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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Kudelstaart: O.a. Linksbuiten- en 
Rechtsbuitenstraat (250 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Kudelstaart: O.a. Linksbuiten- en 

welkom

BEZORGER/STER

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.
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L • Los de puzzel op door de cijfers en letters,
 die u in de advertenties van deze Tour bijlage 
 vindt, in de juiste volgorde te zetten

• Geef antwoord op de vragen

• U kunt de oplossing opsturen of brengen 
 t/m MAANDAG 11 JULI* naar:

 NIEUWE MEERBODE
 VISSERSTRAAT 10 
 1431 GJ AALSMEER

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

•   Wie wint de Gele trui: ..................................................................................................................................................................

•   Wie wordt de beste Nederlander?:  ....................................................................................................................................

•   Wie is de beste Nederlander in het bolletjesklassement:  ....................................................................................

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

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

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

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ...................................................................Woonplaats: .......................................................................................................................

Telefoonnr.: ...................................................... mobiel: ..........................................................................................................................................

NM
NIEUWE MEERBODE

TOUR DE FRANCE 2016

DE HOOFDPRIJS
CORTINA
TRANSPORT U4
Keuze uit dames of herenmodel
T.W.V. € 579,-
Beschikbaar gesteld door
BERTDEVRIESFIETSEN.NL
Oosteinderweg 155, Aalsmeer.

DE OVERIGE PRIJZEN:
Wittebol Wijn
Doosje Wijn van de maand juli!

Waning Tweewielers
BBB Fietshelm t.w.v. € 45,00

Waning Tweewielers
BBB Fietsbril t.w.v. € 39,95

Marskramer van Berkel
Bourgini Multi Plate BBQ t.w.v. € 49,99

Sparnaaij Juweliers Aalsmeer
Cheque t.w.v. € 100,00

Goemans Tapijt en Slaapcomfort
Tempur reiskussen t.w.v € 70,00

MAAK KANS OP
EEN VAN DEZE PRIJZEN!
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Winkeldief 
steelt 

etenswaren
Aalsmeer - Op maandag 27 
juni is om twee uur in de mid-
dag een winkeldief op heter-
daad betrapt in een bedrijf 
aan het Praamplein. De 27-ja-
rige man, verblijvend in Am-
stelhoek, dacht er vandoor te 
kunnen gaan met etenswaren. 
Met allerlei spullen had hij zijn 
schoudertas gevuld. De win-
keldief is aangesproken door 
medewerkers van het bedrijf 
en overgedragen aan de poli-
tie. De 27-jarige man verklaar-
de dat hij honger had. In de tas 
werden ook steroïden aange-
troffen. Hiervan heeft de man 
afstand gedaan. De man is om 
tien uur ‘s avonds heen gezon-
den. Hij zal zich moeten verant-
woorden bij justitie.

Vrouw onwel 
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op dinsdag 28 juni 
om zeven uur in de ochtend zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd 
om naar een reanimatie aan 
het begin van de Aalsmeerder-
weg te spoeden. Een 86-jarige 
bewoonster bleek onwel te zijn 
geworden. Medewerkers van 
de ambulance hebben eerste 
hulp verleend. De inwoonster 
is bij bewustzijn vervoerd naar 
het VU ziekenhuis. 

Zaterdagavond twee feestjes op Westeinderplassen

Drukke boel op de Poel: 
Plaspop en Aquapalooza
Aalsmeer - Ondanks dat niet al-
le evenementen doorgaan, bruist 
het ieder weekend wel ergens in de 
gemeente. Er zijn concerten, kin-
deractiviteiten, sporttoernooien en 
noem maar op. Dit weekend staat 
Aalsmeer in het teken van de West-
einder Water Week. Er zijn vrijdag, 
zaterdag en zondag zeil- en surf-
wedstrijden op de Poel en nog di-
verse andere op water gerichte ac-
tiviteiten. Er is ook het hele week-
end livemuziek, binnen en dubbel 
buiten. 
En dit laatste vindt de organisatie 
van Plaspop onbegrijpelijk. Hoe kan 
de gemeente nu een vergunning 
verlenen voor twee evenementen 
op zaterdagavond 2 juli die behoor-
lijk in elkaars vaarwater kunnen zit-
ten. Plaspop presenteert op een vijf-
tal locaties livemuziek met jazz, pop, 
blues en smartlappen. In het ei-
landengebied vindt dit tot ’vocals for 
locals’ gedoopte evenement plaats. 
De bezoekers dienen zelf een boot 
te regelen en te zorgen dat deze ge-
vuld is met hapjes en drankjes voor 
onderweg en om te nuttigen tijdens 
de optredens. Gezellig, maar het an-
dere evenement op het water zou 
Plaspop qua geluid wel eens kun-
nen gaan overtroeven. Aquapaloo-
za bij het Surfeiland, lekker loungen 
op muziek van dj’s. De verwachting 
is dat de volumeknop hier behoor-
lijk voluit gaat. Muziek op het wa-
ter draagt ver en dan is de afstand 
tussen het Surfeiland en het Poel-
tje van Meijer (Plaspop met Katelij-
ne van Otterloo kwartet) achter de 
Stommeerweg, vrij klein.

Compromis
Gaan jazz en beat samen? De or-
ganisatie van Plaspop heeft er een 
hard hoofd in en is toch maar eens 
bij de gemeente gaan informeren. 
Kan het anders? Uiteraard ligt het 
aan de windrichting of de twee eve-
nementen elkaar gaan ‘bijten’, maar 
eigenlijk had bij het verlenen van de 
vergunning al aan de bel getrok-
ken moeten worden. Aquapalooza 
valt qua vergunning onder de West-
einder Water Week en waarschijn-
lijk is dit de reden van deze onge-
lukkige samenloop. Veel stress bij 
de organisatie van Plaspop, niet bij 
de heren en dames van Aquapaloo-
za. “Het komt goed.” Vanuit de ge-
meente is aan beide organisaties 
meerdere malen gevraagd met el-
kaar te overleggen en dit samen op 
te lossen. Maar tot gisteren, woens-
dag 29 juni, is het ‘op één lijn zitten’ 
nog niet gelukt. Burgemeester en 
wethouders zijn zich er maar mee 

gaan bemoeien. Er is nu een com-
promis bereikt. Aquapalooza mag 
nu tot acht uur ‘s avonds plaatsvin-
den, waarna Plaspop ongestoord 
om half negen van start kan gaan. 

Respect
Top idee, maar wat doen de bezoe-
kers aan Aquapalooza na afl oop? 
Gaan ze dan ook genieten van Plas-
pop of wordt met eigen muziek ver-
der gefeest en waar? Het is maar te 
hopen dat er rekening met elkaar 
gehouden wordt. In ieder geval zal 
er zaterdagavond veel reuring zijn 
op de Westeinder ofwel ‘drukke 
boel op de Poel’. Aan de politie en de 
brandweer de taak om deze druk-
te in goede banen te leiden, maar 
dat is deze heren en dames wel toe-
vertrouwd. Veel plezier op het wa-
ter allemaal en nogmaals: Ga genie-
ten van één of beide evenementen 
en verpest het niet voor elkaar! Hier 
past maar één woord bij: Respect!

KCA receptie in Oude Raadhuis
Afscheid van Berend en 
Jan met cultureel tintje 
Aalsmeer - Bestuursleden die zich 
jarenlang hebben ingezet voor kunst 
en cultuur in Aalsmeer verdienen bij 
hun afscheid een mooie receptie. 
Zo nam KCA afgelopen zondag 26 
juni op gepaste wijze afscheid van 
penningmeester Berend Vollmuller 
en secretaris Jan Creemer. Met een 
humorvolle voordracht van dorps-
dichter Bram Landzaad en een mi-
ni-concert in het prachtige Oude 
Raadhuis en natuurlijk met prachti-
ge bossen bloemen bedankte KCA 
de twee eigenlijk onmisbare man-
nen voor hun jarenlange inzet. 

“Geweldige inzet”
In haar toespraak haalde KCA-voor-
zitter Marian Kaaijk aan dat Berend 
twaalf jaar lang op de penningen 
van KCA had gepast en had gezorgd 
voor de administratie, voor talloze 
subsidieaanvragen en een gezond 
fi nancieel beheer. De negen jaar dat 
Jan secretaris was zijn ook een he-
le prestatie. De vele notulen die uit 
zijn pen vloeiden waren steeds weer 
literaire juweeltjes. Marian Kaaijk: 
“Het was zeker de afgelopen jaren 
geen makkelijke tijd en ook niet al-
tijd even leuk. De gemeentelijke be-

zuinigingen trokken een zware wis-
sel op een vrijwilligersorganisatie 
als KCA, maar met de geweldige in-
zet van de twee mannen in het be-
stuur en die van de vele loyale vrij-
willigers lukte het toch steeds weer 
om Aalsmeer een prachtig cultureel 
programma te kunnen bieden. Heel 
veel dank daarvoor.” Hun dames die 
hun mannen zoveel avonden had-
den moeten missen, werden in de 
bloemetjes gezet. Ook cultuurwet-
houder Gertjan van der Hoeven 
sprak de heren toe en bedankte 
hen met mooie bossen bloemen en 
een prachtige litho van de waterto-
ren van de hand van de Aalsmeerse 
kunstenares Afke Borgman. 
KCA zou KCA niet zijn als het af-
scheidscadeau voor de twee schei-
dende bestuursleden niet een cul-
tureel tintje zou hebben. Lisa 
Kaaijk op piano en Robbert Tuin-
hof op saxofoon trakteerden hen in 
het Oude Raadhuis te midden van 
de prachtige kunstwerken van de 
Amazing Amateurs op een mini-
concert met stukken uit de barok – 
met een knipoog, want toen had je 
nog geen saxafoon - op tangomu-
ziek van Piazzolla en de prachtige 
muziek van Luis Bacalov uit de fi lm 
Il Postino. Daarna werden herinne-
ringen opgehaald en nieuwe plan-
nen gesmeed bij een erg gezellige 
borrel met vele aanwezige vrijwilli-
gers en relaties van Jan Creemer en 
Berend Vollmuller. Want beiden blij-
ven zich inzetten voor kunst en cul-
tuur in Aalsmeer. 

Met 4 in plaats van 6 naar incident
Brandweer oefent op 
‘uitrukken op maat’
Aalsmeer - De brandweer gaat aan 
het einde van dit jaar beginnen aan 
een nieuwe pilot. Bij een groot aan-
tal incidenten gaat de brandweer 
niet meer met zes man uitrukken, 
maar gaan vier brandweerlieden op 
weg om hulp te verlenen bij brand, 
een aanrijding of een ander inci-
dent. Op deze manier kan de brand-
weer sneller uitrukken en hebben 
inwoners dus sneller een brand-
weerauto voor de deur.
Met twee man minder uitrukken 
vergt uiteraard wel een behoorlijke 
aanpassing van werken. Om dit te 
leren is afgelopen zaterdag 25 juni 
de eerste groep brandweermannen 

uit Aalsmeer naar het veiligheids-
centrum in Dordrecht gegaan om 
te oefenen. Er zijn acht scenario’s 
gedraaid om uit te rukken met vier 
personen. De komende maanden 
zullen nog vele oefeningen volgen, 
zodat de mannen en vrouwen van 
de vrijwillige brandweer Aalsmeer 
aan het einde van het jaar omge-
schoold zijn en volledig inzetbaar 
zijn om met vier personen net zo 
goed hulp te kunnen bieden bij een 
incident als met zes vrijwilligers. De 
pilot ‘Uitrukken op maat’ geldt voor 
een periode van twee jaar. Daarna 
vindt een evaluatie plaats.
Foto: Brandweer Aalsmeer
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst. Spreker: 
Richard Kortenoeven.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. J. 
Trommel, Roelofarendsveen en 
18.30u. met ds. J.F. Ezinga, Lun-
teren. Gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. Woordcommunie-

viering met N. Kuiper in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
  Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst, ds. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Viering m.m.v. can-

toren.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 van september tot 
en met april. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag van sep-
tember tot en met mei.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Jac. P. Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met Wim de 

Knijff. En om 10.45u. doopdienst 
bij Surfeiland met ds. Jan Martijn 
Abrahamse.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. dienst. Babyoppas, 

kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. met 

ds. H. Biesma en 18.30u. met ds. 
J. Maliepaard. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Lies-

bet Geijlvoet. Collecte voor UAF. 
Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met drs. Van 
Schouwen, Honselersdijk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

G.H. Frederikze uit Harderwijk. 
Organist: Joh. Haasnoot.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst 
met ds De Goei, Amersfoort. Or-
ganist: J. v/d Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 

Zondag 3 juli 

Vrijwilligers gezocht!
Mantelzorg: Match op Maat
Aalsmeer - De roep om vrijwilligers 
klinkt steeds luider. Dat merkt Man-
telzorg & Meer dagelijks. Wilt u/jij 
zich inzetten voor mensen met een 
chronische ziekte of een beperking? 
Even naar buiten, samen bood-
schappen doen, thuis koffie drinken 
en praten of samen een leuke acti-
viteit ondernemen. Het is fijn als u 
een zorgachtergrond heeft, maar het 
is niet noodzakelijk. Wat telt is dat u 
graag iets voor een ander betekent. 
Zeker nu het weer mooier wordt, wil-

len ook deze mensen er graag op uit. 
De coördinator Vrijwilligers van Man-
telzorg & Meer maakt graag kennis 
met u. Samen bespreekt u wat u wilt 
en wie het best bij u past. Een match 
op maat dus! Mantelzorg biedt trai-
ning, professionele begeleiding en 
reiskostenvergoeding aan. Voor in-
formatie en aanmelden kan contact 
opgenomen worden met Mantelzorg 
& Meer via 020-3335353, via e-mail 
info@mantelzorgenmeer.nl of be-
zoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Open dag Tuin de Groote
Regio - Het is nu volop zomer in de 
Tuin Bram de Groote en dat staat 
gelijk met heel veel kleur. De nat-
te periode heeft gezorgd voor een 
groei-explosie. Alle borders staan in 
bloei: klaprozen, vingerhoedskruid, 
gele ganzenbloem, komkommer-
kruid, phacelia en nog veel meer. Bij 
de paddenpoel zijn de grote boter-
bloem, de wateraardbei en het dui-

zendguldenkruid te bewonderen. 
Belangstellenden zijn zondag 3 ju-
li weer van harte welkom tussen 
13.00 en 16.00 uur. De Tuin Bram de 
Groote ligt in Uithoorn, op de hoek 
van de Boterdijk en de Elzenlaan. De 
entree is via de zijingang, tegenover 
de werkschuur aan de Elzenlaan 27. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. De toegang is gratis.

Afsluiting jongerenseizoen bij LEG
Zondag Baan7 met dj Retain
Aalsmeerderbrug - Zondag 3 ju-
li is er een knallende afsluiting van 
het Baan7 jongerenseizoen in de 
Levend Evangelie Gemeente. Om 
18.30 uur start de avond met een 
exclusieve pre-party waar DJ Re-
tain zal draaien. Daarnaast is Ri-
chard Kortenoeven uitgenodigd om 
te spreken over het thema Dignity & 
Destiny. Na afloop zal DJ Retain de 
zomer inluiden met een te gekke af-
terparty. De avond is voor alle jon-
geren vanaf 12 jaar. 
Spreker Richard Kortenoeven is een 
geboren en getogen Aalsmeerder 
en bezocht in zijn jeugd al Baan7. 

Samen met zijn vrouw is hij werk-
zaam bij Jeugd met een Opdracht 
in Amsterdam. Hij geeft les op de 
Discipelschap Training School, een 
intensieve cursus die gericht is op 
zending en jongvolwassenen be-
moedigt om te groeien in hun rela-
tie met God. Ook tijdens de Baan7 
avond wil hij jongeren bemoedigen 
en uitdagen om Jezus in hun leven 
te zoeken. Baan7 wordt elke eerste 
zondag van de maand gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer info is te vinden op facebook.
com/baan7.

Informatiebijeenkomst over 
‘Moderne wijkverpleging’
Kudelstaart - Op donderdag 7 ju-
li wordt een informatiebijeen-
komst gehouden in het Inloopcen-
trum Kudelstaart met als gastspre-
ker Helene Komies, wijkverpleeg-
kundige van thuiszorg zorgcentrum 
Aelsmeer. Het thema is ‘de moder-
ne wijkverpleging en wat kunnen zij 
voor u betekenen?’. Het liefst blijft 
men zolang mogelijk zelfstandig, 
zonder hulpmiddelen en zonder de 
zorg van professionals. Soms is het 
echter noodzakelijk om bepaalde 
hulp te aanvaarden met als doel zo-
lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
blijven wonen. Waar ligt de grens 

van zelf doen en hulp aanvaarden? 
Wat voor hulp kan geboden wor-
den en hoe wordt dat ingezet, wel-
ke zorg neem je als partner over en 
wat moet je uiteindelijk overlaten, 
zijn vragen die beantwoord kun-
nen worden. Binnen lopen in het 
wijkpunt aan Nobelhof 1 kan van-
af 14.00 uur. De informatiebijeen-
komst start om 14.30 uur, Koffie en 
thee kosten 1 euro. Voor informatie: 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl of bel 06-22468574. 

Koffie in 
de Spil

Kudelstaart - Op woensdag 6 ju-
li houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, zij-
straat van de Bilderdammerweg. De 
aanvang is 10.00 uur en iedereen 
is welkom. De koffie en thee staan 
klaar. Er zijn mogelijkheden om een 
kaartje te schrijven voor zieke men-
sen of om een gesprek van mens 
tot mens te hebben. U/jij komt toch 
ook? Neem gerust iemand mee. De 
toegang is gratis.

MS Fonds zoekt 
collectanten

Aalsmeer - Van 21 tot en met 26 
november organiseert het Natio-
naal MS Fonds de landelijke huis-
aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er 
weer duizenden collectanten met 
een collectebus langs de deur om 
geld in te zamelen voor mensen 
met Multiple Sclerose (MS). Over 
de ziekte MS is nog veel onbekend. 

Zo is nog niet bekend waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe dit gene-
zen kan worden. De collecte is één 
van de belangrijkste bronnen van 

Papiercontainer 
weer bij Beach

Aalsmeer - Maandag 4 juli staat de 
container weer klaar voor particu-
lieren en bedrijven op oud papier te 
lossen. De container komt te staan 
op de parkeerplaats van The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Papier 
brengen kan van 10.00 tot 19.00 uur. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen met secretaris Arie Ko-
ningen van mannenkoor Con Amo-
re via 0297-323847.

Jeugd DES haalt 
oud papier op

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 1 juli haalt de jeugdafdeling 
van RKDES het oude papier op. 
Gaarne de papiercontainers of do-
zen papier plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen 
te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart financi-
eel alle Kudelstaartse verenigingen. 
Dus doe mee en verzamel het pa-
pier voor de eerste vrijdagavond van 
de maand.

Jubileum afdeling Aalsmeer
Zonnebloem 35 jaar jong
Aalsmeer - Donderdag 16 ju-
ni heeft de Zonnebloem afdeling 
Aalsmeer een gezellige uitgangs-
dag gemaakt met zo’n 100 gasten 
en vrijwilligers. Deze dag stond in 
het teken van het 35 jarig bestaan 
van de afdeling. Met prachtig weer 
is een mooie boottocht gemaakt 
vanuit Kudelstaart, over de plas-
sen naar Avifauna. Onder het ge-
not van een bakje koffie of thee met 
daarbij een lekkere taartpunt heeft 
de groep genoten van het uitzicht 
over de polders. Bij aankomst in 
het vogelpark was er eerst een uit-
gebreide en goed verzorgde lunch 
en werd er ook stil gestaan bij het 
vijfendertigjarig jubileum. Onder de 
vrijwilligers zijn drie dames die zich 
ook al 35 jaar als vrijwilliger hebben 
ingezet voor de Zonnebloem. Lenie, 
Truus en Sien werden dan ook extra 
in het zonnetje gezet.
Na de lunch is heerlijk door het park 
gewandeld. Erg leuk was de kas met 
de grote hoeveelheid felgekleur-
de parkieten die een enorme her-
rie maakten en op de hoofden en 
schouders van de mensen gingen 
zitten! Ook de vele bijzondere vo-

gels en bloemen werden met veel 
plezier bekeken. Rond vier uur (ve-
len nog nagenietend van een ijsje of 
een frisdrankje) ging iedereen weer 
richting de gereed staande bus-
sen en kon teruggekeken worden 
op een zeer geslaagde dag die in 
een gezellige en ontspannen sfeer 
is verlopen. Complimenten waren 
er dan ook volop en vooral voor de 
activiteitengroep die alles tot in de 
puntjes had verzorgd.

Gast, vrijwilliger, sponsor
Ook voor de rest van het jaar staan 
er nog volop activiteiten op de agen-
da die de Zonnebloem voor haar 
gasten gaat verzorgen. Denk aan 
de deelname van Westeinder wa-
terweek, de Hartenwensen die na-
mens de RIKI stichting gedaan wor-
den, gezellige bijeenkomsten in het 
Parochiehuis en nog een paar leuke 
uitjes. Meer weten over de Zonne-
bloem, aanmelden als gast, vrijwilli-
ger (zowel jong als oud) of als spon-
sor? Stuur dan een mail naar zon-
nebloem-aalsmeer@hotmail.com of 
neem contact op met Jos (voorzit-
ter) via 06-25448638.

inkomsten voor het Nationaal MS 
Fonds. Het fonds ontvangt geen 
subsidies en is volkomen afhanke-
lijk van donaties en giften. Door de 
collecte kan geïnvesteerd worden 
in innovatieve onderzoeken om MS 
te genezen. Ook sterk maken tegen 
MS? Om de jaarlijkse collecte nog 
succesvoller te maken, is het fonds 
op zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje col-
lecteren kost maar 2 uur van je tijd. 
Hou je van regelen en organise-
ren en heb je ongeveer 10 uur over, 
dan kun je al aan de slag als col-
lecte-coördinator. Kijk op de websi-
te www.mscollecte.nl voor meer in-
formatie en meld je snel aan. Samen 
sterk tegen MS!

Aalsmeer promotie in Amsterdam
SPIE gaat ‘daggie varrah’ 
door grachten hoofdstad
Aalsmeer - De Juniorrace is net 
geweest en voordat de ‘groten’ lek-
ker gek mogen doen op het water 
is de vakantieperiode alweer voorbij. 
Toch kunnen de pramen vaarklaar 
gemaakt worden en de penta’s vol-
gegooid met benzine, want er wacht 
een ‘daggie varruh’. Op zondag 17 
juli organiseren SPIE en de Raad 
van Twaalf een boottochtje naar 
de hoofdstad. Van Lake Aalsmeer 
naar de grachten van Amsterdam. 
Om 10.00 uur vertrekt de stoet van-
af de Pontweg. In colonne gaan de 
pramen en bokken via de Ringvaart 
naar Amsterdam. Na het schutten 
bij de sluis, wordt een tourtje over 
de grachten gemaakt. Uiteraard 
wordt ergens aangemeerd voor een 
plaspauze en een versnapering. Niet 
vergeten geld mee te nemen, con-
sumpties en plasgeld zijn voor ei-
gen rekening. Rond 16.30 uur wordt 

de hoofdstad weer verlaten en gaat 
de groep terug varen naar het eigen 
dorp. De verwachting is om onge-
veer 18.00 uur thuis bij de Pontweg. 
SPIE en de Raad van Twaalf nodi-
gen praameigenaren uit om mee te 
varen. Aanmelden mag, maar hoeft 
niet. Muziek op de praam of de bok 
mag niet in de grachten, dus laat het 
geluid maar thuis. “Met twintig pra-
men door de grachten trekken we 
al meer dan genoeg bekijks”, aldus 
SPIE.
Tips: Een moderne motor meene-
men is toegestaan, sowieso handig 
om deze te gebruiken voor het stuk 
Ringvaart naar de Nieuwe Meer 
sluis. SPIE en de Raad van Twaalf 
tot slot: “Gedraag je een beetje.” 
Dus noteren: Aalsmeer (Pramen-
race) promotie tour in het grote Am-
sterdam op zondag 17 juli, 10.00 uur 
verzamelen bij de Pontweg!
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Muziek
Vrijdag 1 juli:
* Dj Bert & Lady Friends in Westein-
der Paviljoen op Surfeiland, 17-19u.
1 tot en met 3 juli:
* Jazzfeest bij Nieuwe Meer met 
vrijdag Leo’s Drugstore en zater-
dag Michael Varekamp en Bernard 
Berkhout. Beiden v/a 21u. en zon-
dag Colette Wickenhagen v/a 16u.
Zaterdag 2 juli:
* Plaspop: Vocals for Locals op vijf 
locaties in Westeinderplassen. Op-
tredens om 20.30, 21.30 en 22.30 
uur van Men Unplugged, Denk aan 
de Buren, Dazzle, The Riverstones 
en Katelijne van Otterloo Kwartet. 
Slotact door Remband om 23.15u.
Zondag 3 juli:
* Muzikaal feestje met diverse mu-
zikanten in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 16u.
* Optreden Alderliefste in Westein-
der Paviljoen, Surfeiland, 15.30-19u.
Maandag 4 juli:
* Zomeravondconcert muziekver-
eniging Flora in Boerhavestraat, Ku-
delstaart vanaf 19.30u.

Films
Donderdag 30 juni:
* Film ‘A Hologram for the King’ in 
Bioscoop Aalsmeer vanaf 21.15u. 
Ook vrijdag 1 juli om 16.45u. en 
dinsdag 5 juli om 16.30 en 21.15u.
Vrijdag 1 juli:
* Film ‘Spotlight’ in Bioscoop 
Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf 17u. 
Ook 2, 6, 8 en 12 juli vanaf 20u.
Zaterdag 2 juli:
* Voorpremière kinderfilm ’Cas-
per en Emma op Safari’ in Bioscoop 
Aalsmeer vanaf 15u. Ook 6 juli 15u. 

Exposities
Zaterdag 2 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer-
derbrug open van 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open met exposi-
ties. Ook zondag. Praamplein.
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte 
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eve-
leens, Punterstraat.
Tot en met 8 juli:
* Expositie Fiep Westendorp bij Cul-
tuurpunt in bieb, Marktstraat met 
speurtocht en elke woensdag 15-
16u. voorlezen. 
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeter in ge-
meentehuis om 14.30u. Expositie 
duurt tot en met 20 juli.
Tot en met 31 juli:
* Amazing Amateurs in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
t/m zondag 14-17u. 
Tot en met 18 september
* Start stock-expositie in galerie 

Sous-Terre, Kudelstaartseweg (te-
genover watertoren). Open zaterdag 
en zondag van 13 tot 17u. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 

Diversen
Donderdag 30 juni:
* Kaartmiddag voor ouderen in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Westeinder Water Week: Scholen-
dag met bootje bouwen, zeilen en 
varen. Beachvolleybaltoernooi voor 
bedrijven, 16u. Locatie: Surfeiland. 
Vrijdag 1 juli:
* Bonte Bal t.g.v. 45 jaar De Binding 
in Binding, Zijdstraat vanaf 21u.
1 tot en met 3 juli:
* Westeinder Water Week: Vrijdag, 
zaterdag en zondag Eredivisie Zei-
len en Optimist on Tour op de Poel.
Zaterdag 2 juli:
* Westeinder Water Week: Sup Op-
stapdag van 11 tot 16u., beachvol-
leybal stratentoernooi vanaf 16u. en 
Aquapalooza van 18 tot 20u. Loca-
tie: Surfeiland.
Zondag 3 juli:
* Westeinder Water Week: Kona Surf 
Cup en Oude Deuren Surfcup van-
af 9u., rib rally vanaf 10u. en wande-
ling rond Poel, start 9.30u. Locatie: 
Surfeiland.
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u.
* Baan7 jongerendienst met dj Re-
tain in LEG, Aalsmeerderbrug van-
af 18.30u.
Woensdag 6 juli:
* Koffie-inloop in de Spil, Spilstraat 
Kudelstaart vanaf 10u.
* Babbelkoffie stichting Fedeli van 
10 tot 12u., Ringvaartzijde 52. Info: 
06-53801380 of debby@fedeli.nl.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 7 juli:
* Fietsen met de OVAK. Start 13.30u. 
bij parkeerterrein Zwembad, Dreef.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 30 juni:
* Open huis ‘Vitaal Ouderen’ en Ons 
Tweede Thuis in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 15 tot 19u.
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u. Onder ande-
re Lentenota 2016 op agenda.
Maandag 4 juli:
* Infoavond over Centrumvisie, denk 
mee over winkelgebied, in raadskel-
der, gemeentehuis,19.30 tot 21u.
Donderdag 7 juli:
* Infomiddag ‘Moderne wijkverple-
ging’ in inloop Kudelstaart, Nobel-
hof 1 vanaf 14u. Start 14.30 uur.
Maandag 11 juli:
* Meepraten over Oosteindedrie-
hoek en Schinkeldijkje in burger-
zaal, gemeentehuis, van 19.30 tot 
21u.

The Riverstones brengt eigenzinnige muziek. Estée Makampo verblijd je met 
haar vioolspel en Scott Breems is een kunstenaar met woorden. Monique 
Veenswijk zweept de boel op met haar aanstekelijke ritmes, Michel de Wit 
tokkelt de golfjes in het water en samen met gitarist/zangeres Saskia Veens-
wijk wordt De Westeinder bezongen in het Het Grote Poellied. 

