen over do-
cumentaire fotogra�e. Natuur-
lijk hebben de columnisten ook 
weer een inspirerend verhaal. 
‘Blikoper Radio’ is van 18.00 tot 
19.00 uur. Z
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Daar-
naast is de lokale omroep vin-
den op televisie met Tekst TV: ka-
naal 12 van Caiway. Volg Radio 
Aalsmeer ook op Twitter en Fa-
cebook.

Nieuw in aanbod: Boetseren en media

Start korte cursussen bij 
Cultuurpunt na zomer
Aalsmeer - De zomervakantie 
staat voor de deur en dat bete-
kent dat het nieuwe cursusaan-
bod van Cultuurpunt Aalsmeer 
bekend is! Na de zomer start zij 
namelijk weer met verschillen-
de korte, oriënterende cursussen 
voor basisschoolleerlingen in de 
naschoolse tijd. In deze cursussen 
wordt kennis gemaakt met de 
beginselen van muziek, musical, 
ballet, yoga, boetseren en nieu-
we media.
Een paar keer per jaar organiseert 
Cultuurpunt Aalsmeer korte, ori-
enterende cursussen. Cursussen 
als Ontdek je talent op een instru-
ment, toetsen en snaren en mu-
sical zijn al echte ‘all time favori-
tes’ geworden. Maar ieder cursus-
blok probeert het Cultuurpunt 
met vernieuwingen te komen. 
Zo zijn vorig jaar de cursussen 
ballet en yoga toegevoegd aan 
het aanbod. En daar zijn nu ook 
de cursussen boetseren en nieu-
we media bijgekomen. De les-
sen vinden plaats op diverse lo-
caties in Aalsmeer en Kudelstaart 

op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag in de naschoolse 
tijd. Onder andere in The Beach 
Aalsmeer, De Oude Veiling, Place-
2Bieb en De Werkschuit. Het cur-
susaanbod is bedoeld voor kin-
deren van 4 tot en met 12 jaar 
en start in de week van 7 okto-
ber. Uitgebreide informatie over 
de cursussen, zoals dag, tijd en lo-
catie, is te vinden op de website 
van het Cultuurpunt. Ook het in-
schrij�ormulier is daar te vinden. 

Gratis kennismaken
Wil jij cultureel of creatief be-
zig zijn na schooltijd, maar weet 
je nog niet zo goed wat je pre-
cies wilt? Dan ben je op woens-
dagmiddag 11 september tussen 
14.00 en 16.00 uur van harte wel-
kom bij Cultuurpunt Aalsmeer. 
Het Cultuurpunt organiseert die 
middag gratis kennismakings-
workshops. Kom gezellig langs en 
doe mee met yoga, ballet, stop-
motion en meer. Wie weet is het 
iets voor jou, ontdek jij jouw (ver-
borgen) talenten.

Kunst verbindt!
Werken Amazing Amateurs 
vrolijken burgerzaal op
Aalsmeer - Al direct bij het inrich-
ten van de tentoonstelling Ama-
zing Amateurs in de burgerzaal 
van het gemeentehuis werd dui-
delijk hoe belangrijk kunst in de 
openbare ruimte is. Onmiddellijk 
waren er meningen, complimen-
ten en ontstonden er onderlinge 
discussies. Bezoekers die elkaar 
niet kenden raakten in gesprek. 
Hoe zou je nog beter en mooier 
kunnen aantonen dat kunst ver-
bindt! 
Trudy Rothe van de KunstKas se-
lecteerde de tentoongestelde 
foto’s, schilderijen, merklappen 
en tekeningen gemaakt door de 
Amazing Amateurs. Het resultaat 
laat zien hoeveel plezier er be-
leefd wordt aan het creëren van 
kunstwerken. En ook niet te on-
derschatten is de betekenis voor 
de makers om hun creaties te 
kunnen tonen aan een breder pu-
bliek. Die daar dan weer op hun 
beurt - zo blijkt wel - van kunnen 
genieten. Wethouder Wilma Alink 

juicht het dan ook toe dat na de 
Ik Toon maand -  een initiatief van 
het Cultuurpunt en KCA - kunst 
zichtbaar blijft. Gedurende de zo-
mermaanden zijn de werken te 
bekijken in het gemeentehuis.
Janna van Zon 

Droomhuis van Steve Gailey.

Schilderij is van Herman Albers.

Permanent in bloei en Griekse fantasie

Kunstkasten nummer 41 
en 42 opgeleverd!
Aalsmeer - Aalsmeer is weer ver-
rijkt met twee nieuwe kunstkas-
ten. In Kudelstaart en op de Oos-
teinderweg werden elektrici-
teitskastjes omgetoverd tot een 
kunstwerk.
 
Hortensia’s
Bewoners bij de kruising van de 
Hoofdweg en de Ambachtsheer-
weg stuurden via kunstkast.org 
een heel concreet voorstel in: “De-
ze kast staat aan het begin van de 
‘bloemenstraat’; er staan veel kas-
sen langs deze weg en een kunst-
werk met een bloementhema zou 

geweldig zijn! Als jullie er Horten-
siabloemen op willen schilderen 
kunnen we zelfs een paar Horten-
sia’s in de buurt van de kast plan-
ten, zodat de afbeelding opgaat 
in de omgeving.” Kunstenares En-
gelien van der Weijden wilde zich 
hier graag voor inzetten en werd 
aan de opdracht gekoppeld. Met 
al haar ervaring wist ze binnen 
een dag het werk af te ronden en 
voortaan staat deze kast perma-
nent in bloei.   
 
De gekroonde pauw
Kast nummer 42 staat op de Oost-

Wim Buis al 65 jaar lid!
Jubilarissen bij Flora in 
het zonnetje gezet
Aalsmeer - Zondag 7 juli hield 
muziekvereniging Flora ter af-
sluiting van het muzikale seizoen 
2018/2019 haar jaarlijkse bar-
becue. Tijdens deze middag zijn 
Wim Buis en dirigent Dick-Jan 
Veerbeek in het zonnetje gezet 
omdat zij een bijzonder jubileum 
te vieren hadden.
Wim Buis ontving de KNMO-
speld (Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie) vanwege zijn 
65-jarig lidmaatschap van de ver-
eniging. Dick-Jan Veerbeek is in 
1994 bij Muziekvereniging Flo-
ra begonnen als dirigent en is in-
middels al 25 jaar de muzikale lei-
der van het orkest, een mijlpaal 
waar niet ongemerkt aan voorbij 
gegaan kan worden. Beide jubila-
rissen van harte pro�ciat.

Buitenconcert
Maandag 8 juli werd het seizoen 
muzikaal afgesloten met gezelli-
ge muziek op het Ad Verschuren-
plein. Orkest en dirigent gaan ge-
nieten van een welverdiende va-

kantie om medio augustus weer 
te starten met de repetities. Het 
viel overigens voor sommige in-
woners niet mee om op de con-
certlocatie te komen. 

Smal door auto’s en groen
“Wij gingen naar het optreden 
van Flora op het Ad Verschueren-
plein. Aangekomen op het Ro-
bend, nabij de Haya van Some-
renstraat, staan auto’s geparkeerd 
en de bewoners hebben waar-
schijnlijk nog geen tijd gehad 
om de heg te snoeien. De stoep 
is hierdoor bijzonder smal gewor-
den. Het viel niet mee om er langs 
te komen, zeker niet met een rol-
lator”, laat mevrouw A. Jongene-
len in een mailtje weten. Er is een 
foto meegestuurd en inderdaad, 
er zou iets minder over het trot-
toir geparkeerd moeten worden 
en snoeien is geen overbodige 
luxe... Gelukkig is het wel gelukt 
om het concert bij te wonen. Het 
echtpaar heeft een gezellige mu-
ziekavond beleefd.

Rustige avond 
bij zomerbridge

Aalsmeer - Het mooie weer en 
de  halve �nale van de Oranje 
Leeuwinnen zullen er ongetwij-
feld toe bijgedragen hebben 
dat de belangstelling voor het 
zomerbridgen bij BC Onder Ons 
op woensdag 3 juli niet groot 

was. Slechts 15 paren kwamen 
zich aanmelden dat hield in dat 
in een lijn werd gespeeld. Des-
alniettemin werd er volop ge-
streden om de plantjes. De uit-
slag: 1e Agneet van der Goot 
en Wil Jongkind met 62.15%, 2e 
Trees de Jong en Ed Kilian met 
61.67% en gedeeld 3/4 Ariet-
te Tromp en Christa Leuven en 
Gert Wentzel en Lucas Rom-
bouts met 59.38%.

eth ude  bij fici le enin
Dorpshaven Noord met 
komst speeltuin af!
Aalsmeer - Tijdens een zon-
overgoten wijkbarbecue is vori-
ge week zaterdag Dorpshaven 
Noord o�cieel geopend. Met de-
ze voltooiing is een oud en ver-
vallen kassengebied, getransfor-
meerd tot een mooie woonbe-
stemming. Alle bewoners hebben 
hier een �jne Aalsmeerse plek ge-
vonden in soms Scandinavische 
stijl. Reden voor wethouder Ro-
bert van Rijn om aanwezig te zijn 
bij de opening. Samen met twee 
jonge bewoners opende hij de 
speeltuin. Met de realisatie van 
de speeltuin is de wijk nu echt af. 
In het gehele plangebied is een 

grote variatie aan woningen en 
appartementen gerealiseerd die 
maken dat de wijk Dorpshaven 
gewild is, niet alleen door de lo-
catie dicht bij het centrum, maar 
ook vanwege het vele (vaar)wa-
ter in de wijk. “Vorig jaar mocht 
ik hier nog de sleutel overdragen 
aan de laatste woning die opgele-
verd is en nu, met de realisatie van 
de speeltuin is de wijk echt af. Het 
is een mooie wijk geworden waar 
ook veel doorstromers een plek 
hebben gevonden”, aldus wet-
houder wonen Robert van Rijn. “Ik 
wens alle bewoners veel woon-
plezier in deze mooie wijk.” 

einderweg, schuin tegenover Epi-
fanes. De Kunstkast organisatie 
wilde deze kast graag opwaarde-
ren als gebaar naar de verfspon-
sor. Toevallig staat de kast ook 
nog eens naast de entree van de 
Vries. Na overleg met zowel Epifa-
nes als met de Vries hoefde kun-
stenaar Giovanni Margaroli niet 
heel lang na te denken over het 
thema. Het werd: ‘De gekroonde 
pauw’.
 
Inspiratie uit Mythen
“Natuurlijk is het een kast met 
een twist geworden, dus je moet 
wel even blijven staan om de lo-
go’s van beide bedrijven te ont-
waren”, begint Giovanni. “Mijn 
fantasie ging behoorlijk op de 
loop met het thema. Ik had net 
‘Mythen’ gelezen, het boek van 
Stephen Fry over Griekse helden 
en mythen is een onuitputtelijke 
bron voor je fantasie. Het verhaal 
van de reus Argus met de hon-
derd ogen greep me. Vrouwen-
verslinder Zeus had een oogje op 
de mooie Io laten vallen, maar dat 
vond zijn vrouw en dochter Hera 
niet goed. Hera veranderde Io in 
een koe en liet die door de reus 

Argus met de honderd ogen be-
waken. Hermes, boodschapper 
van de goden, god van de han-
del en van de dieven doodde Ar-
gus, bevrijdde Io en bracht haar 
terug naar Zeus. Hera was boos 
en bedroefd en strooide de ogen 
van de dode Argus over de staart 
van haar lievelingspauw. En wat 
die kroon betreft: dat laat ik aan 
je eigen fantasie over”, aldus Gio-
vanni Margaroli, die nog aanvult: 
“Die verf werkt wel ongeloo�ijk 
lekker. Druipt niet, geen strepen, 
trekt helemaal vanzelf strak. Kort-
om, het maken van deze kast was 
een groot plezier.”
 
Ook bij u in de straat
Wilt u zelf ook een mooie be-
schilderde elektriciteitskast in de 
straat? Vraag dan aan uw buren 
of zij dat ook een leuk idee vin-
den en neem contact op met de 
organisatie via kunstkast@hot-
mail.com. Het zou helemaal mooi 
zijn als u zelf wilt schilderen, of 
het samen met de buren doet. 
Geef door om welke kast het gaat 
en de kunstkast organisatie helpt 
u met het maken van de kast, ze 
hoort graag van u!
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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. 

Dineren in wijkpunt 
Voor Elkaer in Kudelstaart
Woensdag 17 juli kunt u
genieten van o.a. een Indiase 
currysoep, stokbrood met 
kruidenboter, gehakt cordon 
bleu, paprikaroomsaus, 
bloemkool met ham en kaas 
saus, pommes duchesse, 

frisse komkommersalade
en een ananas bavarois 
met marasquinsaus 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 19 juli kunt u
genieten van o.a. een
Chinese kippensoep, 
stokbrood met kruiden-
boter, Indische rijsttafel, 
kipsaté, rendang, kipkerrie, 
babi pangang, loempia, 
atjar, cassave, kroepoek,                                                                                                           
bananenijs met pisang 
ambon saus met slagroom 
naar keuze voor € 14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.
op woensdag- en vrijdag- 
middag kunt u genieten van 
een lunch van de lunch-
kaart van 12.00-14.00 uur. 
's Avonds kunt u genieten van 
een warme 3 gangendiner.

Activiteiten overzicht

Diverse cursussen bij muziekschool
Nieuwe lesruimte voor 
Spelenderwijs
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 6 juli heeft muziekschool 
Spelenderwijs te Kudelstaart het 
schooljaar op bijzondere wijze af-
gesloten. In het bijzijn van leerlin-
gen en genodigden werd aan de 
Kudelstaartseweg 203 door mid-
del van het doorknippen van een 
lint en het laten knallen van bal-
lonnen de nieuwe lesruimte o�  -
cieel geopend! Aansluitend heb-
ben de leerlingen op dezelfde lo-
catie een tuinconcert gegeven. 
Hoewel de weergoden niet hele-
maal meewerkten zat het publiek 
lekker droog en werd er door 
de kinderen enthousiast gemu-
siceerd op blok� uit, toetsen en 
cimbaal (schootharpje). Alle aan-
wezigen genoten zichtbaar en elk 
optreden werd dan ook beloond 
met een welverdiend applaus! 
Bij muziekschool Spelenderwijs 
is het mogelijk om individuele 
of kleine groepslessen te volgen 
op toetsen, blok� uit of cimbaal 
(schootharpje). Daarnaast biedt 
de muziekschool diverse cursus-
sen aan.
Met de komst van de nieuwe les-
ruimte gaat de opzet en de locatie 
van de cursus muziek op schoot 
(0 tot 4-jarigen met (groot)ou-
der veranderen. Ook deze cursus 
zal daar namelijk gaan plaatsvin-
den en er is ruimte voor maximaal 

vier koppels per groep. Een klei-
ne intieme zetting dus met veel 
persoonlijke aandacht! De cursus 
gaat van start vanaf 18 septem-
ber op woensdag, donderdag en 
vrijdag. Daarnaast zijn er nu mo-
gelijkheden voor nieuwe cur-
sussen: een muzikale korte cur-
sus voor kleuters, een basiscur-
sus muziek voor kinderen van 6 
tot 9 jaar met veel aandacht voor 
zang en het aanleren van het no-
tenschrift en tevens is er de mo-
gelijkheid voor zangworkshops 
voor kinderen en volwassenen in 
kleine groepjes (maximaal 4). 

