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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Impuls voor laad- en losplaats boten

Gemeente voor openbaar 
gebruik brandweerhelling
Aalsmeer - Tijdens de raadsverga-
dering vorig jaar september heeft 
het CDA middels een motie een ver-
zoek ingediend bij het college om 
een openbare trailerhelling aan de 
Westeinderplassen te realiseren. Dit 
werd gevraagd bij de behandeling 
van de Agenda Recreatie en Toeris-
me. De fractie had ook huiswerk ge-
maakt, er werden enkele suggesties 
aangedragen. Zo werd bij het Surfei-
land geopperd, evenals bij de Loswal 
in Kudelstaart en bij het Fort. De op-
ties werden aangevuld met de Stom-
meerkade bij het Modderpoeltje en 

de bestaande brandweerhelling aan 
de Stommeerweg werd genoemd. 
Voor alle locaties is een afweging 
gemaakt. Niet bij het Fort overigens, 
want dit is een apart traject. De eer-
ste resultaten zijn op 24 januari be-
sproken met de fracties. Allen spra-
ken de voorkeur uit om de bestaande 
brandweerhelling een openbare im-
puls te geven. Ook het college con-
cludeert nu dat de brandweerhel-
ling de beste plek is. De laad- en los-
plaats voor kleine boten tegenover de 
Zwarteweg gaat geschikter gemaakt 
worden voor openbaar gebruik. 

‘Gat’ in het muurtje bij Molenplein
Paardendief verdwenen...
Aalsmeer - Het beeld van de Paar-
dendief is sinds vorige week ver-
dwenen vanaf het muurtje bij het 
Molenplein. Is een dief er met dit 
mooie bronzen beeld vandoor ge-
gaan? Inmiddels is ook de sokkel 
geheel weg en kan ‘door’ het muur-
tje gelopen worden. Wat is hier aan 
de hand?
Van de gemeente kwam de oplos-
sing van het ‘raadsel’ rond het beeld 
de Paardendief: Wijkbeheer heeft 
het kunstwerk weggehaald in ver-

band met veiligheid.
Het betonblok (waar het beeld op 
stond) en waar marmeren platen te-
genaan waren geplakt was verpul-
verd. Er is een offerte opgevraagd 
voor een nieuwe sokkel. Zodra de 
offerte binnen is, kan de repara-
tie uitgevoerd worden en kan het 
beeld hopelijk snel weer terugge-
plaatst worden. Wanneer dat wordt 
is nu nog niet bekend. Gelukkig, de 
Paardendief is niet gestolen en komt 
terug!

‘Tuinen van Aalsmeer’ langs Burgemeester Kasteleinweg

Nu nog zandvlakte, na de 
zomer start woningbouw

Kasteleinweg. Maar in dit ‘strand-
zicht’ gaat na de zomer verandering 
komen. De aannemer is half okto-
ber gestart met het kappen van bo-
men, het verwijderen van opstallen 
en verhardingen en grondsanerin-
gen. De verwachting was dat dit in 
het voorjaar klaar zou zijn. Het op-
schonen was op tijd klaar, maar de 
afmelding voor de bodemsanering 
heeft wat vertraging opgelopen. 
Het plan is nu om na de zomer te 
starten met de bouw van de huur-
woningen in dit gedeelte van ‘De 
Tuinen van Aalsmeer’.
Aan de zuidzijde van het plangebied 

komen 51 appartementen en 37 
grondgebonden woningen in de so-
ciale en goedkope huursector. Aan 
de noordzijde is ruimte voor 24 rij-
woningen in de goedkope en mid-
deldure koopsector. 
“Nog even dan staat de bouwvak in 
het verschiet, nog even geen bouw, 
heerlijk dat zand”, besluit de bewo-
ner. Inderdaad, geniet nog even van 
deze rust, na de bouwvakantie ko-
men de heimachines, de bouwwa-
gens en de vakmensen om snel aan 
de slag te gaan. Eindelijk dan meer 
huurhuizen en betaalbare woningen 
in Aalsmeer!