Muziek op de Westeinderplassen
Zaterdag Plaspop editie 6
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 
juli barst het muziekfeest in het ei-
landengebied van de Westeinder-
plassen weer los, reeds voor de zes-
de keer, een ‘blijvertje’ dus: Plas-
pop. De voorbereiding van dit hoog-
gewaardeerde (99,9%) Aalsmeerse 
evenement heeft dit jaar meer kop-
zorgen veroorzaakt dan alle voor-
gaande edities bij elkaar. Dat had 
niet alleen te maken met de evene-
mentvergunning. Het lag ook aan 
heel praktische zaken, zoals: po-
dium hoofdact. Wie gaat die grote 
schuit van Otto op z’n plek leggen? 
Want Jochem moet zo nodig op va-
kantie. Dat soort zaken. Maar ge-
lukkig, de Dippers zijn niet voor een 
gat te vangen, zeker niet als het om 
het Torregat of Eendengat gaat. Op 
initiatief van Jan Meijer en de Dip-
pers is er ook een goede samen-
werking ontstaan tussen de amb-
tenaren die de vergunningen verle-
nen en de organisatoren van Plas-
pop. De heren van deze afdeling 
hebben het Aalsmeerse evenement 
in hun hart gesloten. De organisa-
tie hoeft géén strobalen neer te leg-
gen langs de route en ook de drang-
hekken zijn van de baan. Wel heb-
ben de Dippers beloofd dat de gas-
ten van Plaspop nette mensen zijn 
die andermans eigendommen res-
pecteren en hun eigen vuilnis netjes 
mee naar huis nemen. Ook raadt de 
organisatie bezoekers aan de West-
einderdijksloot te mijden en de lo-
caties te bezoeken via de grote en 
de kleine Poel. De Dippers zijn er in 
geslaagd om weer een zeer gevari-
eerd aanbod aan muziek vast te leg-
gen, met voor elk wat wils. Bezoe-
kers zullen zelf een keuze moeten 

maken. Slechts drie van de vijf op-
tredens kunnen bezocht worden:
1. Blues van The men unplugged 
in het Torregat; 2. Covers uit de ja-
ren zeventig tot nu van Dazzle bij 
Vissersvreugd; 3. Smartlappen van 
Denk aan de buren bij de Kop van 
Bud (kleine Poel, nabij doorvaart 
Eendengat); 4. Folk en eigentijd-
se muziek van The Riverstones in 
schuilhaven De Kodde; 5. Popjazz 
van het Katelijne van Otterloo kwar-
tet in het Poeltje van Meijer. Alle 
acts beginnen exact om 20.30 uur, 
om 21.30 uur en om 22.30 uur. De 
optredens duren 25 tot 30 minuten. 
Na de optredens verplaatst het pu-
bliek zich varend naar een volgende 
locatie en dus naar een ander optre-
den. En dan natuurlijk nog de slot-
act: De Remband op de Koddespoel. 
De band speelt vanaf 23.15 uur tot 
rond het middernachtelijk uur ter 
afsluiting van deze avond. Ziet u het 
voor zich: de hele Koddespoel vol 
met broederlijk naast elkaar gele-
gen bootjes met swingende, vrolijke 
mensen die luisteren naar muziek, 
meezingend soms, tijdens deze ho-
pelijk zwoele zomernacht op 2 juli? 
Het gehele ‘evenement’ is natuurlijk 
gratis. Een Aalsmeers evenement 
voor de Aalsmeerders ofwel Vocals 
for Locals. Het kaartje van de West-
einderplassen met daarop aange-
geven de locaties is down te loaden 
via www.plaspopaalsmeer.nl. Mails 
met vragen kunnen gestuurd wor-
den naar plaspop@live.nl. Tot slot: 
Neem naast hapjes en drankjes ook 
allemaal een plasemmer mee (te-
vens blusemmer en koelbox) én: Al-
lemaal nog even op de knieën voor 
mooi weer!

Jazzfeest op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Mis het pontje niet! 
Na het enorme jazzfeest van vorig 
jaar wordt het weer een onverge-
telijk weekend aan het slot van de 
Westeinder Waterweek. Op vrijdag-
avond 1 juli gaat om 21.00 uur Leo’s 
Drugstore van start, een zeven-
mansband met Han Smit op trom-
pet, Rainer Müller op trombone, An-
dré van Willigenburg op saxofoon, 
Peter de Gelder op vibrafoon, Dick 
van Lokhorst op piano, Lenny Fleer 
op bas en Pim de Boer op slagwerk. 
De unieke sound van de drie blaas-
instrumenten trompet, saxofoon en 
trombone in combinatie met vibra-
foon, de eigen maatwerk-arrange-
menten en het niet alledaagse re-
pertoire maken de band uniek in 
zijn soort. Dan zaterdagavond 2 ju-
li vanaf 21.00 uur kornettist Michael 
Varekamp en klarinettist Bernard 
Berkhout met As Good As It Gets. 
Het beeld staat nog steeds op me-
nig netvlies: twee mannen, zittend 
naast elkaar, wit overhemd, buikje, 
bretels, met hun hakken op-en-neer 
de maat aangevend. De ene met 
een klarinet, de ander met een kor-
net. De klarinettist is Bernard Berk-
hout, ooit in de jaren tachtig door 
Pim Jacobs geïntroduceerd als de 

Benny Goodman van Nederland, de 
kornettist is Michael Varekamp, een 
alleskunner die in deze band voor 
de expressieve swingstijl-met-dem-
per van Cootie Williams kiest. On-
vergetelijk.
Het slotakkoord, op zondagmiddag 
3 juli om 16.00 uur, is van zangeres 
Colette Wickenhagen met saxofo-
nist Robbert Tuinhof. Wat een fan-
tastische zangeres! En ze woont nog 
eens vlak om de hoek. Letterlijk. In 
Amstelhoek! Colette Wickenhagen 
was de grote verrassing die saxofo-
nist Robbert Tuinhof introduceerde 
in Bacchus, als ‘grande finale’ van 
de Aalsmeerse Kunstroute 2015. Er 
was een gelegenheidsband samen-
gesteld om Colette te begeleiden en 
het klikte enorm! Hier krijg je niet 
snel genoeg van. De zangeres geeft 
aan hoe zij het wil, dirigeert en en-
thousiasmeert de solo’s van de mu-
zikanten en draagt met adembene-
mende improvisaties haar steentje 
bij aan het muzikaal avontuur.
Op de Nieuwe Meer, Stommeer-
weg 2, Aalsmeer. Toegang: uw gift. 
Inlichtingen: Henny Essenberg, tel. 
0297-327698; Pierre Tuning, tel. 
0297-360355 of Reinoud Staps, 
0297-325304.

Zondagmiddag muzikaal 
feestje in The Shack
Oude Meer - Aanstaande zondag 
3 juli wordt een middag vol ver-
rassingen in The Shack. Een muzi-
kaal feestje ter ere van de verjaar-
dag van een graag geziene muzi-
kant in The Shack. Muzikanten zijn 
uitgenodigd, apparatuur is aanwe-
zig en verder is het een complete 
verrassing van wat er allemaal gaat 
gebeuren. Maar dat er muziek ge-
maakt gaat worden moge duide-
lijk zijn en bij mooi weer uiteraard 
op het gezellige terras. The Shack is 
zondag open vanaf 15.00 uur en de 
entree is gratis. 

A.J. Plug en Beastie Boys
Zondag 10 juli presenteert The 
Shack A.J. Plug featuring Kim Snel-
ten akoestisch! Klaas en San ken-
nen de vaste gasten natuurlijk van 
die fantástische band AJ Plug (voor-
heen AJ and The Wildgrooves) en 

ook Kim Snelten is een graag gezie-
ne muzikant in The Shack. Een ge-
weldige match deze drie muzikan-
ten en dat gaan ze laten horen op 
het terras in een bijzonder mooie 
akoestische setting waarin vele be-
kende songs voorbij komen uit ver-
schillende genres! 
Vrijdag 15 juli is het Shack podi-
um voor Beastie Boys undercover! 
Kom luisteren naar onder andere 
‘Fight For Your Right’ en ‘No Sleep 
Till Brooklyn’, ten gehore gebracht 
door Loek Hauwert (Mark Foggo), 
DJ Daan (Osdorp Posse), Frans Mo-
lenaar (The Dublicators) en Boris 
Manintveld (The Upsessions. Zon-
dag 17 juli bouwt The Shack een 
jaarlijks terugkerend muzikaal zo-
mers feestje met de Coolcast Band. 
Voor alle info www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Aalsmeers Harmonie sluit 
druk seizoen buiten af
Aalsmeer - Het muzikale seizoen 
voor Aalsmeers Harmonie zit er op. 
Het orkest gaat met zomerreces tot 
eind augustus. Traditioneel is inmid-
dels het concertje dat het orkest 
geeft voor de bewoners van ‘t Kloos-
terhof aan de Clematisstraat. Afge-
lopen jaren nam het orkest op zijn 
laatste repetitieavond plaats aan 
de achterkant van het gebouw, wat 
veel luisterende buurtbewoners op-
leverde. Omdat het verzorgingshuis 
wordt verbouwd, is Aalsmeers Har-
monie uitgeweken naar de voorkant 
van het pand alwaar op het trottoir 
een keur aan bekende internationa-
le stukken werd gespeeld. De ou-
deren genoten op het terras of van-
af hun balkons van onder ande-
re Franse chansons, Latijns-Ame-
rikaanse dansen en Amerikaan-
se jazz. Gelukkig waren de weergo-
den goed gestemd, want het klaar-

de zowaar op aan het begin van de 
avond! Wat het weer betreft zat het 
orkest op zondag 19 juni heel wat 
minder in spanning. Het Fort in Ku-
delstaart lag er zonnig bij tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival. Te mid-
den van prachtige bloemarrange-
menten en veel enthousiast pu-
bliek speelde Aalsmeers Harmonie 
een uur lang vrolijke populaire mu-
ziek die veel herkenning oogstte bij 
zowel jong als oud. Aalsmeers Har-
monie heeft er weer een druk sei-
zoen opzitten en wil hierbij een ie-
der bedanken die heeft meegewerkt 
om de concerten tot stand te bren-
gen. De volgende activiteiten zullen 
de verlichte botenshow en een do-
nateursconcert met het thema Film 
zijn. Voor verder informatie over de 
activiteiten van Aalsmeers Harmo-
nie of wanneer u wilt komen mee-
spelen: www.aalsmeersharmonie.nl. 

Bij code geel, oranje, rood geen doorgang!

Zomeravondconcert Flora
Kudelstaart - Maandag 4 juli geeft 
muziekvereniging Flora een buiten-
concert in Kudelstaart. De muzikan-
ten nemen vanaf 19.30 uur plaats in 
de Boerhaavehof. Ter afsluiting van 
het muzikale seizoen zullen zij on-
der andere vrolijke Disney melodie-
en ten gehore brengen. Flora hoopt 
met de concertjes mensen, jong of 
oud, ervaren of onervaren te berei-
ken die zich aanmelden om een in-
strument te gaan bespelen en te-
vens te laten horen dat een modern 
fanfareorkest niet louter mars– en 

hoempapa-muziek speelt, maar van 
alle markten thuis is, van zeer intiem 
en ingetogen tot uitbundig swin-
gend en spetterend. 
Mocht het KNMI code geel, oran-
je of rood afkondigen voor de re-
gio Kudelstaart dan gaat het con-
cert helaas niet door. Kijk voor meer 
informatie over de vereniging op 
www.muziekverenigingflora.nl of 
volg de vereniging via Facebook. 
Nieuwe leden, jong of oud, zijn van 
harte welkom!
Foto: Wilma Wolffensperger

Watertoren zondag open
Aalsmeer - Komende zondag-
middag 3 juli is de watertoren ge-
opend voor alle belangstellenden, 
die de toren willen bezichtigen én 
beklimmen. Binnen de 50 meter ho-
ge watertoren krijgt men een goe-
de indruk van de destijds druk-ver-
hogende onderdelen en bekkens 
binnen het drinkwatercircuit voor 
Aalsmeer. Wanneer men de trap-
pen beklimt komt men uiteinde-
lijk op de buitentrans en vanaf bijna 
het hoogste punt van de watertoren 

heeft men rondom een schitterend 
uitzicht over Aalsmeer en verre om-
geving. Bovendien zijn er deze zon-
dag zeil- en surfwedstrijden op de 
Westeinderplassen in het kader van 
de Westeinder Water Week, ook van 
boven af een kijkje waard. Tussen 
13.00 en 17.00 uur kan iedereen te-
recht. Kinderen betalen voor de klim 
slechts 1 euro, volwassenen 2 euro. 
Bijzonderheden over het rijksmonu-
ment) staan vermeld op de website 
www.aalsmeer-watertoren.nl

Gezellig en druk bezocht
Bandjesavond 2.0: Mag 
een blijvertje worden!
Aalsmeer - Tijdens het opbouwen 
heeft het licht geregend, maar rond 
zes uur in de avond trok de lucht 
open en liet het zonnetje zich zien. 
Een prachtige avond, een perfec-
te start voor bandjesavond nieuwe 
stijl of, zoals de organisatie ‘kop-
te’ bandjesavond 2.0. Niet in de di-
verse straten in het Centrum, maar 
centraal op het Raadhuisplein vond 
de bandjesavond dit jaar plaats. 
Het was qua kosten en tijd de eni-
ge mogelijkheid om dit leuke evene-
ment vol livemuziek doorgang te la-
ten vinden. Een goede zet, zo blijkt. 
De eerste bandjesavond nieuwe stijl 
is heel goed bezocht en prima ver-
lopen. Er hebben zich geen ongere-
geldheden voorgedaan, de bands 
Major Purple en The Charts vielen in 
de smaak. Veel herkenbare covers 
met een hoog meezing- en dansge-
halte, lekker eigenwijs, vermakelijk 
met beiden een prima performance. 
Ook het verrassings-optreden van 
Glenn Helder kreeg veel waardering 
en natuurlijk wist dj Kees Markman 
weer de juiste muziek te kiezen. “Ik 
mis het rondje dorp wel”, aldus een 

bezoeker, “maar alle acts, eten en 
drinken op 1 plein heeft iets van een 
festival en dat is toch ook wel heel 
gezellig.”

Muntjes en drankjes
Uiteraard alle lof voor de organisa-
tie en voor de vele gezellige bezoe-
kers, maar er waren ook enige min-
puntjes. Zo was de rij voor de mun-
tenverkoop bijzonder lang. Gemid-
deld een half uur wachten, leverde 
heel begrijpelijk negatieve klanken 
op. Ook viel het bij de ‘piek’ op de 
avond, zo rond tien uur, niet mee om 
een biertje of frisje te kunnen ko-
pen. De stands met eten en drinken 
waren allen gesitueerd tegenover 
het podium, dat naar de Van Cleeff-
kade gericht stond.
Wellicht een idee om ook stands 
voor het gemeentehuis neer te zet-
ten om iedereen goed te bedie-
nen. De organisatie zegt zelf ge-
leerd te hebben van deze ‘klachten’ 
en belooft beter. Bandjesavond 2.0 
mag een blijvertje worden, heel ge-
slaagd! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar 
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
30 juni 2016

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

- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. Klik op het kopje 
‘Bekendmakingen’ op de homepage van de gemeentelijke 
website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u uitleg over hoe 
u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar 
deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per 
thema of op de kaart; 

- 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 ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

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

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

voornemen opschorten bijhouding 
persoonslijst

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Ślepko M. 12-07-1989 21-06-2016
Mohammed S. 31-08-1982 21-06-2016
Volmer R.L. 15-11-1997 21-06-2016

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

raadsvergadering donderdag 30 juni 2016
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 30 juni 2016, 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 
20.00 uur. De voorzitter van de raad, J.J. Nobel

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
   Raadsgriffier: de heer O. van Kolck
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 26 mei 2016
 R-2  Tijdelijke vervanging raadslid CDA
 R-3  Tijdelijke vervanging/benoeming lid 
  van de Regioraad Stadsregio Amsterdam

  hamerstukken

20.15 R-4  Omvorming Stadsregio Amsterdam 
  Vervoerregio (verzamelvoorstel)
 R-5 Jaarstukken Gemeenschappelijke 
  Regeling Openbare Gezondheidszorg 
  Amstelland
 R-6  Jaarstukken Omgevingsdienst 
  Noordzeekanaal
 R-7 Besluit bezwaar Het Aalsmeer Collectief 
  tegen fractiebudget 2014
 R-8 Vaststellen 1e herziening Bestemmings-
  plan Woonarken en bestemmingsplan 
  Woonarken - Uiterweg 180
 R-9 Vaststellen fractiebudgetten 2015/2016
 R-10 Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening Evenementen
 R-11 Deregulering Fysiek Domein

  behandelstukken

20.30 R-12 De toekomst van de atletieksport in 
  Aalsmeer
20.50 R-13 Uitvoeringsprogramma werken 
  buitenruimte Aalsmeer 2016-2017
21.20 R-14 Kredietvoorstel Triade fusieschool 
  Hornmeer

21.30 R-15 AM Jaarstukken en uittredingsregeling
21.40 R-16 Lentenota 2016
23.00 R-17 Vergadering Regioraad 5 juli 2016
23.30  Vragenkwartier

  sluiting

raadsvergadering donderdag 7 juli 2016
Agenda voor de Raadsvergadering op donderdag 7 juli 2016, 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 
20.00 uur. De voorzitter van de Raad, J.J. Nobel 

  
tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van de Lijst 
   Ingekomen stukken

  hamerstuk

20.05 R-2 Bestemmingsplan GTEC Locatie Oost
 R-3 Aalsmeerpas

  behandelstukken

 R-4 Structuurvisie Green Park Aalsmeer
21.00 R-5 Ontwerp Burgemeester Kasteleinweg
21.30 R-6 Onteigening Green Park Aalsmeer, 
  Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 
  (Middenweg-Oost)
21.50 R-7 Actualisering grondexploitaties 
  ultimo 2015
22.00 R-8 Jaarrekening 2015
22.30 R-9 Horecabeleid 2016-202 en artikelen 
  Algemene Plaatselijke Verordening 
  Horeca Aalsmeer
23.00  Vragenkwartier

  sluiting

rectificatie, aanvraag ontvangen 
- Oude Spoordijk 8ws, 1432 AB (het vernieuwen en uitbrei-

den van een schuur) (Z-2016/032042) 
In de publicatie van 23 juni jl. was onvolledige inhoud ver-
meld.

rectificatie, vergunning verleend
- Nordiawerf 1 t/m 6 (het oprichten van 6 appartementen 

in 3 gebouwen en 2 botenhuizen) (Z-2014/073557)
In de Nieuwe Meerbode van 16 juni jl. per abuis gepubli-
ceerd bij vergunningen met reguliere procedure. Het betreft 
echter een uitgebreide procedure, waarbij een beroepsproce-
dure geldt in plaats van een bezwaarprocedure. Verzonden: 
10-06-2016

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Bellefleurstraat 5, 1432 LJ (het plaatsen van een dak-

kapel op het achterdakvlak) (Z-2016/033744)
- Kerkweg 57, 1432 EH (het vervangen van dakkapel 

voorzijde en plaatsen 2 dakkapellen achterzijde) (Z-
2016/034097)

- Zijdstraat 2 en 4, 1431 EC (het vervangen van buitenge-
velpuien, het inrichten van een Rabobank winkel, en het 
plaatsen van gevelreclame) (Z-2016/034714)

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 261 A, 1432 AV (het verbouwen van een 

bovenwoning tot 4 appartementen) (Z-2016/019846) 
Verzonden: 23-06-2016

activiteitenbesluit ontvangen
-  Lakenblekerstraat 26, 1431 GG (melding activiteitenbe-

sluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf) 
  (Z-2016/033480)
- Zijdstraat 60, 1431 EE (melding activiteitenbesluit tbv. 

het veranderen van het bedrijf Bar Restaurant 
  De Praam) (Z-2016/033584)

meldingen ontvangen
- Kanaalstraat 24, 1431 BW (het verwijderen van asbest-

houdende golfplaten van de schuur) (Z-2016/033299)
- Aalsmeerderweg nabij 463, 1432 ED (het verwijderen van 

astbesthoudende buismaterialen) (Z-2016/033821)
- Corellihof 2, 1431 ZZ (het verwijderen van asbesthou-

dende materialen uit mutatiewoning) (Z-2016/034710)
- Stommeerkade 17, 1431 EJ (het melden van brand-

veilig gebruik t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten) (Z-
2016/034709)

meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oranjestraat 30, 1432 GZ (het verwijderen van asbest-

houdende materialen uit een mutatiewoning) 
  (Z-2016/032992)
- Kanaalstraat 24, 1431 BW (het verwijderen van asbest-

houdende golfplaten van de schuur) (Z-2016/033299)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

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 nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

melding niet akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 
-  Aalsmeerderweg 463, 1432 ED (het verwijderen van ast-

besthoudende buismaterialen) (Z-2016/033821). 
Gemeente Aalsmeer is geen bevoegd gezag.

beslistermijn verlengd 
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Wim Kan Dreef 4, 1433 HM (het plaatsen van een lichtin-

stallatie) (Z-2016/024958)
- Stommeerweg 63, 65, 67 en 69, 1431 ET (het oprichten 

van 4 woningen) (Z-2016/024715)
- Distelvlinderstraat 24, 1432 MN (het plaatsen van een 

dakopbouw) (Z-2016/025792)

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2016/032348), Rings Gala op 

18 en 19 november 2016, ontvangen 14 juni 2016
- Zijdstraat, gedeelte Dorpsstraat, Schoolstraat en gedeelte 

Weteringstraat (Z-2016/033206), Braderie op 3 septem-
ber 2016, ontvangen 17 juni 2016

- Kudelstaartseweg 20, 1431GA (Z-2016/033054), 24ste 
Grote Prijs van Aalsmeer (Windsurf wedstrijd) op 2 okto-
ber 2016, ontvangen 16 juni 2016

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Raadhuisplein (Z-2016/012581), Bandjesavond op 25 

juni 2016, verleend 21 juni 2016
- Westeinderplassen, Eiland “De Kluiten” (Z-2016/023813), 

Groepskamperen in Westeinderplassen van 1 juni tot 30 
oktober 2016, verleend 21 juni 2016

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

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Zijdstraat 60 (Z-2016/006770), Café de Praam, ingetrok-

ken 21 juni 2016

ter inZage
t/m 22-07-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase 

1’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
(met bijbehorende stukken)

t/m 22-07-16 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarden en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken m.b.t. bestemmings-
plan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitge-
breide procedure)

t/m 04-08-16 De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bij-
behorende stukken) m.b.t. Uiterweg 380 (het 
verbouwen en vergroten van een woning)

 De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bij-
behorende stukken) m.b.t. Haya van Some-
renstraat 35A (brandveilig gebruik t.b.v. BSO 
Kudelstein)

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl





Aalsmeer - Zaterdag 25 juni vier-
de Jachthaven Persoon haar 30 ja-
rig bestaan. Er waren diverse de-
monstraties, onder andere van oude 
motoren. Visser Theo Rekelhof had 
een goed gevuld aquarium meege-
nomen. Aan het einde van de stei-
gers hadden zich een veertiental 
opduwers en sleepboten verzameld, 
uit Aalsmeer, Oude Wetering en het 
Westland. Opduwers en sleepbo-
ten zijn een grote hobby van eige-
naar Jos en zoon Luuk. Zeker bij-
zonder waren de drie Westlandse 
schepen, die speciaal voor dit ju-
bileum uit het Westland waren ko-
men varen. Wat een praam is voor 
Aalsmeer, is een Westlander voor 
de inwoners van het Westland. Bij-
na verloren historische bedrijfsvaar-
tuigen, maar vanaf de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw zijn er ge-
lukkig liefhebbers die een schuit 
hebben gerestaureerd. Veel van de 
schuiten zijn al meer dan 100 jaar 
oud. De drie gerestaureerde zeilen-
de vrachtschepen zorgden voor een 
bijzonder gezicht op de Westeinder-
plassen. Mooi in het zeil, met gasten 

van de jachthaven aan boord. Ge-
zamenlijk zeilden zij een mooi par-
cours. De hele middag verliep in 
een ongedwongen en gemoedelij-
ke sfeer. Precies zoals de uitstraling 
van de jachthaven van Persoon aan 
de Uiterweg is.
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Informatiebijeenkomst moderne wijkverpleging
Inloopcentrum Kudelstaart houdt op donderdag 7 juli a.s. van 14.30- 
16.00 uur een informatie bijeenkomst over moderne wijkverpleging, 
wat kunnen zij voor u betekenen? in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ , Nobelhof 1 
te Kudelstaart. Met gastspreker: Helene Komies, Wijkverpleegkundige 
Thuiszorg Aalsmeer. U kunt Inlopen vanaf 14.15 uur. Koffie & thee is  
1 euro. Voor meer informatie en aanmelding (wenselijk) kunt u contact 
opnemen met de coördinator van het Ontmoetingscentrum Ellen 
Millenaar  06-22468574 

Let op!! Voor iedereen vanaf 55 jaar. 
Geen zin om te koken? Kom dan a.s. vrijdag gezellig bij ons eten. 
Voor maar €12.50 krijgt u een heerlijk 3-gangen menu met o.a. gebak-
ken zalmfilet met hollandaise saus of gevulde kipfilet met monchou en 
rookvlees. U bent van harte welkom! Voor reserveringen/ inlichtingen 
kunt u bellen met 0297-820979. Restaurant Voor Elkaer, Nobelhof 1 in 
Kudelstaart.

Verrassingsworkshop in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 12 juli is er van 14.30-16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen 
met een verrassingsworkshop, het blijft nog even een verrassing wat 
we gaan maken. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk willen 
meenemen dan vragen we een bijdrage van €7,50. Dit is incl. koffie 
of thee. Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom dan langs, gezellig 
met een vriendin of buurvrouw, mannen zijn natuurlijk ook welkom. 
Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 0297-820979. 
Nobelhof 1 in Kudelstaart.

roodje van de maand in wijkpunt ‘Voor Elkaer’B
Elke maand heeft wijkpunt ‘Voor Elkaer’ één broodje wat wij u met 

extra veel zorg voor uw samenstellen. Heerlijk genieten van de ge-
zellige sfeer in het restaurant en de service van 

onze gastvrouwen. Voor de maand juli 
hebben wij het ´broodje Old Am-

sterdam´, de kosten zijn €2,75.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Iedereen vandaag welkom!
Open huis: Oud Vitaal in 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
30 juni, is iedereen van harte wel-
kom tussen 15.00 en 19.00 uur tij-
dens het Open Huis van Oud Vitaal 
Aalsmeer. Ouderen, jongere men-
sen met een zorgvraag, buurtbewo-
ners, potentiële vrijwilligers, maar 
ook mensen die gewoon willen we-
ten wat er in De Oude Veiling in de 
Marktstraat gebeurt zijn welkom. 

Donderdag en vrijdag
Vanaf donderdag 7 juli kunnen ge-
interesseerden uit Aalsmeer en om-
geving in De Oude Veiling terecht. 
In de gezellige huiskamer kan er, te-
gen een kleine vergoeding, deelge-
nomen worden aan een aantrekke-
lijk programma. Oud Vitaal is ge-
opend op donderdag en vrijdag van 
09.30 tot 16.30 uur. Het is de plek 
voor ontmoeting, leuke activiteiten 
en verse koffi e en thee met iets lek-
kers. En heel belangrijk: tussen de 
middag wordt de warme lunch, een 
smakelijke en volwaardige driegan-
genmaaltijd geserveerd, gemaakt 
van verse ingrediënten, zoveel mo-
gelijk betrokken van producenten 
en leveranciers uit de buurt. Ook 
mensen die vooral behoefte hebben 
aan een gezellige maaltijd, maar niet 
zo houden van gezamenlijke activi-
teiten kunnen aanschuiven bij de 
warme lunch. Behalve voor oude-
ren is deelname ook mogelijk door 
jongere mensen met een zorgvraag, 
bijvoorbeeld jong dementerenden 
en mensen met een spierziekte of 
de ziekte van Parkinson.

Samenwerkingsproject
Oud Vitaal is een samenwerkings-
project van zorgorganisaties Ons 
Tweede Thuis en Amstelring Dagbe-
steding. Amstelring draagt zorg voor 
het programma voor ouderen en 
jongere mensen met een zorgvraag. 
Cliënten van Ons Tweede Thuis zijn 
actief in de dienstverlening. Zij ver-
zorgen onder andere koffi e, thee en 
wat lekkers en ondersteunen bij de 
maaltijden. Zij worden hierbij be-
geleid via het Leer- en Werkcen-
trum Gewoon Doen van Ons Twee-
de Thuis. 

Kosten en aanmelding 
Met een WMO-dagbestedingsindi-
catie (via Sociaal Loket van de ge-
meente) wordt deelname vergoed. 
De deelnemer betaalt dan 3,50 eu-
ro voor de warme maaltijd. Bij deel-
name zonder indicatie kost het 7,50 
euro voor de maaltijd, inclusief kof-
fi e en thee. Voor aanmelding of 
meer informatie, bijvoorbeeld over 
vervoersmogelijkheden, indicaties, 
persoonlijke zorg en begeleiding 
en alle andere vragen kan contact 
opgenomen worden met Geertina 
Hendriksen, programma-coördina-
tor Amstelring Dagbesteding, be-
reikbaar via 06-12776772 en ghen-
driksen@amstelring.nl. 

Dit initiatief is mogelijk gemaakt 
door de samenwerking tussen ESA, 
Ons Tweede Thuis, Amstelring, Cul-
tuurpunt, PACA, Oost Oogst, Dorcas 
en de gemeente Aalsmeer. 