‘Schoolmuziek’
De muzieklessen van muziek-
school Spelenderwijs worden 
verzorgd door Irma Zethof. Zij 
heeft ‘schoolmuziek’ gestudeerd 
aan het Conservatorium te Am-
sterdam; een brede opleiding die 
onder andere gericht is op het 
geven van muzieklessen in het 
basis- en voortgezet onderwijs. 
Naast het geven van muziekles-
sen dirigeert zij verschillende ko-
ren in de regio, waaronder pop-
koor Soundsation en vrouwen-
koor Vivace. Voor meer informa-
tie over de muzieklessen en cur-
sussen kan contact opgenomen 
worden met Irma via de website 
van muziekschool Spelenderwijs.

Marktplein in winkelcentrum
Vrijdag 2e ‘Kudelstaart 

gaat lokaal markt’
Kudelstaart - Op vrijdag 12 ju-
li wordt voor de tweede maal 
de ‘Kudelstaart gaat lokaal 
markt’ gehouden. De winke-
liers van winkelcentrum Ku-
delstaart willen de kleine (in-
ternet) ondernemers een kans 
geven om zich te presente-
ren op een groter podium. Het 
winkelcentrum zal van 11.00  
tot 17.00 uur omgetoverd zijn 
in een gezellig marktplein. Er is 
van alles te vinden, variërend 
van dames die zelf hun kinder-

kleding ontwerpen tot de Am-
bachtsroute, een bierbrouwe-
rij en kampeerspullen. In de 
marktkramen wordt echt van 
alles verkocht en uiteraard ver-
tellen de ondernemers graag 
over wat ze doen, waar ze wer-
ken en hoe eventueel de vol-
gende keer iets besteld kan 
worden. 
Loop gezellig dus even langs 
vrijdag 12 juli tussen 11.00 en 
17.00 uur in het winkelcen-
trum van Kudelstaart. 

Vakantieapp van de bibliotheek
Een zomer vol lees- en 
luisterplezier
Aalsmeer - Met de Bibliotheek 
lees en luister je jezelf helemaal 
ontspannen deze zomer. De Va-
kantieBieb-app en de LuisterBieb-
app bieden een aantal gratis titels 
voor zowel leden als niet-leden. 
Lenen mag tijdens de zomer ex-
tra lang en is er een speciaal zo-
merprogramma voor kinderen en 
volwassenen. Wanneer je je voor-
bereidt op een week of twee ge-
nieten dan zit je ko� er vaak al snel 
vol. Als je dan ook nog een lees-
monster bent of niet kunt kiezen 
welke boeken je meeneemt, is het 
� jn als je een aantal boeken digi-
taal kunt meenemen. Dankzij de 
apps van de Bibliotheek ga je op 
reis met duizenden mooie verha-
len in je ko� er. Met de gratis Va-
kantieBieb-app maak je tijdens de 
vakantie gratis kennis met digi-
taal lezen. De app heeft zo’n vijf-
tig toptitels en is ook te gebruiken 
als je nog niet lid bent. Neem je 
een abonnement bij de bieb, dan 
heb je toegang tot de gehele col-
lectie van 27.000 e-books. Sluit jij 
liever je ogen wanneer je van een 
mooi verhaal geniet? Dan biedt 
de LuisterBieb-app uitkomst. Plug 
je koptelefoon in en droom weg 
terwijl je luistert naar verhalen als 
‘De Buitenjongen’ van Paulo Cog-
netti.

Abonnement in de zomer
Met de nieuwe abonnements-
vorm ‘Maandje Bieb’ is het ook 
mogelijk om alleen voor de zo-
mer een lidmaatschap af te slui-
ten. Een abonnement kost maar 
€4 per maand en is maandelijks 
opzegbaar. Voor twee euro meer 
heb je de onbezorgde variant. 
Hiermee mag je je boeken zes 
weken thuishouden en betaal je 
geen boetes.

Zomeractiviteiten
Naast de collectie van de Biblio-

theek biedt het lidmaatschap ook 
� inke korting op de deelname aan 
activiteiten. Voor volwassenen or-
ganiseert de Bibliotheek deze 
zomer bijvoorbeeld de Zomer-
schrijftafel waarbij deelnemers 
aan de hand van korte opdrach-
ten schrijven over wat er in ze om-
gaat. Voor kinderen zijn er in ju-
li en augustus extra veel Maak-
plaats-activiteiten, workshops en 
voorleessessies. Kijk voor het zo-
merprogramma op www.debibli-
otheekamstelland.nl/zomer 

Voorkom leesachterstand
Connie Fransen, jeugdspecia-
list bij de Bibliotheek, heeft nog 
een belangrijke boodschap voor 
ouders: “Heb je jonge kinderen? 
Zorg er dan voor dat je met je ge-
zin lekker veel gaat lezen in de va-
kantie. Zo voorkom je dat je kind 
tijdens de zomer achteruit gaat 
qua leesniveau. Het is ook nog 
eens een van de leukste bezig-
heden op vakantie. Ontdek je het 
plezier van lezen al op jonge leef-
tijd, dan heb je daar de rest van je 
leven plezier van.” 
Connie is vorige maand genomi-
neerd voor beste jeugdspecia-
list van Nederland. Kinderen kun-
nen een speciale ‘zomerlees’-bin-
gokaart ophalen in de Bibliotheek 
waarmee ze worden aangemoe-
digd om meer te lezen.

Genieten van een fantastisch uitzicht!

Watertoren in juli iedere 
zondagmiddag geopend

Aalsmeer - De komende drie 
zondagmiddagen (14, 21 en 28 
juli) is de Aalsmeerse watertoren 
van 13.00 tot 17.00 uur geopend 
voor het publiek. Het unieke rijks-
monument aan de oever van de 
Westeinderplassen werd vroeger 
gebruikt als drukverhoger binnen 
het drinkwater leidingsysteem. 
Per begin jaren negentig van de 
vorige eeuw was dit niet meer 
nodig en na jaren van stilstand 
is deze fraaie toren een rijksmo-
nument geworden en uitgebreid 
gerenoveerd. Hierdoor kan ieder-
een, die dat wil, naar boven klim-
men en genieten van het fantas-
tische uitzicht over de hele regio 
(360 graden). Wil men de trappen 
beklimmen naar circa 50 meter 
hoogte dan is de entree voor kin-
deren slechts 1 euro en voor vol-
wassenen 2 euro.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK is op woensdag 24 
juli vanaf 14.00 uur in het Paro-

chiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 3 juli is gewon-
nen door Loek Pieterse met 5425 
punten. Op twee is Leo Ton ge-
eindigd met 5098 punten, op drie 
Thea Reuling met 5080 punten en 
plaats vier is behaald door Jo de 
Kruijf met 4911 punten. 

Mountainbike 
gestolen

Aalsmeer - Vrijdagavond 5 ju-
li is tussen 23.00 en 00.00 uur de 
mountainbike van Barry Noord-
man gestolen uit de Seringen-
straat. Het betreft een Cannon-
dale Jekyll, kleur wit, met een 
Lefty voorvork. Het is een uniek 
exemplaar qua kleurstelling .
Op het frame staat nummer 201 
met de naam van Barry er onder. 
Uiteraard is er aangifte gedaan bij 
de politie, maar wie meer weet 
kan ook (graag zelfs) contact op-
nemen met Barry Noordman via 
06-42141508. De politie is bereik-
baar via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000.

Muziekavond 
bij Inner-Art

De Kwakel - Zorgboerderij Inner-
Art organiseert een gezellige mu-
ziekavond met Niek Vianen op 
donderdag 18 juli. Natuurlijk zul-
len er lekkere hapjes en drankjes  
verkrijgbaar zijn. Kom voor een 
praatje, de muziek en wie weet 

een dansje. De muziekavond is 
van 19.30 tot 22.00 uur, zaal open 
van 19.15 uur. Zorgboerderij In-
ner-Art is gevestigd aan de Vuur-
lijn 36. De entree is vrij voor deel-
nemers van de zorgboerderij. Aan 
bezoekers van buitenaf is de toe-
gangsprijs 5 euro. Graag aanmel-
den voor 11 juli als je erbij wilt 
zijn per email mijnesinner-art@
outlook.com of telefonisch via 
0297-563753.
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o fie dr n en 
n t a en

Rijsenhout - Dinsdag 16 juli zijn 
belangstellenden weer hartelijk 
welkom in het Lichtbaken. De ge-
zamenlijke kerken bieden een ge-

uurt  voor 
w  ater unt

Aalsmeer - Peter van Hulsen is 
voorzitter van de VVE Watermunt, 
de  ‘buurtvereniging’ voor de be-
woners van het Maarse & Kroon-
hof. Peter is nu een actie gestart 
om een buurt AED te laten instal-
leren in Stommeer Zuid. De eerste 
sponsor is al binnen voor een be-
drag van ruim 1.000 euro. De AED 
wordt ook inzetbaar voor een ge-
deelte van de Ophelialaan, een 
stukje Hortensialaan en het Anjer-
hof. Het doel is om zo snel moge-

‘Mag ik Meedoen?’
Voorlee voor tell n  toert 
lan  v er l ot e en
Amstelland - Het muzikale voor-
leesspektakel ‘Mag ik Meedoen’ 
doet deze zomer alle vier de ves-
tigingen van Bibliotheek Amstel-
land aan. De gratis voorstelling is 
speciaal voor kinderen van 2 tot 
en met 6 jaar. Op maandag 15 ju-
li is als eerste Bibliotheek Amstel-
veen Stadsplein aan de beurt. 
Van 11.15 tot 11.45 uur brullen 
de leeuwen erop los en vullen 
de olifanten de zaal met hun lui-
de getrompetter. Eend wil graag 

meedoen maar met zijn gekwaak 
maakt hij maar weinig indruk op 
de grote dieren. Beleef mee hoe 
eend niet opgeeft en op creatie-
ve manieren zijn plekje probeert 
te veroveren in de groep. De an-
dere voorstellingen zijn op 16 ju-
li in Uithoorn, op 21 augustus in 
Aalsmeer en op woensdag 28 au-
gustus in Amstelveen Westwijk. 
Kijk op de website voor de tijden: 
www.debibliotheekamstelland.
nl. De toegang is gratis.

tichtin  e al enefiet alsmee
ouw laat te watertan  

n o an  van tart
Aalsmeer - Bewoners van het 
bergdorpje Tobang in Nepal 
moeten uren lopen voor water. 
Vaak wordt water getapt bij ver-
vuilde bronnen. Stichting Nepal 
Bene�et Aalsmeer (NBA) helpt de 
ruim 300 inwoners met de bouw 
van 33 water opvangtanks in drie 
fases. Er is door NBA nu voldoen-
de geld opgehaald om te starten 
met de bouw van de laatste 11 
tanks. Elke watertank vangt 6000 
liter regenwater op en kost circa 
1000 euro om te bouwen. Vorig 
jaar en dit jaar was NBA actief om 
voor dit mooie en nuttige project 
geld in te zamelen. Om het werk-
baar te houden bestaat de geld-
inzameling en bouw van de 33 
tanks uit drie delen. 

Samen met bewoners
De lokale bevolking helpt mee 
met de bouw van de watertanks. 
Dit is belangrijk omdat zij ook di-
rect leren hoe ze met de tanks 
moeten omgaan en hoe ze deze 
op een goede manier kunnen on-
derhouden.

Vele sponsors
Na een bene�etconcert in okto-
ber 2018 was er voldoende geld 
voor de bouw van de eerste 11 
watertanks. Begin dit jaar start-
te de bouw van de tweede se-
rie dankzij donaties bedrijven en 
particulieren. Naast de inzamel-
acties, krijgt NBA ook steun van 

Wilde Ganzen. Voor iedere euro 
die de Stichting ophaalt legt Wil-
de Ganzen nog eens halve euro 
bij. Daarnaast gaf Ontwikkelings-
samenwerking Aalsmeer �nanci-
ele steun.

Reuze stap
“Wij zijn ontzettend blij met alle 
giften en donaties”, vertelt Joke 
van der Zwaan, voorzitter van Ne-
pal Bene�et Aalsmeer. “Voor de 
bewoners van Tobang is dit een 
reuze stap. Ze hebben nu schoon 
water waar ze geen uren voor 
hoeven te lopen. We bedanken 
iedereen die heeft geholpen de 
bouw van de watertanks moge-
lijk te maken.” Meer weten? Ne-
pal Bene�et Aalsmeer is bereik-
baar via 06-23861976 of via info@
nepalbene�etaalsmeer.nl. Kijk 
voor meer informatie op de nieu-
we website www.nepalbene�e-
taalsmeer.nl. 

e ende mste damse s l
 euro van otar  

voor er en t t n
Aalsmeer - Dinsdagavond 2 juli 
konden voorzitter Ruud Hogen-
boom van Rotary Club Aalsmeer-
Uithoorn en toernooidirecteur 
Erik Schuiteman van dezelfde 
club in het Amsterdamse Bos een 
cheque van 60.000 euro over-
handigen aan Inge Huitinga, di-
recteur van de Nederlandse Her-
senbank (NHB). Het geld wordt 
besteed aan speciaal onderzoek 
naar de verschillen tussen een 
medische diagnose bij leven en 
het beeld dat de hersenen na 
overlijden tonen. Doel is het vin-
den van oplossingen voor neu-
rologische en psychiatrische her-
senziekten zoals bijv. de ziekte 
van Parkinson en dementie.