Vanavond raadsvergadering in het gemeentehuis

Uitval nieuw groen kost 
gemeente 55.000 euro
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
29 juni, komen burgemeester, wet-
houders en raadsleden bijeen voor 
de maandelijkse raadsvergadering. 
De agenda kent een groot aantal 
hamerstukken, maar uiteraard ook 
onderwerpen die nog verder be-
sproken gaan worden. Eén daarvan 
is het uitvoeringsprogramma wer-
ken buitenruimte Aalsmeer. Voor 
het onderhoud van al het grijs (we-
gen en bruggen) en groen is voor 
dit jaar een bedrag uitgetrokken van 
iets meer dan 9 miljoen euro. Voor 
2018 wordt voorgesteld dit bedrag 
te verhogen naar 10 miljoen euro. 
Grote werken in de buitenruimte 
die staan gepland zijn onder andere 
de reconstructie van de Aalsmeer-
derweg Noord, vervanging en groot 
onderhoud aan de bruggen aan de 
Uiterweg, de reconstructie van de 
Componistenbuurt, het Hornmeer-
park, Gedempte Sloot en Wetering-
straat (aanvang gestart), de herin-
richting van de Dreef, het parkeer-
terrein en de rotonde Zwarteweg 
en de inrichting van het schoolplein 
voor de fusieschool Triade. 

Uitval groen
Het onderhoud en/of vernieuwing 
van groen loopt niet altijd soepel-
tjes, zo heeft de gemeente erva-
ren op bedrijventerrein Hornmeer. 
Er heeft een excessieve uitval van 
beplanting plaatsgevonden waar-
door nieuwe struiken moesten wor-
den aangebracht. De planten leken 
verdroogd, maar bleken juist teveel 

in het water te staan. Naast nieuwe 
struiken moesten daarom bodem 
verbeterende maatregelen getroffen 
worden. Dit heeft geresulteerd in 
een kostenoverschrijving van, schrik 
niet, circa 55.000 euro ten opzichte 
van de oorspronkelijke raming. “Het 
werk is inmiddels gereed”, aldus de 
bestuurders. De Nieuwe Meerbo-
de is gehuisvest op het industrie-
terrein en is één van de bedrijven 
met een nieuw rijtje struiken voor 
de deur. Er wordt regelmatig water 
gegeven en over het algemeen ziet 
het er prima uit, de beplanting doet 
het goed. Helaas is er voor de deur 
van de krant weer één struikje over-
leden... Tja! 

Vergroten capaciteit
De hoge kosten voor het uitvoe-
ringsprogramma hebben met name 
te maken met het feit dat in 2016 
besloten is de capaciteit te vergro-
ten voor onderhoud en vernieu-
wing van het (achterstallige) groen 
en grijs. De werken in de buiten-
ruimte worden wijkgericht en inte-
graal opgepakt. In het verleden ge-
beurde het dat er een globale ra-
ming en planning werd opgenomen 
voor een werk waarbij nog ondui-
delijk was welke beperkingen (risi-
co’s) aanwezig zijn. Er wordt nu ge-
werkt middels vooronderzoeken en 
daarbij is gekozen voor een voor-
bereidingsbudget. Met dit budget 
wordt gekeken of het plan haalbaar 
is (onderzoek fl ora en fauna, kabels 
en leidingen en bodemonderzoek), 

de projectgrens wordt bepaald en 
er vindt afstemming plaats met 
verschillende disciplines. Na deze 
voorbereidingsfase kan een gerich-
tere raming en planning worden op-
gesteld die beter aansluit bij het uit-
eindelijk uit te voeren werk en de 
daadwerkelijke kosten. In het geval 
van de beplanting op bedrijventer-
rein Hornmeer blijkt het bodemon-
derzoek toch niet het gewenste re-
sultaat opgeleverd te hebben...

Fase twee en Lentenota
In de raadsvergadering wordt ver-
der ook gesproken over voorschool-
se voorzieningen in Aalsmeer, fase 
twee van ‘het huis der gemeente’ 
(renovatie en onderhoud gemeente-
huis) en de raad buigt zich over de 
Lentenota 2017. Vanavond spreken 
de fractievoorzitters hun algeme-
ne beschouwingen uit op de Lente-
nota. De Lentenota geeft een beeld 
van de fi nanciële situatie van 2017 
en ook een doorkijkje naar 2018. 
De raadsfracties doen voorstellen 
om bepaalde onderwerpen mee te 
nemen in de begroting of voor be-
paalde onderwerpen meer of min-
der geld beschikbaar te stellen voor 
2018. De behandeling van de Lente-
nota is verdeeld over twee vergade-
ringen, op donderdag 6 juli vindt de 
besluitvorming plaats. 
De raadsvergadering vanavond 29 
juni begint om 20.00 uur en is open-
baar, belangstellenden zijn welkom. 
Thuis deze politieke avond volgen 
kan via livestream.