Bloemen en planten naar Engeland
VGB: “Brexit noopt tot 
afspraken in export”
Aalsmeer - ”Onzekerheid dempt 
het vertrouwen. Daarom is het voor 
alle partijen belangrijk afspraken te 
maken over nieuwe handelsverdra-
gen”, vraagt VGB interim-voorzit-
ter Lex Ebus van de overheden na 
Brexit en het aangekondigde vertrek 
van de Britten uit de EU. Met een 
aandeel van ruim 17%, goed voor 
925 miljoen, is Engeland het tweede 
exportland voor bloemen en planten 
vanuit Nederland. ”We hebben veel 
vertrouwen in de fl exibiliteit en han-
delskracht van onze leden. Na mo-
gelijk een minder gunstig effect op 
de prijsvorming door minder vraag 
in Engeland, blijven we positief over 

deze belangrijke markt.” Engeland 
is voor de Nederlandse bloemen- 
en plantenhandelaren en kwekers 
een groeimarkt. Vorig jaar klom de 
exportwaarde met 112 miljoen tot 
een record van 925 miljoen. Groot-
handelaren en exporteurs verwach-
ten nu een terugval, omdat er een 
directe relatie is tussen bloemen- 
en plantenverbruik en het consu-
mentenvertrouwen. ”Tegelijk blijft 
het aantal consumenten hetzelfde 
en hebben bloemen en planten een 
belangrijke emotionele functie in 
het dagelijks leven en bij bijzondere 
gelegenheden. En de Engelsen ken-
nen we als mensen die bloemen-

Van Klomp Hoofddorp
Van Kouwen neemt dealer- 
schap Chevrolet over
Regio - Per 1 juli stopt autobedrijf 
Klomp Hoofddorp met haar acti-
viteiten. De Chevrolet bezitters in 
Hoofddorp en omgeving kunnen 
vanaf 1 juli terecht bij Opel Dealer 
Van Kouwen, gevestigd aan de Son-
derholm 164. Het merk Chevrolet 
is voor de Van Kouwen organisatie 
geen onbekend merk. Van Kouwen 
is in de regio Aalsmeer, Mijdrecht 
en Amsterdam al jaren Chevrolet 
Dealer. Met name voor de eigena-
ren van een elektrische Chevrolet 
Volt is het van belang dat de auto 
door een offi ciële reparateur wordt 
onderhouden in verband met de ga-
rantie op onder andere de accu’s. 
Van Kouwen zal geen speciale Che-
vrolet afdeling binnen de vestiging 
in Hoofddorp maken. Ron Verzaal, 
aftersalesmanager van de Van Kou-
wen organisatie vertelt: “Wij verte-
genwoordigen het merk Chevrolet al 
jaren; het begon in Amsterdam met 
de overname van de Daewoo ves-
tiging van de importeur, waarna al 
onze Opel vestigingen het merk toe-

voegden aan hun aanbod. Vrij snel 
werd het overgenomen door Che-
vrolet, en werd de naam Daewoo 
vervangen door Chevrolet. Sinds vo-
rig jaar heeft de importeur van Che-
vrolet echter de verkoop van nieuwe 
auto’s in Nederland stopgezet. Van-
daar dat wij geen Chevrolet show-
room hebben of zullen maken. Er 
zullen nog jaren Chevrolets in Ne-
derland rondrijden; daarom zijn de 
Chevroletrijders bij ons van harte 
welkom. Ons team van specialisten 
staat voor u klaar voor al het onder-
houd en reparaties aan uw Chevro-
let; wij gebruiken originele onderde-
len en u ontvangt zelfs een jaar gra-
tis Mobiliteit garantie na elke onder-
houdsbeurt.” Om het nieuwe dealer 
schap in Hoofddorp een feestelijk 
tintje te geven ontvangen alle Che-
vroletrijders die in juli en augustus 
een afspraak maken bij Van Kouwen 
Hoofddorp een leuke attentie. Van 
Kouwen Hoofddorp is gevestigd aan 
de Sonderholm 164 en bereikbaar 
via telefoonnummer 023-5542920.

Westlanders op Westeinder

Desley blij met donatie van Jumbo klanten

Statiegeld voor onderzoek 
naar diabetes type 1
Aalsmeer - Een fondswerving actie 
ten behoeve van verder onderzoek 
naar type 1 diabeten heeft maar 
liefst 225 euro opgeleverd! Via een 
statiegeld bonnenzuil doneerden 
klanten van Jumbo Koster massaal 
hun statiegeldbon. 
Op de foto naast de zuil bij Jumbo 
Koster staat Desley een merendeels 
vrolijk Aalsmeers meisje bij wie 5 
jaar geleden type 1 diabetes werd 
geconstateerd na een korte perio-
de van algehele malaise (dorst, veel 
plassen, wazig zien, afvallen, ver-
moeidheid).

Wat is type 1 diabetes? 
Type 1 diabetes is eenvoudig ge-
zegd een chronische ziekte veroor-
zaakt door een fout in het afweersy-
steem waardoor het lichaam zelf ei-
gen cellen in de alvleesklier vernie-
tigd (of ze verstoppen zich) waar-
door het lichaam zelf abrupt het 
hormoon insuline niet meer aan-
maakt. Insuline is een levensnood-
zakelijk hormoon om de bloedglu-
cose waarde in een juiste balans 
te houden zonder grote schomme-
lingen. Na de diagnose dient direct 
gestart te worden met het extern 
toedienen van insuline via injecties 
of pomptherapie. Dit vergt een 24/7 

management van patiënt, ouders en 
naasten. Desley kan uitleggen wat 
het is om 2000 keer je zelf in je vin-
ger moeten prikken om een bloed-
test te kunnen doen om je bloed-
suikerwaarde te kunnen meten, je-
zelf 900 tot 1200 te moeten injecte-
ren met insuline, de hele dag kool-
hydraten tellen! Een kind van haar 
leeftijd hoort niet chronisch ziek te 
zijn maar te kunnen spelen.
Het JDRF; is een foundation die 40 
jaar geleden is opgericht in Ameri-
ka door ouders van kinderen met ty-
pe 1 diabetes. Inmiddels is in Ne-
derland in 2011 ook in Nederland 
de Stichting JDRF ( Juvenile Dia-
betic Resource Foundation) gestart 
en heeft in die periode al 20 miljoen 
euro kunnen besteden aan baan-
brekend onderzoek met zeer hoop-
gevende resultaten! Op de website 
www.jdrf.nl is hierover meer te le-
zen.
Desley, 150.000 andere type 1 dia-
beten en 750.000 naasten danken 
de klanten van Jumbo Koster, de ei-
genaar van de super en natuurlijk 
de media die bekendheid geeft aan 
deze nare chronische ziekte en daar 
wordt aan gewerkt: Van type één 
naar type géén. Door onderzoek lijkt 
dit geen utopie, maar realiseerbaar! 

Winnaars krijgen dinerbon
Weer veel animo voor 
actie ‘Bon in de ton’
Kudelstaart - De winkeliers van 
Winkelcentrum Kudelstaart hebben 
ook met Vaderdag weer de actie 
‘Bon in de ton’ gehouden. Twee we-
ken lang konden klanten hun kas-
sabonnen in de ton/doos depone-
ren. Een ton vol kassabonnen was 
het eindresultaat. Het was ook da-
gelijks lekker druk in het winkel-
centrum, ondanks het wat minde-
re weer. Tijdens de Feestweek is het 
altijd gezellig in Kudelstaart. De zo-

mer braderie was dit jaar wat min-
der vanwege de regen. Toch kwa-
men de vaste bezoekers allen naar 
het plein en dit zorgde voor een ge-
zellige sfeer. De muziek was goed 
en ook de zanger vond het best 
wel gezellig. “Ik kom zeker nog een 
keer”, liet hij weten. De winnaars van 
de actie ‘Bon in de ton’ zijn inmid-
dels getrakteerd op een dinerbon 
van Restaurant Jones. Allemaal ge-
feliciteerd en ga genieten!

De medewerkers van Biemond & van Wijk, bedrijfswagenwerkplaats Aalsmeer, 
tezamen met Arjaan Griffi oen (2e van links) van Mercedes-Benz Nederland 
en Ralph Heinis, Aftersales Directeur (4e van links).

Mercedes-Benz Biemond & Van Wijk

Kwaliteitscertifi caat voor 
bedrijfswagenwerkplaats
Aalsmeer - Na de personenauto-
werkplaats in 2014, heeft nu ook 
de Aalsmeerse bedrijfswagenwerk-
plaats van Mercedes-Benz dealer 
Biemond & van Wijk het belangrij-
ke Service Consultancy kwaliteits-
certifi caat van Mercedes-Benz be-
haald. Dat betekent dat de werk-
plaats van het bedrijf voldoet aan 
criteria van het hoogste niveau, zo-
als die zijn opgesteld door Merce-
des-Benz Nederland B.V. en moe-
derbedrijf Daimler AG. 
Het verkrijgen van het kwaliteits-
certifi caat is weliswaar eervol, maar 
geen doel op zich. Het draait uitein-
delijk namelijk om optimale klan-
tentevredenheid. En die is bij Bie-
mond & van Wijk al sinds jaar en 
dag uitstekend. Service Consultan-
cy is een door Mercedes-Benz ont-
wikkelde internationale kwaliteits-
standaard waarbij elke afzonderlijk 
stap in het werkplaatsproces gede-
tailleerd wordt beschreven; vanaf 
het eerste telefonische contact voor 
een werkplaatsafspraak tot en met 
het weer afgeven van de auto. Door 
op een dergelijke gestructureerde 
manier te werken kan gericht aan 
elk facet van de serviceverlening 
worden gewerkt. Dat is belangrijk, 
want bij de aankoop van een top-
product mag een klant ook de bij-
behorende service verwachten.

Teamwork
Het verkrijgen van het Service Con-
sultancy kwaliteitscertifi caat gaat 
niet vanzelf. Ralph Heinis van Bie-
mond & van Wijk: ”Het begon met 
een situatieschets. Deze werd in 
nauwe samenwerking met Mer-
cedes-Benz Nederland gemaakt. 
Daarbij bleek dat we op bepaalde 
punten nog beter zouden kunnen 

presteren. Het complete team is 
daarmee aan het werk gegaan. Ie-
dereen binnen ons bedrijf is ervan 
doordrongen dat de klant op num-
mer één moet staan. Alleen dit al 
zorgde voor optimale motivatie. En 
dat werd alleen maar beter doordat 
iedereen duidelijk zag dat een ge-
structureerde manier van werken 
niet alleen voor extra klantentevre-
denheid zorgt, maar ook voor meer 
werkplezier en een hogere produc-
tiviteit. Elk aspect van het werk-
plaatsbezoek moet volkomen helder 
zijn voor zowel de klant als voor de 
werknemers. Ik zie dit certifi caat als 
de bekroning van de inzet en moti-
vatie van alle werkplaatsmedewer-
kers - het was én blijft teamwork 
om de klant zo goed mogelijk van 
dienst te zijn.”

Klanttevredenheid
Arjaan Griffi oen die namens de im-
porteur het traject begeleidde, heeft 
bijzonder goed en plezierig sa-
mengewerkt met het gemotiveer-
de team: “Biemond & van Wijk heeft 
voor de bedrijfswagenwerkplaats in 
Aalsmeer het kwaliteitscertifi caat 
ontvangen en dat hebben ze echt 
verdiend. Er is intensief gewerkt om 
dit resultaat te halen. We zien de 
eerste resultaten ervan trouwens al 
nadrukkelijk terug. Sinds jaren hou-
den we de klanttevredenheidssco-
res per dealerbedrijf nauwgezet bij. 
Biemond & van Wijk scoort daarbij 
nu goed in het landelijke gemiddel-
de en is uiteraard goed nieuws voor 
de klanten.”
Jacco Biemond voegt daaraan toe: 
“Natuurlijk zijn we trots op dit cer-
tifi caat, maar klanttevredenheid is 
voor ons een continu proces. We 
blijven werken aan nog beter.”

minded zijn”, weet Ebus. De directe 
werkgelegenheid in de Nederland-
se groothandel die actief is op En-
geland ligt op ruim 2.000 medewer-
kers, indirect komt dat neer op zo’n 
10.000 werknemers.

Effecten korte en lange termijn 
Direct na de uitslag van het refe-
rendum zakte de koers van het Brit-
se pond tot het laagste niveau sinds 

1985. Voor Engelse consumenten 
worden daardoor buitenlandse pro-
ducten duurder en dat was onmid-
dellijk merkbaar in de daghandel 
in bloemen en planten. Exporteurs 
voorzien, dat de Engelsen die bloe-
men en planten blijven kopen, uit-
wijken naar een goedkoper assorti-
ment. Dat betekent een extra druk 
op het prijsniveau voor bloemen en 
planten. 

Naast deze kortetermijneffecten is 
nog niet duidelijk wat de gevolgen 
op de lange termijn zijn. ”Komen er 
tijdrovende grenscontroles, die heel 
lastig zijn voor onze verse produc-
ten en mogelijk kostenstijgingen met 
zich meebrengen? Veranderen de fy-
tosanitaire richtlijnen over de invoer 
van bloemen en planten?”, zijn vol-
gens interim voorzitter Ebus van de 
VGB vragen, die exporteurs zo snel 

mogelijk beantwoord willen zien. 
”Dat is in het belang van de groot-
handel en de kwekers, maar ook En-
gelse importeurs en consumenten.” 
Volgens de marktdata van de VGB 
koopt 70% van de 64 miljoen En-
gelsen regelmatig bloemen en plan-
ten. Sinds 2000 is de exportwaarde 
van bloemen en planten vanuit Ne-
derland naar het Verenigd Koninkrijk 
verdubbeld tot 925 miljoen.
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Foto: www.kicksfotos.nl

Verlicht varen en spetterend vuurwerk

Vuur en Licht op ‘t Water 
op zaterdag 3 september
Aalsmeer - Tradities zijn er om in 
ere te houden. Vuur en Licht op het 
Water vindt dit jaar op zaterdag 3 
september plaats. Het wordt weer 
een avond met enkele honderden 
verlichte boten in de Ringvaart en 
op de Westeinderplassen en gran-
dioos vuurwerk en feest bij de Wa-
tertoren.
Het populaire festijn is één van de 
grote evenementen in Aalsmeer en 
is uitgegroeid tot een feest voor 
jong en oud op de eerste zaterdag-
avond in september. Ook steeds 
meer mensen van buitenaf komen 
een kijkje nemen langs de Ring-
vaart en de oevers van de Westein-
derplassen. Het vuurwerk is van al-
le kanten goed te zien, ook vanaf de 
Loswal in Kudelstaart waar het vo-
rig jaar druk was met toeschouwers. 
Reacties komen zelfs uit Buitenvel-
dert waar het vuurwerk twee jaar 
geleden vanaf de 13e verdieping 
van een flatgebouw weliswaar goed 
te zien was, maar de bewoners toch 
besloten om het jaar daarna zelf 
maar eens een kijkje in Aalsmeer 
te komen nemen. En vorig jaar be-
richtte een vrouw uit Kudelstaart 
die over het vuurwerk vloog tijdens 
de landing op Schiphol, dat ze nog 
nooit zo’n mooi welkom gekregen 
had bij terugkeer in Nederland. 

Verlichte boten
Vuur en Licht op het Water is voor 

de toeschouwers een gezellige en 
spectaculaire ervaring, maar voor 
de deelnemers op de verlichte bo-
ten is dat zeker niet minder. Ge-
roemd wordt de speciale sfeer die 
ontstaat wanneer de paar hon-
derd verlichte boten even na tie-
nen voor anker gaan op de Grote 
Poel en een halve maan van fees-
telijk gekleurde vaartuigen vormen 
om het vuurwerk te bewonderen. 
Remco Maarsen won vorig jaar op-
nieuw de Vuur en Licht Award voor 
de mooist verlichte grote boot: “Met 
een groep vrienden bedenken we 
steeds weer een nieuw thema. Het 
duurt wel even voordat we er uit 
zijn, maar voor dit jaar hebben we 
al een idee. Onze boot wordt zo’n 8 
à 9 meter hoog. We hopen wel dat 
het dit jaar lukt om de Aalsmeerder-
brug over de Ringvaart aan het eind 
van de zaterdagavond nog een keer 
open te laten gaan. Anders moeten 
we de boot weer half afbreken aan 
de Helling om onder de brug door 
naar huis in Aalsmeer Oost te kun-
nen varen. Dan zijn we pas om een 
uur of vier thuis.” 

Aandacht voor veiligheid
Met het groter worden van het eve-
nement is veiligheid steeds meer 
aandacht gaan krijgen. “Op het wa-
ter zijn boten van de politie, brand-
weer, AED en reddingsboten. Een 
groep patrouilleboten onder leiding 

Van links naar rechts: Marlien Smit (KWF), Bob van den Heuvel (Flower Festi-
val), Jan Kwak (KWF) en Ap Eigenhuis (Flower Festival). 

Aalsmeer Flower Festival
Rozenactie in fort voor 
KWF levert 849,42 op!
Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer 
Flower Festival in het weekend van 
18 en 19 juni is bij ‘t fort in Ku-
delstaart geld ingezameld voor de 
kankerbestrijding. Arrangeur en 
kunstenaar Bob van de Heuvel heeft 
op een groot doek een prachtige 
roos geschilderd en dit kunstwerk 
luisterde de stand op waar rozen-
boeketjes werden gemaakt en gra-
tis uitgedeeld aan bezoekers. De ro-
zen, kleurige, geurende en door Di-
on V. bespoten, waren gesponsord 
door verschillende kwekerijen uit 
Aalsmeer en omgeving. Tijdens het 
opbouwen van alle activiteiten op ‘t 
fort ontstond bij de twee ‘hoofden’ 
van de fortcommissie, Ap Eigenhuis 
en Bob, het idee om een collecte-
bus bij de rozenstand neer te zet-
ten en een bijdrage aan bezoekers 
te vragen voor de KWF Kankerbe-
strijding. Er is fors gegeven. “Voor-
al buitenlandse toeristen gaven gul”, 
vertellen Ap en Bob trots. Het laat-
ste grootste arrangement is ge-

veild en hier boden twee bekende 
inwoners, uit één familie, tegen el-
kaar op. Het boeket met bijna 100 
rozen hebben ze uiteindelijk ge-
deeld, allebei de helft van het be-
drag betaald en allebei met even-
veel rozen naar huis. De actie van 
de fortcommissie heeft het mooie 
bedrag opgeleverd van 849,42 eu-
ro en de cheque inclusief collecte-
bus is afgelopen maandag 27 juni 
overhandigd aan interim-voorzitter 
Jan Kwak en penningmeester Mar-
lien Smit van het KWF Aalsmeer op 
de plaats waar de actie is gehouden, 
het fort Kudelstaart. Het rozenschil-
derij heeft Bob van den Heuvel ge-
schonken aan de Ride for the Ro-
ses en heeft inmiddels een opval-
lende plek gekregen in de burger-
zaal van het gemeentehuis. Overi-
gens is de KWF Aalsmeer naarstig 
op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Iets voor jou/u? Kijk voor meer in-
formatie op de website van de kan-
kerbestrijding.

Deze 2 ‘bikkels’ hebben het hele weekend boeketjes gemaakt voor het goede 
doel. Top! Bedankt Magdalena en Giovanni. Foto: Yvonne van Doorn

van Jordy en Arnaud Brouwer legt 
een cordon bij het vuurwerk om bo-
ten op veilige afstand te houden. Ie-
der jaar zijn er nieuwe aandachts-
punten, zoals nu grote zoeklich-
ten en laserpennen waarmee vorig 
jaar op een gevaarlijke manier ‘ge-
speeld’ werd”, zeggen Eibert Bon-
hof en Ap Eigenhuis van het orga-
nisatiecomité. Mike (Multi) van der 
Laarse kijkt vol ongeduld uit naar 3 
september: “We hebben al een paar 

Prijsuitreiking v.l.n.r. Peter Schrama (Olij Rozen), Rokus Hassefras (Dümmen 
Orange), Donald Hermes (initiatiefnemer Roooz), Robert Ilsink (Interplant Ro-
ses), Jan Ruhe (initiatiefnemer Roooz) en Orjan Hulshof (De Ruiter).

Honolulu overall winnaar 
van The Roooz Contest
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 28 
juni maakte de organisatie van het 
succesvolle Roooz tijdens een fees-
telijke bijeenkomst de prijswin-
naars van The Roooz Contest 2016 
bekend. Overall winnaar is Hono-
lulu van Interplant Roses b.v. Deze 
schitterende zachtroze grootbloe-
mige roos is dé roos van de toe-
komst, verkozen door zowel consu-
ment als vakpubliek. Dat er een roos 
in een pasteltint wint, is niet zo ver-
wonderlijk. Tijdens het vijfdaagse ro-
zenevenement Roooz deden elf ver-
edelaars met drie van hun beste me-
dium en large rozen mee aan The 
Roooz Contest om verkozen te wor-
den als meest belovende roos van 
de toekomst. Dit jaar waren daar op-
vallend veel pasteltinten bij. Het pu-
bliek kon de rozen naast elkaar zien, 
met elkaar vergelijken en waarde-
ren, iets wat Roooz ook zo uniek 
maakt. Bovendien voor de verede-
laars en kwekers zeer interessant 
om er achter te komen welke nieuwe 
roos het meest aanspreekt. Naast de 
eerste prijs voor de overall winnaar 
voor Honolulu van Interplant reik-
te Roooz nog vier prijzen uit aan de 
beste medium en beste large na-
mens vakpubliek en namens consu-
ment. Tot beste medium (vakjury) is 
Zazzle van Dümmen Orange geko-
zen en namens de consument Bisou 
van Olij Rozen. In de categorie lar-

ge zijn prijzen uitgereikt aan Hono-
lulu van Interplant Roses b.v. (vak-
publiek) en Ever Red van De Ruiter 
(consument). Met meer dan 300 ro-
zenvariëteiten en een interessant 5 
daags programma, bracht de der-
de editie van Roooz naast de rozen 
van verleden, heden en toekomst 
ook alle schakels uit de keten sa-
men. Van veredelaars tot consumen-
ten. Het thema rond het program-
ma van deze editie van Roooz: ‘Ro-
zenteelt in Afrika is topsport’ zorg-
de voor veel dialoog en creatieve 
presentaties. De drie rozenkwekers 
Zuurbier International, VP Group en 
Rosa Plaza|AQ Roses spreken over 
een zeer geslaagd rozenevenement. 
De initiatiefnemers, Bert Middel-
koop, Jan Ruhe en Donald Hermes 
zetten Roooz in 2017 met veel en-
thousiasme voort en beloven weder-
om een inspirerend programma met 
nog meer vernieuwingen. Binnen-
kort maken zij de datum op de web-
site en social media bekend. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Gezellig druk op kinderboerderij
Heerlijk met water spelen
Aalsmeer - Zonnig weer was het 
afgelopen zondag 26 juni. Prima 
weer om naar de kinderboerderij te 
gaan en dat deden velen. Op Boe-
renvreugd genoten honderden kin-
deren met hun ouders en grootou-
ders van de festiviteiten, georgani-
seerd door het activiteitenteam van 
de kinderboerderij. Alle activiteiten 
stonden in het teken van ‘Water’. Dit 
jaar kiest de activiteitencommissie 
voor de vier natuurelementen Lucht, 
Aarde, Vuur en afgelopen zondag 
dus voor het element Water. Overal 
op het terrein van de kinderboerde-
rij werden verschillende spellen ge-
speeld. Kinderen smeten met kroko-
dillen, voerden visjes aan de haai-
en, zochten de juiste jonge dieren 
bij hun ouders, speelden schelpen-
boter-kaas-en-eieren en hapten zelf 
naar een kleine haai. De sponsen-
race was erg spectaculair en je kon 
er flink nat bij worden. Ook kon-

den kinderen eendjes vangen. In de 
knutseltent waren de vlijtige vinger-
tjes bezig met het maken van wal-
vissen van papieren borden en bui-
ten was er gelegenheid om allerlei 
diertjes te ontdekken in slootwater. 
De infohoek stond en staat in het 
teken van het thema Strand. De in-
formatie blijft de komende weken in 
de stolp staan voor alle bezoekers. 
Het weer werkte goed mee en de 
stemming onder de bezoeker was 
opperbest. Uiteraard werd veel ge-
bruik gemaakt van de speeltuin en 
ook de dieren konden op vele knuf-
fels rekenen. Een geslaagde dag 
voor de activiteitencommissie. Boe-
renvreugd is altijd op zoek naar en-
thousiaste mensen om de organisa-
tie te versterken. Belangstellenden 
voor dit nuttige en plezierige vrijwil-
ligerswerk kun zich aanmelden via 
vrijwilligers@boerenvreugd.nl of via 
www.boerenvreugd.nl.

bedrijven die een feestje te vieren 
hebben en een goede sponsorbij-
drage toegezegd hebben. We heb-
ben veel trouwe sponsoren en we 
rekenen ook dit jaar weer op hen. 
Het is ieder jaar weer geweldig om 
dan op de avond zelf die geweldige 
mengeling van feest, gezelligheid, 
verlichte boten op het water, de Wa-
tertoren, show, al die mensen en het 
spetterende vuurwerk te ervaren. Ik 
krijg er nu al kippenvel van.” 
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Veel zomerse muziek deze week
Kudelstaartse kroegbaas te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De zomer nadert, maar 
dat betekent niet dat de radiomakers 
van Radio Aalsmeer al in vakanties-
feren verkeren. Komende week kun-
nen inwoners weer vele leuke pro-
gramma’s beluisteren bij de loka-
le omroep. Zo is vandaag, donder-
dag 30 juni, Ajen Vos, hoofdredac-
teur van Aalsmeer Vandaag, te gast 
in ‘Halte Zwarteweg’. De makers 
van dit programma, dat aanvangt 
om 18.00 uur, hebben ook extra 
veel zomerse muziek voor de luiste-
raars in petto. Het weekend start de-
ze week met heerlijke zomerhits in 
het ‘Vrijdagavodcafé’ en de politie-
ke week wordt zaterdag doorgeno-
men door fractieleden van PACT. Ko-
mende maandag is het de beurt aan 
de eerste kroegbaas van Kudelstaart 
om gemangeld te worden in de talk-
show ‘Door de Mangel’.

Zomers jasje ‘Vrijdagavondcafé’ 
Vanaf vrijdag 1 juli is ‘Vrijdagavond-
café’ acht weken lang ‘Ron’s Vrij-
dagavond Zomer Muziekcafé’. De 
beste, maar ook de inmiddels ver-
geten, zomerhits uit de jaren tach-
tig en negentig, afgewisseld met de 
hits van nu. Die lekkere, dansbare 
zomerhit waardoor je meteen je slip-
pers wil aantrekken en die gezellige 
meezinger die zorgt voor hoge tem-
peraturen: ze komen allemaal voor-
bij. Verder de favoriete zomerhit van 
een (on)bekende Aalsmeerder, het 
Westeinder Weerbericht, zonnige 
barbecue-tips door radiokok Marc, 
zomerse uitjes in de regio Aalsmeer 
en nog veel meer. Luister mee op 
vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur. Re-
ageren is altijd leuk, dit kan via Twit-
ter: @Vrij_avondcafé of via de Face-
bookpagina van Vrijdagavondcafé. 
Tijdens de uitzending is Ron ook be-

reikbaar via 0297-325858 of via stu-
dio@radioaalsmeer.nl

Kroegbaas in ‘Door de Mangel’
Ook afgelopen maandag ontvin-
gen presentatoren Mylène en El-
bert Huijts weer een interessan-
te Aalsmeerder/Kudelstaarter in de 
studio. Deze week was het Wil Bo-
the dit zich liet mangelen. De drie 
woorden die bij haar passen zijn ‘en-
thousiast klein meisje’. “Ik ben weer 
het kleine meisje van vroeger, maar 
klein kun je ook uitleggen als ‘nie-
tig’. Een klein radartje in het grote 
geheel”, aldus Bothe. Als voorwerp 
nam de Kudelstaartse een klein ra-
diootje mee. Dit kleinood is belang-
rijk voor haar op momenten dat zij 
de slaap niet kan vatten. Daarnaast 
speelt ook muziek een belangrijke 
rol in haar leven: op moeilijke mo-
menten, maar ook als lid van het 
popkoor Soundsation. Als volgen-
de gast heeft Wil Bothe een ken-
de Kudelstaarter gekozen: Beatle 
Raadschelder. Zijn echte voornaam 
weet Wil eigenlijk niet, maar wel dat 
hij de eerste kroeg van Kudelstaart 
gaat runnen. Zij wil graag weten of 
dit altijd al een droom voor hem was. 
Hoe gaat het nu allemaal? Heeft u 
een vraag voor deze nieuwe gast? 
Mail deze dan naar studio@radio-
aalsmeer.nl of stuur een Tweet via 
Twitter: @DoordeMangel. ‘Door de 
Mangel’ wordt maandag 4 juli uit-
gezonden van 19.00 tot 20.00 uur. 
Het uur daarvoor kan genoten wor-
den van de ‘Top 10 van’ een inwoner. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter 
en Facebook.

“Het gaat zeker goed met de Aalsmeerse economie?”