Verrassingen onderweg
Het bedrag werd dinsdag bijeen-
gebracht tijdens de negende edi-
tie van het Amsterdamse Bos Golf 
(ABG). De leden van de Rotary 
Club Aalsmeer-Uithoorn hadden, 
in samenwerking met het Am-
sterdamse Bos, het bos voor één 
dag omgetoverd in een heuse 18 
holes-golfbaan. 
In totaal streden 27 �ights om de 
grote wisselbokaal, en werden 
25 mensen middels een clinic de 
eerste basisprincipes van de golf-
sport door pro  Arjan van Hou-
ten van golfschool Liemeer bij-
gebracht. Het ongewone en uit-
dagende karakter van de baan 
werd zeker tot uitdrukking ge-
bracht door de vele culinaire ver-
rassingen en verrassende obsta-
kels. De hoofdsponsor van het 
evenement was Largo Travel. Lar-
go is een luxe vakantie label. Het 
richt zich op het aanbieden van 
op maat gemaakte full- service 
vakanties. 

De cheque
Het avondprogramma bestond 
uit een food court waar regiona-
le ondernemers voor en exquise 
diner zorgden. Gert Stronkhorst 
traiteur-keurslager, Ad Bocxe van 
Bistro9, Dennis Wiersema van 
de Wijnschuur en Gerrit Verweij 
en Frank Tulp van het Rechthuis 
eten en drinken droegen op fan-
tastische wijze hun steentje bij. 
De dag werd afgesloten met een 
veiling voorzien van spectaculai-
re kavels, een loterij en de prijs-
uitreiking. De overhandiging van 

de cheque van 60.000 euro vorm-
de het klapstuk van de avond. 
De Nederlandse Hersenbank bij 
monde van Inge Huitinga was 
diep onder de indruk en heel blij 
met deze opbrengst. In de afgelo-
pen drie jaar dat de NHB het goe-
de doel was van het Amsterdam-
se Bos Golf, is de teller komen te 
staan op 155.000 euro. Met dit 
enorme bedrag is het instituut 
al druk in de weer met bovenge-
noemd onderzoek en maakt het 
ook een groot verschil.

Vrijwilligers en sponsoren
Dit unieke evenement kan niet 
gerealiseerd worden zonder de 
onmisbare sponsoren en ruim 
70 vrijwilligers. Horecamedewer-
kers, mensen die de baan aan-
leggen, administratieve krachten, 
kontakten met de sponsoren, me-
dische diensten, marshall’s, ge-
luid en beeldtechnici, enz. Alle-
maal hebben ze een enorme bij-
drage geleverd aan het eindre-
sultaat. Grote dank is het ABG de-
ze vrijwilligers dan ook verschul-
digd. De vele sponsoren heb-
ben voor een fantastische sfeer 
en op een geweldige manier bij-
gedragen aan de hoogte van de 
cheque.

De historie
Het ABG heeft in 2011 haar 1e 
editie gehad. De samenwerking 
met het Amsterdamse bos is ont-
staan toen Rotary Aalsmeer-Uit-
hoorn 2 Bosmobielen doneerde 
aan het bos. Mensen die slecht 
ter been zijn kunnen met de zes 
persoons Bosmobielen een be-
geleide ‘wandeling’ maken. Hier-
voor inschrijven kan via de web-
site www.bosmobiel.nl. 
Binnen de Rotary club ontstond 
na de donatie het idee om in het 
bos te golfen voor goede doelen. 
En aldus geschiedde. Volgend 
jaar op 30 juni 2020 viert het ABG 
haar tweede lustrum. Volgens de 
organisatoren gaat dit een bij-
zondere editie worden. De eerste 
enthousiaste deelnemers heb-
ben zich al ingeschreven. Ga voor 
meer informatie over of inschrij-
ven voor de tiende editie van het 
Amsterdamse Bos Golf naar de 
website www.amsterdamsebos-
golf.nl of stuur een email naar in-
fo@amsterdamsebosgolf.nl.

lijk het benodigde geld op te ha-
len, zodat ook in dit gedeelte van 
Aalsmeer een eigen AED apparaat 
bij de hand is in geval van nood. 
“De vrijwillige AED nooddienst is 
immers opgeheven in de Stom-
meerwijk en elke seconde telt bij 
werkelijke inzet. De Ambulance 
die uit Amstelveen moet komen is 
vaak te laat, dus met een AED kun-
nen we echt levens redden”, be-
krachtigt Peter zijn verhaal. Kijk 
voor meer informatie of (liever) 
sponsoring op: www.buurtaed.nl/
project/buurtaed-voor-maarse-
kroon-hof-1431-aalsmeer of neem 
telefonisch contact op met Peter 
van Hulsen via 06-22690272.

zellige morgen aan. Om 10.00 uur 
staat de ko�e/thee klaar. Kerke-
lijk gebonden of niet, iedereen 
kan/mag vrijblijvend aanschui-
ven. Rond half twaalf gaat ieder 
weer naar huis. Verdere informa-
tie bij Klaas Kersloot via 0297-
323774 of bij Gre Tuinstra via 
0297-331545

aaltjes en aan ak h teve schillen ijdst aat
en olle e dat door a t 

en e ndel  een  et  doet
Aalsmeer - Het was druk rond de 
panelen die maandagavond 1 ju-
li stonden opgesteld in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. 
De bezoekers kwamen voor de 
plannen voor een aantrekkelijker, 
bereikbaarder en herkenbaar-
der Aalsmeer Centrum. De eerste 
geïnteresseerden waren al ruim 
voor de o�ciële openingstijd bin-
nen om hun vragen te stellen en 
reacties te geven. “We zijn blij dat 
er nu iets gebeurd”,  was een veel-
gehoorde zin. Alle onderdelen 
van het ontwerp Centrumvisie en 
het ontwerp Beeldkwaliteitsplan 
Aalsmeer Dorp werden gepre-
senteerd op tekeningen en met 
behulp van animaties. Zo kon je 
in één oogopslag de toekomsti-
ge verkeersstroom en verkeersaf-
wikkeling rond het Raadhuisplein 
meebeleven. Op overzichtelijke 
kaarten en sfeerimpressies kon-
den de bezoekers het beeld van 
het toekomstige centrum al een 
beetje ervaren. 

Veel positieve reacties
De bezoekers van de informatie-
markt dachten allemaal enthou-
siast mee over de plannen. Het 
college heeft de ambitie het cen-
trum van Aalsmeer te ontwikke-
len tot een aantrekkelijke, her-
kenbare en karakteristieke plek: 
zowel functionele als specialis-
tische detailhandel, cultureel 
maatschappelijke functies en 
horeca. Vragen daarover waren 
vooral gericht op de toekomst 
van de winkeliers en de huidige 
leegstand. 
Dat de Zijdstraat buiten de laad- 
en lostijden wordt afgesloten met 
paaltjes was voor veel vragenstel-
lers een welkom antwoord op de 
overlast van laden en lossen. Ook 
de aanpak van de hoogteverschil-

len in de winkelstraat werd zeer 
op prijs gesteld. 

Vrachtverkeer en 30 km zone
Een college dat “goed doorpakt” 
en “eindelijk eens iets doet” werd 
veel gezegd. Maar ook “maak als-
jeblieft van de hele Stommeer-
weg een 30 km zone” en “graag in 
de toekomst geen vrachtverkeer 
door de Dorpsstraat”. Een aantal 
mensen maakte gebruik van de 
reactieformulieren om hun tips 
en suggesties door te geven. De 
aanwezige wethouders Robert 
van Rijn en Robbert-Jan van Duijn 
werden veel aangesproken. Soms 
door mensen die zich afvragen of 
er nog wel invloed valt uit te oefe-
nen op de plannen. Het antwoord 
daarop is een volmondig ja. “Het 
plan staat uiteraard in grote lij-
nen vast na de uitgebreide parti-
cipatie die er al is geweest”, stel-
len de wethouders. “Maar we zijn 
ervan overtuigd dat de vele zin-
nige suggesties en opmerkingen 
die er nu zijn gekomen het plan 
alleen maar beter maken. Dit col-
lege wil snel aan de slag.” 

Reageren/inzien
De plannen zijn te vinden op 
www.aalsmeer.nl/Centrumvisie 
en www.aalsmeer.nl/Beeldkwali-
teitsplanAalsmeerDorp. Iedereen 
die de plannen op papier wil in-
zien kan tot en met 19 juli terecht 
bij de centrale balie in het ge-
meentehuis in Aalsmeer aan het 
Raadhuisplein 1. Reacties op de 
plannen zijn uiteraard nog altijd 
welkom. Dit kan ter attentie van 
B&W via e-mail naar projecten.
aalsmeer@amstelveen.nl , of per 
brief naar postbus 4, 1180 BA in 
Amstelveen. Op de brief schrijft u 
waarop u wilt reageren (Centrum-
visie of Beeldkwaliteitsplan). 

itn di in  ministe  en weede ame
o  ol ervaren  n 
al eer en udel taart

Aalsmeer - Op 5 juli heeft de Mi-
nister van Infrastructuur & Water-
staat een brief aan de Tweede Ka-
mer gestuurd over de toekomst 
van de luchtvaart in Nederland. In 
de brief stelt de minister dat het 
aantal vliegtuigbewegingen rond 
Schiphol onder voorwaarden mag 
groeien van maximaal 500.000 
naar maximaal 540.000 per jaar. 
Deze groei van het aantal vlieg-
tuigbewegingen zal tot een ver-
slechtering van de leefbaarheid 
in de gemeente Aalsmeer leiden. 
Naar aanleiding daarvan heeft de 
gemeenteraad de burgemeester 
verzocht bijeen te komen in een 
extra raadsvergadering. In deze 
vergadering, die plaats gaat vin-

den op donderdag 11 juli, zal een 
actualiteitendebat gevoerd wor-
den over de situatie. 

Behoud Woongenot 
De fracties zullen ieder hun stand-
punt aangeven met als doel om 
te komen tot een gepaste reactie 
naar de minister en de Tweede Ka-
mer. De vertegenwoordigers van 
de raadsfracties gaan een dag eer-
der (woensdag 10 juli) in gesprek 
met bewoners-vertegenwoordi-
gingen, zoals de vereniging ‘Be-
houd Woongenot Aalsmeerbaan 
(BWA)’ en de vereniging ‘Vlieg-
tuighinder Westeinder’. De input 
die uit deze gesprekken naar vo-
ren komt, zal de gemeenteraad 

evendi  te as  het len lein
e ell e tweede ed t e 

van roe  al eer
Aalsmeer - De wens om van het 
Molenplein een levendig hore-
caplein te maken, is één van de 
items die is opgenomen in de 
Centrumvisie en menig inwo-
ner graag verwezenlijkt ziet. Tij-
dens de presentatie van het plan 
om het Centrum aantrekkelij-
ker en levendiger te maken, kre-
gen de verantwoordelijke wet-
houders Robert van Rijn en Rob-
bert-Jan van Duijn een groot aan-
tal complimenten. “Eindelijk gaat 
daad bij woord gevoegd worden.” 
Maar kunnen de twee ook tove-
ren? Het leek er vrijdag 5 juli wel 
even op: Een heel gezellig aan-
gekleed Molenplein waar heer-
lijke hapjes en drankjes geser-
veerd werden. Er klonk muziek 
en er werd duidelijk genoten van 
verschillende plaatselijke specia-
liteiten. Het was de tweede edi-

tie van Proef Aalsmeer. Een culi-
naire activiteit van Ondernemers-
vereniging Meer Aalsmeer in sa-
menwerking met Stichting ko-
renmolen De Leeuw. Voor dit eve-
nement konden in de maand ju-
ni toegangskaarten met korting 
gespaard worden middels een 
stempelactie. Bij aankoop van 
een product in een winkel in het 
Centrum werd een stempel ge-
geven en bij een volle kaart (vijf 
stempels) kon een toegangskaart 
aangeschaft worden voor slechts 
10 euro (in plaats van 15 euro). En 
dat de animo hier groot voor was, 
bleek vrijdag wel tijdens Proef 
Aalsmeer. Een vol plein met vro-
lijke bezoekers, die zichtbaar ge-
noten van de lekkere hapjes en 
van elkaar. Tweede editie Proef 
Aalsmeer: Weer geslaagd!
Foto: www.kicksfotos.nl

meenemen in verdere acties. Na 
een eerste reactie richting de mi-
nister en de Tweede Kamer wil de 
gemeenteraad na het zomerreces 
een bijeenkomst organiseren over 
de vlieghinder.

Bezoek Tweede Kamer
Inmiddels heeft de gemeenteraad 
Tweede Kamerleden en de minis-
ter uitgenodigd om in Aalsmeer 
en Kudelstaart ter plekke de over-
last van Schiphol te ervaren. Daar-
naast is er het plan voor en bezoek 
van de raad aan de Tweede Kamer 
om de leefbaarheid van Aalsmeer 

en Kudelstaart onder de aandacht 
te brengen. 

Extra raadsvergadering
Geïnteresseerd om de vergade-
ring bij te wonen? Inwoners zijn 
als toehoorder van harte welkom 
om deze op donderdag 11 juli van-
af 20.00 uur op de publieke tribu-
ne in de raadzaal van het gemeen-
tehuis bij te komen wonen. Inspre-
ken is niet mogelijk. De beide bij-
eenkomsten (woensdag en don-
derdag) zijn ook te volgen via de 
livestream vanaf de gemeentelij-
ke website of achteraf terug kijken. 
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Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg en Waterhoenstraat

Wegwerkzaamheden voor 
veilige schooloversteek
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland gaat tussen 17 en 24 juli 
een aantal verkeersmaatregelen 
uitvoeren bij de kruising van de 
Burgemeester Kasteleinweg met 
de Zwarteweg en bij de over-
steek van de Zwarteweg en de 
Waterhoenstraat. Deze maatre-
gelen dragen bij aan een veilige 
oversteek van de Burgemeester 
Kasteleinweg en Zwarteweg voor 
kinderen die na de zomervakan-
tie naar de nieuwe school IKC Tri-
ade gaan. Doorgaand verkeer 
op de Burgemeester Kastelein-
weg blijft tijdens de werkzaam-
heden mogelijk over één rijbaan. 

Doorgaand wegverkeer (richting 
Aalsmeer) wordt via de ande-
re rijbaan langs de werkzaamhe-
den geleid. Verkeer op de Burge-
meester Kasteleinweg uit de rich-
ting Aalsmeer en Uithoorn rich-
ting Zwarteweg wordt omgeleid 
via de Ophelialaan en de 2e J.C. 
Mensinglaan. Fietsers en voet-
gangers steken over met behulp 
van verkeersregelaars. Alle bus-
sen blijven op de normale ver-
trektijden rijden en maken ge-
bruik van tijdelijke bushaltes. 