Aalsmeer - “Het Centrum van 
Aalsmeer heeft er een natuurver-
schijnsel bij gekregen, heerlijk die 

zandvlakte voor onze deur”, mailt 
een bewoner van Kas, die vanuit 
de fl at aan de overkant uitkijkt op 

het toekomstige woongebied tus-
sen Baanvak, Stommeerkade en de 
Spoorlaan, langs de Burgemeester 
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ZZ
EL • 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 10 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 wordt de tourwinnaar?: ....................................................................................................................................................

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

•   Hoeveel etappes winnen de Nederlanders?:  ..............................................................................................................

•   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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NIEUWE MEERBODE

TOUR DE FRANCE 2017

DE HOOFDPRIJS
CUBE 
AXIAL RACE
Beschikbaar gesteld door
Fietsplezierwinkel Waning Tweewielers
Zijdstraat 5, Aalsmeer

www.fi etsplezierwinkel.nl

T.W
.V.

€ 749, 00

DE OVERIGE PRIJZEN:
BERT DE VRIES FIETSEN
OOSTEINDERWEG 155, AALSMEER
Sigma polscomputer t.w.v. € 100,00 

MARSKRAMER
EINSTEINSTRAAT 119, KUDELSTAART
Leifheit droogmolen t.w.v. € 100,00 

GOEMANS TAPIJT & SLAAPCOMFORT
ZIJDSTRAAT 23, AALSMEER
Tempur reiskussen t.w.v. € 70,00 

SLENDERYOU BEAUTYWORLD
HADLEYSTRAAT 3, AALSMEER
Pedicure en Shellac nagelbehandeling

WITTEBOL WIJN
OPHELIALAAN 116, AALSMEER
Doosje wijn van de maand juli!

MAAK KANS OP ÉÉN
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

!

Controle politie 
op Zwarteweg

Aalsmeer - De politie heeft 
op de langste dag van het jaar, 
woensdag 21 juni, controles 
gehouden op diverse locaties 
in de gemeente. Onder ande-
re werden automobilisten en 
scooterrijders aan de kant ge-
zet bij de Zwarteweg. Tegen 
een aantal bestuurders is pro-
ces-verbaal opgemaakt voor 
verschillende overtredingen. 
Zo werd gemeten dat er harder 
werd gereden dan de toege-
stane maximum snelheid van 
vijftig kilometer per uur, had 
een auto gladde banden, was 
bij een ander voertuig de ken-
tekenplaat niet zichtbaar en is 
één bestuurder betrapt op rij-
den zonder het hebben van een 
rijbewijs. Ondanks de overtre-
dingen en de hiervoor gegeven 
bekeuringen is de controle ge-
moedelijk en goed verlopen.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens 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 voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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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 voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
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!
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372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
N. de Boo uit Zeist. Organist: M. 
Noordam. 

. Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Mike Holcomb. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J. Weij 
en 18.30u. met ds. P.J. den Her-
tog uit Amsterdam, gezamenlijke 
dienst in CGK.

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

in Kloosterhof. Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. J.C. 
Bos uit Heemstede.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woord- en com-

munieviering m.m.v. koor. 
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
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met ds. Jan 

Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Arjen Ravesloot. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag Diensten om 10u. met 

ds. J.W. Ploeg en 16.30u. met 
ds. P.J. den Hertog. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Eilanddienst met 

ds. Liesbet Geijlvoet en m.m.v. 
Aalsmeers saxofoonkwartet. 
Collecte voor Mama-project 
Honduras. Oppas op aanvraag: 
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 dhr. J. 
Buchner uit Amstelveen.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst.
  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 

 Zondag 2 juli

Jubileumconcert 
Cum Laude

Aalsmeer - Op 23 september or-
ganiseert het Christelijk gemengd 
koor Cum Laude uit Amstelveen 
een jubileumconcert in de Paulus-
kerk te Amstelveen ter gelegenheid 
van haar 25-jarig bestaan. De avond 
begint om 20.00 uur en zal in het te-
ken staan van het oratorium ‘Jozef ‘. 
De componist van dit prachtige stuk 
muziek is Marco den Toom die ook 
als organist aanwezig zal zijn de-
ze avond. Verdere muzikale mede-
werking wordt verleend door diver-
se muzikanten en solisten. U of jij 
wordt ieder geval op tijd van harte 
uitgenodigd om dit unieke concert 
bij te wonen. 