Gerard en Gerarda Kahmann-
Dassen zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Afgelopen 26 juni was 
het precies zestig jaar geleden dat 
Gerard Christiaan Kahmann en Ge-
rarda Alida Dassen op respectie-
velijk twee- en drieëntwintigjari-
ge leeftijd in het huwelijk traden 
te Amsterdam. Het echtpaar werd 
op maandag 27 juni bezocht door 
burgemeester Jeroen Nobel, die 
hen een boeket bloemen overhan-
digde en een kopie van de trouw-
acte. In de tuin werd in het zonne-
tje genoten van een kop koffi e met 
een lekker plakje cake. Familie Kah-
mann woont slechts sinds een jaar 

op een prachtige stek aan de Uiter-
weg in Aalsmeer. Daarvoor hebben 
ze in Amstelveen op diverse plek-
ken gewoond. Eerst in Zonnestein, 
later naar een boerderij op de Noor-
dammerweg en tot vorig jaar achter 
Herberg Het Kalfje aan de Kostver-
lorenkade, waar ze een manege be-
zaten; ‘Stal Kahmann’. Het bevalt ze 
echter prima in het dorp Aalsmeer: 
“We kunnen alles lopend af en de 
mensen zijn zo aardig. We moes-
ten wennen aan het feit dat ieder-
een ons goedendag groet. Dat wa-
ren we in Amstelveen helemaal niet 

gewend. Leuk dat dorpse karakter.” 
Uit het huwelijk zijn twee zoons ge-
boren. Roy is inmiddels zevenenvijf-
tig en bezit een galerie in de Jor-
daan en Olaf, hoefsmid van beroep, 
is vierenvijftig jaar oud. Er kwamen 
vijf kleinkinderen. “En we hebben 
één bonus kleindochter”, zegt me-
vrouw. “Zij is geboren nadat mijn 
zoon van mijn ex-schoondochter is 
gescheiden. We hebben dus geen 
bloedband, maar het voelt wel zo. 
Fijn dat het zo kan.” Het werken-
de leven van het echtpaar bestond 
uit handel. Schoenenhandel voor-

al. Het Franse schoenenmerk Kic-
kers werd jarenlang geïmporteerd. 
Volgens meneer een echte hype in 
Nederland. “Het liep van maat 23 tot 
46, maar vooral de kinderschoenen 
deden het goed hier. Er werd zowat 
om gevochten!” Mevrouw heeft tot 
haar negenenzestigste ook altijd in 
de zaak meegewerkt. 

Tuinieren en puzzelen
Het diamanten huwelijksfeest is za-
terdag uitgebreid gevierd op het 
dakterras van restaurant Welkom 
Thuis. Meneer en mevrouw zijn er 
nog vol van: “Het was geweldig. 
Zeer goed georganiseerd, goede 
bediening. Ja enorm geslaagd. Al 
onze dierbaren waren aanwezig. In 
totaal maar liefst tweeënzeventig 
man. Alle kinderen, kleinkinderen, 
familie, vrienden. Een groot, gezel-
lig feest, waar we nog lang op kun-
nen teren. Er werd zelfs geroepen 
om dat ieder jaar te doen, want ie-
dereen had het enorm naar zijn zin.” 
Aangezien mevrouw Kahmann nog-
al slecht ter been is, wordt er niet 
zoveel meer gewandeld. Sportief is 
de familie wel altijd geweest. Bei-
den speelden vroeger op hoog ni-
veau volleybal. Mevrouw schopte 
het zelfs ooit tot de Nederlandse se-
lectie. Daarna werd er veel gefi etst, 
gewandeld en regelmatig gereden 
met een paardenspan. “Helaas lukt 
fi etsen niet meer. Ik krijg mijn knie 
niet goed rond. Mijn man fi etst nog 
wel.” Puzzelen is een bezigheid die 
haar momenteel bezighoudt en me-
neer houdt enorm van tuinieren. In 
de prachtig aangelegde tuin is dat 
dan ook goed te zien. Omdat ze aan 
het water wonen (Brandewijnsloot) 
is de verslaggeefster benieuwd of 
er geen sloep moet worden aan-
geschaft. “Nee, we kunnen lek-
ker meevaren met vrienden. En we 
genieten van alles wat hier voorbij 
komt. “Het gaat zeker wel goed met 
de Aalsmeerse economie?”, besluit 
meneer met een lach. 
Door Miranda Gommans 

Jaarrapportage Toezicht en Handhaving

Aanpak illegale huisvesting 
blijft noodzakelijk
Aalsmeer - De jaarrapportage van 
Toezicht en Handhaving (inclusief 
het Boa-jaarverslag) is gepresen-
teerd door het college van B&W aan 
de fracties. De jaarrapportage geeft 
inzicht in de werkzaamheden en be-
reikte resultaten op het gebied van 
toezicht en handhaving in de perio-
de 1 januari tot en met 31 december 
2015. De jaarrapportage vormt de 
input voor het nieuwe uitvoerings-
programma. In de jaarrapportage is 
onder andere te lezen dat de inzet 
op het gebied van brandveiligheid 
in de afgelopen jaren zijn vruchten 
afwerpt. Het aantal geconstateerde-
overtredingen is daar signifi cant af-
genomen. Reden om bij de verlen-
ging van het uitvoeringsprogram-
ma 2015 de controlefrequentie naar 
beneden bij te stellen en de verant-
woordelijkheid weer daar neer te 
leggen waar deze hoort, namelijk bij 
de gebouweigenaren en exploitan-
ten. Ook is het aantal handhaving-

zaken ruim meer (115) dan het be-
grote aantal van 65 zaken. De inzet 
op deze taak heeft geleid tot het af-
ronden van 129 zaken waarbij veel 
resultaten zijn geboekt op het ge-
bied van illegale bewoning, waaron-
der de huisvesting van arbeidsmi-
granten. Deze in 2011 vastgestelde 
prioriteit om illegale woonsituaties 
aan te pakken blijft noodzakelijk en 
zal ook de komende jaren nog veel 
tijd en aandacht vragen. 
Het project handhaving 48-uurs re-
geling voor boten is succesvol ver-
lopen. Van de 35 geïnventariseerde 
schepen zijn op 3 schepen na alle 
boten verwijderd. Voor deze 3 sche-
pen wordt in 2016 een bestuurs-
rechtelijk handhavingstraject ge-
start. De projectmatige/thematische 
aanpak blijkt een effectieve manier 
om de naleving van regels te bevor-
deren en daarmee de doelstellingen 
te bereiken. Deze werkwijze wordt 
voortgezet.

Meepraten over toekomst
Visie Oosteindedriehoek 
en Schinkeldijkje
Aalsmeer - De gemeente wil graag 
samen met bewoners en eigena-
ren van de Oosteindedriehoek en 
het Schinkeldijkje een toekomstvisie 
opstellen. Het gebied wordt globaal 
begrensd door de Legmeerdijk, de 
grens van Nieuw-Oosteinde en de 
Aalsmeerderweg inclusief een deel 
van het Schinkeldijkje. Het doel van 
deze toekomstvisie is om verdere 
verrommeling van het gebied tegen 
te gaan, perspectief te bieden voor 
ondernemers en een prettige woon-
omgeving voor bewoners te creëren.
Over de toekomst van de Oostein-
dedriehoek en het Schinkeldijkje 
wordt een bijeenkomst gehouden 
op maandag 11 juli van 19.30 tot 
21.00 uur in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. De bijeenkomst be-
gint met een korte presentatie door 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven over de uitgangspunten voor dit 
toekomstperspectief. Daarna gaan 
de bezoekers in groepen uiteen om 
hun ideeën in te brengen. 
Eind 2015 heeft de gemeente al een 
Nota van Uitgangspunten opgesteld 
over het Landelijk Gebied Oost waar 
de Oosteindedriehoek en Schinkel-
dijkje deel van uit maken. De ge-
meente heeft APPM Management 
Consultants gevraagd om het pro-
ces van participatie voor het maken 
van een toekomstbeeld als onafhan-
kelijke partij te begeleiden. De afge-

lopen maanden zijn al diverse bij-
eenkomsten belegd met de eige-
naren en betrokkenen van het ge-
bied. Zo is een eerste toekomst-
beeld voor het gebied ontstaan dat 
de gemeente op 11 juli met inwo-
ners wil delen. Doel van de avond is 
om van u te horen wat u belangrijk 
vindt voor de toekomst van de Oos-
teindedriehoek en Schinkeldijkje. 
Voor meer informatie kijk op www.
aalsmeer.nl/structuurvisieoostein-
dedriehoek.

Info-avond Centrumvisie
Nog even ter herinnering. Aan-
staande maandaag 4 juli is er ook 
een informatieavond in de raads-
kelder van het gemeentehuis. De-
ze gaat over de Centrumvisie. Inwo-
ners en ondernemers worden uitge-
nodigd mee te praten over de toe-
komst van het winkelgebied. Het 
Centrum is een kansrijk kernwin-
kelgebied vanwege gratis parke-
ren, historische setting, een groei-
ende bevolking en (water)-recre-
atie, maar kampt met leegstand. 
Het college van B&W wil graag de 
mening van inwoners en onderne-
mers horen. Ook is ze benieuwd wat 
voor ideeën er zijn om het gebied te 
verbeteren. De bijeenkomst is van 
19.30 tot 21.00 uur. Schriftelijk rea-
geren op de conceptvisie Centrum 
kan tot 12 augustus.

1

Gemeenteraad over migrantenhotel
Omwonenden Molenvliet 
vragen fracties om actie
Aalsmeer - Op donderdag 7 juli 
aanstaande vergadert de Gemeen-
teraad over de mogelijke komst van 
een arbeidsmigrantenhotel aan de 
voet van de Molenvliet. Dit plan is 
onderdeel van de Structuurvisie 
Green Park Aalsmeer dat komen-
de raadsvergadering op de agen-
da staat. “Het is een cruciale verga-
dering. Iedereen die wij binnen de 
politiek en gemeentebestuur spre-
ken heeft begrip voor onze zorgen 
en standpunten, maar vooralsnog is 
dit niet omgezet in daden”, aldus de 
Belangenvereniging Omgeving Mo-
lenvliet. Volgens de vereniging, die 
spreekt namens 43 omwonende ge-
zinnen, is de VVD fractie de eni-
ge positieve uitzondering tot nog 
toe. Tijdens de commissievergade-
ring Ruimte en Economie, op 14 ju-
ni jongstleden, kondigde deze frac-
tie een eventuele motie aan over het 
schrappen van de Molenvliet als lo-
catie voor een arbeidsmigrantenho-
tel. “Daar zijn wij zeer voor en dat 
zou een verstandige beslissing zijn. 
We hebben alle fracties om een ge-
sprek gevraagd om onze standpun-
ten te kunnen toelichten. Een aan-
tal gesprekken heeft reeds plaats-
gevonden en we hopen ook op een 
uitnodiging van de fracties die nog 
niet hebben gereageerd”, aldus de 
vereniging.
De Belangenvereniging maakt zich 

hard voor het schrappen van de 
Molenvliet als locatie voor een ar-
beidsmigrantenhotel. “Er zijn veel 
bezwaren en zorgen geuit door een 
groot aantal omwonende gezinnen”, 
aldus de vereniging. 

Convenant
Het veelgehoorde tegenargument 
is dat de gemeente een convenant 
heeft getekend om 600 onderko-
mens te bieden. De reactie van de 
vereniging daarop is dat een con-
venant de gemeente niet ontslaat 
van de plicht tot zorgvuldig bestuur, 
waaronder het daadwerkelijk reke-
ning houden met de bezwaren en 
zorgen van burgers. Een convenant 
maakt dat niet anders, zeker waar 
het de veiligheid, overlast en zor-
gen om de leefomgeving van bur-
gers betreft. “We horen veel argu-
menten die voor een rechter geen 
stand zullen houden, waaronder de 
juridische kwalifi catie van het be-
grip wonen binnen zone 4 van het 
Luchthavenindelingbesluit op basis 
van de Wet luchtvaart”, laat de ver-
eniging weten. De belangenvereni-
ging hoopt echter dat er geen rech-
ter aan te pas zal hoeven te komen. 
“We roepen de fracties op om zorg-
vuldig om te gaan met de vele ern-
stige bezwaren en zorgen van een 
groot aantal Aalsmeerse gezinnen”, 
aldus de vereniging.

Onderhoud aan Polderbaan
Schiphol - Van maandagoch-
tend 4 tot maandag 11 juli zes uur 
in de ochtend wordt de Polder-
baan (18R/36L) buiten gebruik ge-
steld voor regulier onderhoud. Aan-
sluitend wordt de Polderbaan van 
maandag 11 tot zaterdag 16 juli ’s 
tussen 23.00 en 6.00 uur buiten ge-
bruik gesteld voor veegwerkzaam-
heden en verlichting- en baancon-
troles. 
Door het onderhoud aan de Polder-
baan kunnen de Zwanenburgbaan, 
Buitenveldertbaan en de Kaagbaan 

vaker ingezet worden, afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Het 
afwijkende baangebruik kan leiden 
tot overlast.
Schiphol vraagt omwonenden om 
begrip. Voor meer informatie of vra-
gen over het vliegverkeer tijdens de 
werkzaamheden kan contact wor-
den opgenomen met het Bewo-
ners aanspreekpunt Schiphol (Bas). 
Dit kan via 020-6015555 of door het 
raadplegen van de website: www.
bezoekbas.nl - Planning Baanon-
derhoud.

74 Zonnepanelen op OBS 
Samen Een in Centrum
Aalsmeer - Donderdagmiddag 23 
juni was de feestelijke afsluiting van 
het project: ‘Zon op School’ bij de 
OBS Samen Een. Wethouder Jop 
Kluis onthulde samen met direc-
teur Marianne Beuman het infor-
matiescherm van de zonnepanelen 
in de hal. Op dit scherm is precies 
te zien hoeveel energie de zonne-
panelen op het dak opwekken. Voor 
de school was het dubbel feest. Ze 
vierde dat ze een heel positief in-
spectierapport hadden gekregen en 
dat er in totaal 74 zonnepanelen op 
het dak zijn geïnstalleerd. Om het 
voor de kinderen goed zichtbaar te 
maken hoe een zonnepaneel eruit 
ziet was er één op het schoolplein 
neergezet. Zo konden de kinderen 
zien wat er op het dak staat en hoe 

het energie opwekt. Om te bena-
drukken dat zonne-energie niet de 
enige duurzame energie is hadden 
de kinderen ook mooie windmolen-
tjes gemaakt voor de feestelijke af-
sluiting. 

Investering in duurzaamheid
Wethouder Jop Kluis: “Alle basis-
scholen hebben vorig jaar een be-
drag van de gemeente gekregen. 
Met dit bedrag konden de scholen 
vier zonnepanelen op en een beeld-
scherm in de school plaatsen. Dit 
ging samen met een gratis lespak-
ket van Natuur en Milieu Educatie 
(NME). In dit lespakket krijgen de 
kinderen uitleg over zonne-ener-
gie. Via het scherm in de hal kun-
nen ze precies zien hoeveel energie 

de zonnepanelen opwekken. Het 
schoolbestuur van de Samen Een, 
Auro, is hier nog een fl inke stap 
verder in gegaan. Zij hebben maar 
liefst 74 panelen op het dak van 
de school laten plaatsen. Hiermee 
heeft de school behoorlijk geïnves-
teerd in duurzaamheid.” Naast het 
feit dat de gemeente hiervoor geld 
beschikbaar heeft gesteld heeft ook 
de Provincie Noord Holland subsidie 
gegeven en heeft Hoekwater BV sa-
men met de Beij installatie nog twee 
extra zonnepanelen aan de scholen 
gegeven. Zij deden dit omdat beide 
bedrijven dit jaar 25 jaar bestaan en 
het belangrijk vinden dat kinderen 

al jong leren dat zonne-energie be-
langrijk is. Het hele proces is bege-
leid door Stichting Sienergie.

Besparing energiekosten
Directeur Samen Een, Marianne 
Beuman: “We zien nu dagelijks op 
het scherm hoeveel de zonnepane-
len opbrengen en wanneer er pie-
ken en dalen zijn. Op dit moment 
scheelt het al ruim 700 euro aan 
energiekosten. Hierdoor zal deze 
grote investering van het schoolbe-
stuur zich op termijn terug verdie-
nen.” Aan het eind was er voor ie-
dereen een heerlijk ijsje. Dat smaak-
te wel bij al die zonnige berichten!
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Inbreker voor 
2e keer betrapt!

Aalsmeer - Op zondag 26 ju-
ni om elf uur in de avond is een 
insluiper betrapt in een woning 
aan de Aalsmeerderweg. Een be-
woonster zag een man achter een 
kast in de slaapkamer staan. De 
inbreker besloot er snel vandoor 
te gaan. De politie is direct ge-
beld en agenten zijn met hond-
engeleiders een zoekactie ge-
start. De man werd ontdekt in 
een nabij gelegen bedrijfspand. 
Het betreft een 20 jarige man, 
verblijvend in Zeewolde. De man 
is op 22 juni aangehouden door 
de politie van Aalsmeer en Uit-
hoorn wegens inbraak in een be-
drijf aan de Aalsmeerderweg. Za-
terdag 25 juni is hij heen gezon-
den in afwachting van verant-
woording bij justitie. Lang heeft 
hij dus niet van zijn vrijheid kun-
nen genieten. De volgende dag 
alweer opgepakt. De politie hoopt 
de 20 jarige nu langer achter tra-
lies te mogen houden. 

Sportfiets weg!
Aalsmeer - Op maandag 27 juni 
is tussen drie en tien over drie in 
de middag een sportfiets gesto-
len vanaf het Poldermeesterplein. 
De fiets is van het merk Lucia-
no Garnelli. De fiets is van zwart 
kunststof, de handvaten zijn wit 
van kleur. De fiets is voorzien van 
een plaatje met ‘De Vos, Zwanen-
burg’. Het betreft een dure en op-
vallende fiets. Mogelijk hebben 
inwoners de dief zien rijden of de 
fiets ergens achter gelaten ge-
vonden. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844 of anoniem 0800-
7000.

Gestolen auto in 
beslag genomen

Aalsmeer - Terwijl agenten don-
derdag 23 juni bezig waren met 
de afhandeling van een aanrij-
ding waarbij één van de bestuur-
ders teveel alcohol bleek te heb-
ben gedronken, zagen collega’s 
een auto over de Burgemeester 
Kasteleinweg rijden met buiten-
landse kentekenplaten die niet 
aan de betreffende auto toebe-
hoorden. De auto is aan de kant 
gezet en het chassisnummer is 
gecontroleerd. Uit deze controle 
bleek dat de auto in Spanje ge-
registreerd staat als gestolen. De 
bestuurder is aangehouden en de 
auto is in beslag genomen. De re-
cherche gaat verder met het on-
derzoek.

Inbraak woning 
via voordeur

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 21 op woensdag 22 juni is 
ingebroken in een woning in de 
Brasemstraat. Om binnen te ko-
men hebben de dieven het slot 
uit de voordeur verwijderd. Er zijn 
meerdere kamers doorzocht en 
verschillende kasten en lades ge-
opend. Onbekend is wat de in-
brekers hebben meegenomen. 
Er loopt een onderzoek. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. De in-
braak heeft tussen negen uur in 
de avond en vijf uur ‘s ochtends 
plaats gevonden.

Twee laptops uit 
woning gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 23 ju-
ni is ingebroken in een woning 
in het Locatellihofje. Via het keu-
kenraam aan de achterzijde heb-
ben de dieven zich toegang ver-
schaft. Alle kamers zijn door-
zocht. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met de televisie, 
twee laptops en een klein geldbe-
drag. De politie doet onderzoek. 
De inbraak heeft tussen tien uur 
in de avond en kwart voor drie ‘s 
nachts plaats gevonden.

PACT: Geen Aalsmeers beleid meer
Aalsmeer - PACT haalt als opposi-
tiepartij in haar algemene beschou-
wingen flink uit. De fractie vindt dat 
de bestuurbaarheid van Aalsmeer 
onder druk staat. “Aalsmeer krijgt 
een evenementencoördinator en 
een accountmanager. Functies die 
moeten verbloemen dat de ambte-
lijke samenwerking technisch mis-
schien geslaagd, maar sociaal mis-
lukt, is. Er is geen Aalsmeers beleid 
meer. Dit college voert het beleid uit 
dat Amstelveen voorkauwt. Het die-
nen van Aalsmeer kan alleen maar 
met kennis van Aalsmeer. De Cou-
leur Locale moet terug in het be-
leid. Om dat te bereiken zal PACT 
een discussie starten die ertoe moet 
leiden dat Aalsmeer weer eigen be-
leidsambtenaren krijgt. Alleen dan is 
een zelfstandig bestaan toekomst-
vast.” De fractie pleit verder voor al-

ternatieve woonvormen, diende een 
motie in om het college uit te dagen 
nog dit jaar met een uitvoeringsa-
genda duurzaamheid te komen, gaf 
een compliment over de goed op-
gepakte en uitgevoerde transitie 
van rijkstaken naar de gemeente, 
pleit voor de komst van een HAVO-
VWO vestiging in Aalsmeer (“Waar 
een wil is, is een weg”), vindt dat de 
bestuurlijke inzet voor het Schiphol 
beleid niet op de bouwlobby maar 
op ontlasting voor Aalsmeer gericht 
moet worden en sprak haar zorg uit 
over de financiën. “De komende vier 
jaar worden we geconfronteerd met 
een negatief resultaat. Wordt dit een 
greep uit de kas?” In deze werd een 
amendement met de titel ‘Stop on-
duidelijk en onnodig beleid’ en een 
motie ‘Sluitende meerjarenbegro-
ting’ ingediend. 

VVD: Kan het een onsje minder?
Aalsmeer - De VVD, eveneens op-
positiepartij, is gematigder in haar 
algemene beschouwingen. De par-
tij zegt voorstander te zijn voor een 
financieel solide beleid. “Er is ruimte 
voor nieuw beleid, maar het nieuwe 
beleid zou een onsje minder kun-
nen, zodat financieel meer in de pas 
gelopen kan worden.” In de jaar-
rekening heeft de VVD geconsta-
teerd dat er veel ’rood’ te zien was 
bij de actiepunten economie, toeris-
me en recreatie. Dit zijn speerpun-
ten van de VVD, maar ook van de 
coalitie. “Dat het voornemen nu is 
om hiervoor een accountmanager in 
te gaan zetten om dit na twee jaar 
stil zitten ‘vlot te trekken’ kunnen wij 
begrijpen en kan op onze instem-
ming rekenen, mits die meer bereikt 
dat de Schiphol lobbyist.” 
De VVD gaf verder aan gevoelens 
van licht onbehagen te krijgen bij 
het vragen van een extra krediet 

voor De Oude Veiling. “Vooral als 
we zien dat de exploitatie van bei-
de gebouwen bij ESA is onderge-
bracht en er voorzichtig wordt ge-
meld dat de bijdrage aan ESA wel 
eens kan stijgen. Wij horen graag 
welk relatie hier tussen zit.” Wat per-
soneel betreft, zegt de VVD dat de 
balans wel wat zoek is. De griffiefor-
matie verdubbelen, vier wethouders 
in plaats van drie, een wethouder 
in de wachtgeld, het aanstellen van 
een lobbyist (Schiphol), coördinator 
(evenementen) en een accountma-
nager (economie). 
Verheugd zegt de fractie te zijn over 
de lagere lokale lasten, de koopzon-
dag, goede tijden voor evenemen-
ten, meer woningen voor de mid-
deninkomens en geen groot AZC in 
Aalsmeer. “We komen een heel eind 
in het belang van Aalsmeer. Nu nog 
even een betere bestuursstijl qua 
communicatie met de inwoners.”

CDA: Vrijwilligers zijn kampioenen
Aalsmeer - Het CDA is over het al-
gemeen heel positief in haar alge-
mene beschouwingen. De fractie 
kijkt eerst naar zichzelf met het ver-
trek van de wethouder en (tijdelijke) 
wisselingen van raadsleden. Nog 
geen rustig vaarwater voor het CDA. 
De hoop werd uitgesproken voor 
wat meer stabiliteit. Het nieuwe be-
leid met de ambities om Aalsmeer 
en Kudelstaart nog mooier en be-
ter te maken hebben de goedkeu-
ring van de fractie. Een opsteker 
noemt de CDA het feit dat nu al-
weer de tweede kinderburgemees-
ter is aangesteld. De fractie spreekt 
haar bewondering uit voor wat op 
korte termijn op sociaal domein is 
bereikt met daarbij wel zorgen over 
dagopvang en jeugdzorg, noemt de 
nieuwe fusieschool in de Hornmeer 
een stap voorwaarts voor school-
kinderen en sporters, is blij dat de 
herinrichting van het Hornmeer-
park steeds dichterbij komt, evenals 
de voortgang van de bouwplannen 
in de Roerdomplaan. Een gemiste 

kans noemt de CDA de sloopzone 
van Schiphol die toch geen groen-
zone wordt. Het nieuw te realise-
ren complex voor de Atletiekvereni-
ging krijgt steun van deze coalitie-
partij. Blij is het CDA ook met het 
aanstellen van een acquisiteur voor 
de leegstand en het voorstel om een 
accountmanager economie, recrea-
tie en toerisme aan te stellen. “Het 
bruisende Flower Festival en de am-
bitieuze plannen om een Experience 
Center te realiseren, bewijzen maar 
weer dat Aalsmeer een belangrijke 
speler is in de randstad en daarbui-
ten.” Tevreden is het CDA eveneens 
wat betreft de aanstelling van een 
evenementencoördinator. “Wij zijn 
ontzettend blij met deze ontwikke-
ling. Wij wensen alle vrijwilligers, die 
vele uren aan evenementen beste-
den, veel succes. Vrijwilligers zijn dé 
kampioenen van Aalsmeer.” Wat de 
lokale lasten betreft gaat het CDA 
een motie indienen om ook volgend 
jaar geen inflatiecorrectie toe te 
passen op de OZB-belasting.

AB: Varende boswachter als gastheer en 
toezichthouder op Westeinderplassen
Aalsmeer - “Wij zijn de lokale over-
heid die dicht bij de inwoners staat 
en van daaruit de rol in het zorgdo-
mein geacht wordt te vervullen. En 
dat lijkt allemaal te lukken, maar het 
blijft een doorlopend proces om al-
le signalen van tevredenheid en on-
tevredenheid op te vangen. Dit is 
van groot belang in het sociale do-
mein. Contacten organiseren, goede 
communicatie en makkelijk bereik-
baar zijn. Er gaat heel veel goed in 
Aalsmeer en er zullen altijd dingen 
beter kunnen. De gemeente heeft 
een zorgplicht en daarbij ook afge-
sproken dat niemand tussen wal en 
schip valt. Heeft Aalsmeer het voor 
elkaar? De indruk is positief, waar-
bij we ook weten dat er nog een 
berg werk aan komt”, fractievoor-
zitter Helma Persoon in de algeme-
ne beschouwingen van Aalsmeerse 
Belangen. De partij zegt blij te zijn 
met het voorstel om een structureel 
budget toe te kennen voor het cul-
tuurprogramma van N201 en geeft 
aan uit te zien naar de plannen voor 
de bibliotheek, cultuurpunt en De 
Oude Veiling. Vorig jaar heeft AB al 
haar vraagtekens geplaatst bij het 
structurele nieuwe budget voor het 
progamma Economie en Duurzaam-
heid. “Er is voor veel minder budget 
werk geleverd.” De fractie zegt ver-

der de komst van de ‘varende bos-
wachter’ noodzaak te vinden en wil 
hier een bedrag aankoppelen. De 
varende boswachter hoort volgens 
AB thuis in het Westeinderplassen-
gebied als aanspreekpunt, voorlich-
ter en toezichthouder voor de recre-
ant en watertoerist. “Onze waterrij-
ke gemeente verdient een gastheer 
en waterwachter.” Wat de openbare 
ruimte betreft stelt AB dat het mooi 
zou zijn als de meerkosten van de 
extra borstelrondes ter bestrijding 
van onkruid beperkt kunnen wor-
den door inwoners op te roepen 
hun eigen stoep te vegen en schoon 
te houden. De kosten voor de herin-
richting van de raadzaal en de aan-
pak van achterstallig onderhoud 
van het gemeentehuis noemt AB 
hoog, maar nodig. De fractie stelt tot 
slot voor om de precario-opbrengs-
ten te besteden aan het gebied rond 
het Raadhuisplein. Met de ontwik-
kelingen van het oude postkantoor, 
de panden van de Rabobank en de 
centrumvisie kan een integraal plan 
gemaakt worden. 

Opvallend was overigens de afwe-
zigheid van Martijn Schoo, fractie-
man van HAC. Is de partij vanavond, 
30 juni, wel van de partij? Het is ook 
best druk in je eentje…

Dankzij goede samenwerking
Hebbes: Inbreker bedrijf 
door politie aangehouden
Aalsmeer - Goed nieuws. De in-
breker, die enkele dagen geleden 
goederen heeft ontvreemd en veel 
schade heeft aangericht bij een 
bedrijf aan de Aalsmeerderweg is 
woensdagavond 22 juni aangehou-
den. Van een oplettende inwoner 
kreeg de politie een melding dat de 
man was gezien op de Aalsmeer-
derweg. Agenten zijn direct ter 
plaatse gegaan en troffen de man 
aan op de Hoge Dijk. De man bood 
verzet bij zijn aanhouding, maar 
kon uiteindelijk toch ingerekend 

worden. De inbreker is overge-
bracht naar het politiebureau en zal 
worden verhoord. De man zal zich 
moeten verantwoorden bij justitie. 
Uiteraard is de politie Aalsmeer Uit-
hoorn blij met de aanhouding. Een 
eerdere zoektocht met hondenge-
leiders op 20 juni, direct nadat de 
inbreker was betrapt, had niets op-
geleverd. Er werd een oproep ge-
gaan om uit te kijken naar de ver-
dachte. De oproep heeft resultaat 
gehad. “Hebbes”, schrijft de politie 
op facebook.