Schoolzone 
Van woensdag 17 tot en met 
woensdag 24 juli voert de aanne-
mer op werkdagen tussen 06.00 
en 18.00 uur verkeersmaatrege-
len uit op de Zwarteweg en de 
Waterhoenstraat. De werkzaam-
heden bestaan uit het maken van 
een veilige �etsoversteek op de 
Zwarteweg naar de Waterhoen-
straat, inrichten van een school-
zone, het aanbrengen van mar-
kering op de weg, plaatsen van 
Nijntje-borden en het plaatselijk 
verbreden van het �etspad. 
Indien door onvoorziene om-
standigheden werkzaamhe-
den uitlopen of niet door kun-
nen gaan, dan worden deze uit-
gevoerd tussen 25 en 31 juli (ook 
overdag).

Aanleg HOVASZ
In mei 2019 heeft de provincie 
de aanleg van de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding tus-
sen Aalsmeer en Schiphol-Zuid 
(HOVASZ) de�nitief gegund. Mo-
menteel werkt de aannemer zijn 
plannen verder uit. Na de zomer-
vakantie stelt de aannemer zich 
voor aan de omgeving tijdens 
een inloopbijeenkomst en pre-
senteert hij zijn plannen en plan-
ning. Naar verwachting is het he-
le project eind 2021 gereed. HO-
VASZ is een project van de Ver-
voerregio Amsterdam, de pro-
vincie Noord-Holland en de ge-
meenten Aalsmeer, Haarlemmer-
meer en Uithoorn. De provincie 
verzorgt namens de partijen de 
uitvoering.

Samenwerking Rijk en Metropoolregio Amsterdam

Woondeal voor meer 
betaalbare woningen
Aalsmeer - Het Rijk en de Me-
tropoolregio Amsterdam (MRA) 
gaan een langjarige samenwer-
king aan om het woningtekort 
terug te dringen en te zorgen 
voor een structureel voldoende 
betaalbaar woningaanbod. Tot 
2025 kan de regio er met de inzet 
van het Rijk ruim 100.000 wonin-
gen bijbouwen. De partijen heb-
ben afgesproken te zoeken naar 
zowel oplossingen voor het be-
taalbaar houden van de bestaan-
de woningvoorraad als voor vol-
doende investeringscapaciteit 
van woningcorporaties. 
Het Rijk ondersteunt met experti-
se, aanpassingen in wet- en regel-
geving en geld voor pilots rond 
bijvoorbeeld de aanpak van ma-
la�de huisjesmelkerij. Dat staat 
in de Woondeal Metropoolregio 
Amsterdam de minister Ollong-
ren (BZK) en burgemeester Halse-
ma van Amsterdam, als voorzitter 
van de MRA op vrijdag 5 juli on-
dertekenden. Het is de laatste uit 
een serie van vijf woondeals die 
de minister heeft gesloten met 
de regio’s waar de woningmarkt 
het meest gespannen is.

Prijzen blijven stijgen
De keerzijde van de populariteit 
van de regio Amsterdam zijn de 
hoge prijzen van huur- en koop-
woningen. Ondanks de bouw van 
bijna 50.000 woningen in de af-
gelopen drie jaar blijven de prij-
zen stijgen en kunnen vooral jon-
ge huishoudens geen betaalbaar 
huis vinden. Rijk en regio heb-
ben daarom in de woondeal af-
gesproken zich in te zetten voor 
het realiseren én behouden van 
betaalbare woningen, ook in het 
middensegment. De aanstaande 
wetswijziging waardoor corpora-
ties makkelijker middenhuur kun-

Benzine uit 
auto’s gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
donderdag 4 op vrijdag 5 
juli zijn drie auto’s bestolen 
van benzine. De benzine-
vulslang is door de dieven 
doorgesneden waardoor de 
benzine opgevangen kon 
worden. De drie auto’s, twee 
Fiat’s 500 en een Nissan Mi-
cra, stonden allen gepar-
keerd in de Marsstraat in de 
Hornmeer.

Schaap uit 
sloot gered

De Kwakel - Op zaterdag 
6 juli om kwart over vier in 
de middag kreeg de brand-
weer een melding dat er een 
schaap in de sloot naast de 
Vuurlijn stond. De brand-
weer van Aalsmeer is een 
kijkje gaan nemen. Om het 
schaap op het droge te krij-
gen, zijn enkele brandweer-
lieden ook het water inge-
gaan. Het is gelukt het dier 
op de kant te krijgen. Het 
schaap is niet gewond ge-
raakt, maar had natuurlijk 
wel een nat ‘pak’.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 6 
juli is tussen half tien in de 
ochtend en kwart voor ze-
ven ‘s avonds een �ets gesto-
len vanaf de Zwarteweg. De 
stads�ets is van het merk Ba-
tavus, is zwart van kleur en 
heeft voorop een bagage-
rek. Het framenummer ein-
digt op 570. De politie ziet 
weer een stijging van dief-
stallen en �etsen. Met na-
me elektrische �etsen zijn in 
trek. Inwoners wordt aange-
raden om (elektrische) �et-
sen goed af te sluiten en als 
mogelijk met een extra slot 
vast te maken aan de stal-
ling. 

Afslaand verkeer naar de Zwar-
teweg wordt omgeleid. In het 
weekend wordt er niet gewerkt 
en geldt er géén omleiding. Wet-
houder, verkeer Robert van Rijn: 
“Veiligheid voor de schoolgaan-
de kinderen is van groot belang. 
Daarom is in goed overleg met 
directie van Triade en een verte-
genwoordiging van ouders ge-
sproken over de schoolroutes 
naar de nieuwe school. Er is een 
mooie oplossing gevonden die 
de veiligheid van de oversteken-
de kinderen zoveel mogelijk on-
dersteunt.”

Voorbereiding
Donderdag 11 juli voert de aan-
nemer van 09.00 tot 15.00 uur 
de eerste voorbereidende werk-
zaamheden uit op de Burge-
meester Kasteleinweg, ter hoog-
te van de Zwarteweg. De aanne-

mer asfalteert een deel van de 
middenberm en plaatst tijdelij-
ke bushaltes. Het wegverkeer op 
de Burgemeester Kasteleinweg 
wordt in beide richtingen van 
twee naar één rijstrook geleid. 
Fietsers en voetgangers onder-
vinden geen hinder.

Kruispunt Zwarteweg
Van woensdag 17 tot en met vrij-
dag 19 juli werkt de aannemer 
van 06.00 tot 18.00 uur aan de 
noordelijke rijbaan van het kruis-
punt Burgemeester Kasteleinweg  
en de Zwarteweg. Van maandag 
22 tot en met woensdag 24 ju-
li  worden tussen 06.00 en 18.00 
dezelfde werkzaamheden uitge-
voerd aan de zuidelijke rijbaan. 
De werkzaamheden bestaan uit 
de aanleg van drempels, plaatsen 
van re�ectoren, snelheidsmeters, 
bebording en wegmarkering. 

Aalsmeer mag trots zijn op ‘haar’ korps

Burgemeester te gast bij 
brandweeroefening
Aalsmeer  - Afgelopen maandag-
avond 8 juli heeft de vrijwillige 
brandweer van Aalsmeer samen 
met het korps Uithoorn een gro-
te oefening gehouden bij jachtha-
ven Stenhuis aan het einde van de 
Uiterweg.  Een grote brand was in 
scène gezet. In een loods had een 
boot vlam gevat en het vuur ver-
spreidde zich razendsnel. Voor de 
brandweerlieden niet alleen de 
taak om de brand onder contro-
le te krijgen, maar ook om men-
sen te redden. Het scenario be-
trof iets wat geen enkele brand-
weerman en -vrouw ooit wil mee-
maken: vermissing/gewonden ei-
gen personeel. Geïnspireerd op 
een eerder incident van jaren ge-
leden was er namelijk sprake van 
plotselinge branduitbreiding in 
een loods en raakten er vijf man 
bewusteloos. Aan de andere een-
heden de taak om hun collega’s te 
redden en de brand te blussen. De 
oefening vond plaats in bijzijn van 
burgemeester Gido Oude Kotte. 
De eerste burger kwam een kijk-
je nemen en hij was onder de in-
druk. Het korps van Aalsmeer be-
staat weliswaar uit vrijwilligers, 
maar allen tonen professionaliteit 
en altijd weer honderd procent in-
zet. En dit is alom bekend bij om-
liggende (professionele) korpsen. 
Regelmatig wordt de hulp van 
Aalsmeer ingeroepen om bij te 
staan bij een grote brand. Afge-
lopen vrijdag 5 juli werd inzet ge-
vraagd bij een zeer grote brand in 
Amsterdam. De vrijwilligers van 
het korps Aalsmeer hebben hier 

een groot watertransport aange-
legd, zodat de collega’s voldoen-
de bluswater tot hun beschik-
king hadden. Afgelopen dinsdag 
is assistentie verleend op de A10 
en op de dag van de oefening is 
hulp verleend bij een ongeval in 
UIthoorn. De heren en dames vrij-
willigers verlenen deze hulp met 
trots. “Het blijft tof dat een vrij-
willige kazerne zo vaak opgeroe-
pen wordt om de beroeps te assis-
teren”, aldus een bericht op twit-
ter. Aalsmeer mag/kan trots zijn 
op ‘haar’ korps en de nieuwe bur-
gemeester is dit vast en zeker nu 
ook. De oefening verliep gecoör-
dineerd en is prima uitgevoerd. 
Overigens blijven nieuwe vrijwil-
lige brandweerlieden (m/vr) ge-
wenst. Er wordt iedere maandag-
avond geoefend in en rond de ka-
zerne aan de Zwarteweg. Geïnte-
resseerden worden uitgenodigd 
langs te komen vanaf 20.00 uur. 
De oefening is afgesloten met een 
gezamenlijke barbecue.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Initiatiefnemers Bianca en Richard blij

ra t  n euw fiet ad
Aalsmeer - Op de parkeer-
plaats tussen restaurant Proef & 
Meer en het Columbiahof is een 
prachtig nieuw �etspad aan-
gelegd. Vooral de tandems en 
driewielers van het Ons Tweede 
Thuis en de oudere mensen �et-
sen hier wel bij. 

Het �etspad is een idee van Bian-
ca Tas en Richard Kilian en snel 
opgepakt door de gemeente. 
“Complimenten”, aldus de twee 
initiatiefnemers. Bianca heeft 
ondertussen al diverse malen 
van het nieuwe �etspad gebruik 
gemaakt.

nen realiseren draagt hieraan bij.

Investeringscapaciteit
Woningcorporaties in de re-
gio staan voor de opgave jaar-
lijks 5.000 sociale huurwoningen 
te bouwen. Tegelijkertijd moet 
de bestaande voorraad verduur-
zaamd worden. Uit vandaag ge-
publiceerde cijfers van het Waar-
borgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) blijkt dat met deze opga-
ven vooral op langere termijn on-
geveer de helft van de corpora-
ties tegen de grenzen van de in-
vesteringscapaciteit oploopt. Mi-
nister en regio werken samen 
met de corporaties aan oplossin-
gen voor deze mismatch. 
Om de druk op de woningmarkt 
verder te verlichten, wil de MRA 
tenminste 3.000 �exwoningen 
realiseren. De minister onder-
steunt dit met een wetswijziging 
die dergelijke woningen vrijstelt 
van de verhuurderhe�ng. Rijk en 
regio trekken ook voor de com-
plexe binnenstedelijke verstede-
lijkingsopgave met elkaar op. Uit-
gangspunt is dat woningbouw 
en bereikbaarheid hand in hand 

gaan. In de woondeal trekt het 
Rijk 2 miljoen euro uit voor de 
ontwikkeling en versnelling van 
de woningbouwlocaties langs de 
Hoornse Lijn met de stationsge-
bieden Zaandam, Zaandam Ko-
gerveld en Purmerend. 

Met een budget van 2,9 miljoen 
euro van de beide provincies is in 
de MRA afgelopen jaar een �exi-
bele pool van experts gestart die 
kan worden ingezet om bouw-
plannen (versneld) uit te voeren. 
De minister draagt hier eenmalig 
1 miljoen euro aan bij.

Woonfraude
In aansluiting op pilots in ande-
re woondealregio’s rond de aan-
pak van mala�de huisjesmelke-
rij start in Amsterdam een pilot 
voor de aanpak van ‘veelplegers’. 
De minister ondersteunt het ex-
periment met een bijdrage van 
500.000 euro. Voor de aanpak van 
woonfraude en het beter kunnen 
reguleren van vakantieverhuur 
via bijvoorbeeld AirBnB gaat de 
minister een wetsvoorstel indie-
nen. 
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Vijf keer per jaar bijeen
Professioneel debat bij 
eerste kinderraad
Aalsmeer - Dertien kinderen van 
basisscholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart hebben woensdagmid-
dag 3 juli de eerste vergadering 
van de kinderraad gehouden. In 
de raadzaal van het gemeente-
huis werden onderwerpen be-
sproken die de kinderen zelf had-
den aangedragen. Kinderen zou-
den moeten kunnen sporten ook 
als ze daarvoor geen geld heb-
ben, zwerfafval moet beter wor-
den opgeruimd en er moet iets 
worden gedaan aan verminde-
ring van eenzaamheid onder ou-
deren. 
Deze onderwerpen werden al-
lemaal grondig besproken en er 
werd heel goed naar elkaar ge-
luisterd. Zo wil de kinderraad on-
der andere een sponsorsportdag 
organiseren waarmee geld wordt 
opgehaald voor kinderen die nu 

niet kunnen sporten. Ook was er 
het idee om ouderen aan kinde-
ren te koppelen zodat ze samen 
boodschappen kunnen doen of 
een wandeling kunnen maken. 
De eerste kinderraad is prima ver-
lopen. Er werd zeer professioneel 
gedebatteerd.

De toekomst
“Deze kinderen zijn de leiders 
van de toekomst. Ze leren op de-
ze manier hoe je met elkaar kunt 
overleggen om tot besluiten te 
komen en plannen te maken”, 
zegt Robbert-Jan van Duijn. ”Als 
wethouder onderwijs vind ik dat 
een belangrijk aspect van deze 
kinderraad.” 
De kinderraad heeft afgesproken 
vijf keer per jaar bij elkaar te ko-
men. Na de zomervakantie wordt 
de tweede kinderraad gehouden. 