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

Oud papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eerste 
maandag van de maand een con-
tainer staan op de parkeerplaats 
van The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Deze container kan ge-
vuld worden met oud papier, karton 
en verpakkingsmateriaal door par-
ticulier en bedrijven. De opbrengst 
komt ten goed van de koorkas. 
Maandag 3 juli staat de container 
weer klaar van 10.00 tot 19.00 uur. 
Inlichtingen bij Arie Koningen, tele-
foon 0297-323847.

Laten liggen op bankje in centrum

Waar is ruimtevaartboek 
van Kudelstaartse Izabel?
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 24 juni is de 5-jarige Izabel 
van Oudheusden met haar moeder 
naar de AH in Kudelstaart geweest 
om het ruimtevaartboek aan te vul-
len met de plaatjes die ze nog mis-
te. Na een half uur flink aan het zoe-
ken en plakken geweest te zijn, was 
het boek met 160 plaatjes dan ein-
delijk compleet. Izabel wilde nog 
even spelen op het pleintje en leg-
de het boek op een bankje. Haar 
moeder ging nog even een bood-
schap doen. Toen Izabel weer bij 
haar moeder kwam, was ze verge-
ten haar boekje mee te nemen. De 
twee zijn snel teruggegaan, maar 
helaas. Weg was het ruimtevaart-
boek! De twee hebben overal ge-
zocht, maar moesten helaas con-
cluderen dat het boek is meegeno-
men door iemand anders.  “Izabel is 
erg verdrietig. We zijn weken bezig 
geweest om alle plaatjes te verza-
melen en op de dag dat het com-
pleet is, wordt het meegenomen”, 
vertelt moeder Claudette. Zij en Iza-
bel hopen dat de eerlijke vinder zich 

Rondje Stelling en RHF Bidon Challenge

Driewieler-ligfiets voor 
bewoners Amstel-Meer
Aalsmeer - De door de deelnemers 
aan Rondje Stelling en de RHF Bi-
don Challenge bij elkaar gefiets-
te driewielerligfiets is onlangs door 
de bewoners van dag- en wooncen-
trum Amstel-Meer in gebruik geno-
men.
Het Aalsmeerse centrum van Stich-
ting Ons Tweede Thuis biedt wonen 
en dagbesteding in een veilige en 
stimulerende omgeving aan men-
sen die intensieve tot zeer intensie-
ve ondersteuning en verzorging no-
dig hebben. Zij kunnen in Aalsmeer 
rekenen op een groot aanbod aan 
activiteiten en 24 uurszorg en on-
dersteuning op een plek. Bij Am-
stel-Meer zijn de cliënten erg blij 
met de aangepaste fiets, omdat dit 
uitnodigt tot bewegen en de leef-
wereld van deze cliënten vergroot. 
De fiets maakt tevens deel uit van 
het RHF Fietsnetwerk, een project 
van de Raisin Hope Foundation Ne-
derland. Deze stichting zet zich in 

voor mensen met hersenletsel en 
wil haar doelgroep stimuleren meer 
te bewegen op de fiets. De RHF re-
aliseert aangepaste fietsen en stelt 
deze gratis beschikbaar aan men-
sen met hersenletsel en andere be-
perkingen. De fietsen worden ge-
plaatst bij organisaties en instel-
lingen die werken met slachtoffers 
van hersenletsel, zodat de fietsen 
direct met regelmaat worden ge-
bruikt. Ook andere mensen met een 
beperking kunnen de fietsen op af-
spraak gratis gebruiken. De in RHF-
groen uitgevoerde driewielerligfiets 
is in 2016 bij elkaar gefietst door de 
deelnemers van de toertocht Rondje 
Stelling en de RHF Bidon Challenge. 
Deze fietsevenementen vinden dit 
jaar plaats op zondag 3 september 
op de locaties Fort aan de Drecht 
(Uithoorn), Wheelerplanet (Spaarn-
woude) en Fort aan de Ham (Uit-
geest). Voor meer informatie rond-
jestellling.nl en bidonchallenge.nl.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé met hun vieringen zijn een be-
grip. Eenvoudige liederen en veel 
stilte zijn een rode draad in hun ge-
bed. Karmel Aalsmeer aan de Zwar-
teweg 36 heeft een kleine kapel in 
huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve viering 
te houden op vrijdagavond 30 juni 
om 20.30 uur. Daarna is er gelegen-
heid elkaar te ontmoeten. 