Twee auto’s op Hoge Dijk 
volledig uitgebrand
Aalsmeer - Op donderdag 23 ju-
ni rond zes uur in de avond zijn de 
brandweer en de politie uitgerukt 
voor een autobrand op de Hoge 
Dijk. De bestuurster van de wagen 
had haar wagen geparkeerd, stap-
te uit en wilde weglopen. Plots zag 
zij rook en al snel ook vlammen on-
der de motorkap vandaan komen. 
Direct is alarm geslagen. Toen de 
brandweer ter plaatse kwam, was 

de brand overgeslagen naar een 
andere auto. Deze stond naast de 
wagen waarin brand was ontstaan. 
De brandweer heeft het vuur onder 
controle weten te krijgen. Het na-
blussen heeft nog enige tijd plaats-
gevonden. Beide auto’s zijn zwaar 
beschadigd en gaan weggesleept 
worden. Er is niemand gewond ge-
raakt.
Foto: Yvonne van Doorn

Drankrijder aangehouden na 
mishandeling brandweerman

op de weg voor de gebotste auto’s 
neer te zetten, hebben de bestuur-
der aangesproken op zijn gedrag 
en hebben geprobeerd het wegrij-
den te voorkomen. De automobi-
list raakte hier zichtbaar geïrriteerd 
door en was vast besloten om er 
toch vandoor te gaan. Om het vluch-
ten van deze bestuurder te voorko-
men is een brandweerman het voer-
tuig ingedoken en heeft de sleutel 
uit het contact gehaald. De automo-
bilist was het hier helemaal niet mee 
eens en heeft de brandweerman op 
zijn hoofd geslagen. Agenten heb-

ben ingegrepen en de man aange-
houden. Ook hebben zij de man la-
ten blazen. Hij bleek teveel alcohol 
gedronken te hebben. 
Er is proces-verbaal opgemaakt we-
gens rijden onder invloed en we-
gens mishandeling van de brand-
weerman. 
De brandweerman heeft aangifte 
van mishandeling gedaan. Justitie 
zal de straf van de automobilist be-
palen. Deze zal zwaarder zijn, want 
zo schrijft de politie (terecht): “Van 
hulpverleners blijf je af.”
Foto: Marco Carels

Hoogste tijd gemeente!
Robbert-Jan van Duijn ook 
op site eindelijk wethouder
Aalsmeer - Sinds 26 mei is hij offi-
cieel wethouder in Aalsmeer, Rob-
bert-Jan van Duijn. In de raadsver-
gadering deze avond vond de offi-
ciële installatie plaats. Na stemming 
uiteraard. Van Duijn kreeg 14 stem-
men voor van de in totaal 23. Eén 
raadslid stemde op oud-raadslid 
en oud-wethouder Jaap Overbeek, 
acht personen brachten een blan-
co stem uit. 
“26 Mei was een bijzondere dag 
voor mij”, zo schrijft de CDA-man. 
“Op die dag ben ik namelijk geïn-
stalleerd als wethouder van de ge-
meente Aalsmeer. De komende ja-
ren ga ik mij, als wethouder, gepas-
sioneerd inzetten voor onze mooie 
dorpen Kudelstaart en Aalsmeer. 
Dit ga ik vooral doen op zaken waar 
in verantwoordelijk voor ben, zo-
als Schiphol, Vastgoed, Wijkgericht 
werken, Participatie en een aan-
tal mooie bouwprojecten.” Op face-
book schrijft Robbert-Jan van Duijn 
te zullen gaan vertellen wat hij zo-

al tegenkomt tijdens zijn werk en zo 
laat hij weten: “Ik vind het ook mooi 
om van jou te horen wat er speelt in 
onze gemeente. Graag ontmoet ik je 
op mijn facebookpagina.” 
Prima geregeld, zo lijkt. Vreemd is 
echter wel dat op de website van 
de gemeente Van Duijn tot afgelo-
pen maandag 27 juni niet genoemd 
werd als wethouder in het ‘lijstje’ 
van burgemeester en wethouders. 
Wel al is te lezen dat Tom Verlaan 
‘voormalig wethouder’ is. Gelukkig 
vond de beheerder van de gemeen-
te site het nu, een maand later, ook 
hoogste tijd om Robbert-Jan ook 
op de website officieel te erkennen 
en is hij opgenomen in het college. 
Brieven zijn nog niet voor hem bin-
nen gekomen. De CDA’er heeft de 
portefeuille Schipholzaken van zijn 
voorganger overgenomen en de uit-
leg van het college over de verhou-
ding Schiphol en Aalsmeer, onder-
tekend door burgemeester Nobel, is 
nu bij hem ondergebracht.

Vanavond vergadering in gemeentehuis

Lentenota en toekomst 
atletieksport in Raad

Aalsmeer - Het eerste deel van 
de Lentenota 2016 is afgelopen 
donderdag 23 juni besproken 
in de raadsvergadering. Aan de 
fracties het woord om hun alge-
mene beschouwingen toe te lich-
ten en moties en amendemen-
ten in te dienen. Korte reacties 
werden gegeven door het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders. Vanavond, donderdag 30 ju-
ni, deel twee en besluitvorming. 
Maar, er wachten nog meer on-
derwerpen ter behandeling. 
Zo gaat er weer gestemd wor-
den over het tijdelijk vervan-
gen van een CDA-raadslid. Mar-
lon van Diemen gaat met zwan-
gerschafsverlof en haar taak 
gaat overgenomen worden door 
Ton Harte. Hamerstukken zijn 
het verplaatsen van twee woon-

arken aan de Uiterweg 180 voor 
permanent wonen, het vaststel-
len van de fractiebudgetten, uit-
voeringsprogramma buitenruimte 
Aalsmeer en nieuwbouw school-
gebouw Triade in de Hornmeer. 
Agendapunt twaalf gaat over de 
toekomst van de atletieksport. 
Gaan de fracties akkoord met 
de vernieuwing van de baan en 
het clubhuis in de Sportlaan? De 
Lentenota 2016 staat als een na 
laatste onderwerp op de agenda. 
Sluiting vormen de vergadering 
van de regioraad op 5 juli en het 
vragenkwartier. De vergadering is 
openbaar en begint om 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeente-
huis en duurt volgens de agenda 
tot 23.00 uur. Of het ook echt lukt 
om op dit tijdstip de hamerslag 
van einde vergadering te geven…

Aalsmeer - Op de kruising Burge-
meester Kasteleinweg en de Zwar-
teweg heeft donderdagavond 23 ju-
ni een aanrijding plaatsgevonden. 
Ter hoogte van de verkeerslichten 
zijn twee auto’s op elkaar gebotst. 
Hierbij zijn geen gewonden geval-
len. Wel klaagde de bestuurster van 

de auto waar achterop was gereden 
over nekklachten. Zij is ter controle 
naar het ziekenhuis vervoerd. 
De automobilist van de andere au-
to reageerde warrig en wilde weg 
rijden. Brandweermannen, die voor 
de politie een werkbare situatie 
hadden gecreëerd door de wagen 

Kudelstaart - In een bedrijfs-
ruimte in de Cactuslaan is dins-
dag 28 juni een grote hennep-
kwekerij aangetroffen. Er ston-
den ongeveer 2.500 planten 
in vijf ruimten. In een van de 
ruimtes is ook 10 kilogram ge-
droogde  henneptoppen gevon-
den. De ruimte werd verhuurd 
door een makelaar. De ontrui-

Hennepkwekerij met 2500 stuks
ming begon dinsdag omstreeks 
zes uur ‘s avonds en duurde tot 
twee uur in de nacht. Stroom en 
water werden afgetapt via de 
aansluiting op straat. De politie 
doet verder onderzoek naar de 
huurders. Alle planten en top-
pen zijn vernietigd. De aanwe-
zige apparatuur is in beslag ge-
nomen.
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L • Los de puzzel op door de cijfers en letters,
 die u in de advertenties van deze Tour bijlage 
 vindt, in de juiste volgorde te zetten

• Geef antwoord op de vragen

• U kunt de oplossing opsturen of brengen 
 t/m MAANDAG 11 JULI* naar:

 NIEUWE MEERBODE
 VISSERSTRAAT 10 
 1431 GJ AALSMEER

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

•   Wie wint de Gele trui: ..................................................................................................................................................................

•   Wie wordt de beste Nederlander?:  ....................................................................................................................................

•   Wie is de beste Nederlander in het bolletjesklassement:  ....................................................................................

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

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

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

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ...................................................................Woonplaats: .......................................................................................................................

Telefoonnr.: ...................................................... mobiel: ..........................................................................................................................................
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DE HOOFDPRIJS
CORTINA
TRANSPORT U4
Keuze uit dames of herenmodel
T.W.V. € 579,-
Beschikbaar gesteld door
BERTDEVRIESFIETSEN.NL
Oosteinderweg 155, Aalsmeer.

DE OVERIGE PRIJZEN:
Wittebol Wijn
Doosje Wijn van de maand juli!

Waning Tweewielers
BBB Fietshelm t.w.v. € 45,00

Waning Tweewielers
BBB Fietsbril t.w.v. € 39,95

Marskramer van Berkel
Bourgini Multi Plate BBQ t.w.v. € 49,99

Sparnaaij Juweliers Aalsmeer
Cheque t.w.v. € 100,00

Goemans Tapijt en Slaapcomfort
Tempur reiskussen t.w.v € 70,00

MAAK KANS OP
EEN VAN DEZE PRIJZEN!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

.
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WELKE RENNER GAAT 
WELKE TRUI DRAGEN? 

De spanning stijgt. Nog enkele dagen en de Tour 
de France gaat van start. Wie gaat de Tour 2016 
winnen? Wie draagt straks de fel begeerde gele 
trui? Wie gaat er met de bolletjes trui aan de haal 
en wie verdient de groene. Speculaties genoeg.

De Gele trui
Voor de gele trui komen volgens de kenners zo'n hand-

je vol renners in aanmerking. De beste papieren zou-
den Froome en Quintana hebben, maar vergis je niet 
in Alberto Contador, deze renner moet je zeker niet 
onderschatten. Ook worden  Vicenzo Nibali en Fa-
bio Aru veelvoudig genoemd. Maar er zijn meer kans 

hebbers: Thibaut Pinot, Tejay van Garderen en Romain 
Bardet  zouden best wel eens een podiumplaats  kun-
nen gaan veroveren. Het blijft koffi  edik kijken. 

De Groene trui
En dan de trui voor de beste sprinter: de Groene trui. 

De laatste vier jaar op rij ging deze trui naar Peter Sa-
gan. Dit jaar is de punten verdeling wat veranderd 
waardoor er wel eens wat meer sprinters deze trui 
kunnen gaan verdienen. Sprinters die we in Frank-
rijk mee zullen zien sprinten zijn buiten Sagan, Kittel, 

Coquard, Greipel, Cavendish, Modolo, Kristoff , Degen-
kolb en Bouhanni . 

De Bolletjestrui
Voor de Bolletjes trui zullen we de klassementsrenners 

goed in de gaten moeten Vorig jaar was het Froome 
die deze trui aan kon trekken en een jaar eerder was 
het houden. Nairo Quintana won in 2014 deze prijs 
en Froome in 2015. De laatste jaren gaat de trui dan 
ook vaak naar iemand die mee strijd in het algemeen 

klassement. Buiten de gele trui renners die ik hierboven 
al genoemd heb, valt er ook te denken aan Alejandro Val-
verde en Joaquim Rodriguez. Op de meeste aankomsten 
bergop zijn dubbele punten te verdienen, dit vergroot de 
kans van een klassementsrenner in de polkadot jersey.

Etappeschema
Zoals het er naar uitziet wordt het ook dit jaar weer een 
geweldige Tour, met vele beklimmingen, waarvan er ze-
ker 28 zwaar  zelfs loodzwaar genoemd kunnen worden. 
Dit jaar zijn er  vier aankomsten berg opwaards en dat is 
niet niks. Wat te denken van de Mont Blanc en de Momt 
Ventoux. De totale afstand van de Tour is dit jaar 3519 
kilometer waarvan er 54 tegen de klok gereden moeten 
gaan worden. De Tour gaat drie maal de France grens 
over. Zo gaan ze naar Zwitserland, Andorra en Spanje.

CORSETTERIE • LINGERIE • TRICOTAGE • BADKLEDING

Speciaalzaak
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag 9.30-16.00 uur
Voldoende gratis parkeerplaatsen

Schans 1 • Uithoorn • 0297-564106
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va 28 juni 2016

MET X
BADPAK, TANKINI
STRANDKLEDING
1 VOOR €35,-

2DE 1 EURO
MET X

HEREN
ZWEMKLEDING
1 VOOR €15,-

2DE 1 EURO
MET X

BIKINI’S
1 VOOR €20,-

2DE 1 EURO

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 juli 
gaat de eerste etappe van alweer de 
103ste Tour de France van start. De 
Nieuwe Meerbode presenteert een special 
met leuke verhalen, tournieuws, routes en 
onder andere een prijsvraag waarvan de 
hoofdprijs een fi ets is. 
Janna van Zon en Dick Kuin zijn beide 
groot liefhebber van de Tour de France. 
De twee kijken uit naar de start en zitten 
zaterdag zeker voor de buis. Stoor ze 
maar niet tijdens een etappe, want ze 

gaan er helemaal in op. Ze zien ‘dingen’ 
die minder fanatieke kijkers wellicht niet 
eens opvallen. Net als vorig jaar gaan 
Janna en Dick weer verslag doen van de 
Tour de France, elk op hun eigen manier. 
Dick Kuin als fanatiek wielrenner, Janna 
meer als liefhebber die vooral kijkt naar de 
mens achter de wielrenners. Ze hebben 
er zin in, hebben ze laten weten. Lees 
alvast hun ‘voorbeschouwing’ en geniet 
de komende drie weken van hun Tour de 
France beleving. 

IN DE SCHADUW VAN...
Aalsmeer - De start van de Tour de France lijkt in de 
schaduw te staan van de Europese Kampioenschappen 
Voetbal, zo weinig aandacht wordt er besteed aan de 
start van de Tour, die toch voor aanstaande zaterdag 
staat gepland. Het zou ook te maken kunnen hebben 
met de startplaats van de Tour, dit keer niet in Nederland, 
maar gewoon in Mont St.Michel in Frankrijk en dat is 
toch minder interessant. Niettemin zijn Janna en ik weer 
‘ingehuurd’ door de Nieuwe Meerbode om ook dit jaar 
weer dagverslagen van de etappes te verzorgen. Ik kijk 
met veel plezier uit naar de komende Tour, zeker met de 
prestaties van de Nederlandse renners in de Giro en de 
Ronde van Zwitserland nog zo vers in het geheugen. Nee, 
bij het voetballen zijn we niet aanwezig in Frankrijk, maar 
met de Tourrenners des te meer. Was het maar alvast 
zaterdag!

Dick Kuin

JANNA EN DICK WEER VOOR 
DE BUIS VOOR DE TOUR!

Het heroïsche aan het wielrennen
“MIJN FASCINATIE VOOR DE TOUR 

KENT MAAR WEINIG GRENZEN”
Aalsmeer - Hoe is het mogelijk dat iemand die 
zo op een fi ets zit dat hij er nog net niet van af 
valt, de kleinste hobbel het beklimmen van de 
Mont Ventoux lijkt en toch zo gefascineerd kan 
kijken en genieten van de wielersport met als 
hoogtepunt de Tour. Zelfs zo dat daar bijna alles, 
zo niet alles, voor moet wijken?
Het antwoord is: Heroïek met een hoofdletter H! 
Wielrennen is heldendom, pure schoonheid, ro-
mantiek, emotie en sentiment, poëzie en ope-
ra tegelijk. Het totale één zijn met een fi ets, als 
een verlengstuk van het wezen. Het ultieme Zijn. 
De kracht en souplesse die mijn helden uit dat 
doorschijnende lijf weten te halen. Natuurlijk zijn 
er ook altijd weer de mooie gladde glimmende 
kuiten en de dijen als een grote onwaarschijn-
lijke kilowatt leverende spierbundel, die tijdens 
de sprint qua vermogen aan het onwaarschijn-
lijke grenst. Daar kan een windmolen met wind-
kracht drie niet tegenop. Er is het lijden, het kun-
nen afzien, hoe het lijf ook om rust schreeuwt, 
een renner gaat door. Hij weet dat er altijd meer 
uit te halen valt. Prachtig om te zien is ook het 
trotse knechtschap, de renner die zich het snot 
voor de ogen rijdt, om zijn kopman aan een zege 
te helpen of op zijn minst een plek bij de eerste 
tien van het klassement. Daar is hij voor aange-
nomen, dat is zijn taak die hij met alle daarbij be-
horende discipline uitvoert. Het onderlinge ‘spel’ 
waar je soms helemaal niets van snapt maar zo 
intrigeert, omdat je het zo graag wilt snappen. 
Wanneer aanvallen en wanneer in het zadel blij-
ven zitten? Die tactiek is fascinerend evenals het 
herstel wanneer er na een topprestatie de over-
winning is behaald. Het juichen, de stralende 
lach in een gezicht dat scheel ziet van vermoeid-
heid. Nog even het shirt recht, armen triomfan-
telijk in de lucht, soms een teken naar boven om 
een geliefde of gewaardeerde dode te eren. En 
toch, zoals Thomas Dekker altijd zegt: “Een wiel-
renner moeten kunnen verliezen, er is immers 
maar één winnaar.” Als tweede of derde op de-
zelfde tijd binnen komen? Het telt niet!  Natuur-
lijk - hoor ik u denken- dat telt ook voor andere 
sporten. Maar daar ben ik niet van, ik ben als kij-
ker een zeer monomane sportliefhebster. Voor 
mij is er maar één sport en dat is het wielren-
nen. Of ik dan altijd zeer ontspannen voor de 

buis zit? Vergeet 
het maar! De bu-
ren staan weer 
gedurende de 
Tour dagen mijn 
raarste kreten en 
aanmoedigingen 
te wachten die 
spontaan mijn 
keel verlaten. De 
gruwelijke valpar-
tijen - al dan niet 
door onoplet-
tendheid - doen mij regelmatig de handen voor 
de ogen slaan en beseff en hoeveel er van de 
renners wordt gevraagd. Dat er zo goed als nooit 
wordt geprotesteerd over ritten die onmenselijk 
lijken is mij een raadsel.  Een spectaculaire mas-
sasprint waarbij ik denk: ‘dat is toch niet zo goed 
voor het hart’, zoals de zenuwen dan door het lijf 
gieren. Mijn bewondering voor hun stuurmans-
kunst stijgt mee wanneer de renners naar de 
top van een berg trappen. De afdalingen langs 
ravijnen, de te nemen haarspeldbochten, het is 
adembenemend om naar te kijken. Denk niet 
dat de Tour alleen sensatie is, de vlakkere ritten - 
voor velen saaie ritten - bieden juist de mogelijk-
heid om op de kleine details te letten die de wie-
lersport zo bijzonder maken. Verzengende hit-
te, de regen waardoor je geen hand meer voor 
ogen ziet, de wind die voor grote verrassing kan 
zorgen. Het hoort allemaal bij de Tour.

Drie weken op vakantie
Goed, zaterdag 2 juli ga ik weer drie weken op 
vakantie. Dan ga ik genieten van de mooiste 
sport, genieten van al die prachtige landschap-
pen, bevind ik mij in de  mooiste streken zoals de 
Ardeche, Pyreneeën, Dordogne, Bretagne, Nor-
mandië, Dwaal ik rond in de statige kastelen aan 
de Loire, mijn huis wordt dan even Frans grond-
gebied. Nippend aan een glaasje wijn, etend van 
een stukje Franse kaas, ruik ik de lavendel die 
uitbundig bloeit. Ervaar ik de kracht van de wa-
tervallen en hoor de rivieren stromen, maar al 
deze prettige en bijzondere ervaringen kunnen 
niet op tegen dit geluid: het zoeff ff  van de band-
jes over de wegen. Janna van Zon
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Etappe 4 • dinsdag 5 juli

Saumur > Limoges • 237,5 km

Etappe 3 • maandag 4 juli

Granville > Angers • 223,5 km

Etappe 2 • zondag 3 juli

Saint Lô > Cherbourg-Octeville • 183,0 km

Mont Saint-Michel > Utah Beach • 188,0 km

Etappe 1 • zaterdag 2 juli

Limoges > Le Lioran • 216,0 km

Etappe 5 • woensdag 6 juli

Arpajon-sur-Cère > Montauban • 190,5 km

Etappe 6 • donderdag 7 juli

L’Isle-Jourdain > Lac de Payolle • 162,5 km

Etappe 7 • vrijdag 8 juli

Pau > Bagnères-de-Luchon • 184,0 km

Etappe 8 • zaterdag 9 juli

Carcassonne > Montpellier • 162,5 km

Etappe 11 • woensdag 13 juli

Montpellier > Mont Ventoux • 184,0 km

Etappe 12 • donderdag 14 juli

Mégève > Morzine • 146,5 km

Albertville > Saint-Gervais Mont Blanc • 146,0 km

Sallanches > Mégève • 17,0 km

Bern (Zwi) > Finhaut-Emosson (Zwi) • 184,5 km

Bourg-en-Bresse > Culoz • 160,0 km

Etappe 15 • zondag 17 juli

Moirans-en-Montagne > Bern (Zwi) • 209,0 km

Etappe 16 • maandag 18 juli

Etappe 17 • woensdag 20 juli

Etappe 18 • donderdag 21 juli

Etappe 19 • vrijdag 22 juli

Etappe 20 • zaterdag 23 juli

Chantilly > Parijs • 113,0 km

Etappe 21 • zondag 24 juli

Montélimar > Villars-les-Dombes • 208,5 km

Bourg-Saint-Andéol > Vallon Pont d’Arc • 37,5 km

Etappe 13 • vrijdag 15 juli

Etappe 14 • zaterdag 16 juli

Vielha (Spa) > Arcalis (And) •184,5 km

Etappe 9 • zondag 10 juli

Escaldes-Engordany (And) > Revel • 197,0 km

Etappe 10 • dinsdag 12 juli

©
 k

aa
rt

: W
ik

im
ed

ia
, A

nd
re

i I
. L

oa
s

ETAPPESCHEMA

VLAK BERGEN VLAK

BERGEN

VLAK

TIJDRIT

VLAK BERGEN

BERGEN

BERGEN

VLAK TIJDRIT

VLAK BERGEN BERGEN

HEUVELS VLAK BERGEN

HEUVELS BERGEN VLAK
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Van links naar rechts onderste rij: Noëlle Crezee en Charley Schoute. Middel-
ste rij: Michiel Guezen, Isaura Tete, Zep van Veen, Sam Heins, Marit Noordam, 
Kimberley Paquet en Joëla Meijer. Bovenste rij: Anne Kreuger en Niels Post-
ma (de begeleidende docenten).

Amstelveen College wint 
scholendebat VMBO
Amstelland - Op maandag 20 ju-
ni heeft een debatwedstrijd plaats-
gevonden tussen de VMBO-scho-
len van Amstelveen: het Panta Rhei, 
het Herman Wesselink College en 
het Amstelveen College. De toppers 
van het Amstelveen College hebben 
de wisselbeker dit jaar gewonnen. 
Iedere school had een afvaardi-
ging geleverd voor de jury, die daar-
naast bestond uit leden van de Ro-
tary Amstelveen. De notaris droeg 
zorg voor het eerlijke verloop. Gede-
batteerd is er over sportevenemen-
ten en mensenrechten, over do-
pinggebruik door sporters en ver-
plicht naar school in de meivakan-
tie bij slechte cijfers. Daarna volg-
de de tussenstand. Het Amstelveen 
College stond gelijk met het Pan-
ta Rhei. In het einddebat over een 
rookverbod op scholen, wisten de 
leerlingen van het Amstelveen Col-

lege overtuigender over te komen 
en werd de school uitgeroepen tot 
winnaar. 
Het Amstelveen College mocht na 
de overwinning van het VWO ook 
voor het VMBO de beker mee naar 
huis nemen! Supertrots zijn de lera-
ren Maatschappijleer, Anne Kreuger 
en Niels Postma, op hun leerlingen!

Super ‘gewone’ mensen gezocht

Chronisch gebrek aan pleeg-
gezinnen in Aalsmeer

Aalsmeer - “Kom eens kijken hoe 
het er in ons gezin aan toe gaat.” 
Deze vraag stelde Elizabeth Ritsema 
een half jaar geleden aan wethouder 
Gertjan van der Hoeven. De vraag 
werd niet zomaar gesteld, er was 
een duidelijke missie. Waar Eliza-
beth Ritsema zich sterk voor maakt 
is voor pleegzorg in Aalsmeer. Ook 
haar gezin ontfermt zich over kin-
deren die door omstandigheden 
van uiteenlopende aard tijdelijk uit 
huis geplaatst worden. Waar zij naar 
streeft is meer aandacht vanuit de 
gemeente voor pleeggezinnen en 
daarbij is zij bij de wethouder aan 
het juiste adres. Ook hij vindt dat de 
contactlijn tussen de pleeggezinnen 
en pleegkinderen naar de officiële 
instanties toe veel korter en direc-
ter moet. Zelf gebruikt hij hier het 
woord ‘zachter’ voor. “Mijn streven 
is een plaatselijk netwerk op te bou-
wen. Waardoor de betreffende ge-
zinnen hun ervaringen makkelijker 
met elkaar kunnen delen. Aalsmeer 
kent 35 pleeggezinnen die vanwege 
privacy elkaar niet kennen. Ik denk 
dat dit anders kan. Wij willen als ge-
meente weten: Waar is behoefte 
aan, waarin kan de gemeente finan-
ciële en praktische hulp verlenen? 
Wat ik wil is dat er aan de gezin-
nen die daaraan behoefte hebben, 
meer ondersteuning op allerlei ge-
bied wordt geboden. Die zoektocht 
is niet eenvoudig vanwege de com-
plexiteit. Maar Elizabeth kan met al 
haar ervaring en expertise een gro-
te rol spelen. Daarom wil ik ook in 
kaart brengen hoeveel mensen er 
bereid zijn als pleegouder te gaan 
fungeren. Er is een chronisch ge-
brek aan pleegouders of gezinnen. 
Wat wij zoeken zijn super gewone 
mensen. Daarvoor is deze oproep. Ik 
wil het in Aalsmeer beter gaan doen 
door pleegouders op allerlei gebied 
extra steun en aandacht te bieden 
Vroeger was die hulp en aandacht 
er, maar deze is in de loop der tijd 
wegbezuinigd. Ik wil dat terug gaan 
draaien. Aalsmeer is een sociale ge-
meente, ik maak mij sterk dat - wan-
neer er meer bekendheid en duide-
lijkheid gegeven wordt aan het be-
staan en het nut van pleeggezinnen 
- er ook meer aanmeldingen ko-
men.” Het is de stellige overtuiging 
van de bevlogen wethouder dat zijn 
missie slaagt.

Bijzondere ervaring
Gertjan van der Hoeven nam de uit-
nodiging van Elizabeth Ritsema aan 
en ging samen met hoofd commu-
nicatie van de gemeente, Marian-
ne van den Berg, dineren bij het ge-
zin. Het werd een bijzondere erva-
ring. “Wij hadden een leuke avond, 
maar kregen ook inzicht wat er alle-
maal bij komt kijken.” Er waren con-
frontaties, maar ook hele mooie mo-
menten die een diepe indruk heb-
ben gemaakt op beide gasten.

Vraag en antwoord
Vooraf aan het gesprek met Eliza-
beth Ritsema - dat plaats vond in de 
kamer van de wethouder - stelde zij 
er prijs op een vragenlijst te krijgen 
zodat zij zich goed kon voorbereiden 
op de antwoorden. De eerste vraag 
die de gemeente haar stelde was:

Hoe kan de gemeente pleeggezin-
nen ondersteunen bij het opvangen 
van pleegkinderen. Bijvoorbeeld hulp 
bij het zoeken naar tijdelijk onderwijs, 
sportclubs, cultuurclubs, vervoers-
middelen, enz.
“Wanneer er een pleegkind bij je 
komt wonen, komt er ongelooflijk 
veel op je af. Er moet heel veel gere-
geld worden en je kunt je niet echt 
op de praktische zaken voorberei-
den. Misschien zijn de pleegouders 
wel op een leeftijd en zitten niet 
meer in een schoolcircuit. Dan zou 
het fijn zijn wanneer er een hulplijst 
wordt samengesteld met alle prak-
tische informatie waar je als pleeg-
ouder mee te maken krijgt. Zoals: 
Waar vind ik scholen (basis- en mid-
delbare onderwijs, speciaal onder-
wijs) in mijn omgeving? Mag ik mijn 
pleegkind op iedere school aanmel-
den? Wat als mijn pleegkind niet 
zelfstandig naar school kan gaan, 
is er dan bijzonder vervoer? Telt dat 
vervoer bijvoorbeeld ook naar Am-
sterdam, want mijn pleegkind wil 
het liefst op zijn of haar oude school 
blijven? Mijn pleegkind wil graag 
sporten, zijn daar financiële midde-
len voor? Waar kan ik dan uit kie-
zen? Zijn er adressen voor kleding, 
een fiets om naar school te kunnen? 
Waar kan ik in de gemeente naar 
toe met vragen: Hoe kom ik in aan-
raking met andere pleegouders: Wat 
is er in de buurt qua dagbesteding?”