Twee maatjes voor ezel Roos
Ezels Job en Jasper nieuw 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Deze week zijn er 
twee nieuwe ezeltjes op kinder-
boerderij Boerenvreugd komen 
wonen, Job en Jasper. Sinds mei 
dit jaar, na het overlijden van ezel 
Willem, woonde ezelin Roos al-
leen op Boerenvreugd. Natuurlijk 
wel met de geiten en schapen om 
haar heen maar ezels zijn kudde-
dieren en het is beter om deze 
dieren samen met soortgenoten 
te houden.
Het was meteen duidelijk dat er 
nieuwe maatjes voor Roos ge-
zocht moesten worden. Samen 
met Kees van de Ezelkeet zijn de 
beheerders op zoek gegaan. Job 
en Jasper zijn rustige tamme ezel-
tjes. Ze zijn allebei al volwassen 
maar kleiner dan Roos. “Ze moe-
ten wel nog een beetje wennen 

aan hun nieuwe omgeving maar 
ze staan al gezellig met zijn drie-
tjes in de wei” aldus beheerster 
Marja. Roos reageerde vol en-
thousiasme en met luid gebalk 
op de komst van de nieuwe be-
woners.

Bijna 500 kinderen blij gemaakt
Dopper van de gemeente 
voor alle schoolverlaters
Aalsmeer - Ook dit jaar hebben 
alle schoolverlaters een Dop-
per cadeau gekregen van de ge-
meente Aalsmeer. Een Dopper is 
een duurzaam en mooi vormge-
geven water�esje die je telkens 
opnieuw kunt vullen met kraan-
water. 
Wethouders Wilma Alink (Duur-
zaamheid) en Robbert-Jan van 
Duijn (Jeugd) gingen de afgelo-
pen week naar de scholen om 
Doppers uit te delen. In totaal 
maakten zij bijna 500 kinderen 
blij.

Beter voor het milieu
Wethouder Wilma Alink: “Het is 
voor de kinderen een spannende 
tijd. Nu zijn zij nog druk met de 
eindmusical, maar na de zomer-
vakantie gaan ze naar de mid-
delbare school. Zij krijgen nieu-

we leraren, nieuwe vakken, nieu-
we vrienden en moeten vaak ook 
verder �etsen. Daarom hebben 
we aan alle leerlingen van groep 
8 een vrolijkgekleurde Dopper 
cadeau gegeven. Dit �esje is niet 
alleen handig en leuk, maar het 
is ook veel beter voor het milieu. 
Zo hoeven ze niet meer van die 
plastic �esjes te kopen, die vaak 
op straat of in bermen belanden, 
maar kunnen hun Dopper telkens 
vullen met water.”

De Wereldwinkel
De gemeente Aalsmeer koopt de 
Doppers ieder jaar bij de Wereld-
winkel Aalsmeer. Ton Harte, vrij-
williger bij de Wereldwinkel, ging 
op woensdag mee met wethou-
der Wilma Alink. Samen bezoch-
ten zij De Hoeksteen, De Wegwij-
zer en Samen Een.

Activiteit ‘In de wei’ heel geslaagd
Ezel rijden in trek bij 
Boerenvreugd
Regio - De activiteit ‘In de wei’ op 
kinderboerderij Boerenvreugd 
zondag 7 juli was heel geslaagd. 
De kinderen kregen een spel-
letjeskaart, zodat ze niets hoef-
den te missen. Imker Roel vertel-
de leuke informatie over bijen en 
in zijn kraam konden lekkere ho-
ning producten worden gekocht.
De spelletjes, die de vrijwilligers 
bedacht hadden, vielen in de 
smaak bij de jeugdige bezoekers. 
Memory, koe melken en wortel-
gooien werden volop gespeeld. 
Bij het knutselen werd hard ge-

werkt om een mooi boerderijdier 
te maken.
Hoogtepunt deze dag waren de 
ezels. Kees Tromp van de Ezelkeet 
was aanwezig en kinderen kon-
den een ritje op de ezels maken 
of ze borstelen en poetsen.
Druk en spannend was het ook bij 
de bingo. De kinderen waren su-
per fanatiek en iedere bingo werd 
beloond met een mooi prijsje. De 
bezoekers hebben genoten en 
Boerenvreugd kan weer terugkij-
ken op een gezellig en geslaagd 
evenement!

Prachtig weer en enthousiaste kinderen
Trainingsweekend RKDES 
was supergezellig!
Kudelstaart - Vrijdagavond 28 ju-
ni vertrokken de RKDES jongens 
en meiden onder 11 en 12 jaar 
met de bus vanaf het sportterrein 
in Kudelstaart naar Heino voor 
het jaarlijkse trainingsweekend. 
Een grote groep van 51 kinde-
ren en 12 begeleiders zaten al-
lemaal op tijd in de bus en wer-
den bij vertrek uitgezwaaid door 
de ouders. Na een drukke school-
week bleken alle kids voldoende 
energie over te hebben om vanaf 
Kudelstaart tot zeker Zwolle vol-
op liedjes te zingen en lol te trap-
pen. Ook de buschau�eur had er 
plezier in en maakte net voor aan-
komst de nodige grappen. 
Na twee uur in de bus kwam de 
groep aan op het zomerkamp en 
was het direct tijd om kwartier te 
maken op de kamers en natuur-
lijk de omgeving te ontdekken. 
Het avondprogramma bestond 
uit midgetgolf en discobezoek en 
daarna was er nog voldoende tijd 
om te kletsen op de kamers. Het 
bleef nog lang onrustig op een 
heel gezellige wijze. De volgen-
de ochtend volgens Seth: “Om 
half zeven werden we wakker ge-
maakt met het liedje van Jochem 
Meijer: Wakker Worden, Wakker 
worden. We kregen RKDES-shirts 
en broekjes voor het sporten. 
Na een lekker ontbijt gingen we 
voetbal activiteiten doen, daar-
na zwemmen en allemaal leuke 
dingen erbij in onze nieuwe te-

nues.” Die leuke dingen beston-
den uit een Klim Challange, step-
pen, volleybal, boogschieten en 
pijltje blazen. Hierna hadden de 
jongens en meiden de barbecue 
echt wel verdiend en daar werd 
dan ook gretig van gebruik ge-
maakt. Gelukkig was er daarna 
nog wel wat honger, want de jon-
gens en meiden gingen brood 
bakken bij een groot barbecue-
vuur op het kamp. 
De avond werd natuurlijk weer 
afgesloten met een bezoek aan 
de disco waar er gedanst werd 
met een Duitse groep die ook op 
het kamp zat. De kids gingen de 
tweede avond wel iets eerder sla-
pen, maar niet voor twaalf uur. De 
verjaardag van Thijn moest na-
tuurlijk even gevierd worden.
Mika over de zondag: “Na het sla-
pen werden we weer vroeg wak-
ker gemaakt, gingen weer lek-
ker eten en toen gingen we weer 
naar het meer waar we voetbal-
spellen deden. Vooral het Voet-
bal-Honkbal was heel leuk. Daar-
na weer terug naar het huis, eten 
en de spullen inpakken”
Om drie uur vertrok de bus te-
rug naar Kudelstaart waar de ou-
ders alweer vol verwachting ston-
den te wachten om de kinderen 
op te halen na een intensief en 
superleuk trainingsweekend met 
prachtig zomerweer, gezellige 
begeleiding en enthousiaste kin-
deren.

50 Jaar geleden voor het eerst op de maan

Op avontuur door de 
ruimte in de Maakplaats
Amstelveen - De Maakplaats 
staat de hele zomervakantie lang 
in het teken van de ruimte. El-
ke woensdagmiddag twee span-
nende workshops voor verschil-
lende leeftijden, zoals het bou-
wen van een eigen maanrobot 
of het wandelen op de maan met 
behulp van het green screen. Het 
is 50 jaar geleden dat de eerste 
mens voet op de maan zette. De 
Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein viert dit met een zomer 

vol Maakplaats workshop met 
het thema ‘De Ruimte’. Op 17 ju-
li brengen kinderen van 13.30 tot 
14.30 uur hun digitale ideeën tot 
leven met de Microbit. Van 15.00 
tot 16.30 uur maken ze een ei-
gen �lm over de ruimte met be-
hulp van de stop-motion tech-
niek. Verder worden er deze zo-
mer maanrobots gebouwd en ra-
ketten gelanceerd. Voor info en 
inschrijven: www.debibliothee-
kamstelland.nl/maakplaats 

Prima weer bij clubkampioenschappen

Hoogste eer voor Joelle en 
Susan bij Funny Horse

eindelijk werden Joelle van Steijn 
met paard Bling in de catego-
rie wedstrijdruiters en Susan Ver-
beek met pony Kunga in de ma-
negerubriek clubkampioen. 

Beginners:
1. Sara Veldt - Snuitje
2. Linda V Rijswijk - Snuitje
3. Elisa Schönhuth - Faya
FHB:
1. Zara van Tol - Dave
2. Sam rosa Voorn - Billy
B-manege:
1. Susan Verbeek - Kunga
2. Chymene Koelemeijer - Macho
3. Anna van Wieringen - Billy
L1-manege:
1. Rosebelle Dragt - Vanny
2. Melissa Groeneweg - Rocky
3. Nienke Ramselaar - Salli
L2-manege:
1. Femke Brands - Skype
Kampioenen Knhs:
B pony’s: Robin v/d Berg. L po-
ny’s: Fay Bosse. L paarden: Ray-
mond Schellingerhout. M pony’s: 
Roxy Hilligers. M paarden: Joel-
le V Stein. Z paarden: Donna Her-
mans.

Naast de wedstrijd was er nog 
een rassende�le en een parade 
van maarliefst 32 combinaties die 

een kur op muziek reden. Al met 
al een zeer geslaagd evenement. 
Volgende week staat nog het po-
nykamp op het programma en 
daarna houdt Funny Horse een 
beetje vakantie. Er kan nog wel 
vrij gereden worden.

Aalsmeer - Op zondag 7 ju-
li werd traditiegetrouw het jaar 
afgesloten bij Funny Horse met 
de clubkampioenschappen. On-
der prima weersomstandigheden 

werd er in vijf manege- en  zeven 
KNHS-rubrieken gestreden om de 
felbegeerde titels. De beste van 
iedere klasse mocht aan het ein-
de van de dag overrijden en uit-
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TOUR DE FRANCE 2019
Zaterdag 6 juli, 1e etappe
Brussel-Brussel 192 km

Voor alle mensen die hebben 
gereageerd op mijn eerste stuk-
je: ik ben niet de vader van Se-
bastiaan Langeveld! Ik vind het 
wel leuk dat hij is toegevoegd 
aan de wielerploeg van EF, dat 
verdient hij. Dan over deze eer-
ste etappe; wat een gedoe over 
het feit dat het 30 jaar geleden 
is dat ‘wij’ een gele trui om de 
schouders hadden. Alle kaar-
ten werden op Groenewegen 
gezet, want hij zou vandaag de 
sprint wel even winnen. Helaas 
voor hem kwam hij ten val in 
de laatste 2 kilometer en weg 
zege. Gelukkig hebben ‘we’ in 
de persoon van Mike Teunis-
sen een waardig opvolger ge-
vonden. Wat een geweldige 
sprint perste deze knaap er uit. 
Om Sagan met een wieldikte te 

verslaan moet je wel van we-
reldklasse zijn. Niet alleen de 
gele, maar ook de groene trui 
werd om zijn schouders ge-
hangen. Ik zag onderweg ook 
nog iets anders van wereld-
klasse, Alaphillippe die bij de 
ploegleider auto zo’n acht bi-
dons in zijn shirtje wist te prop-
pen om de ploeg van water te 
voorzien; klasse, wanneer je als 
groot renner ook waterdrager 
wil zijn. Blij ben ik met het duo 
Ducrot en Dijkstra voor hun 
commentaar tijdens de uitzen-
ding van de NOS. Jammer voor 
Ducrot dat zijn beoogde num-
mer één, Fuglsang, onderweg 
te val kwam. Ik moet nog maar 
zien dat hij morgen weer op de 
�ets zit. Al met al een mooi be-
gin van deze Tour, met een lach 
en een traan, en nog en lange 
weg te gaan!
Dick

Dinsdag 9 juli, 4e etappe
Reims-Nancy 215 kilometer

Zelf was ik ooit in Reims en 
deelde ik met Fred de hotelka-
mer. We waren op weg naar Jan 
Kinkel. De douchecel op de ka-
mer was net groot genoeg om 
Fred te huisvesten, maar ruim-
te om zijn haar te wassen was 
er niet, zijn armen konden al-
leen maar langs zijn, toch wel, 
imposante lijf hangen. Ik ga er 
zomaar vanuit dat de heren 
renners een betere hotelac-
commodatie hebben wanneer 
zij het Franse land doorkrui-
sen. Dat moet wel wanneer je 
dagelijks dit soort lange etap-
pes moet rijden. Het was van 
te voren al een beetje inge-
calculeerd, het zou een massa 
sprint worden. Nou, dat werd 
het ook, de beste sprinters van 
dit moment doen hun best om 
met zo’n slordige 67 kilometer 
per uur de �nishlijn als eerste 
te passeren. Uiteindelijk is het 
Viviani die de sterkste benen 
heeft. Groenewegen kwam 

aardig in de buurt, maar liet 
het lopen. Een terechte win-
naar! Trouwens ook niet de eer-
ste de beste die Viviani, in alle 
grote rondes één of meerdere 
etappes op je naam schrijven, 
dan ben je een grote! 
Het is me ook opgevallen dat 
er, ondanks de lange lijst met 
kwetsuren, nog geen uitvallers 
zijn. De lijst met gekwetsten is 
iedere dag te lezen in het me-
disch bulletin van de Tour di-
rectie. Ook de door de Tour lei-
ding opgelegde boetes voor 
bijvoorbeeld het wegwerpen 
van een bidon buiten de weg-
werpzone (200 Zwitserse Fran-
ken) zijn de moeite waard om 
te volgen. Interessante lectuur! 
Misschien ook een idee  voor 
de gemeente? 
Langeveld zakte drie plaatsen 
en  staat nu op de 124e plaats, 
met 15.40 minuten achter-
stand. Met een lach op zijn ge-
zicht, gaat hij de bergen tege-
moet, nog steeds met goede 
moed!
Dick