Gezellige middag voor ouderen
De hoogtepunten van Bert 
Haanstra in Inloopcentrum
Aalsmeer - Nederlands bekend-
ste cineast is wel Bert Haanstra. Hij 
werd vooral bekend door zijn do-
cumentaires en films als ‘Fanfa-
re’ en ‘Glas’ waarmee hij in 1960 
een Oscar won. De cineast werd 
op 31 mei 1916 geboren in Espe-
lo en groeide op in Twente en Sal-
land. Vanaf 1934 werkte hij als pers-
fotograaf in Amsterdam. Na de oor-
log werd hij professioneel filmer. In 
1949 kwam Haanstra’s eerste film 
‘De Muiderkring herleeft’ uit, daar-
na maakte hij ‘Spiegel van Holland’, 
waar hij in Cannes de Grand Prix du 
Court Métrage mee won. Bij het In-
loopcentrum gaat gesproken wor-
den over de hoogtepunten van Bert 
Haanstra op vrijdag 30 juni. Een ge-
zellige middag waar zeker herinne-
ringen naar boven zullen komen. De 

koffie en thee staan vanaf 14.30 uur 
klaar. Ouderen zijn vrijdag welkom 
in het Inloopcentrum in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat 12. Bel voor 
vragen 06-22468574.

Wandelen met boswachter
Amstelland - Ga mee wandelen met 
de boswachter op vrijdagavond 7 juli 
om 20.30 uur. Hoe is het buiten in het 
Bos met de dieren als het langzaam 
donker wordt? De boswachter ver-
telt onderweg allerlei wetenswaardig-
heden. De wandeling is geschikt voor 

Tuin Bram de Groote open
Uithoorn - De vele zon heeft in de 
tuin Bram de Groote voor een explo-
sie van kleur gezorgd. Alle borders 
staan in bloei: rode klaprozen, oranje 
havikskruid, gele ganzenbloem, groe-
ne vrouwenmantel en blauw kom-
kommerkruid. De hele regenboog is 
vertegenwoordigd. Ook het gras in de 
weide is na een langzame start flink 
opgeschoten en de kalfjes genieten 

daar zichtbaar van. Belangstellen-
den zijn zondag 2 juli weer van har-
te welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. 
De Tuin Bram de Groote ligt in Uit-
hoorn, op de hoek van de Boterdijk 
en de Elzenlaan. Bezoekers kunnen 
naar binnen via de zijingang tegen-
over de werkschuur aan de Elzenlaan 
27. Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. De toegang is gratis.

het hele gezin. Kosten: 5 euro per per-
soon. Graag gepast en contant beta-
len. Start van de wandeling is bij de 
grote parkeerplaats van de Geiten-
boerderij aan de Nieuwe Meerlaan. 
Aanmelden via 020-5456100 of via 
www.amsterdamsebos.nl. Een kaart 
kopen kan ook in de Boswinkel, Bos-
baanweg 5 open van dinsdag tot en 
met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

meldt en het ruimtevaartboek te-
rug komt geven. Contact opnemen 
kan via: claudettevanoudheusden@ 
gmail.com of bel 06-43051929. Voor 
wie het boek af wil geven: Izabel zit 
op De Graankorrel school, vlakbij 
het winkelcentrum.

Izabel bij het bankje in de 
Einsteinstraat bij het 
winkelcentrum Kudelstaart.

Van links naar rechts: Wethouder Ad Verburg, voorzitter van de Raad van Be-
stuur bij Ons Tweede Thuis, Roel de Bruijn, vestigingsmanager Mieke van 
Arem en Patricia Esveld voorzitter van de raad van bestuur van Heliomare.