Vraag 2: De gemeente wil graag een 
soort informeel netwerk van pleeg-
gezinnen creëren, is daar behoef-
te aan? Wat is de meerwaarde? Hoe 
kan de gemeente dat ondersteunen?
“Ik denk dat het heel belangrijk is 
dat er een netwerk van pleeggezin-
nen is. Het is fijn om af en toe bij 
elkaar te komen, aan elkaar vragen 
te stellen, tips uit te wisselen om zo 
af en toe stoom af te blazen, maar 
ook te delen wanneer je weer iets 
bereikt hebt bij jouw pleegkind. Ik 
zal een voorbeeld geven: Het pleeg-
kind zet na acht maanden zijn tan-
denborstel in de beker waar ook 

de andere tandenborstels staan, in 
plaats van deze er iedere keer naast 
te leggen. Dat lijkt klein maar is van 
zo een onschatbare waarde. Het is 
zo een stap vooruit wat betreft ver-
trouwen. Je kunt zo een feit eigen-
lijk alleen maar delen met ande-
re pleegouders. En een ander voor-
beeld: Denk hoe verdrietig je je voelt 
voor jouw pleegkind wanneer moe-
der weer niet is komen opdagen op 
het bezoekuur. Het kind is er dagen 
tevoren mee bezig, tekening ge-
maakt en moeder komt niet. Wan-
neer er een netwerk is dan kunnen 
wij contact zoeken, elkaar steunen 
en opvangen. Dat laatste ook letter-
lijk… Sommige gezinnen willen er 
ook wel eens even tussen uit zon-
der pleegkind. Om weer even met 
het eigen gezin te zijn en extra aan-
dacht te geven aan de eigen kinde-
ren. Het zou geweldig zijn dit on-
derling met pleegouders te regelen. 
Mensen kunnen zich aanmelden bij 
mij voor dit netwerk. Daarnaast is 
het ook mogelijk voor pleegouders 
om zonder netwerkmomenten hun 
hart te luchten of vragen te stellen. 
Laten wij het een servicelijn noe-
men. Dit geldt ook voor pleegkinde-
ren. Zij hebben evenzo de behoefte 
om hun verhaal aan anderen te ver-
tellen, maar zitten vaak in een loy-
aliteitsprobleem verwikkelt. Bij een 
neutraal persoon voelt dat anders.”

Vraag 3: Wat zijn je ervaringen met 
pleegzorg? Wat wil je de mensen 
meegeven die er ook over denken 
om een pleegkind in huis te nemen?
“Iedereen kan pleegouder wor-
den mits je 21 jaar bent, een sta-
biele leefsituatie hebt en beschikt 
over een verklaring van geen be-
zwaar door Raad van Kinderbe-
scherming. Dit laatste wordt door 
Spirit aangevraagd. Spirit is er voor 
jongens, meisjes en gezinnen die in 
de knel zitten bij de opvoeding. Spi-
rit biedt een training aan en zorgt 
ook voor matching pleegkinderen/
pleegouder. Een goede match tus-
sen pleegouder en kind is ongeloof-
lijk belangrijk. Om je voor te berei-
den op het pleegouderschap volg 
je een STAP training. (Samenwer-
king Teamwerk Aspirant Pleegou-
ders). De training is op zes avonden 
of drie zaterdagen en gaat over the-
ma’s als: Samenwerken in de pleeg-
zorg, verlies, hechting, gedrag en 
verandering voor jouw eigen situa-
tie bij de komst van een pleegkind. 
Wanneer deze training naar ieders 
tevredenheid is afgerond dan kun je 
een keuze maken uit verschillende 
soorten opvang: weekend/vakantie, 
crisis, kort of langdurend. Een goe-
de training is van enorm belang, je 
voorkomt uitval vanwege teleurstel-
ling en je kunt veel meer mensen 
stimuleren pleegouder te worden.

Wij hebben gekozen voor Crisisop-
vang. Kinderen die ad-hoc uit hun 
leefomgeving worden gehaald. De-
ze kinderen blijven bij je wonen tot 
er een andere oplossing is gevon-
den. Mijn ervaring is dat dit tus-
sen de drie en zes maanden duurt. 
Ik heb meegemaakt dat Spirit mij 
belde en er binnen een half uur 
een meisje van vier jaar bij mij op 
de bank zat, gebracht in een oran-
je badjas met een plastic tasje in 
de hand met alleen het broodno-
dige erin. Ik wist niets van haar. Ik 
kan iedereen aanraden je van te vo-
ren goed te laten voorlichten. Niet 
alleen door Spirit, maar ook door te 
praten met andere pleegouders. Ie-
der kind is anders. Er komt veel bij 
kijken. Ieder kind dat uit zijn leefom-

geving wordt gehaald is getrauma-
tiseerd. Er is veel geduld nodig, Je 
hebt met veel instanties te maken. 
Pleegkinderen willen niets anders 
zijn dan gewone kinderen. De klei-
ne dingen kunnen de grootste voor-
uitgang zijn. Dat is enorm genieten.”

Kansen bieden
Bij het gesprek - op een zonni-
ge dinsdagmiddag - werkt het en-
thousiasme van Elizabeth Ritse-
ma aanstekelijk. Het is terecht dat 
zij haar verhaal zo eerlijk moge-
lijk beschrijft maar toch blijkt dat 
de praktijk naast de problemen - 
want geen kind wordt zomaar uit 
huis geplaatst - ook zoveel vreug-
de kan bieden. Dat wordt wel dui-
delijk wanneer de reacties van an-
dere pleegouders worden bespro-
ken. Dan blijkt het kansen kun-
nen bieden een verrijking. Niet al-
leen voor het pleegkind, maar ook 
voor de pleegouder. Want hoe ge-
weldig is het wanneer een kind dat 
geen kind kon zijn niet terecht komt 
in een kindertehuis, maar opgroeit 
in een omgeving waar persoonlij-
ke aandacht en liefde kan worden 
gegeven. Toegegeven, het gaat niet 
altijd goed maar heel vaak wel! Tij-
dens het gesprek wordt er ook ge-
sproken over de biologische ou-
ders die wel willen maar niet al-
tijd in staat zijn om hun kinderen 
zo op te voeden dat dit als verant-
woord wordt gezien. Ook voor hen 
is het een drama wanneer de kinde-
ren uit huis worden geplaatst. Kin-
deren hebben liefde, aandacht, ver-
zorging nodig en niet iedereen is in 
staat dit te geven. Pleegouders hou-
den - in het belang van het kind - 
als het maar enigszins mogelijk is 
contact met de biologische ouders.

Ervaringsdeskundige
Elizabeth kan met haar ervaring 
voor Aalsmeer een grote rol spe-
len. En wanneer er vanuit de ge-
meente de zekerheid aan de juis-
te hulp en ondersteuning wordt ge-
boden, waarbij onnodige zoektoch-
ten - het sturen van kastje naar de 
muur - kan worden voorkomen, er 
hulp is bij alle praktische zaken - 
want vaak zijn dat de uren die zo-
veel onnodige energie kosten - dan 
kan een pleeggezin zich echt be-
zig houden met dat wat werkelijk 
nodig is: namelijk liefde en aan-
dacht. “Wij willen dat een kind zo 
lang mogelijk bij een gezin kan blij-
ven. Er zijn kinderen die wel vier of 
meer gezinnen afgaan. Dat willen 
wij juist voorkomen. Door het ge-
ven van ondersteuning, aandacht 
en via een netwerk staan de gezin-
nen er niet alleen voor”, aldus Eliza-
beth. Na tien jaar een commercieel 
bedrijf te hebben gerund ontstond 
bij Elizabeth het verlangen om zich 
met meer belangrijkere zaken in 
het leven dan geld bezig te hou-
den. Eerst werd gedacht aan wer-
ken met kinderen in Afrika tot ie-
mand zei: ‘Waarom begin je niet ge-
woon in Nederland?’ Het idee was 
niet eerder in het hoofd van Eliza-
beth opgekomen. “Mijn vaste op-
pas voor de kinderen had jaren aan 
pleegzorg gedaan. Ik werd niet af-
geremd door alle verhalen, ik raak-
te steeds meer geïnteresseerd en 
werd steeds enthousiaster. Ik voel 
mij een rijk mens dat ik heb mogen 
zorgen voor andermans kinderen. Ik 
heb hen kunnen helpen met groei-
en. Met liefde en veiligheid kom je 
een heel eind. Onze eigen vier kin-
deren hebben het er echt niet al-
tijd makkelijk mee gehad. Inmid-
dels hebben zij wel meegekregen 
dat de wereld waarin zij opgroeien 
niet voor iedereen telt. De besef lijkt 
mij heel gezond. En ach, laatst von-
den zij toch ook: Het zou fijn zijn als 
er weer een pleegkind komt.”
Elizabeth is te bereiken via 06-
10380374, www.elizabethritsema.
com of per email elizabethritsema@
gmail.com.

Janna van Zon

De kerk van Kudelstaart rond 1650 met de Kudelstaartseweg (Vrouwentroost) 

In Oud Nuus: Opstootje 
onder arbeidsmigranten
Aalsmeer - In de nieuwe ‘Oud 
Nuus’ die deze week verschijnt 
staat het thema Arbeidsmigratie in 
het oude Aalsmeer centraal. Jan 
Willem de Wijn herinnert er in zijn 
voorwoord aan dat Aalsmeer rond 
de 12de eeuw is gesticht door ar-
beidsmigranten uit de kop van 
Noord-Holland. En dat in de 18de 
eeuw arbeidsmigranten uit het hui-
dige Duitsland elk jaar met hon-
derden naar Aalsmeer trokken om 
hier een zomer lang te werken. Als 
ze hier trouwden en zich vestig-
den, werd hun Duitse naam meteen 
verhollandst. Vandaag de dag blij-
ken veel typisch Aalsmeerse fami-
lies toch ook een beetje ‘van Duit-
sen bloet’ te zijn. 

Katoenblekerijen
In de zomer van 1765 kwam het tot 
een gewapende opstand onder ‘de 
bovenlanders’, zoals de Duitse ar-
beidsmigranten toen werden ge-
noemd. Die werd ingegeven door 
het feit dat de gastarbeiders in de 
katoenbleekindustrie ook op zon-
dag moesten werken. Er volgde een 
rechtszaak en uiteindelijk liep al-
les met een sisser af. Maar de ar-
beidsmigranten moesten zich wel 
aanpassen aan de Aalsmeerse re-
gels. Het bleken van katoenen voor 
de Amsterdamse katoendrukkerij-
en vond vooral plaats op grasakkers 
in het Oosteinde. De Wijn wijst erop 
dat het juister zou zijn geweest als 
er in de jaren 70 van de vorige eeuw 
een Katoenblekerstraat in Aalsmeer 
zou zijn gekomen i.p.v. een Laken-
blekerstraat. Laken bleken kwam 
in het verleden in Aalsmeer niet of 
nauwelijks voor, dit in tegenstelling 
tot de enorme omvang van de ka-
toenbleekindustrie. Haarlem en om-
streken stond bekend om zijn lin-
nenbleken.

Arme predikant
Een ander verhaal gaat over een re-
ligieuze arbeidsmigrant. Maarten ’t 
Hart beschrijft hoe de Kudelstaart-
se predikant Mathijs Pietersz, af-
komstig is vanuit Stralen, net over 
de grens bij Venlo. Omdat de Ku-
delstaartse kerk toen nog aan de 
Stichtse kant van de Kudelstaart-
seweg in het huidige Vrouwentroost 
stond, krijgt deze predikant betaald 
door de Staten van Utrecht. Maar 

Mathijs kan maar moeilijk rond-
komen van zijn schamele loon. Hij 
zoekt het hogerop en solliciteert 
naar een post in de Classis van Alk-
maar. Die post wordt betaald door 
de Staten van Holland en dat bete-
kent een salarisverbetering. In 1591 
lukt het Mathijs Pietersz na drie jaar 
uit Kudelstaart te vertrekken.

‘MacDonalds’ bij Legmeersluis
Jan Hofstra neemt de lezers van Oud 
Nuus mee in een speurtocht naar 
de plek waar de Legmeerdijk werd 
doorsneden door een doorvaart: de 
Legmeersluis. Die moest ergens ge-
legen hebben tussen de aansluitin-
gen van de Hornweg en de J.C. van 
Hattumweg aan de Legmeerdijk. 
Op een kaart uit 1647 staat op die 
plek een brug in de Legmeerdijk ge-
tekend. Later is er een sluis bijge-
komen. Omdat de Legmeerdijk de 
belangrijkste route tussen Amster-
dam en Leiden was, verrijst er bij 
de sluis de drukbezochte herberg 
‘Vischvreugd’. “Een soort MacDo-
nalds van die tijd”, volgens Hofstra. 
Na inpoldering van de Oosteinder-
poel in 1868 komt er een einde aan 
de Legmeersluis.
En verder beschrijft Cees Stieva 
(†) in een tweede artikel de trans-
formatie van de zingschool aan de 
Uiterweg tot het Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer. De geridder-
de Gert Wentzel gaat in op de over-
dracht van een archief van de KM-
TP aan de stichting Oud Aalsmeer. 
Annigje Leighton-van Leeuwen ver-
telt over een expositie van verdwe-
nen doopsgezinde klederdrach-
ten op de Historische Tuin. Karin 
Eveleens schetst een beeld van de 
zeer geslaagde excursie van Oud 
Aalsmeer naar Hellevoetsluis. Nel-
la van den Berg licht een stipje van 
de sluier van een geheel vernieuw-
de historische wandel- en fietsrou-
te door Aalsmeer op. En Jan Willem 
de Wijn verlengt het leven van de 
Aalsmeerse houtzaagmolen aan het 
Dirkjeszwet. De nieuwe Oud Nuus is 
in de Aalsmeerse boekhandels ver-
krijgbaar en kost 5 euro. Maar een 
lidmaatschap van Oud Aalsmeer 
(met vier gratis nummers per jaar) 
bedraagt slechts 18,50 euro. Pen-
ningmeester Annigje Leighton-van 
Leeuwen is bereikbaar onder 0297- 
323553. 

Vogelvrij Festival zaterdag
Amstelhoek - Aanstaande zater-
dag 2 juli wordt het Fort bij Uithoorn 
te Amstelhoek weer omgetoverd tot 
een spectaculair festivalterrein. Vo-
gelvrij komt dit jaar groots, hard en 
met nog meer feest geweld dan ge-
wend. Een mega mainstage met 
naast internationale top dj’s voor 
het eerst ook live artiesten en veel 
vogelvrije gekkigheid en randpro-
grammering! Het Vogelvrij Festival is 

op weg naar de eerste uitverkoch-
te editie! De organisatie heeft voor 
de editie dit jaar weer een keur aan 
topartiesten vastgelegd. Twaalf uur 
lang op de mainstage de crème-de-
la-crème op het gebied van EDM, 
house, deephouse, minimal en tech-
no. Onder andere Dyna, The Darkra-
ver, Justin Mylo, Mesto en GirlsLo-
veDJ’s maken hun opwachting. Voor 
het eerst zijn er ook live optredens 

van artiesten op het festival. Nie-
mand minder dan Lil Kleine en Mr. 
Polska maken hun opwachting! Dat 
wordt 1,2,3,4 losgaan! 

Buiten de gigantische mainstage 
zijn er ook andere activiteiten en 
muziekstromingen op het festival-
terrein te vinden. In de Silent Dis-
co kan genoten worden van de lek-
kerste minimal, deephouse en tech-
no van In De Diepte. Bij de te gekke 
feestcaravan van Afternoon Disco 
Delight is het fulltime happiness en 
gek doen op opzwepende Italo Dis-
co en warme Amerikaanse house. 
De organisatie heeft dit jaar flink 
in het licht en geluid geïnvesteerd. 
Wat er precies gaat gebeuren houdt 
de organisatie nog even geheim tot 
het festival, maar dat het spectacu-
lair wordt staat vast.

Food Area
Ook nieuw op het festival is de Food 
area. In verschillende foodtrucks 
worden onder andere snacks, Turk-
se pizza’s, healty food en ijs aange-
boden. De bezoekers kunnen ge-
nieten van het eten in een relax-
te lounge area onder een mega 

overkapping. Met de heerlijke mu-
ziek van Afternoon Disco Delight 
op de achtergrond wordt dit puur 
genieten! De weersvooruitzichten 
voor het festival zien er goed uit. Er 
zijn kluisjes aanwezig om je spul-
len veilig in op te bergen zodat de-
ze niet vogelvrij zijn. De vliegtijd is 
aanstaande zaterdag van 14.00 tot 
02.00 uur. De organisatie verwacht 
veel meer bezoekers dan de afgelo-
pen jaren. Wil je niet in de rij staan, 
zorg er dan voor dat je op tijd komt! 
Het festival is per auto (gratis par-
keren), fiets en openbaar vervoer 
goed te bereiken. Na afloop rijden 
er pendelbussen richting Uithoorn 
busstation.

Klein stapeltje kaarten
Voor de late beslissers heeft het Vo-
gelvrij Festival nog een klein stapel-
tje kaarten beschikbaar die aan de 
deur worden verkocht. Wil jij zeker 
zijn dat je binnenkomt? Koop dan 
vandaag nog je ticket in de voorver-
koop via www.vogelvrij-festival.nl, 
de Facebook pagina of bij Primera. 
Op is op! Check de website en volg 
de organisatie ook via Facebook, 
Twitter en Instagram. 



kinder- en jeugdkrant
Voor jeugd van 30 juni tot en met 2 juli

Zeilen en suppen tijdens 
Optimist on Tour
Aalsmeer - Kinderen kunnen van 
30 juni tot en met 2 juli bij de Op-
timist on Tour gratis zeilles krijgen 
op de Westeinderplassen. Daar-
naast kunnen ze suppen, kanova-
ren en in een aquabal op het wa-
ter lopen. Deze editie van rondrei-
zend watersportevenement de Op-
timist on Tour is onderdeel van de 
Westeinder Water Week. Op 1, 2 en 
3 juli vindt op de plassen ook een 
speelronde van de Eredivisie Zeilen 
plaats waarbij de beste watersport-
verenigingen strijden om het lands-
kampioenschap.
Ilse Köpping, hoofdinstructrice Opti-
mist on Tour: “Het belooft een waar 
watersportspektakel te worden in 
Aalsmeer waar zowel voor kinde-
ren als volwassenen veel te bele-
ven is. De Westeinder is het groot-
ste binnenwater in Noord-Holland 
en er zijn veel zeilverenigingen en 
vaarscholen in de buurt. Kinderen 

die enthousiast geworden zijn door 
de Optimist on Tour hebben hier-
door eenvoudig toegang tot een 
vervolgles.” Doel van de Optimist on 
Tour is om een nieuwe generatie en-
thousiast te maken voor de water-
sport. Vorig jaar hebben 15.000 kin-
deren aan de Optimist on Tour deel-
genomen waarmee het totaal aan-
tal deelnemers sinds de eerste edi-
tie in 2014 op 22.000 kinderen komt. 
Kinderen die na de Optimist on Tour 
verder willen met zeilen, kunnen via 
het Watersportverbond een leer-
zaam en leuk werkboek opvragen 
en kosteloos een proefles volgen 
bij een watersportvereniging in de 
buurt. En kinderen die op de hoog-
te willen blijven van watersportac-
tiviteiten, workshops, acties en tips 
van topsporters kunnen zich aan-
sluiten bij de online Otterclub. Kijk 
voor meer informatie op: www.opti-
mistontour.nl

Goede start kinderen met 
programma ‘Opstap(je)’
Aalsmeer - Woensdag 22 juni was 
een belangrijke dag voor 12 kin-
deren uit Aalsmeer. In dagcentrum 
Amstel-Meer van Ons Tweede Thuis 
reikte wethouder Gertjan van der 
Hoeve het diploma Opstap(je) uit. 
Opstap(je) is een taal en ontwik-
kelingsprogramma voor kinderen 
van 2 tot 6 jaar. Ze krijgen de no-
dige taal ‘bagage’ om goed voorbe-
reid aan het basisonderwijs te be-
ginnen. Juist in deze levensfase is 
dat erg belangrijk. Wethouder Van 
der Hoeven: “Als je aan het basis-
onderwijs begint met een taalach-
terstand is het erg moeilijk om mee 
te komen. Als je er vroeg bij bent, 
voorkomt dat veel problemen in de 
toekomst. De kinderen maken dan 
echt een goede start!” Het program-
ma richt zich niet alleen op de kin-

deren, maar ook op de ouders. Zij 
staan aan de basis van de ontwik-
keling van hun kinderen en krijgen 
allerlei manieren aangeboden om 
dat spelenderwijs te kunnen doen. 
Daarnaast zijn de medewerkers van 
Ons Tweede Thuis, die het program-
ma aan huis geven, ook een vraag-
baak voor de ouders als het gaat om 
gebruiken en gewoontes in Neder-
land en bijvoorbeeld om wegwijs te 
worden in het Nederlandse onder-
wijssysteem. Voor hen is er bijvoor-
beeld ook één keer in de zes weken 
een groepsbijeenkomst waar op-
voeding en taal centraal staan.
En de kinderen? Die waren gewoon 
heel erg blij met hun diploma, een 
cadeautje en zeker ook met alle lek-
kere hapjes, uit alle windstreken, die 
door de ouders waren gemaakt.

Visdiploma voor 24 kinderen!
Aalsmeer - Van 21 tot en met 25 
juni hebben de jaarlijkse vislessen 
voor de jeugd plaatsgevonden. Vis-
vereniging Vislust Aalsmeer organi-
seert deze lessen om kinderen te le-
ren hoe ze moeten vissen en hoe ze 
het beste kunnen omgaan met ge-
vangen vis. De lessen voor kinde-
ren van 7 tot en met 12 jaar werden 
ook dit jaar goed bezocht. Totaal 24 
kinderen hebben deelgenomen. De 
lessen bestonden uit een theorie-
gedeelte en een praktijkgedeelte. 
De eerste avond was er eerst een 
uurtje theorie en daarna werden de 
hengels gepakt om met z’n allen te 
gaan vissen. De tweede avond zat 
het weer niet mee. Deze avond zijn 
de vissers binnen gebleven en heb-
ben alleen theorieles gehad. De kin-
deren hebben geleerd welke vis-
sen er in de sloot leven, hoe ze ver-

schillende soorten kunnen herken-
nen en hoe ze een tuigje moeten 
maken. Natuurlijk kwam ook aan 
bod hoe ze een vis moeten behan-
delen als ze hem gevangen hebben 
en hoe ze moeten onthaken. Zater-
dag was de laatste dag van de vis-
lessen en werd er de hele middag 
gevist. Er werd goed gevangen. Eén 
van de kinderen ving zelfs 22 vissen! 
Naast het lesboek en alle infofol-
ders die de deelnemers kregen wer-
den ze aan het einde van de dag al-
lemaal beloond met een visdiploma, 
een beker, een pet en een cadeau-
bon. De kinderen hebben veel ge-
leerd en kijken terug op hele leuke 
lessen. De meeste jeugdvissers wil-
len volgend jaar weer naar de vis-
lessen, omdat het zo gezellig was. 
Een tweede cursus voor gevorder-
den dan maar...

Piratenfeest bij kleuters 
van De Graankorrel
Aalsmeer - Maandag 27 juni was 
het kleuterfeest op basisschool De 
Graankorrel. Het thema dit jaar was 
‘piraten.’ Alle kinderen en de juf-
fen waren op deze feestelijke dag 
verkleed als piraat. In de ochtend 
kwam hoofdpiraat Anne op bezoek 
met een echt piratencircus. De kin-
deren leerden balanceren en klim-
men in de mast en haalden acro-
batische toeren uit. Ook leerden 
ze jongleren met kanonskogels en 
moesten ze stapels goudstaven ver-

voeren. Na een heerlijke lunch kre-
gen de kinderen allemaal nog een 
lekker ijsje van de ijscoman, die 
speciaal met zijn oude ijskar naar de 
school was gekomen. In de middag 
gaven de kinderen een piratenvoor-
stelling voor alle ouders en opa’s en 
oma’s. De kinderen genoten ervan 
om hun kunsten aan iedereen te la-
ten zien. Aan het einde van de voor-
stelling kregen de kinderen ook nog 
een officieel piratendiploma mee. 
Het was een geslaagde dag!

Zaterdag voorpremière
Casper en Emma op safari 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Bioscoop Aalsmeer 
presenteert zaterdag 2 juli de voor-
première van de jeugdfilm ’Casper 
en Emma op Safari’. Casper en Em-
ma gaan naar Afrika! De moeder van 
Emma helpt haar vriendin Ann die in 
dierenkliniek Camp Eden werkt. Na-
tuurlijk gaan opa en de trouwe knuf-
fels mevrouw Konijn en Welpje ook 
mee! Ze vinden het spannend, maar 
hebben ook veel zin om alle wil-
de dieren te ontmoeten. Al snel ra-
ken Casper en Emma bevriend met 
Ann’s dochter Tiri en haar knuffel 
Schildpad. Als de twee beste vrien-
den mee mogen op safari, vinden ze 
een gevangen babyleeuwtje en ne-
men hem mee naar Camp Eden. Ze 
noemen hem Leo. Maar het kleine 

welpje wil niets eten en daar is Em-
ma bezorgd over. Ze denkt dat het 
komt omdat Leo zijn moeder mist. 
Daarom besluiten Casper en Emma 
naar haar op zoek te gaan. Lukt het 
Casper en Emma om Leo’s mama 
te vinden? Kom zaterdag 2 juli naar 
de bioscoop aan de Van Cleeffkade 
en beleef het spannende avontuur 
mee met Casper en Emma. Aan-
vang film is 15.00 uur. Ook te zien op 
woensdag 6 juli om 15.00 uur, vrij-
dag 8, zaterdag 9 en zondag 10 ju-
li vanaf 15.15 uur. Kijk voor het vol-
ledige filmprogramma met veel keus 
voor jonge bezoekers op www.bios-
coopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren 
kan via bioscoop@studiosaalsmeer.
nl of 0297-753700.

Zomerfeest op ‘t Roefje
Rijsenhout - Vrijdag 24 juni was het 
heel gezellig bij peuterspeelzaal ’t 
Roefje. Er is een feestje gevierd, het 
zomerfeest. Als thema was dit keer 
gekozen voor feest op het strand.
Helaas liet de zon zich niet echt zien, 
maar de kinderen vermaakten zich 
toch wel met het water en het zand.
Ondertussen werden de peuters 
verwend met drinken en konden ze 
de snoepjes opeten uit het schat-
kistje dat ze zelf hadden opgegra-
ven uit het zand. Het springkussen 
was een groot succes en de vissen 

uit het water hengelen zorgde er-
voor dat de kinderen toch wel nat 
werden. Met een bekertje chips ke-
ken ze met elkaar een aflevering van 
het zandkasteel en daarna een lek-
ker ijsje. Als afsluiting van deze leu-
ke ochtend liet het zonnetje zich 
nog even zien en ging iedereen met 
een cadeautje tevreden naar huis. 
Aan de glunderende gezichtjes te 
zien waren de kinderen blij en te-
vreden, ook de leidsters en de ou-
dercommissie kijken terug op een 
mooie en gezellige ochtend.

Modderdagen op Kroontje
Aalsmeer - Woensdag 29 juni was 
het internationale Modderdag, maar 
op Chr. Kinderdagverblijf Het Kroon-
tje mogen de kinderen de hele week 
met modder, water en zand aan de 
gang. In oude kleren en met laarzen 

aan wordt er heerlijk gespetterd met 
water. 
Met stokjes en modder worden er 
mooie schilderijen gemaakt. Het is 
een heerlijke kliederboel en de kin-
deren genieten volop!

Groep 3 Wegwijzer heeft primeur
Eerste kunstkijkles ooit 
bij Amazing Amateurs
Aalsmeer - Het heeft vijf edities 
geduurd, maar nu is er toch de eer-
ste kunstkijkles gegeven in het Ou-
de Raadhuis over de expositie en 
het werk van de Amazing Ama-
teurs. Werk van enthousiaste men-
sen die voor hun plezier in hun vrije 
tijd, boetseren, beeldhouwen, schil-
deren of fotograferen. De kinde-
ren van groep 3 van basisschool 
De Wegwijzer kregen van docen-
te Karin Borgman hun eerste lesje 
in het kijken naar kunst. “Kinderen 
zijn gewend om bewegende beel-
den te zien. Een schilderij vraagt om 
meer concentratie“, vertelt de altijd 
enthousiaste Karin Borgman. Vol-
gens haar is kijken iets dat je kunt 
leren. Iets dat je spelenderwijs kunt 
leren. En dat is precies wat er tij-
dens zo’n les gebeurt. Een opstap 
bieden naar de kunst van het zien. 
Zo werden de kinderen aan elkaar 
gekoppeld en moest de een aan 
de ander een kunstwerk beschrij-
ven die dat vervolgens weer terug 
moest zien te vinden. Nog een las-
tige klus, zo bleek. Wat veel beter 
ging was de oefening met een spel 
kaarten met daarop allerlei verschil-
lende vormen. De kinderen moesten 

op elkaars rug die ene vorm teke-
nen en de ander moest de vorm te-
gelijkertijd op een stukje papier te-
kenen. Tot slot werd het helemaal 
echt doordat de kinderen van De 
Wegwijzer officieel hebben meege-
stemd op het kunstwerk dat de pu-
blieksprijs gaat winnen. Stemmen 
kunnen overigens alle bezoekers 
aan de expositie. Volgende week 
komt de Oosteinderschool met twee 
klassen de Amazing Amateurs be-
zoeken voor een kunstkijkles. Les-
sen die door het KCA worden aan-
geboden.