Zeer goede start in deze Tour voor TJV Alaphilippe neemt de vlucht over 

Zondag 7 juli, 2e etappe 
Ploegentijdrit 
Brussel-Brussel 27 km

Ik kan mij voorstellen dat de 
TJV ploeg vanmorgen lekker 
wakker is geworden. Het is ten-
slotte niet niks, de gele en de 
groene trui in de ploeg en de 
eerste etappewinst. Dat geeft 
moraal voor de ploegentijd-
rit! Eigenlijk hadden er, ach-
teraf gezien, maar twee ploe-
gen hoeven te rijden. De eerste 
en de laatste. Team Ineos trap-
te af en zet een tijd neer waar 
alle andere ploegen niet meer 
aan weten te komen, totdat als 
laatste Team Jumbo Visma van 
start gaat en de tijd verpulvert. 
20 seconden sneller! Alle repe-
tities op de luchthaven Woens-
drecht hebben direct resul-
taat. Leuk voor de ploeg, uit-
stekend voor Teunissen en 
ook heel leuk voor Van Aert 
en Kruijswijk, die hierdoor een 
leuke tijdwinst boeken en ge-
lijk de tweede en derde plaats 
in het algemeen klassement 
innemen. Ook in het jonge-

renklassement doet Van Aert 
goede zaken en pakt de witte 
trui en met de eerste plaats in 
het ploegenklassement maakt 
TJV een zeer goede start in de-
ze Tour. Langeveld heeft een 
kleine achterstand opgelopen, 
maar zal zich de komende da-
gen weer herstellen, is mijn 
voorspelling. Wel sneu voor 
de jongens van Ineos, die heb-
ben de hele middag op de ‘Hot 
Seats’, in de vorm van een lul-
lig plastic klapstoeltje moeten 
zitten. Veel werk voor de soig-
neurs om alle spieren weer in 
orde te krijgen, lijkt me. 
Ook de �etsende Leeuwinnen 
doen het uitstekend in de Giro 
Rosa, met 3 plaatsen in de top 
10 een uitstekend resultaat en, 
ze zijn nog niet klaar daar.
Jammer dat ‘onze’ Oranje Leeu-
winnen het hebben moeten af-
leggen tegen de Amerikaan-
se vrouwen, die waren net een 
maatje te groot. Kop op mei-
den en jammer voor deze keer, 
maar volgend jaar proberen 
we het weer!
Dick

Maandag 8 juli, 3e etappe
Binche-Epernay 214 km

Wie van te voren dacht dat dit 
wel een saaie etappe zou wor-
den, met een massasprint, 
heeft het goed fout gehad. Ik 
was er zo een en had dus niet 
goed in het ‘Tourboek’ geke-
ken. Ook had ik het idee dat 
de gele trui nog wel even om 
de schouders van Teunissen 
zou blijven hangen. Fout dus! 
De ontknoping van deze etap-
pe was groots. Een ontketen-
de Alaphilippe vlucht uit het 
peloton en neemt de vlucht 
van Tim Wellens over, zet zijn 
tanden op elkaar, trekt hier en 
daar voor het oog van de ca-
mera nog een gekke bek en 
wint de etappe, met als bonus 
de gele trui. Want onze vriend 
Teunissen heeft, na twee da-
gen waarin hij werd geleefd, 

geen kracht meer in de benen 
en neemt met een handzwaai 
voor de camera afscheid van 
de gele trui. En passant dankt 
hij zijn collega renner nog even 
voor de bewezen diensten. Een 
voordeel is wel dat hij direct 
door kan naar de hotelkamer, 
de gele trui netjes kan opber-
gen, die neemt niemand hem 
meer af. Met van Aert, Kruijs-
wijk en Bennet op de plaatsen 
2, 3 en 4 heeft TJV nog steeds 
een goede positie in het alge-
meen klassement en mogen ze 
morgen wederom met de gele 
rugnummers vertrekken. 

Mijn favoriete renner, Lange-
veld komt op grote afstand 
binnen en zakt naar de 121e 
plaats. Hij heeft het rustig aan 
gedaan, verstandig, want de 
grote bergen komen er aan! 
Dick

Mooi begin met een lach en een traan

Viviani heeft de sterkste benen

De Tour 2019: 1e etappe

De opname van het geluid wan-
neer renners vallen bij 60 tot 80 
kilometer per uur is niet om aam 
te horen en valt ook niet te be-
schrijven. Als kijker stokt de adem 
in de keel. Het zou toch niet waar 
zijn dat de gedoodverfde etap-
pe winnaar, de snelste renner van 
dit moment, Dylan Groenewegen 
tot de ongelukkigen behoort?  En 
daar zit de Jumbo Visma renner 
op de grond met het hoofd in de 
handen. Een ploeggenoot buigt 
zich over hem heen zonder een 
woord van troost te vinden. Voor 
in het peloton razen de renners 
voort. 
De outsider van de dag Mike Teu-
nissen - kamergenoot en ploeg-
genoot van Dylan - weet op mira-

culeuze wijze en met slechts een 
banddikte zijn �ets over de �nish 
te smijten. De Slowaak Peter Sa-
gan kijkt verbaasd opzij. Hij wordt 
vandaag voor de 22ste keer twee-
de. Ondanks de tegenslag viert 
de ploeg Jumbo Visma feest! Zij 
halen de eerste gele trui van de-
ze Tour binnen. 
En ook de wielerfans juichen, 
want Nederland heeft na 30 jaar 
weer een gele trui gewonnen. 
Van de keizer - het icoon - onder 
de wielrenners; Eddy Merckx zijn 
er complimenten. Goed gedaan 
jongen! Hij hangt de gele trui om 
de schouders van een nog ver-
baasde Teunissen. Merckx weet 
hoe dat voelt. Hij won 5 Tours en 
525 etappes en niemand deed 
hem dat tot nu toe na. 
Janna 

Geen geel en toch geel voor Jumbo Visma Jumbo Visma overklast concurrenten

Het moet allemaal wel kloppen

De Tour 2019: 
2e etappe, ploegentijdrit 

Veel tijd vooraf om het parcours 
te verkennen was er niet. Slechts 
één keer kregen de renners de ge-
legenheid om alle bochten en ob-
stakels in het hoofd op te nemen. 
Sommigen ervaren het parcours 
als niet al te moeilijk, anderen zien 
toch een paar niet lekker lopen-
de bochten en zeker ook de twee 
laatste kilometers zijn niet een-
voudig vanwege verkeersdrem-
pels. Menige ploeg bijt daar dan 
ook de tanden op stuk. Ineos ver-
trekt als eerste ploeg en zet een 
tijd neer waardoor de renners bij-
na tot op het eind in de seats moe-
ten plaats nemen. Het is de Jumbo 
Visma ploeg die de droom uiteen 

doet spatten. Binnen deze ploeg 
loopt het als een geoliede machi-
ne. Op alle fronten hebben de ren-
ners het in het afgelopen seizoen 
schitterende resultaten geboekt. 
Met een gemiddelde van 57 kilo-
meter per uur wordt er vandaag 
met overmacht de etappe gewon-
nen. Zij overklasten hun concur-
renten door hen met 20 secon-
den voor te blijven. Daarmee was 
er niet alleen de dag overwinning 
maar behoudt de ploeg het geel 
en het groen, krijgt Wout van Art 
de witte trui om zijn schouders en 
doet Steven Kruijswijk  hele goe-
de zaken voor het eindklassement. 
“Wij konden vliegen vandaag”, was 
het gelukkige commentaar van 
gele trui drager Mike Teunissen. 
Janna 

De Tour, 4e etappe

“Het is zo verdraaid moeilijk om 
in de Tour een etappe te winnen”, 
verzucht de Belgische commen-
tator. “Hard �etsen kunnen zij al-
lemaal maar pas als je met in-
stinct rijdt, word je een held.”  Het 
was een dag voor de sprinters dus 
een dag voor Dylan Groenewe-
gen. Maar ja, die was op de eerste 
dag van de Tour wel heel hard ge-
vallen en zou hij op tijd hersteld 
zijn van zijn opgelopen kneuzin-
gen en wonden? Zelf dacht hij 
van wel. Maar wielrenners moet 
je niet geloven is het credo en 
vandaag bleek dat op waarheid 
berust. Hij kwam gewoon aan 
kracht te kort. En met zulke sprint 
kanonnen om je heen moet alles 
kloppen. Aan zijn ploegmaten lag 
het niet, zij deden precies wat zij 
moesten doen. Dylan gaf ietwat 
witjes en gefrustreerd van hier tot 

Tokio toe dat hij niet duidelijk ge-
noeg was geweest wat hij nu pre-
cies wilde. Voor hem kwam deze 
dag gewoon te vroeg. Het was de 
Italiaan Viviani die juichend over 
de streep ging. Deze dag werd ge-
zien als een saaie dag. Saaie dag? 
Ik zie dat een renner zijn etens-
zak niet goed aangereikt krijgt. 
Hij slaat op zijn stuur van woe-
de. ‘Hier heb je een appeltje van 
mij.’ Zoiets zal zijn kompaan ge-
zegd hebben. Er werd gevreesd 
voor waaiers die maar niet kwa-
men. De drager van de bollentrui 
Tim Wellens - die een bloedhekel 
heeft aan warm weer - rijdt zich in 
het zweet om zijn trui te behou-
den. De gele trui drager zit hem 
op de hielen, maar gunt hem 
toch de punten. Ik hoor de de�-
nitie van wat boven je theewater 
rijden betekent. Voor mij als kijker 
geen saaie dagen in de Tour. 
Janna

Teunissen: Van droom naar realiteit
De Tour: 3e etappe 

In de Tour kun je geen dag spre-
ken over “Dit wordt een eitje!” 
Niets, maar dan ook werkelijk 
niets is vanzelfsprekend of voor-
spelbaar. De Tour zorgt altijd 
weer voor verrassingen en zeker 
vandaag. Wat de Fransman Alap-
hilippe deze derde Tourdag liet 
zien was van een klasse apart. 
En voor de wielerliefhebbers een 
feest om naar te kijken. Deze dag 
had de bergkoning van verleden 
jaar op zijn lijstje staan, hij rook 
zijn kansen en stelde zichzelf niet 
teleur. Hij zette zijn concurrenten 
op afstand en wist een dubbel-
slag te maken door de etappe te 
winnen en hij nam ook nog eens 
de gele trui over van Mike Teunis-
sen. “Dit heb ik niet vaak gezien, 
Dat ‘ie dit durft”, sprak wielercom-
mentator Maarten Ducrot vol 

bewondering toen hij de Fran-
se gifkikker over een zeer boch-
tige weg naar beneden zag sui-
zen. Mike Teunissen had vandaag 
de benen niet. Hij betaalde de tol 
voor de twee voorgaande hec-
tische dagen en een nacht niet 
kunnen slapen. “Maar de droom 
die ik heb beleefd pakt niemand 
mij meer af. Dit is nu de realiteit.”  
De Jumbo Visma ploeg wist wel-
iswaar de voorsprong van voor-
gaande dagen niet vast te hou-
den en natuurlijk kun je beter 31 
seconden voor dan 20 seconde 
(witte trui drager Wout van Aert) 
of 25 seconde (Steven Kruiswijk 
die nog steeds gezien wordt als 
podium kandidaat) achter staan, 
toch zaten deze renners mooi 
vooraan in het peloton. En ach, 
de Tour duurt nog lang. Wij zijn 
nog maar net Frankrijk binnen. 
Janna 

Al veel inzendingen binnen!
Tour de France puzzelen 
met de Meerbode
Aalsmeer - Wie wint de gele trui, 
wie wordt de beste Nederlander, 
hoeveel Nederlanders winnen 
een etappe? Drie vragen uit het 
Tour de France-spel in de Nieu-
we Meerbode vorige week. Ook 
dient een puzzel opgelost te wor-
den en de letters hiervoor zijn te-
rug te vinden in de advertenties 
in de speciale Tour-bijlage. Gelijk 
na het weekend mocht een vol-
le brievenbus geleegd worden 

en inmiddels is er een forse stapel 
met inzendingen. 
Nog geen tijd gehad om de 
puzzel op te lossen? Geen pro-
bleem, deelnemen kan tot uiter-
lijk maandag 15 juli. Er zijn diver-
se mooie prijzen te winnen, zeker 
de moeite waard om nog eens de 
Meerbode van vorige week door 
te bladeren en op zoek te gaan 
naar de oplossing van de puzzel. 
Succes!

Kees van der Meer als 
eerste in Kwakels geel
De Kwakel - Met twee ritze-
ges en de gele trui was het een 
zeer geslaagd eerste Tour-week-
end voor het Nederlandse wiel-
rennen. In De Kwakel kwam het 
Tour-circus ook op gang. Kees 
van der Meer kwam goed uit de 

startblokken en leidt het pelo-
ton van 100 Tourfanaten na het 
eerste weekend. Zo verrassend 
als de etappezege van Mike Teu-
nissen mag ook de prestatie van 
Kees genoemd worden. Met zijn 
97e plaats van vorig jaar was hij 

bij de loting afgelopen woensdag 
veroordeelt tot de bak met wa-
terdragers. Dat er ook een afma-
ker in Kees schuilde konden zijn 
ploeggenoten niet bevroeden.
Toch staat de ploeg van Kees 
niet bovenaan het ploegenklas-
sement. Die plek is voorbehou-
den aan de ploeg Parcheggio van 
Sven Vlasman, Peter Mayenburg, 
Mariëlle van Scheppingen, Danny 
Plasmeijer en Ronald van Mast-
wijk. Parcheggio is een Belgische 
wielerterm voor het stilvallen van 
een wielrenner. Of deze ploeg 
stilvalt na dit eerste weekend of 
zich op de eerste plaats parkeert 
valt nog te bezien. Voorlopig dra-
gen zij de gele petten. Debutant 
Jesper Oudshoorn vindt zichzelf 
na het eerste weekend terug in 
het witte exemplaar voor bes-
te jongere. Jan Kas voert met de 
grijze trui de oudere jongere aan.
De rode trui, voor de meeste ex-
tra punten, is na twee etappes 
voor Tourdirecteur Peter Mayen-
burg. Een ander directielid, Mar-

ga Kouw, prijsde zich ook geluk-
kig. Zij won op zaterdag liefst bei-
de blinde poules. De aanmeldin-
gen om volgend jaar tot de Tour-
directie toe te treden stromen in-
middels binnen. Met een goed 
gevuld Tourhome op woensdag- 
en vrijdagavond kan vooruit wor-
den gekeken naar gezellige zo-
meravonden aan de Boterdijk. De 
speciaal voor de Tour geplaatste 
paaltjes zullen er voor zorgen dat 
de deelnemers ook weer met een 
prettig gevoel de weg naar huis 
kunnen vinden.

Algemeen klassement:
1. Kees van der Meer 21
2. Paul Kennis 20
3. Jesper Oudshoorn 20
Rode trui:
1. Peter Mayenburg 7
2. Paul Kennis 7
3. Kees van der Meer 6
Ploegenklassement:
1. Parcheggio 57
2. Cartouche 56
3. Chasse Patate 55



IN DE REGIOOp zoek naar werk job
PER DIRECT GEZOCHT:

PEDAGOGISCH MEDEWERKSTER
VOOR KDV ’T EIGEN WIJSJE AMSTELVEEN

✔ Gaat jouw voorkeur uit naar kleinschalige 
 kinderopvang, waar alles overzichtelijk is en 
 goede kwaliteit kinderopvang wordt geleverd. 
✔ Waar het Pedagogisch beleid secuur wordt 
 nageleefd. 
✔ Waar kinderen gelukkig en zichzelf kunnen 
 zijn en waar respect voorop staat.