Nieuwe naam Heliomare: Mendel
Ons Tweede Thuis neemt 
dagbestedingscentra over
Aalsmeer - Dinsdag 20 juni vond 
de officiële ondertekening plaats 
van de overname van dagbeste-
dingscentra Aalsmeer, Amsterdam, 
Haarlem en een deel van ambulante 
zorg van Heliomare naar Ons Twee-
de Thuis. Deze centra zijn gespe-
cialiseerd in niet-aangeboren her-
senletsel (NAH). Bestuurders Roel 
de Bruijn van Ons Tweede Thuis en 
Patricia Esveld van Heliomare heb-
ben het contract ondertekend op 
de locatie in Aalsmeer. Hiermee is 
de overname per 1 juli aanstaande 
een feit. 

Vertrouwen 
Patricia Esveld bedankte alle men-
sen die deze overdracht mogelijk 
hebben gemaakt. Het afgelopen 
jaar heeft zij gemerkt dat Ons Twee-
de Thuis voor zowel medewerkers 
als cliënten een warme organisatie 
is. De overgang ziet ze dan ook met 
vertrouwen tegemoet. Wethouder 
Zorg en Welzijn Ad Verburg was op 
20 juni aanwezig bij deze onderte-
kening. De locatie Heliomare Zwar-
teweg kreeg bij de overdracht ook 
een andere naam. De nieuwe naam 
is Mendel, naar de bioloog van de 
Mendelstraat die vlak bij ligt. De cli-
enten vonden het tijd voor een nieu-
we naam en hebben deze zelf be-
dacht.
Wethouder Verburg: “De overdracht 
van Heliomare naar Ons Twee-
de Thuis is heel belangrijk voor de 
continuïteit in de zorg. Als gemeen-
te ondersteunen wij dit. We ken-
nen beide organisaties goed. Dus 

we hebben er vertrouwen in dat het 
goed is voor de cliënten. Helioma-
re gaat zich meer op dienstverle-
ning op het gebied van wonen, ar-
beidsintegratie, onderwijs en reva-
lidatie en sport richten en minder 
op dagbesteding. Ons Tweede Thuis 
neemt in totaal 450 cliënten over, 
ook in Amsterdam en Haarlem. In 
Aalsmeer gaan 190 cliënten over. Ik 
wens alle medewerkers en cliënten 
veel geluk en succes bij de nieuwe 
organisatie. Ik heb er vertrouwen in 
dat dit wel gaat lukken.”

Over Ons Tweede Thuis
Ons Tweede Thuis is er voor mensen 
met een verstandelijke beperking, 
autisme of niet-aangeboren hersen-
letsel. Voor kinderen, jongeren, vol-
wassenen en ouderen én voor hun 
familie. Voor wonen, werken, re-in-
tegratie, dagbesteding, advies en 
hulp thuis. Jij & Ik is de slogan. Sa-
men wordt gewerkt aan een bete-
kenisvol leven voor mensen met een 
beperking. Ons Tweede Thuis werkt 
dicht bij de mensen die zorg nodig 
hebben en dicht bij de mensen om 
hen heen. Ons Tweede Thuis is een 
deel van de samenleving en daar 
dragen alle medewerkers op ver-
schillende manieren aan bij. Met 
diensten, met ondersteuning, met 
zorg en met aandacht. Dat doet Ons 
Tweede Thuis in Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Haarlemmer-
meer, Ouder-Amstel, Uithoorn en in 
de regio Zuid- en Midden-Kenne-
merland. Kijk voor meer informatie 
op www.onstweedethuis.nl.
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Muziek
Donderdag 29 juni:
* Muziek aan de Oever met optre-
den door verenigingen en smartlap-
penkoor op surfeiland, 20 tot 22u.
Vrijdag 30 juni:
* Optreden shantykoor De Brulboei-
en in wijkcentrum Voor Elkaer in Ku-
delstaart vanaf 14u.
* Bacchus in Gerberastraat sluit sei-
zoen met optreden duo The Lasses. 
Open vanaf 21u.
* Lenny Kravtiz undercover in The 
Shack, Oude Meer v/a 22u.
30 juni, 1 en 2 juli:
* Latin Jazz feest bij Nieuwe Meer, 
Stommeerweg. Optredens vrijdag 
van Okaku en zaterdag van Ma-
bassa v/a 21u. Zondag v/a 16u. met 
Kosmosis Big Band. 
Zondag 2 juli:
* AJ Plug akoestisch in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Maandag 3 juli:
* Optreden mannenkoor Con Amore 
in grote zaal Zorgcentrum aan Mo-
lenpad voor ouderen v/a 19.30u.
7 en 8 juli:
* Theatershow ‘We love 2017’ door 
SV Omnia in Studio’s Aalsmeer. Vrij-
dagavond, zaterdag twee shows in 
middag en één ‘s avonds.
Zaterdag 8 juli:
* Plaspop op zes locaties in West-
einderplassen met Kwartet Katelij-
ne van Otterloo, Boogie Boy Blues-
band, Van Alles & Nog Wat, Soul 
Supper, The Looters. Optredens om 
20.30, 21.30 en 22.30u. Afsluiting 
vanaf 23.15u. met Illegale Plaatjes-
draaiers.