Expositie tot en met 31 juli
Ook een vakjury gaat de ingebrach-
te kunstwerken beoordelen. Dit 
doet zij aan de hand van vier cri-
teria, te weten; kwaliteit, kleurge-
bruik, techniek en originaliteit. De-
ze prijzen worden uitgereikt op zon-
dagmiddag 31 juli door boekenhan-
delaar, Aalsmeer promotor en jour-
nalist Constantijn Hofschollte van 
het Boekhuis om de hoek. Het Ou-
de Raadhuis is elke week open van 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De expositie 
gaat door tot en met zondag 31 juli.

Gregory ‘t Hoen springt een persoonlijk record bij het hoogspringen.
Foto: Richard Zethof.

Atletiek CD-junioren wedstrijd
Een zee van persoonlijke 
records voor AVA-jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 25 juni 
moesten de CD-junioren naar een 
zonnig en windstil Santpoort voor 
de derde en laatste competitiewed-
strijd. Hoewel een finaleplaats er 
dit jaar niet in zat, hebben zowel de 
jongens als de meisjes weer meer 
punten gescoord dan de vorige ke-
ren. Het was duidelijk dat voortge-
bouwd werd op ervaring uit de eer-
dere competitiedagen. Ook waren 
op de trainingen nog de moeilijke 
onderdelen, zoals hordenlopen en 
estafette nadrukkelijk geoefend.

Jongens
Het jongensteam bestond dit keer 
uit Kiran en Milan Biesheuvel, Ze-
ger Haspels, Gregory en Graeme ’t 
Hoen, Bas van der Laan en Morris 
van Lienden. De estafette is duide-
lijk een leeronderdeel geweest want 
de jongens liepen weer sneller dan 
de vorige keer. Opvallend waren 
ook de prestaties op de 800 meter, 
waarbij Milan Biesheuvel en Grego-
ry ’t Hoen een ruim persoonlijk re-
cord liepen. Maar er waren nog veel 
meer persoonlijk records. Voor Ki-
ran op de 100 meter en bij het ver-
springen, voor Morris bij het discus-

werpen en voor Graeme op de 300 
meter horden. Gregory was in vorm, 
want hij verbeterde zich ook bij het 
hoogspringen en de 300 meter hor-
den. Verder deden de jongens pri-
ma mee en uiteindelijk eindigden ze 
weer als zesde in de poule.

Meisjes
Bij de meisjes was het team com-
pleet en bestond uit Micky Bek, 
Sietske de Bruin, Julia Hoekstra, 
Lotte Jansen, Melle Jonker, Li-
sa Kraan, Yrsa Rademaker en Lot-
te Zethof. Ook hier weer progressie 
bij de estafette, want het ging bijna 
twee seconde sneller dan de vorige 
keer. Verder waren er hier ook veel 
persoonlijke records. Voor Micky en 
Lisa op de 80 meter, voor beide Lot-
te’s en Melle op de 800 meter, voor 
Lotte Jansen en Yrsa bij het hoog-
springen, voor Julia bij het kogel-
stoten en verspringen, voor Micky 
bij het speerwerpen en voor Sietske, 
Melle en Lotte Zethof ook op de 300 
meter horden, maar dat laatste on-
derdeel deden zij ook voor het eerst.
Met deze knappe prestaties eindig-
den ook de meisjes als zesde in de 
poule. Wederom bestonden beide 

Lotte Jansen, Lotte Zethof, Yrsa Rademaker en Sietske de Bruin weer snel op 
de estafette. Foto: Richard Zethof.

teams van AVA Aalsmeer uit atleten 
tussen 12 en 15 jaar. Een stuk jon-
ger dan de andere teams. Ze heb-

ben ook al veel zin in volgend jaar 
en gaan de hele winter hard trainen 
om nog hoger te eindigen.
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Een deel van de kleutergymgroep. De rest heeft het Nijntje beweegdiploma op 
het vaste gymuur op de maandagmiddag uitgereikt gekregen. 

Gymnastiekvereniging Rijsenhout
Nijntje Beweegdiploma voor 
kleuters van de gymgroep
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
25 juni vond na de onderlinge wed-
strijden voor alle andere groepen 
een uitreiking plaats bij de jong-
ste kleutergymgroep. De meisjes en 
jongens zijn beloond met het Nijn-
tje beweegdiploma. Voor sommige 
al het tweede. Met het Nijntje be-
weegdiploma wordt de motorische 
ontwikkeling van het jonge kind ge-
stimuleerd waarbij vooral plezier in 
bewegen voorop staat. Onder lei-
ding van juf Charon hebben de kin-

deren laten zien wat ze in het af-
gelopen seizoen hebben geleerd. 
En dat was heel wat: koprol, op het 
wandrek klimmen en er weer van-
af glijden via de glijbaan, evenwicht 
bewaren op de lage balk, zwaaien 
aan de brug en nog veel meer. Ex-
tra leuk was dat er veel publiek en 
natuurlijk veel en verdiend applaus 
was voor alle deelnemers. Gymnas-
tiekvereniging Rijsenhout kan tevre-
den terug kijken op een sportieve 
ochtend voor haar jeugdleden.

Op de foto (door Kees Breur) v.l.n.r. staand: Ebriena, Thom, Lilly, Cathelijne, 
Michael, Asjer, Arwin, Sjurvi. Zittend v.l.n.r.: Lars, Gijs, Ritchie, Nathanael, Dar-
ren en liggend Senna.

Voetbalclinic van Michael 
Buskermolen bij SCW
Rijsenhout - Voor een sponsorlote-
rij werden er door alle jeugdelftal-
len van SCW Rijsenhout loten ver-
kocht. Het team dat dit het snelste 
zou doen kon van de voetbalvereni-
ging een teamuitje verdienen. Door 
een klein handigheidje had Ebrie-
na de Soet, leidster van elftal SCW 
E2, dat in no time voor elkaar met 
haar team. Er werd gekozen voor 
een voetbalclinic, gegeven door de 
bekendste ex-profvoetballer uit Ku-
delstaart; Michael Buskermolen. 
Technische vaardigheden stonden 
centraal tijdens de workshop, maar 
er werd ook aandacht besteed aan 
inzicht en fysieke en mentale vaar-
digheden. Het uitje begon afgelo-
pen zaterdag om 13.00 uur bij Mc-
Donalds en daarna stonden de tien 
jongens en twee meiden van het 
team klaar op hun eigen trainings-
veld in Rijsenhout. Kees Breur, va-
der van een van de spelers en ma-
ker van een aantal leuke foto’s, ver-
telt dat de anderhalf uur duren-
de clinic geweldig was. “Michael 
wist binnen tien minuten iedereen 

bij naam en nam echt uitgebreid 
de tijd voor die gasten. De kinde-
ren vonden het helemaal super en 
hingen vol aandacht aan zijn lippen. 
Gewoonlijk hebben ze iets grote-
re monden, maar ze waren dit keer 
doodstil!” 
Deze krant neemt de moeite om 
ook Buskermolen even aan de te-
lefoon te krijgen: “Ik geef in het 
voor- en najaar altijd techniektrai-
ningen aan de jeugd van RKDES 
in Kudelstaart.” Aldus de beken-
de voetballer en hij vervolgt: “Maar 
je kunt je ook altijd als team opge-
ven voor een clinic, zoals ik zater-
dag gegeven heb aan SCW. Het was 
een leuke groep. Ze stonden open 
voor mijn uitleg en hebben zich echt 
100% gegeven. Erg leergierig wa-
ren die elfjarige jongens en meiden. 
Leuk hoor, om te doen. Je leert goe-
de basistechnieken van het voetbal, 
maar het plezier in de balsport blijft 
natuurlijk voorop staan. Aanmelden 
kan overigens altijd: www.michael-
buskermolen-sportcoach.com” 
Door Miranda Gommans 

Combizeilwedstrijden voor jeugd
Thomas Ofwegen en Joep 
Munster sterke winnaars 
Aalsmeer - Tijdens het eerste 
weekend van de Westeinder Wa-
ter Week werden op zowel de Klei-
ne als de Grote Poel van de West-
einderplassen de jaarlijkse Combi-
zeilwedstrijden voor de jeugd ver-
zeild. In totaal waren er 91 deelne-
mers op het water, verdeeld over de 
Laser 4.7-klasse en de Optimisten in 
de A, B en C-klasse. De beginners 
in de C-klasse voeren op de Kleine 
Poel. Annemijn Algra (Loosdrecht) 
liet zien dat ze het zeilen al aar-
dig onder de knie heeft met onder 
meer 4 eerste plaatsen uit 8 starts. 
Met de NED3097 werden er 25,0 
punten gescoord en dat was ruim 
voor de 36,0 punten van Pien Meyer 
(NED3171, Loosdrecht). Derde werd 
Job Vreugdenhil (NED 2368, Loos-
drecht) met slechts 2 punten meer. 
Op de Grote Poel kwamen de meer 
gevorderden in actie. Zaterdag 
moest het wedstrijdcomité van Her-
man van der Meyden en Hans Tijs-
ma eerst nog een kwartiertje wach-
ten totdat er genoeg wind was om 
te zeilen, daarna werd het een dag 
met matige wind, die tussentijds 
nog wat naar het westen draai-
de, zodat de baan tussentijds toch 
nog moest worden verlegd. Zon-
dag was er wat meer wind en ble-
ven de elders in het land vaak he-
vige buien onder invloed van de 
wind van zee uit en werd het uit-
eindelijk een prachtige zeildag. In 

de Laser 4.7 won Thomas van Of-
wegen (NED211003, WV Braasse-
mermeer) met overmacht; van de 8 
races scoorde hij 7 eerste plaatsen. 
Bas van der Kaade (NED192581, 
WV Braassemermeer) werd conse-
quent 7 keer twee en Steven van 
Gils (NED203502, KNZ&RVMuiden) 
werd in totaal derde. In de Optimist-
B was er behoorlijke strijd tussen 
de eerste drie. Hidde Schraffordt 
(NED3057, GWV Vrijbuiter) won uit-
eindelijk met 20 punten; Melle de 
Boer en Zeb van Dorst volgden met 
2 punten verschil. In de Optimist-A 
won Joep Munster (NED3111, KW-
VLoosdrecht). Joep noteerde daar-
bij 5 eerste plaatsen waarmee hij 
Adriaan Ouwerker (NED3234, Loos-
drecht) de baas bleef. Hester Stok-
man (NED2981, WV Nieuwe Meer) 
werd keurig derde. Hester noteer-
de evenveel punten als Colin Faas, 
maar won door betere scores in de 
races. De organiserende Westeinder 
Zeilwedstrijden kan met de betrok-
ken verenigingen (WV Nieuwe Meer 
en WVAalsmeer)en de vele vrijwilli-
gers op het water en op de wal te-
rug zien op een geslaagd zeilfestijn, 
omlijst door onder meer de unieke 
nautische bingo op het terrein van 
de WV Aaalsmeer. Detailinformatie 
en foto’s op www.combiamsterdam.
nl, www.wvaalsmeer.nl en www.wv-
nieuwemeer.nl .
Theo van Mierlo

Westeinder Water Week in volle gang

Spektakel bij powerboat 
races op de Poel
Aalsmeer - De Westeinder Wa-
ter Week is van start gegaan. Het 
Proefvaren met de Lions is perfect 
verlopen. Uitverkocht voor aanvang, 
heerlijke hapjes en slechts 1 klei-
ne regenbui. Ook de zeilwedstrijden 
Combi Westeinder zijn prima ver-
lopen met, belangrijk, goede wind. 
Zondag 26 juni stond een spekta-
kel op het programma: Powerboat 
races. Vanaf het Surfeiland was dit 
evenement goed te volgen en, weer 
mazzel, de zon scheen volop. Er 
werd tijdens de races gevaren met 
de T250 klasse en de GT30 klas-
se. Uiteraard waren de politie en de 
brandweer op het water ter ieders 
veiligheid. Prachtig om te zien en te 
horen dit spektakel. Het had meer 
publiek verdiend.

Overtredingen
Menig inwoner was zelf aan het va-
ren gegaan, waarschijnlijk. De po-
litie heeft tussen de races namelijk 
vaarsurveillances uitgevoerd op de 
Westeinder en best veel overtredin-
gen geconstateerd. Misschien had-
den de powerboats invloed op de 
captains, want de politie heeft veel 
boten (te) snel zien varen. Met na-
me veel jeugd draait de gashendel 
aardig open. Een hardnekkig pro-
bleem, zo stelt de politie.

Westeinder Water Week: Optimisten en Eredivisie zeilen

Ervaar watersport met het 
hele gezin dit weekend
Aalsmeer - De Optimist is de ide-
ale boot voor de jeugd vanaf 7-8 
jaar om te leren zeilen en daar veel 
plezier van te hebben. Het vierkan-
te bakkie is uiterst stabiel, zeilt best 
snel aan de wind en gevorderde zei-
lertjes kunnen er bij wat meer wind 
op ruime koersen leuk mee plane-
ren; de romp komt dan uit het wa-
ter waardoor de snelheid behoor-
lijk toeneemt. De Optimist is on-
derhoudsarm, past op de imperial 
van papa’s auto en werkelijk over-
al wordt er mee gezeild. In Aalsmeer 
leer je zeilen bij de Zeilschool en de 
grotere watersportverenigingen vol-
gens een landelijk erkend CWO-sy-
steem.

Zeilen voor de jeugd
De Westeinder Water Week begon 
afgelopen weekend al met de Com-

bi Aalsmeer. Daar deden zo’n hon-
derd jeugdige zeilers aan mee met 
wedstrijden voor beginners op de 
Kleine Poel en gevorderden op de 
Grote Poel. Vervolgens kan de jeugd 
makkelijk kennismaken met de wa-
tersport en de Optimist. Donder-
dag 30 juni is het inmiddels tradi-
tionele bootje bouwen op het Surf-
eiland. Aalsmeerse scholieren staan 
te trappelen om mee te doen. Het 
Is een hele dag met z’n allen be-
zig zijn, nadenken, bouwen en uit-
eindelijk even varen en prijzen win-
nen. Een uniek concept om de wa-
tersport al vroeg populair te ma-
ken en waar de professionele hulp 
van de Aalsmeerse werf koninklij-
ke De Vries, bouwer van de mooi-
ste jachten ter wereld, garant staat 
voor succes. En op vrijdag en za-
terdag komt ‘Optimist on Tour’ naar 

Aalsmeer. Dat is een groot kennis-
makingsfestijn in Optimisten, ge-
organiseerd door het Watersport-
verbond. ‘Optimist on Tour’ gaat 
het hele land door en heeft al zo’n 
20.000 kids kennis laten maken met 
de watersport! In Aalsmeer worden 
zo’n 400 kinderen verwacht. Om het 
feest op zondag af te sluiten met het 
zeilen in de Q-Cup Optimist. 

Zaterdag 2 juli zorgt de Windsurf-
club voor de ‘opstapdag’ bij het 
Windsurfen en kan er ook worden 
gesupt: stand up peddling op een 
speciale surfboard, de nieuwste 
hype in de watersport. De Surfclub 
sluit zondag af met de ‘oude deu-
ren cup’, dan komen de huidige sur-
fers en de veteranen aan de start op 
een surfplank die minstens 25 jaar 
oud moet zijn.

Joost Kempers, wethouder Jop Kluis en Hans van der Laarse bij de snelle J70 wedstrijdboot.

Eredivisie Zeilen
De Westeinder Water Week is er 
voor iedereen, jong en oud en met 
vertier op het water en op de wal. 
Vanaf het Surfeiland naast de Wa-
tertoren is men welkom op mee te 
doen of gewoon even een dagje te 
genieten met uitzicht op de West-
einderplassen, het grootste binnen-
meer van Nederland en met de vele 
slootjes en eilanden tussen de Grote 
en Kleine Poel nog steeds een uniek 
natuurgebied. Op de Grote Poel 
gaat de Eredivisie van start. Dat is 
dan op vrijdag, zaterdag en zondag. 
De Eredivisie is een nieuw initiatief 
in de Nederlandse wedstrijdzeile-
rij. De Aalsmeerse deelname wordt 
veilig gesteld door Team Westein-
der met bemanningen van de W.V. 
Nieuwe Meer en de W.V. Aalsmeer. 
Er wordt gezeild in 6 snelle sche-
pen uit de J70-klasse. Er staan 45 
races van maximaal 20 minuten op 
het programma: korte, spannende 
races met de jury direct op het wa-
ter. Het Eredivisie-zeilen is volgens 
wethouder Jop Kluis “een relevant 
en vernieuwend topsportevenement 
in Aalsmeer.” 
“En daar gaan we voor zorgen”, vult 
Hans van der Laarse aan. Als voor-
zitter van Westeinderzeilwedstrijden 
gaat hij er alles aan doen om de ba-
nen zo kort mogelijk bij de wal uit te 
leggen. “Alleen het weer met wind-
richting en windkracht moet ons 
daarbij een beetje helpen. Het wed-
strijdgebied is een vierkant van 600 
bij 600 meter met een kant parallel 
aan de pier van het Surfeiland, zo 
dichtbij mogelijk tot het Westeinder 
Paviljoen. Als op het startschip de 
zwart/wit-geblokte vlag verschijnt, 
gaan de zeilers finishen. 

Voor alle leeftijden
“En dat zijn niet de enige evene-
menten van de Westeinder Water 
Week die er nog op het program-
ma staan”, verhaalt Joost Kempers 
van de organisatie enthousiast. Wa-
tersport op de Westeinderplassen is 
er in alle vormen en voor alle leef-
tijden. Dus kom langs met het hele 
gezin en erVaar de watersport.”
Zie voor alle informatie en deelna-
me of gewoon even gezellig kijken 
de speciale sites: www.westein-
derwaterweek.nl en eredivisiezei-
len.nl/competitie-2016/speelronde-
3-aalsmeer .
Door Theo van Mierlo

“Mooi evenement”
Meerbode-fotograaf Kick Spaarga-
ren was ook present bij de power-
boat races. “Wat een mooi evene-
ment om naar te kijken en om te 
fotograferen”, aldus de Kudelstaar-
ter enthousiast. Of de foto’s gelukt 
zijn? Kick heeft diverse foto’s op 
zijn website gezet. Hij wenst een-
ieder veel kijkplezier op www.kick-
sfotos.nl.

Zeilen, surfen en jazz
De Westeinder Water Week heeft 
twee dagen pauze gehad, maar 
woensdag 29 juni is het evenement 
voortgezet met de mogelijkheid om 
kennis te maken met de waterski- 
en wakeboardsport, Poeloversteek 
(zwemmen van Leimuiden naar 
Aalsmeer), zeilwedstrijden en live-
muziek van onder andere Danny 
Froger bij Joseph aan de Poel. Van-
daag, donderdag 30 juni, staat de 
scholendag op het programma met 
bootjes bouwen, zeilen en varen en 
er wordt een beachvolleybaltoer-
nooi voor bedrijven georganiseerd. 
Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 
juli staat de Eredivisie zeilen op het 
programma, evenals de optimist on 
tour en kan bij Nieuwe Meer drie 
dagen genoten worden van Jazz op 
de Haven. Zaterdag 2 juli wordt een 
beachvolleybal stratentoernooi ge-
houden op het Surfeiland, is er de 
sup opstapdag en begin van de 
avond aquapalooza. 
Zondag, alweer de laatste dag van 
de Westeinder Water Week wordt 
gestreden om de Kona Surf Cub 
en de Oude Deuren Surf Cup en is 
er spektakel met de Rib Rally. Kijk 
voor het volledige programma op 
de website www.westeinderwater-
week.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl

Atletiek 
AV Aalsmeer junioren in 
vorm richting het NK
Aalsmeer - Een week voor het NK-
junioren was het afgelopen vrijdag 
de laatste mogelijkheid voor een 
drietal AV Aalsmeer junioren om 
zich te testen. Inger en Nienke van 
Dok kozen voor een baanwedstrijd 
over 1500 meter in Utrecht op vrij-
dag 24 juni. Corné Timmer liet de 
keuze vallen op de 5000 meter tij-
dens de Midzomernachtcross in het 
Amsterdamse bos. De 13e jarige 
Nienke van Dok liet tijdens haar al-
lereerste 1500 meter ooit in Utrecht 
wederom zien dat ze in uitsteken-
de vorm verkeert. Met haar tijd van 
4.54.39 minuten verbeterde ze zowel 
het oude clubrecord van Shannon 
Lakerveld bij de C-junioren met 10 
seconde, als het B-juniorenrecord 
van Marit Plat. Nienke zal volgende 
week tijdens het NK uitkomen op de 
3000 meter bij de B-junioren. Zus 
Inger liep eveneens een goede 1500 
meter waarbij ze haar persoonlijke 
record verbeterde tot 5.02.04 minu-
ten. Inger zal volgende week tijdens 
het NK uitkomen op de 1500 me-
ter. Corné Timmer koos ervoor om 
na een lichte blessureperiode zich 
te testen tijden de Midzomernacht-

cross in het Amsterdamse Bos. Met 
het doel om een ontspannen race te 
lopen welke de winst op zou gaan 
leveren, ging hij van start en finish-
te inderdaad als eerste in 16.44 mi-
nuten. Corné start op de 5000 meter 
tijdens het NK. Gelijktijdig met Cor-
né startte Wessel Heil op de 5000 
meter. Wessel finishte als zesde in 
18.23 minuten. Afgelopen donder-
dag 23 juni liep C-junior Milan Bies-
heuvel in Drunen een dik persoon-
lijk record op de 1000 meter. Zijn tijd 
was 3.04.50 minuten.

Nienke van Dok in actie. 
Foto: Erik Witpeerd

Dirk en Paul 
beste koppel!

Aalsmeer - De laatste kaartavond 
van dit seizoen heeft buurtvereniging 
Hornmeer afgelopen vrijdag 24 juni 
gehouden. Het was een koppelkaart-

avond en deze is gewonnen door Dirk 
Tromp en Paul Schouten met 5288 
punten, op twee Ben Blom en Bert 
van de Jagt met 5273 punten en op 
drie Wim Sprinintveld en Rijk van Eg-
dom met 5782 punten. De poedelprijs 
was voor Piet Bakelaar en Chris van 
Wijhe met 3528 punten. Het nieuwe 
seizoen begint weer in augustus.
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De winnaars van de heren A-poule.

Tenniscompetitie
Regen en zon tijdens 40+ 
toernooi bij All Out
Aalsmeer - Met 340 deelnemers is 
woensdag 15 juni het 40+ toernooi 
bij tennisvereniging All Out van start 
gegaan. Thema was ‘We All Sail Out’.
Tot en met zaterdag 25 juni vonden 
dagelijks wedstrijden plaats. Er is 
zowel binnen als buiten gespeeld. 
De eerste avond heeft het zo hard 
geregend dat de buitenbanen ver-
anderd waren in een zwembad. 
Donderdag was het prachtig weer, 
maar moest in de avond vanwege 
de regen een pauze ingelast wor-
den. Vrijdagavond was het prach-
tig weer om te tennissen. Het werd 
een lange avond tot in de late uur-
tjes met de buitenbar open, haring 
en diverse hapjes. Op naar de za-
terdag met om 9.00 uur de eerste 
partijen, daarna koffie met iets lek-
kers erbij. In de middag werd ieder-
een getrakteerd op een heerlijk ijs-
je. Om 17.00 uur kwam er een prach-
tig buffet met vlees en vis en vege-
tarische gerechten en nog een des-
sertbuffet. Ondertussen was ook DJ 
Dennis Maarssen aan het opbou-
wen en konden de dansliefhebbers 
zich nog even uitleven. Zondag was 
het Vaderdag en toch werd om 9.00 
uur gestart. Een prachtige dag om 
te tennissen en om te kijken. We-
derom werd er weer van alles ge-
serveerd met in de middag heerlij-
ke poffertjes. Maandagavond bui-
ten gestart. Dit was van korte duur 
vanwege de reden. De wedstrijden 
zijn binnen gespeeld. Dinsdagavond 

een prachtige droge avond buiten 
met tussendoor een wijnproeverij 
van Wittebol aangepast op ons the-
ma. Aangevuld met allerlei lekkere 
hapjes zijn we tot laat op de avond 
op het terras blijven zitten en gin-
gen velen laat naar huis. Op woens-
dagavond 22 juni alle partijen buiten 
kunnen spelen. In de nacht kwamen 
de buien met onweer en 45 millime-
ter regen waardoor op donderdag-
avond 23 juni baan 10 en 11 niet be-
speelbaar waren. Vrijdagavond een 
heel mooie avond om buiten te ten-
nissen en tot laat de schema’s ge-
maakt voor de zaterdagochtend om 
op 4 banen de halve finales en op 
zaterdagmiddag vanaf 14.15 uur 
de finales te spelen. Het was een 
prachtige (halve) finaledag met de 
heerlijke hapjes. Aan het einde van 
de dag was er de prijsuitreiking 
voor de eerste plaatsen. Kor Kamp-
huis heeft deze avond het stokje van 
voorzitter overgedragen aan Carl 
Weijer. De 40+ commissie – en in 
het bijzonder de vertrekkende com-
missieleden Kor en José - werd na-
mens het bestuur bedankt door Jac-
queline Weijer met een leuke atten-
tie. Vergeet vooral niet op de site 
van All Out te kijken naar de vele fo-
to’s, ook op facebook. De commis-
sieleden kunnen vaststellen dat het 
wederom een succesvol toernooi is 
geweest en bedankt nogmaals alle 
mensen die zich op welke wijze dan 
ook hebben ingezet.

Introducties tijdens Westeinder Week

Zeilen, suppen, surfen en 
waterskiën voor jeugd
Aalsmeer - Altijd al eens willen zei-
len? Zeilschool Aalsmeer biedt op 1 
en 2 juli voor jong en oud de mo-
gelijkheid om zeilen te leren in de 
kielboot! Onder begeleiding van een 
ervaren instructeur zeil je op het 
prachtige water van de Westeinder 
waar op dat moment veel leuke acti-
viteiten plaatsvinden, zoals Optimist 
on Tour en Eredivisie zeilen. Ervaar 
de unieke combinatie van ontspan-
ning en actief buiten zijn. Of wil je 
ervaren hoe je staand op een board 

de Poel kunt ontdekken? Dat kan 
tijdens de Sup Opstapdag op 2 ju-
li. Je krijgt uitleg over materiaal, vei-
ligheid en techniek. En natuurlijk 
kan iedereen mee het water op on-
der toezicht van de instructeurs van 
Sup-venture. Voor wie meer snel-
heid zoekt, biedt Waterskivereniging 
Aalsmeer een kennismaking met 
waterskiën of wakeboarden op zon-
dag 3 juli. Meer informatie over deze 
activiteiten is te lezen op www.west-
einderwaterweek.nl 

Midzomernachtzwemmen 
Oosterbad groot succes!
Aalsmeer - Geweldig, dat kan ge-
zegd worden van de Midzomer-
nachtzwemavond op 24 juni. Een 
grote opkomst; niet verwonderlijk 
want de lucht trok helemaal open 
en de zon scheen volop. En dat na 
een week vol regen en onweer. Met 
een watertemperatuur van 17 gra-
den was het goed te doen om tot 
wel 00.00 uur te mogen zwemmen. 
En met erg gezellige muziek van Ap-
pie Spaargaren en Jacqueline Zek-
veld was het ook op het terras heel 
gezellig. Heel veel mensen kwamen 
een kijkje nemen. Maar de meeste 
aandacht ging toch wel uit naar de 
hindernisbaan in het diepe bad. De 
jeugd genoot met volle teugen van 
deze opblaasbare attractie: de On-
derwaterrun.

Zwem4daagse
Het volgende evenement staat al 

weer op stapel: de Zwem4daag-
se. Die wordt gezwommen van 4 
tot en met 8 juli in Het Oosterbad. 
Vijf avonden de tijd om de banen te 
zwemmen, dus als men een avond 
niet kan is er niets aan de hand als 
er maar 4 avonden baantjes wor-
den gezwommen. Tijdens de Zwem-
4daagse is er weer volop competi-
tie. Zo wordt er gekeken wie de bes-
te is in het traditionele plankhan-
gen, boegspriet lopen, en wie het 
hoogste Oosterbad bommetje 2016 
maakt. 
Ook op het terras zal er volop reu-
ring zijn, want er zullen diverse 
kraampjes staan met allerlei waren.
 Reden genoeg om ook in die week 
naar natuurzwembad Het Ooster-
bad aan de Jac. Takkade te komen.
Zie voor al het actuele nieuws www.
hetoosterbad.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

Wielrennen
Vijf maal winst voor UWTC

juni in Didam en de teller komt nog 
hoger uit!