Lijkt het je leuk om bij ’t Eigen Wijsje te komen werken 
en ben je in het bezit van de juiste kwalifi caties, mail 
je CV en motivatie dan direct naar info@eigenwijsje.nl.

Alflora is dé Nederlandse groothandel in 
bloemisterij-artikelen, met filialen in binnen- en 
buitenland. Onze doelgroep bestaat uit de 
professionele bloemist workshophouders en, 
tuincentra. Op dit moment zijn wij marktleider. 
Heb jij de ambitie en het lef om dit te blijven 
waarmaken? Reageer dan op onderstaande 
vacature.
 
Voor ons vestiging in Aalsmeer 
zoeken wij een

VAKANTIEKRACHT/
OPROEPMEDEWERKER (M/V)
met een handelsgeest en geen woorden maar daden mentaliteit 
 
Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
• Lossen en laden van goederen en het inruimen van de voorraden in de vestiging.
• Samen met je collega ́s houd je de winkel schoon en opgeruimd. 
• Verrichten van kassa werkzaamheden en het afsluiten van de kassa.
• Je zorg voor een optimaal winkelbeeld voor wat betreft schap-, vlonder-, 
 actie- en (buiten) presentaties.

Wie zoeken wij?
• MBO 3/4 niveau. 
• Je hebt een resultaatgerichte en flexibele instelling.
• Affiniteit met onze branche geniet onze voorkeur.  
• Je kan op dinsdagavond tot 21.00 uur werken. 

Wat mag je van ons verwachten?
Een afwisselende functie in een enthousiast, team met een informele werksfeer. 
Alflora biedt jou de mogelijkheid om een persoonlijke invulling te geven aan het 
succes van de organisatie. Tegenover jouw inzet en prestaties staan een markt een 
conform salaris. 

Durf jij de uitdaging aan en wil jij meewerken aan ons succes?
Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Ron Kromhout op  
088-2244980. Je kunt ook een kijkje nemen op onze site www.alflora.nl. 
Sollicitaties kun je tot 25 juli 2019 richten aan: personeelszaken@horticoop.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

OP ZOEK NAAR 
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS
VANAF    BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!

 ZEER GOEDE VERDIENSTEN

VAKANTIEWERK?

13 JAAR

Petitie: Nee, tegen groei 
van luchthaven Schiphol 
Aalsmeer - De minister van Infra-
structuur en Waterstaat heeft be-
sloten dat Schiphol onder voor-
waarden verder mag groeien tot 
540.000 vliegbewegingen, een 
toename van bijna 10 procent ten 
opzichte van de huidige situatie. 
Dit is onverantwoord voor om-
wonenden en milieu. Alle Neder-
landers die gebukt gaan onder 
het lawaai, het gevaar en de ver-
vuiling van de luchtvaart voor ge-
vraagd de petitie tegen dit voor-
nemen te ondertekenen. Inmid-
dels zijn er iets meer dan 4.000 
handtekeningen gezet. De initia-
tiefnemers vinden dat de sector 
vooraf dient te bewijzen aan de 
voorwaarden te voldoen om groei 
te verzilveren. Onder de huidige 
(technische) mogelijkheden zou 
groei van de luchthaven een ver-
slechtering betekenen voor kli-
maat, leefomgeving en veiligheid.

 Bevriezen
In de petitie worden de regering 
en de minister van Infrastruc-
tuur & Waterstaat verzocht zich 
te houden aan het hele pakket 
van voorwaarden dat nu is vast-
gesteld en als onderdeel daarvan 
in ieder geval het aantal vliegbe-
wegingen bevriest op 500.000, 
alvorens een ander aantal vast te 
stellen. Kijk voor meer informatie 
en eventuele ondertekening op 
www.petities.nl (nee tegen groei 
Schiphol).

AA tekent petitie
Eén van de ondertekenaars is Ab-
soluut Aalsmeer. De fractie vindt 
dat Schiphol vooraf moet bewij-
zen dat de leefomgeving, de vei-
ligheid en het klimaat niet verder 
worden aangetast door groei en 
heeft daarom unaniem de daar-
tegen opgestelde petitie onder-

Aalsmeer - “Het is wel duidelijk merkbaar dat er momenteel veel meer en 
ook zwaardere vliegtuigen over Aalsmeer vliegen. Aan de Aalsmeerder-
weg gingen met het mooie weer de parasols letterlijk alweer de lucht in 
en afgelopen donderdag (ondanks dat de dakpannen in de A.H Blaauw-
straat eerder al zijn vastgelegd door Schiphol) trillen en waaien de dak-
pannen weer van het dak. Dit is gebeurd bij nummer 17. Gelukkig is de 
pan deze keer alleen naar beneden geschoven, de dakgoot in, en verder 
niet naar beneden gevallen”, aldus bewoner Walter de Vries.

Aalsmeer - Het voorstel van mi-
nister Van Nieuwenhuizen om 
Schiphol na 2020 weer te laten 
groeien is ondoordacht en ris-
kant. Het loopt vooruit op de 
nieuwe Luchtvaartnota 2020-
2050 die pas eind van dit jaar 
vastgesteld wordt. Hierin staat 
nog niet vast dat groei noodza-
kelijk is; zelfs krimp wordt nog 
onderzocht. Ook heeft de minis-
ter nog geen uitvoering gege-
ven aan het advies van de Raad 
voor de Leefomgeving en Infra-
structuur om te onderzoeken 
welk noodzakelijk verbindin-
gennetwerk Schiphol moet on-
derhouden en hoeveel luchtver-
keer daarvoor nodig is. Boven-
dien liggen er in de Omgevings-
raad Schiphol nog tal van afspra-
ken en regels op tafel die verde-
re groei van Schiphol in de weg 
staan. Zo gaat de minister ervan 
uit dat de huidige veiligheidsri-
sico’s op en rond Schiphol tijdig 
worden opgelost, terwijl veel za-
ken zich nog slechts in studiefa-
se bevinden. De Tweede Kamer 
heeft in meerderheid terecht ge-
vraagd om eerst een onafhanke-
lijke evaluatie te laten houden 
van de invoering van alle aan-
bevelingen van de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid (OvV). Vol-
gens de bewoners is het drin-
gend nodig dat de minister pri-
mair opkomt voor een gezonde 
en veilige leefomgeving en een 
veilig klimaat. Dit geldt niet al-
leen voor Schiphol, maar ook 
voor alle regionale luchthavens. 
Met haar besluit brengt ze Ne-

derland dichter bij een ernstige 
klimaatcrisis. Dit besluit is strij-
dig met de beginselen van be-
hoorlijk bestuur. De minister 
schendt het vertrouwensbegin-
sel door tegenover participeren-
de bewoners het vertrouwen te 
wekken dat eerst heel zorgvul-
dig zal worden onderzocht of de 
luchtvaart wel of niet kan groei-
en of misschien moet krimpen, 
terwijl nu blijkt dat zij voor groei 
gaat zonder dit onderzoek. Ver-
der komt de minister tegemoet 
aan de groei-eisen van de 100-ja-
rige KLM. Zij is van plan haar mi-
nisteriele bevoegdheid onei-
genlijk te gebruiken om de KLM 
een voordeel te bezorgen dat 
voor de leefomgeving juist heel 
nadelig zal uitpakken. Zo dient 
zij vooral het belang van de aan-
deelhouders van de KLM, dus 
ook die van het Rijk als nieuwe 
aandeelhouder. Ook worden de 
belangen geschaad van andere 
Nederlanders die van plan zijn 
mee te werken aan het klimaat-
akkoord. De luchtvaart heeft een 
grote uitstoot van broeikasgas-
sen en neemt geen deel aan het 
klimaatakkoord. Met nog meer 
luchtverkeer wordt dit nog een 
stuk erger. De meerderheid van 
de bevolking wil geen groei van 
de luchtvaart, zo bleek uit een 
landelijk opinieonderzoek dat 
de minister in 2018 heeft laten 
houden. Met dit besluit geeft de 
minister te kennen dat zij deze 
duidelijke uitspraak naast zich 
neerlegt. 
Bewoners Omgeving Schiphol

LEZERSPOST

‘Groeiplan voor Schiphol 
is onbehoorlijk bestuur’

Aankondiging minister slaat in als een bom!

Aalsmeer verbijsterd 
over plannen Schiphol

Extra raadsvergadering
Vanavond, donderdag 11 juli, om 
20.00 uur is er een extra raads-
vergadering. De vergadering is 
op verzoek van de heer Fransen 
(GL) en wordt mede ondersteund 
door de fracties van AA, CDA, D66 
en PvdA. Op de agenda staat een 
actualiteitendebat over de lucht-

haven Schiphol, de groei en hin-
der van het vliegverkeer. De por-
tefeuillehouder wethouder Rob-
ber-Jan van Duijn is hierbij uiter-
aard aanwezig. Belangstellenden 
zijn eveneens welkom om plaats 
te nemen op de publieke tribune 
in de raadzaal van het gemeente-
huis aan het Raadhuisplein.

tekend. Absoluut Aalsmeer is zich 
ervan bewust dat Schiphol een 
belangrijke schakel is in de eco-
nomie, maar is wel van mening 

dat overlast voor omwonenden 
en dan vooral tijdens de nachtelij-
ke uren tot het uiterste ingedamd 
dient te worden. 

Aalsmeer - De aankondiging 
van de minister om Schiphol in 
2021 weer beperkte groei-mo-
gelijkheden te geven, is bij de 
omliggende gemeenten en mi-
lieuorganisaties ingeslagen als 
een bom. Er wordt veelal woe-
dend en vol verbazing gerea-
geerd. Er worden op dit moment 
juist onderhandelingen gevoerd 
om tot goede compromissen 
te komen. Wethouder Robbert-

Jan van Duijn van onder andere 
Schiphol zaken in een eerste re-
actie: “De gemeente Aalsmeer is 
verbijsterd over deze plannen. 
Ik vraag me echt af hoe serieus 
je de omwonenden dan neemt.” 
En hij vervolgt: “Lelystad keer op 
keer uitstellen en bewoners die 
nu al meer dan 500 vliegtuigen 
per dag over zich heen krijgen 
met nóg meer hinder opzadelen. 
Verbijsterend.”
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Vol vertrouwen naar de finale
Aalsmeer - Het oranje voetbal-
feest is in Aalsmeer uiteraard 
ook gevierd. Weliswaar niet zo-
veel met vlaggen en spandoe-
ken versierde straten als bij het 
EK (voor mannen), maar naarma-
te de Oranje leeuwinnen bleven 
winnen en zelfs de halve �nale 
bereikten, werd het enthousias-
me groter en groter. Met 1-0 werd 
Zweden verslagen en de �nale 
was een feit. Tegenstander was 
het ‘grote’ Amerika, dat al twee 
keer eerder de titel wist te beha-
len. Voor de �nale op de (vrije) 
zondag 7 juli werd �ink uitgepakt. 
Gezellig met z’n allen kijken in 
kantines, kroegen, restaurants of 
op een groot scherm tijdens een 

festival. En natuurlijk hoort daar 
de Nederlandse vlag bij en leuke 
oranje voetbalspulletjes. Van Jan 
Waaijman kreeg de redactie deze 
foto met daarbij de opmerking: 
“In vol vertrouwen naar de �nale.” 
De Oranje Leeuwinnen stonden 
hun ‘mannetje’ en wisten Ameri-
ka lange tijd op nul te houden. In 
de tweede helft werd een penalty 
gegeven en natuurlijk wist Ameri-
ka deze te verzilveren. Beetje jam-
mer, maar ach. De discussie of de-
ze terecht was of niet, is inmid-
dels verstompt. Wat blijft: Oran-
je is bijna het beste vrouwenvoet-
balteam van de wereld. Nummer 
twee en daar mogen de meiden 
(en iedereen) heel trots op zijn!

Voor tennisfans uit Aalsmeer en omgeving

26e Open Toernooi bij 
TV Kudelstaart
Kudelstaart - Tennisvereniging 
Kudelstaart opent dit jaar voor 
de 26e keer haar deuren voor het 
Open Toernooi. Tennisfans uit de 
omgeving Aalsmeer kunnen zich 
inschrijven voor het traditione-
le dubbeltoernooi. Het toernooi 
vindt plaats van maandag 20 tot 
en met zondag 28 juli. Er wordt 
al gestart met het toernooi in het 
weekend van 20 en 21 juli. Be-
langstellenden zijn natuurlijk ook 
van harte welkom om te komen 
supporteren. Inschrijven samen 
met een tennispartner voor het 
toernooi kan via toernooi.nl

Feestavond
Op vrijdagavond 26 juli is er een 
feestavond met een tombola 
waarmee mooie prijzen gewon-
nen kunnen worden. Diverse on-
dernemers uit Kudelstaart en 
Aalsmeer hebben hiervoor prij-
zen beschikbaar gesteld. De op-
brengst van de Tombola gaat vol-
ledig naar het goede doel!

Thema Circus
Traditiegetrouw is het tennispark 
thematisch versierd. Dit jaar is het 
thema ‘Circus’ en zal alles in de-
ze sferen worden aangekleed. 
De deelnemers staat het vrij om 
op welke manier dan ook aan de-
ze sfeer bij te dragen! Het Open 
Toernooi steunt ook elk jaar weer 
een goed doel, waar een deel 

van het inschrijfgeld en een bij-
drage vanuit het bestuur van de 
vereniging naartoe gaat. Dit jaar 
is het goede doel:  Stichting Wie-
lewaal. Vorig jaar was het goede 
doel Alpe d’ Huez, hiervoor is een 
mooi bedrag van 1.100 euro op-
gehaald.

Grenzen verleggen
Iedereen heeft af en toe een pau-
ze nodig. Een dag, een weekend 
of een hele week. Even geen ver-
plichtingen, maar doen waar je 
zin in hebt. Plezier maken. Liefst 
in een nieuwe omgeving en met 
nieuwe mensen. Voor mensen 
met een beperking is dit niet van-
zelfsprekend, maar wel extra be-
langrijk. Hun bewegingsvrijheid 
is al beperkt, maar hun leefwe-
reld hoeft dat niet te zijn. Stich-
ting Wielewaal maakt de wereld 
van mensen met een beperking 
groter. Wielewaal organiseert 
groepsvakanties, logeerweeken-
den en vakantiedagopvang voor 
kinderen, jongeren en volwasse-
nen met een beperking. Korte of 
langere uitstapjes waarin ze hele-
maal zichzelf kunnen zijn. Waar-
in ze niet tegen grenzen aanbot-
sen, maar ze kunnen verleggen. 
En waar ruimte is voor nieuwe er-
varingen en nieuwe vriendschap-
pen. Om herinneringen te maken 
die een leven lang meegaan. In-
formatie: www.wielewaal.nl

Trampolinespringen SV Omnia 2000
Sem en Marlies nieuwe 
clubkampioenen
Aalsmeer - Breed lachend ston-
den ze afgelopen zaterdag 6 juli 
op het erepodium: Sem van Tol en 
Marlies Kok, de nieuwe clubkam-
pioenen van SV Omnia 2000 Tram-
poline. Zij behaalden de hoogste 
totaalscores en mogen zich een 
jaar lang de beste trampoline-
springers van de vereniging noe-
men. Deze totaalscores zijn geba-
seerd op de uitvoering (netheid) 
en moeilijkheid van een oefening, 
en de verplaatsing (zorgen dat je 
in het midden van de trampoli-
ne springt). De uitreiking van de-
ze prijs vond plaats tijdens de laat-
ste wedstrijd van dit seizoen; de 
clubkampioenschappen op za-
terdag 6 juli in de Proosdijhal in 
Kudelstaart. Deze vormden een 
mooie afsluiting van een mooi sei-
zoen, waarop vele springers zich-
zelf opnieuw hebben overtro�en. 

Goud, zilver en brons
Tijdens de clubkampioenschap-
pen gingen – naast Sem en Mar-
lies – nog veel meer springers met 
een medaille naar huis. Goud was 
er voor Daisy Blommenstijn, Ka-
telijne van der Avoird, Duncan 
Lemstra, Marlies Kok en Sem van 
Tol. Bing Blom, Merel van Wilgen-
burgh, Nikki Schijveschuurder, Ro-
an Bertholet en Sabine Boegman 
mochten een zilveren medaille 
mee naar huis nemen. Een bron-
zen plak werd er gescoord door 
Melissa Janmaat, Finn Kweekel, 
Rena Sack, Amber Smit en Fen-
no van Beek. Fenno won boven-

dien ook nog de ‘netheidsbeker’; 
hij heeft afgelopen seizoen het 
netst gesprongen van alle Omnia 
springers. 

Eigen hal
De vereniging kijkt terug op een 
mooi seizoen, waarin 26 sprin-
gers hebben deelgenomen aan 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen. Bij dat NK wisten de sprin-
gers maar liefst vier gouden, drie 
zilveren en vier bronzen medail-
les te winnen. Talent en ambi-
tie zijn dus ruim aanwezig! Om 
nog verder te kunnen groeien 
in hun sport hebben de sprin-
gers een grote droom: het reali-
seren van een eigen trainingslo-
catie in Aalsmeer. De vereniging 
hoopt dat de sporthal aan de Jac. 
P. Thijsselaan verbouwd gaat wor-
den en geschikt gemaakt wordt 
voor (top)sport, zorg en welzijn. 
Hier meer over lezen/weten? Kijk 
dan op de website www.trampo-
linecentrumaalsmeer.nl. 

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
Turnster Fleur Snoek 
verenigingskampioene
Aalsmeer - Op zaterdag 6 juli werd 
de �nale van de onderlinge com-
petitie wedstrijdturnen van SV 
Omnia 2000 gehouden in Sport-
centrum De Waterlelie. In decem-
ber werd de eerste wedstrijd ge-
turnd en nu de �nale. Na twee 
wedstrijden wordt de balans op-
gemaakt. Eerst telt de plaatsing 
bij beide wedstrijden en bij ge-
lijke klassering wordt er naar de 
punten gekeken. In totaal streden 
er 39 turnsters onder leiding van 
trainsters Anneke Nap, Mariët Tas, 
Ilse Sandifort en Erica Belandi om 
de prijzen. Alle turnsters kregen 
een mooi diploma en een deel-
nemersmedaille. Onder het toe-
ziend oog van vele ouders, groot-
ouders, broertjes, zusjes, vrienden 
en vriendinnen turnden ze hun �-
nalewedstrijd.

Instap D2
In de categorie instap D2 turnden 
wel 15 meisjes. Verbazingwekkend 
om te zien wat ze in één jaar tijd 
allemaal hebben geleerd. Er zaten 
bij de Vloeroefening zelfs al �ick-
�acken en vrije radslagen. Omdat 
er 15 meisjes deelnamen in de-
ze categorie werden er vijf prijzen 
uitgereikt. 1e Zoë Lodder, 2e Fien 
Bax, 3e Ellis Mulder, 4e Anne Meijn 
en 5e Brit de Groot. De overige 
tien deelneemsters waren: Fleur 
Bomert, Lotte Berbee, Frederique 
Essenius, Mila van den Heuvel, Nic-
ky Hoogendijk, Roos van Kessel, 
Nori Kuipers, Arwen Rosenkrantz, 
Noortje Verbeek en Roxanne Ver-
meulen. Roxanne werd 4e in de 
wedstrijd van 6 juli en mocht dus 
ook even op een ereplaats staan, 
maar in de einduitslag over twee 
wedstrijden kwam ze op de 7e 
plaats uit. De instappers worden 
volgend seizoen door hun leeftijd 
pupillen 1 en daarvan promoveren 
Anne, Brit, Ellis, Fien, Frederique, 
Roos, Roxanne en Zoë naar de D1. 

Pupillen D2 en D1 en jeugd
In de categorie Pupillen D2 turn-
den zeven meisjes. Op de 1e plaats 
eindigde Noël Tan, die dit seizoen 
al vele prijzen behaald heeft ter-
wijl dit pas haar eerste jaar wed-
strijdturnen is. Tweede werd Jen-
te Tolsma, 3e Alisa Kockelkorn, 4e 
Lotte Verzeilberg, 5e Jente Spaar-
garen, 6e Britt de Vos en 7e Amy 
Egberink. Noël promoveert vol-
gend seizoen naar de D1. 
In de categorie Pupil 1 D1 waren 
er drie meisjes. In de uitslag van 
de wedstrijd van 6 juli eindigde 
Jet Snoek op de 1e plaats, maar in 

de totaaluitslag over de twee com-
petitiewedstrijden eindigde ze 
op de 2e plaats. Kampioene werd 
Britt Lisierse en op de 3e plaats 
eindigde Fenne Vogel. In de cate-
gorie Pupil 2 en Jeugd 1 D1 turn-
den vijf turnsters. Op de 1e plaats 
eindigde Sanne Klein, 2e Roosma-
rijn de Rond da Silva Futre, 3e Noa 
Verbeek, 4e Emily Broekhuysen 
en 5e Alicia den Ouden. In de ca-
tegorie Jeugd 2 en Junior 1 turn-
den vier turnsters. Eerste werd Jet 
van Kooten, 2e Ayanna Hardjo-
prajitno, 3e Britt Beelen en 4e Es-
mée Rolden. In de categorie Juni-
or 2 en Senior turnden vijf turn-
sters. Op de 1e plaats: Fleur Snoek, 
2e. Elaine van Bakel, 3e Jasmin Ai-
leen, 4e. Danielle Lohuis en 5e Tan-
ya Karoui.

Medailles en wisselbekers
Aan de zes Omnia-turnsters die 
het dit seizoen presteerden om 
tot aan deelname van het Dis-
trictskampioenschap te komen, 
werd er een medaille uitge-
reikt. Dit waren Zoë Lodder, No-
el Tan, Ayanna Hardjoprajitno, 
Esmée Rolden, Britt Beelen en 
Fleur Snoek. Ook alle wisselbe-
kers werden uitgereikt. De eer-
ste wisselbeker voor de hoogste 
plaats in de 4e divisie ging naar 
Fleur Snoek. De tweede wissel-
beker voor de hoogste plaats in 
de 5e divisie voorgeschreven oe-
fenstof ging naar Noël Tan. En de 
derde wisselbeker 5e divisie keu-
ze-oefenstof was voor Britt Bee-
len. Fleur Snoek is de nieuwe 
verenigingskampioene 2019. Zij 
mocht de wisselbeker voor het 
verenigingskampioenschap van 
SV Omnia 2000 in ontvangst ne-
men. Met dit geslaagde clubkam-
pioenschap heeft de afdeling tur-
nen dames het wedstrijdseizoen 
afgesloten. Trainsters en turnsters 
kunnen nu gaan genieten van de 
zomervakantie waarna ze in au-
gustus weer volop kunnen trai-
nen voor het nieuwe seizoen.

Leen Blom, John Tromp en Guus Zantingh

Goede prestaties van 
wielren-veteranen
Kudelstaart - Het afgelopen 
weekend hadden de UWTC ren-
ners Leen Blom, John Tromp en 
Guus Zantingh weer wedstrijden. 
Zaterdag 6 juli moesten de ren-
ners naar het oosten om in De-
venter te starten. Bij de 70+ werd 
er halverwege de wedstrijd een 
kopgroep van vier renners ge-
vormd met daarbij Leen Blom. 
Deze renners bleven vooruit en 
de wedstijd werd gewonnen 
door Piet Gruteke uit Rotterdam 
voor Fred de Kinkelder uit Groen-
lo. Leen Blom �nishte als vier-
de. Ook bij de 60+ ontstond er 
een kopgroep met acht renners 
en daarbij John Tromp en ook zij 
werden niet meer achterhaald 
door het peloton. De wedstrijd 
werd gewonnen door Ron Paf-
fen uit Milsbeek voor Piet Kralt uit 
Voorburg. John Tromp eindigde 
als zesde. Zondag 7 juli werd het 
clubkampioenschap verreden 

van de Veteranen Belangen Ver-
eniging Nederland op de Neder-
eindseberg in Nieuwegein. Direct 
vanuit het startschot werd er bij 
de 70+ hard gereden en al vroeg 
vormde er een kopgroep van drie 
renners, onder aanvoering van 
Fred de Kinkelder. De drie namen 
een kleine voorsprong en wis-
ten deze te behouden. De over-
winning ging naar Fred de Kin-
kelder, tweede werd John Martin 
uit Hoek van Holland. Guus Zan-
tingh spurtte zich naar de vierde 
plaats en Leen Blom eindigde als 
vijftiende. Bij de 60+ kwam er na 
20 minuten koers een kopgroep 
van zeven renners met daarbij 
John Tromp. In de laatste ron-
de viel de kopgroep uit elkaar en 
was Ron Pa�en duidelijk de sterk-
ste en won de wedstrijd voor Ba-
rend Verhagen uit Woerden. John 
Tromp eindigde in dit sterke ren-
ners veld als vijfde.

Zwemvierdaagse in het Oosterbad
Beste bommetje van Thijs, 
Guido wint plankhangen
Aalsmeer - Tijdens de Zwemvier-
daagse in het Oosterbad van 1 
tot en met 4 juli zijn ook dit jaar 
diverse extra activiteiten geor-
ganiseerd. Op dinsdag kon deel-
genomen worden aan het ma-
ken van het hoogste bomme-
tje. De winnaar werd, net als vo-
rig jaar, Thijs Reurekas. Op woens-
dag stond boegsprietlopen op 
het programma. Fenna Wijnberg 
wist 9,5 meter te halen en werd 
eerste. Een gedeelde tweede 
plaats was er voor Pieter Meeuw-
se en Amber Alderden met elk 9 
meter. Donderdag kon de spier-
kracht gemeten worden tijdens 
het plankhangen. De hoogste eer 
was voor Guido, die liefst 2 minu-
ten en 8 seconden bleef hangen. 
Op de voet gevolgd door Mario, 
die in het water belandde na 2 
minuten en 7 seconden. Ook voor 

hem nipt de tweede plaats. Pieter 
werd derde met een tijd van 2 mi-
nuten en 6 seconden.

Vanavond zwemloop
Vanavond, donderdag 11 ju-
li, presenteert het Oosterbad al-
weer de volgende activiteit. Voor 
de veertiende keer start om 19.00 
uur in samenwerking met Ocea-
nus Triatlon de zwemmarathon. 
Meisjes en jongens van 6 tot en 
met 12 jaar zwemmen 200 meter 
en lopen vervolgens 2 kilometer. 
Voor junioren en senioren (13 tot 
en met 77 jaar) staat 400 meter 
zwemmen, gevolgd door 4 kilo-
meter op lopen op het program-
ma. Langs het parcours zal vol-
doende toezicht zijn bestaande 
uit EHBO’ers en vrijwilligers. Deel-
nemen is nog mogelijk.
Foto: www.kicksfotos.nl

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een ge-
zellige avond klaverjassen? Ie-

Koppelkaarten  
BV Hornmeer

Aalsmeer - Buurtvereniging 
Hornmeer heeft momenteel 

dereen is van harte welkom 
bij klaverjasclub De Geluksvo-
gels. Het hele jaar door wordt 
er op de woensdagavond vanaf 
20.00 uur gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Op 3 ju-
li is het klaverjassen gewonnen 

een zomerstop. Er wordt even 
niet gekaart op de vrijdag-
avond. Toch hoeven liefheb-
bers niet lang te wachten tot ze 
de kaarten weer ter hand mo-
gen nemen. Op vrijdag 9 au-
gustus gaat de deur van het 

Jopie en Coby 
winnen op soos

Regio - Iedere donderdagmid-
dag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorps-
huis  van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 4 juli is het jokeren 
gewonnen door Jopie de Grauw 
met 395 punten. Bets Teunen 
werd met 554 punten tweede en 
plaats drie was voor Trudy Knol 
met 628 punten. Bij het klaver-
jassen was deze week de hoogste 

eer voor Coby van Weerdenburg 
met 5476 punten, gevolgd door   
Tiny Buwalda met 5367 punten 
en Nico de Ron met 5251 punten.
De poedelprijs mocht deze week  
Huub Bouwmeester met 3842 
punten in ontvangst nemen.
De kaartmiddagen voor 55+ers 
gaan de gehele zomer door en 
nieuwe kaarters zijn altijd wel-
kom. Zowel klaverjassers als jo-
keraars mogen vrijblijvend aan-
schuiven. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
mevrouw R. Pothuizen via 0297- 
340776

door Marry Akse met 5029 pun-
ten. Jan Ramp werd tweede 
met 4888 punten en plaats drie 
was voor Sanne Loos met 4869 
punten. De poedelprijs was de-
ze week voor Ben Bon met 4161 
punten.

buurthuis aan de Dreef 1 weer 
open en staat koppelkaarten 
op het programma. Noteer het 
alvast in de agenda! Aanvang 
is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur voor ko�e, thee en 
inschrijving. 