NK handbiken
Zaterdag 25 juni is het NK hand-
biken verreden. De handbikers re-
den onder regenachtige omstandig-
heden in het Brabantse Bladel. Na 
een demarrage van Tim de Vries uit 
Vinkeveen kon Jetze Plat het gaatje 
dichtrijden en er overheen gaan. In 
een poging om er weer bij te komen 
vloog Tim uit de bocht. Jetze kwam 
dus solo over de streep en mag zich 
een jaar lang Nederlands Kampi-
oen noemen! Tim eindigde als 4e. 
En Jetze en Tim hebben afgelopen 
week beide te horen gekregen dat 
ze geplaatst zijn voor de Paralympi-
sche spelen in Rio. 
Ook de UWTC veteranen Leen Blom, 
Ben de Bruin, John Tromp, Piet Re-
wijk en Guus Zantingh waren dit 
weekend op wedstrijd. Op zaterdag 
25 juni stonden de renners aan de 

start in Amersfoort. Bij de 68+ vete-
ranen werden er veel acties onder-
nomen en met nog 6 ronden te gaan 
waagde Guus Zantingh een poging 
en kreeg hij 4 renners mee. Met z’n 
vijven bouwden ze een voorsprong 
op en achter deze kopgroep ont-
stond er een tweede groep van 4 
renners met daarbij Leen Blom. Zo-
wel de eerste als de tweede groep 
bleven uit de greep van het peloton. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Guus Zantingh uit Mijdrecht en hij 
behaalde hiermee zijn eerste over-
winning van dit seizoen. Leen Blom 
behaalde een 8e plaats. Bij de 60+ 
veteranen werd Ben de Bruin 13e 
en Piet Rewijk eindigde in het pe-
loton. Op zondag gingen de vete-
ranen naar Gouda. Guus Zantingh 
reed opnieuw naar het podium bij 
de 68+ en werd 2e. Leen Blom werd 
11e. Bij de 60+ werd John Tromp 6e 
en Piet Rewijk kwam in het peloton 
over de eindstreep.

Wedstrijden junioren en senioren 
Koppeltoernooi bij Volant
Aalsmeer - Dinsdag 21 juni was 
het weer een bijzondere avond bij 
badmintonvereniging Volant’90 in 
Kudelstaart. De jeugdcompetitie-
spelers werden ingedeeld samen 
met iemand van de seniorengroep. 
Zo gingen de leden als ‘koppel’ te-
gen andere ‘koppels’ wedstrijden 
spelen. Elke wedstrijd duurde on-
geveer tien minuten en vervolgens 
werd van tegenstander gewisseld. 
De scores werden allemaal opge-
schreven en vervolgens, na twee uur 
spelen, berekende één van de coa-
ches de einduitslag. Nadeel was dat 
je af en toe twee wedstrijden moest 

wachten, waardoor je toch al gauw 
twintig minuten aan de kant zat. 
Het leuke van deze avond was dat, 
omdat je de junioren en de senio-
ren koppelt met elkaar, je elkaar be-
ter leren kennen en dus ook meer 
praten met elkaar. Het winnen-
de koppel is uiteindelijk geworden: 
Thom Heemskerk en Yordan Jen-
sen. De avond werd afgesloten met 
het meest spannende en opwinden-
de spel: de afvalrace tussen de juni-
oren en de senioren. Dit spel werd 
uiteindelijk gewonnen door de juni-
oren. 
Door: Aukje Dol en Joni Heere

Franklin 1e van dartseizoen
Aalsmeer - Na een gezellige bow-
lingavond inclusief diner werd be-
kend gemaakt wie van de dinsdag-
avond dartclub een prijs had ge-
wonnen. De vijfde plaats was voor 
bully man Hans Dolk. Ben van Dam 
had het hele seizoen steeds hogere 
score gemaakt en werd vierde. De 
derde plaats was voor Sebastiaan 
Dolk, die een prima seizoen had wat 
de 180 betrof, die hij vijf maal ge-

gooid heeft. Op twee Kees de Lan-
ge, die zeer constant de dubbels uit-
gooide waar hij op uit wilde komen. 
En dan toch de eerste plaats voor 
Franklin Dolk, die net één punt meer 
had dan Kees. 
Allemaal van hartelijk gefelici-
teerd. Het nieuwe dartseizoen start 
op dinsdag 6 september weer van-
af 20.00 uur in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. 

Goud voor Marlies Kok in de categorie C Senior dames.

Goud, zilver en brons
Opnieuw medailles Omnia 
bij NK Trampolinespringen
Aalsmeer - Op 25 en 26 juni von-
den de NK trampolinespringen weer 
plaats in Ahoy Rotterdam tijdens 
Fantastic Gymnastic NK 2016. Een 
niet te missen spektakel voor al-
le turn-, gym-, spring- en dansfans 
in Nederland. De KNGU bracht bij-
na al haar NK’s samen in één week-
end en op één locatie. Het prachti-
ge Ahoy-complex vormde weder-
om hét decor voor de Nederland-
se Kampioenschappen turnen (da-
mes en heren), trampolinespringen, 
ritmische gymnastiek, acrobatische 
gymnastiek, jazzdans en streetdan-
ce. Met in het achterhoofd nog her-
inneringen aan de geweldige sfeer 
die er was in Ahoy tijdens Fantastic 
Gymnastics NK 2012, 2013, 2014 en 
2015 waren de verwachtingen on-
der de 24 deelnemende SV Omnia 
springers hooggespannen. 
Bij het individuele trampoline sprin-
gen, eindigde Marlies Kok (C Senior 
dames) op de eerste plaats en won 
daarmee goud. Sem van Tol (D-pu-
pil jongens) en Teun van der Schil-
den (C-pupil jeugd) wonnen zilver 

en Finn-Julien Falk (D-jeugd jon-
gens) en Maura de Vos ((B-pupil 
jeugd meisjes) brons. Bij het syn-
chroon springen wonnen Casper 
Dokter en Teun van der Schilden (C-
junior/senior heren) ook goud. 
De drie synchroon paren Boris 
Claus en Daan Kaagman (afkomstig 
van de vereniging GTS-Stedebroec 
in de categorie B-pupil jeugd jon-
gens), Sem van Tol en Ian Jonkman 
(D-pupil jeugd jongens) en Maura 
de Vos en Dian van Wieringen won-
nen zilver. 
Ook alle andere deelnemers, die niet 
het podium hebben gehaald, maar 
wél al geplaatst waren voor dit Ne-
derlandse Kampioenschap, hebben 
daarmee hun kwaliteiten getoond. 
Complimenten aan Melvin Dokter, 
Lucinda de Graaff, Amber Radema-
ker, Martina van der Linden, Fa-
biénne Verschueren, Laura Osten-
dorf, Denise Bartling, Anne Wessels, 
Sarah Wisse, Thalissa en Madelief 
Wijkstra, Fenno van Beek, Jay Roelf-
sema, Lisa Wolterman, Joey Visser 
en Sabine Boegman. 

Achter: Eveline, Nikkie, Eefke en Celina. Voor: Mayke en Rianne.

8 Gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medailles

Promotie voor twirlster 
Celina van SV Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zondag 26 
juni reisden zes twirlsters van SV 
Omnia 2000 af naar Voorhout voor 
deelname aan de twirlwedstrijd 
waarvan de organisatie in handen 
was van Twirlvereniging Inspiration. 
Bij het eerste onderdeel van de dag, 
1-baton, namen Rianne, Mayke, Ce-
lina, Eefke en Nikkie deel en kwa-
men uit in verschillende categorie-
en. Rianne behaalde in de Preteen 
beginner categorie een mooie eer-
ste plaats en Mayke volgde met een 
tweede plaats. Voor beide twirlsters 
waren dit tevens plaatsingspun-
ten voor het NK. Celina kwam uit in 
de Junior intermediate categorie en 
behaalde met een prachtig punten 
aantal van 80,8 een gouden medail-
le en dit betekent ook promotie naar 
de advance categorie. Eefke en Nik-
kie kwamen uit in de senior begin-
ner categorie en vielen net buiten 
de podiumplaatsen. Hierna kwamen 
Mayke, Celina en Eefke op de vloer 
bij het onderdeel 2-baton. Ook al-
lemaal weer in hun eigen categorie 
en behaalden alle drie een gouden 
medaille. Voor Celina en Eefke wer-
den hier de benodigde plaatsings-
punten binnen gehaald voor het NK. 
Bij het onderdeel super X-strut ont-
ving Nikkie een gouden medaille, 
ook voldoende punten voor plaat-
sing voor het NK. Hierna kwamen 
Mayke, Eefke en Nikkie uit bij het 
onderdeel dance twirl, ook hier al-
lemaal weer in hun eigen categorie. 
Mayke behaalde een mooie tweede 
plaats, Nikkie een derde plaats en 
Eefke viel net buiten het podium. Bij 
het onderdeel duo dance behaalden 

Mayke & Rianne een mooie eerste 
plaats. Als laatste deze middag was 
het ensemble aan de beurt. Eveline, 
Eefke en Nikkie behaalde een gou-
den medaille. Al met al een twirl-
dag met prachtige resultaten. Met 
14 optredens is één promotie be-
haald en zijn er acht gouden, twee 
zilveren en één bronzen medaille in 
ontvangst genomen. De twirlsters 
en trainster Valerie gingen met een 
goed gevoel weer huiswaarts.
 Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie over 
twirlen kan contact opgenomen 
worden met de Productgroep Coör-
dinator Valerie Lelieveld per e-mail 
twirlen@svomnia.nl of het sport-
punt van SV Omnia via e-mail sport-
punt@svomnia.nl. 

Promotie voor Celina met 1-baton.

Wandeling langs Westeinder
Aalsmeer - Tijdens de Westeinder 
Waterweek worden bijna alle activi-
teiten op het water georganiseerd. 
Maar voor de mensen die ook op 
het land iets willen doen, is er dit 
jaar een wandeltocht georganiseerd 
door Sportservice Haarlemmermeer. 
Op vrijdag 1 juli wordt er van 9.30 tot 
ongeveer 10.30 uur een wandeling 
georganiseerd voor een ieder die 
hier aan wil deelnemen. Verzamel-
punt is paviljoen Westeinder aan de 
Kudelstaartseweg 22, op het Surf-
eiland, en er wordt deels langs de 
Westeinder gelopen. 
Sportservice Haarlemmermeer be-
geleidt deze wandeling en na afloop 
kunt u nog een kopje koffie (of thee) 

drinken. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden, zowel de wandeling als de 
koffie of thee zijn gratis. Aanmelden 
is niet nodig, iedereen is welkom.

Op maandag en vrijdag
Sportservice Haarlemmermeer or-
ganiseert elke maandagochtend 
om 9.00 uur en vrijdagochtend om 
9.30 uur een wandeling van onge-
veer een uur vanaf Fysio & Fitness 
aan de Kudelstaartseweg 247, naast 
de kerk. Iedereen kan deelnemen. 
Vooraf aanmelden is niet noodzake-
lijk. Voor vragen en informatie: Tom 
Schutte, Sportservice Haarlemmer-
meer, tel. 06-3979 0182 of tschut-
te@sportservicehaarlemmermeer.nl.

Amstelland - Wat een topweekend 
voor de wielrenners van UWTC. Stijn 
en Lorena mochten beiden twee 
keer op het podium plaatsnemen en 
Jetze Plat is Nederlands kampioen 

handbiken geworden! Ook Guus 
Zantingh behaalde zijn eerste winst 
van 2016, na een lang herstel van 
een blessure. Zet daarbij ook nog 
de winst van Jeroen Breewel op 22 



Gerard wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 23 juni is het klaverjassen ge-
wonnen door Jan Weij met 5368 
punten, gevolgd door Nico de Ron 
met 4847 en op drie is Marry Ak-
se geëindigd met 4839 punten. Bij 
het jokeren was Gerard de Wit de-
ze week de beste met 186 punten. 
Bets Teunen werd tweede met 220 
punten en Trudy Knol derde met 
296 punten. Belangstelling voor de-
ze gezellige kaartmiddag? De groep 
zoekt nog enkele jokeraars. Kom 
gerust eens kijken. Voor inlichtin-
gen: Nico de Ron, tel. 06-47890256

Fietsen OVAK
Aalsmeer - Donderdag 7 juli is 
weer de fietsmiddagtocht vanuit 
Aalsmeer van de OVAK Pedaalrid-
ders. De tocht is circa 25 kilometer 
en gaat dit keer richting het Amster-
damse Bos. Vertrek vanaf de par-
keerplaats bij het zwembad aan de 
Dreef om 13.30 uur. Om mee te fiet-
sen dient u lid te zijn van de OVAK.

Joop winnaar 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 6 
juli vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 22 juni is gewonnen door 
Joop Biesheuvel met 5630 punten, 
gevolgd door Lenie van Klink met 
5330, Piet Straathof met 5081 en 
Addy Hofman met 5063 punten.

Duiken iets voor jou/u?
Informatieavond Thamen
Aalsmeer - Woensdag 6 juli zullen 
leden van Duikteam Thamen tijdens 
de Zwem4Daagse aanwezig zijn in 
zwembad de Waterlelie. Zij zullen 
van 17,00 tot 20.00 uur met een in-
formatiestand in de hal van het 
zwembad staan om het een en an-
der over duiken te vertellen, Ook zal 
een duikuitrusting te zien zijn en er 
wordt film vertoond waarop het on-
derwaterleven in Nederland te zien 
is. Wil je weten wat duikteam Tha-
men allemaal doet en wat het kost 
om een duikbrevet te halen? Kom 
dan langs voor informatie. 

Open avond
Op donderdagavond 15 september 

houdt Duikteam Thamen een open 
avond. Het is dan mogelijk om kos-
teloos een kijkje te nemen in de on-
derwaterwereld van het duiken. 
Wanneer je belangstelling voor dui-
ken heb, en ouder bent dan 14 jaar, 
is het mogelijkheid om een gratis 
proefduik te maken in het binnen-
bad. De proefduiken worden gege-
ven door ervaren instructeurs. Be-
langstellenden voor de open avond 
kunnen zich opgeven via de websi-
te www.thamen-diving.nl. De avond 
begint om 20.00 uur in zwembad de 
Waterlelie aan de Dreef 7. Eerst zal 
er een stukje theorie gegeven wor-
den voordat de groep om 21.30 uur 
met perslucht het water in gaat..

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels . Het hele 
jaar door op de woensdagavond in 
het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 
20.00 uur. Op 22 juni is het klaver-
jassen gewonnen door Corrie Du-
rieux met 5120 punten, Arie Zethof 
werd tweede met 4989 punten en 
Erik v/d Beitel derde met 4938 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Teunie van Klaveren met 4024 
punten. 

Sport- en beweegmarkt 
op stadsplein Amstelveen
Amstelveen - Op zaterdag 2 ju-
li vindt de jaarlijkse sport- en be-
weegmarkt plaats op het stads-
plein in Amstelveen. Hét evenement 
om kennis te maken met het plaat-
selijke sportaanbod. Inwoners uit 
Aalsmeer, Amstelveen en omstre-
ken die meer informatie willen over 
sport, wordt aangeraden een kijk-
je te komen nemen op deze markt. 
Dit jaar is er extra aandacht voor 
aangepast sporten en sluit de Spe-
cial Sports Experience aan. Sport is 
voor iedereen belangrijk, zeker voor 
mensen met een beperking. Deze 
doelgroep is echter niet altijd goed 
bekend met de mogelijkheden op 
sportgebied en sportdeelname on-
der deze doelgroep is doorgaans la-
ger ten opzichte van mensen zonder 
beperking. De Special Sports Expe-
rience is een samenwerking tus-
sen Sportservice Haarlemmermeer, 
Sport Support Haarlem en de Dirk 
Kuyt Foundation en richt zich op de 
zichtbaarheid van aangepast spor-
ten. In september 2015 vond de eer-
ste editie van de Special Sports Ex-

perience plaats in Haarlem, waar 
ruim 175 bezoekers kennis heb-
ben gemaakt met sporten als hand-
biken, rolstoelhockey en G-tennis. 
Tijdens de sportmarkt in Amstel-
veen zijn ook een aantal sportaan-
bieders aanwezig met sportmoge-
lijkheden voor mensen met een be-
perking (zwemmen, rolstoeldansen, 
rolstoeltennis, zitvolleybal, hockey, 
taekwondo en aikido). Bezoekers 
kunnen kennis maken met verschil-
lende bekende en onbekende spor-
ten. Tijdens de markt kunt u zich la-
ten informeren en vragen stellen, 
maar zelf ook mee doen met ver-
schillende sporten. Voor vragen of 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met Wout Werker, 
regiomedewerker aangepast spor-
ten, via wwerker@sportservicehaar-
lemmermeer.nl of bel 023 -5575937 
of met Sportbedrijf Amstelveen via 
088–8585100.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Gerard & Lies winnen jonge 
duivenvlucht vanuit België
Aalsmeer - Een druk weekend voor 
de duiven sporters van de Telegraaf, 
liefst drie vluchten. Jong, Dag-
fond en Marathon. De jonge duiven 
vlucht vanuit het Belgisch/Neder-
landse (zoiets als Baarle Nassau) 
Minderhout die om 09.45 uur ge-
lost werden, werd gewonnen door 
de 16-016 van Gerard en Lies v.d. 
Bergen uit Kudelstaart. Om 10.52.55 
kwam dit duifje op het hok terug en 
maakte een snelheid van 1347,433 
meter per minuut, ruim 81 kilome-
ter per uur. 
De Dagfond vlucht werd ver-
plaatst van het Franse Bourges 
naar Le Mans, en hiervoor werden 
de duiven om 07.30 uur gelost. Om 
14.42.22 uur meldde de 15-1548029 
zich op het hok van Erik Wiersma in 
Amstelveen, en met een gemiddel-
de snelheid van 1343,236 meter per 
minuut, ruim 81 kilometer per uur,, 
was dit goed voor de overwinning in 
de club. De duiven van de Marathon 
vlucht vanuit het Franse Bordeaux 
werden vrijdag om 14.00 uur gelost, 
en zaterdag om 14.17.25 uur meldde 
zich de 14-208 aan de Vivaldihof in 

Afgetroefd door specialisten
Opnieuw ‘net niet’ op NK 
voor renner Nils Eekhoff
Rijsenhout - Ze zijn dit seizoen de 
opvallendste junioren in het natio-
nale wielerpeloton en de voorlopi-
ge nummers één en vier van de we-
reldranglijst. Toch stonden de all-
rounders Jarno Mobach (Philippi-
ne) en Nils Eekhoff (Rijsenhout) niet 
op het podium bij de Nederlandse 
kampioenschappen. Op de vlakke 
parcoursen op Goeree-Overflakkee 
warden ze afgetroefd door specia-
listen - snelle sprinters en krachtige 
tijdrijders. In de strijd om de weg-
titel moest Eekhoff in een massa-
sprint al genoegen nemen met plek 
vier en Mobach met vijf, en vorige 
week woensdag leek hun rit op het 
NK tijdrijden nog een keer op syn-
chroonfietsen: Eekhoff wéér vier, 
Mobach wéér vijf.
Nils Eekhoff, vorig jaar bij het NK 
ook al vierde in de tijdrit, moest na 
30,7 kilometer solorijden in Middel-
harnis en omgeving 21 seconden 
toegeven op de nieuwe kampioen, 
de Limburger Stijn Daemen. Half-
weg de race was Eekhoff nog twee-
de, dertien seconden achter Dae-
men. In het tweede deel kwamen 
daar nog acht seconden bij. De ge-
middelde snelheid van de Rijsen-
houter was een streepje sneller dan 
47 km/uur. De eerste vijf renners in 
het klassement deden niet veel voor 
elkaar onder, daarna liepen de ver-
schillen snel op. In de tijdrit voor 
nieuwelingen zat debutant Owen 
Geleijn (Rijsenhout) weer in het za-
del na zijn val in het wegkampioen-
schap. Hij werd 24ste en was iets 
meer dan anderhalve minuut langer 
onderweg dan Edo Maas, de snel-
ste in de leeftijdsgroep van 15- en 
16-jarigen. Enzo Leijnse, een club-
genoot van Geleijn bij de TWC De 
Amstel uit Amstelveen pakte het zil-
ver.

Zilver op NK politie
Ook de politie hield een nationaal 
kampioenschap, afgelopen vrij-
dag in Nieuwegein. De 64-jarige 
John Tromp uit Kudelstaart, lid van 
UWTC Uithoorn, moest in de cate-
gorie 50-plussers in een groepsprint 
alleen voorrang verlenen aan zijn 

collega Benno Pauw. In de zondag 
verreden Ronde van Gouda kwam 
Tromp als zesde binnen. Zijn club-
genoot Guus Zantingh, hersteld van 
een zware val vorig jaar, boekte in 
Amersfoort bij de 68-plussers zijn 
eerste seizoenzege. Zantingh, opge-
groeid in Rijsenhout en nu inwoner 
van Mijdrecht, was in de jaren zes-
tig en zeventig een sterke criterium-
renner die vooral dankzij een scher-
pe eindsprint veel wedstrijden wist 
te winnen.
In de Noorder-Legmeerpolder hield 
de Uitoornse wielerclub (UWTC) 
vorige week donderdag de vier-
de en laatste wedstrijd van de Bike 
Physics tijdritcompetitie. Aalsmeer-
der Damian Kooreman werd in de 
leeftijdsgroep 14 tot en met 18 jaar 
vijfde en Dennis Moolhuijsen uit 
Rijsenhout bij de senioren acht-
ste. In de eindstand eindigde Leon 
Buijs, die de slotrace miste, als zes-
de en Damian Kooreman als zeven-
de. Nieuweling Owen Geleijn (Rij-
senhout) werd zaterdag tiende in de 
Ronde van Volendam. Stijn Ruijter 
uit Uithoorn was er de snelste. Op 
het landelijke jeugdtoernooi in Slo-
ten finishte Tristan Geleijn (Rijsen-
hout) in de leeftijdsgroep van 14-ja-
rigen als zesde en Benjamin Wes-
sels (Aalsmeer) als dertiende.

John Tromp (links) op het podium 
van het NK van de Politie Sportbond 
naast kampioen Benno Pauw en Aart 
Stigter.

Inschrijven kan tot 1 juli
Amsterdamse Bos Golf 
maakt vernieuwingsslag
Amstelland - De zesde editie van 
het Amsterdamse Bos Golftoer-
nooi op 5 juli maakt een vernieu-
wingsslag. Zo maken de vrijwilli-
gers (marshalls) die de golfers be-
geleiden gebruik van een speciale 
google maps app om de hole te be-
reiken. Voor ver weg liggende holes 
worden busjes ingezet om de spe-
lers met hun golfsets te vervoeren. 
En op 50 meter van elke pin geven 
piketpaaltjes die afstand aan. Nieuw 
is ook een clinic voor belangstellen-
den in de golfsport. Inschrijven voor 
zowel het golftoernooi als de clinic 
kan nog tot 1 juli op www.amster-
damsebosgolf.nl. 
Op dinsdag 5 juli is het Amsterdam-
se Bos omgetoverd in een heuse 
18 holes golfbaan. Dat gebeurt op 
dit moment door leden van Rota-
ry Aalsmeer-Uithoorn die het gras 
maaien, in samenwerking met het 
Amsterdamse Bos. Het is voor de 
zesde keer dat dit toernooi (First 

Amsterdam Rough Tournament) 
wordt gehouden. 
Bedrijven in gemeenten rondom 
het bos worden uitgenodigd mee 
te doen. Golfers steunen daarmee 
een goed doel. De afgelopen vijf 
jaren hebben voor het goede doel 
250.000 euro opgeleverd. Dat was 
zowel voor het verlagen van handi-
caps bij een herseninfarct als voor 
hersenonderzoek bij de ziekte MS.
Het Amsterdamse Bos Golf heeft 
een reputatie opgebouwd van een 
gezellige combinatie van een spor-
tief toernooi vol culinaire verrassin-
gen onderweg. Het golftoernooi en 
de clinic worden samen afgesloten 
met een exquise diner dat de ton-
gen letterlijk in beweging zal bren-
gen. De dag zal worden afgesloten 
met een veiling van aantrekkelijke 
diensten en prachtige producten. 
Waarna een cheque overhandigd 
zal worden aan professor Charles 
Majoie van het AMC.

Puk Groeneveld smasht en teamgenoten Magali, Gio, Sees en Bartek kijken 
gespannen toe of zij weet te scoren.

NK Schoolvolleybal in Houten
Groep 7 OBS Samen Een 
vierde van Nederland!
Aalsmeer - Normaal wordt in de 
Houtense sporthal de Kruisboog 
volleybal op eredivisie niveau ge-
speeld. Afgelopen zaterdag 25 ju-
ni namen de winnende school-
teams van alle provincies (behal-
ve Flevoland) het daar bij het zes-
de NK ‘School Moves Volley’ tegen 
elkaar op. Het doel was de beste 
van heel Nederland te worden. Van-

uit Aalsmeer en Noord-Holland had 
groep 7 van de OBS Samen Eén zich 
in mei geplaatst. Na een aantal ex-
tra trainingen tussen de middag op 
school door Oraditrainer Frits van 
der Zee was het dan eindelijk zo ver. 
De eerste wedstrijd moest gespeeld 
worden tegen de kampioen van 
Noord-Brabant. De beginset liep 
het nog niet bij de Aalsmeerders en 

die werd dan ook met 7 punten ver-
schil verloren. Coach Boaz Groene-
veld slaagde er echter in het zelfver-
trouwen te herstellen, waardoor het 
team van Samen Eén daarna met 
17-13 wist te winnen. Een half uur 
later was de vertegenwoordiger van 
Gelderland de tegenstander. Na-
dat de eerste set met slechts 1 punt 
verschil werd verloren, kwamen de 
Aalsmeerders er in de volgende set 
niet aan te pas. Alles zou nu af-
hangen van de derde wedstrijd. De 
kampioen van Drenthe had al een 
keer gewonnen en een keer ge-
lijk gespeeld. Het Samen Eén-team 
bleek te zijn ontketend en wist de 
Gietenaren met 2-0 te verslaan. Wat 
niet meer mogelijk leek, lukte dus 
toch. De halve finale was bereikt. Na 
anderhalf uur wachten kon de halve 
finale wedstrijd tegen de kampioen 
van Zuid-Holland beginnen. Beide 
teams speelden in een hoog tem-
po en wisten met veel atletisch ver-
mogen de meest onmogelijke ballen 
van de vloer te houden. De eerste 
set werd met 10–9 nipt gewonnen, 
omdat de jongens uit Vlaardingen 
iets te slordig waren. De tweede set 
maakte de tegenstander die foutjes 
niet, waardoor het Samen Eén-team 
de winst uit handen moest geven. 
Daarna volgde nog de wedstrijd 
om de derde plaats. Helaas ging 
die voor de Aalsmeerders verlo-
ren. Desondanks mogen de jongens 
en meiden van de OBS Samen Eén 
trots zijn, want vierde van Neder-
land is een prachtig resultaat.

Geldelijke traktatie wijkraad 
voor de kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen zondag 26 
juni ontvingen het bestuur en vrij-
willigers van kinderboerderij Boe-
renvreugd aan de Beethovenlaan 
een geldelijke bijdrage van de wijk-
raad Hornmeer. De kinderboerderij 
bestaat al ruim 22 jaar dankzij bij-
na alleen maar particuliere giften, 

donateurs en sponsorbijdragen. Het 
door de wijkraad geschonken be-
drag is een ondersteuning van de 
organisatie van het Water-evene-
ment, dat afgelopen zondag 26 ju-
ni plaatsvond dat met veel bezoe-
kers heel succesvol genoemd mag 
worden. 

Taak van wethouder van sport
Huldiging kampioenen voor 
aanvang vergadering blijft!
Aalsmeer - Het raadsvoorstel over 
het protocol Huldiging Sportkampi-
oenen is in 2014 in de raad vastge-
steld. Sinds deze twee jaar hebben 
er zeven huldigingen plaatsgevon-
den conform dit protocol. In de af-
gelopen maanden hebben de be-
stuurders deze werkwijze op ver-
zoek van de gemeenteraad geëva-
lueerd. De conclusie is dat alterna-
tieven voor een huldiging vooraf-
gaand aan de raadsvergadering wat 
betreft tijdsplanning en kosten niet 
opwegen tegen de huidige werkwij-
ze. Daarom wordt voorgesteld om 
de huidige werkwijze voort te zet-
ten. Onderkend wordt dat er fric-

tie kan ontstaan met de werkzaam-
heden van de burgemeester bij een 
raadsvergadering, bijvoorbeeld bij 
het overlijden van een ereburger en 
het uitspreken van een in memo-
riam. Om die reden wordt de hul-
diging van de sportkampioen(en) 
voortaan verzorgd door de wet-
houder met sport in de portefeuille. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
heeft reeds bewezen deze taak pri-
ma op zich te kunnen nemen. In de 
Raad van 26 mei heeft hij inwoon-
ster Debby Jutte (Nederlands kam-
pioen horden lopen in- en outdoor) 
in het zonnetje gezet voor aanvang 
van de vergadering.

Aalsmeer, en deze duif maakte ge-
middeld 840,261 meter per minuut, 
ruim 50 kilometer over een afstand 
van 908 kilometer. 
Uitslag Minderhout met 440 duiven 
en 15 deelnemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
2. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
3. A.J. van Belzen Kudelstaart
4. C. van Vliet Kudelstaart
5. J.H. van Duren Amstelveen
6. M. de Block Aalsmeer
7. J.C.W. Spook Aalsmeer
8. J.A. van Dijk Aalsmeer
9. D. Baars Kudelstaart
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. W. Wijfje De Kwakel
12. J. Vijfhuizen De Kwakel
13. A. v.d. Wie Aalsmeer
14. Comb. van Ackooy Hoofddorp
15. L. v.d. Sluis Uithoorn
Uitslag Le Mans met 145 duiven en 
12 deelnemers:
1. E. Wiersma Amstelveen
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
4. W. Wijfje De Kwakel
5. L. v.d. Sluis Uithoorn
6. Comb. van Ackooy Hoofddorp
7. C. van Vliet Kudelstaart
8. W. Grapendaal Aalsmeer
9. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
10. J. Vijfhuizen De Kwakel
11. M. de Block Aalsmeer
12. Darek Jachowski Mijdrecht
Uitslag Bordeaux met 7 duiven en 2 
deelnemers:
1. W. Grapendaal Aalsmeer
2. J.A. van Dijk Aalsmeer
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