Films
2 en 5 juli:
* Filmdrama ‘Jacky’ in Bioscoop 
Aalsmeer, Van Cleeffkade. Zondag 
en woensdag om 19.45u.

Exposities 
Tot eind juni:
* Kunstmaand ‘Ik Toon’ Hele maand 
juni kunstwerken van amateurs in 
etalages winkels Zijdstraat. 
Zaterdag 1 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
1 en 2 juli:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag 10 
tot 16.30u. 
Tot en met 15 juli:
* Expositie Summer Dreams in stu-
dio Sunny Neeter, Hornweg 196d. 
* Schilderijen van Ada Bruine de 
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Pun-
terstraat. 
Tot en met 19 juli:
* Expositie schilderijen Connie Fran-
sen in gemeentehuis.
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunst-

kasten in gemeentehuis om 16u.
Tot en met 13 augustus:
* Expositie ‘Vreemde vogels en ra-
re snuiters’ in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag tussen 14 en 17u.
Tot 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 29 juni:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
29 juni tot en met 2 juli:
* Westeinder Water Week met don-
derdag bootje bouwen voor lage-
re schooljeugd en tot 1 juli Optimist 
on Tour op surfeiland. Op 30 juni, 1 
en 2 juli Eredivisie Zeilen op West-
einderplassen vanaf 10u. Zaterdag 
v/a 18u. aquapalooze. Zondag Ou-
de Deuren Cup surfwedstrijden. Zie 
programma op: www.westeinder-
waterweek.nl.
Vrijdag 30 juni:
* Ouderenmiddag in Inloopcentrum 
over Bert Haanstra in gebouw Irene, 
Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 1 juli:
* Historische dorpswandeling met 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te. Start 11u. bij VVD (Boekhuis), 
Zijdstraat 12.
Zondag 2 juli:
* Watertoren aan Westeinder open 
van 13 tot 17u. In juli en augustus el-
ke zondagmiddag open.
3 tot en met 7 juli:
* Lenie v/d Meer Zwemvierdaagse 
in De Waterlelie, Dreef. 
Dinsdag 4 juli:
* Fietstocht PCOB naar Haarlem-
mermeer. Start 13.30u. bij Parochie-
huis, Gerberastraat.
Woensdag 5 juli:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Dictee voor Dummy’s in café Op 
de Hoek, Kudelstaart van 20 tot 22u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 6 juli:
* Fietsen met Pedaalridders OVAK 
Start 13.30u. bij zwembad Dreef.
Zaterdag 8 juli:
* Meet & Greet watersportevene-
ment ‘Rank en Slank’ bij Fort Ku-
delstaart van 11 tot 20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 29 juni:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis vanaf 20u.
Maandag 10 juli:
* Tweede participatiebijeenkomst 
over Westeinderhage in De Spil, Ku-
delstaart van 19.30 tot 21u.

Gevarieerd muzikaal spektakel
Vanavond ‘Muziek aan de 
Oever’ op het Surfeiland
Aalsmeer - De Westeinder Wa-
terweek is een begrip in Aalsmeer. 
De editie van 2017 krijgt vanavond, 
donderdag 29 juni, een heel bijzon-
dere opening met het concert ‘Mu-
ziek aan de oever’. De amateurkunst 
van Aalsmeer bundelt hiervoor de 
‘muzikale krachten’. Vanaf 20.00 uur 
zal het spektakel aan het water los-
barsten. Diverse Aalsmeerse vereni-
gingen brengen met een project-
koor, orkest en solisten een spette-
rend muzikaal programma. 
Het repertoire is zeer variërend: van 
ABBA tot zeemansliederen en van 
Trijntje Oosterhuis tot Georg Frie-
drich Händel. Op het terrein van het 
Westeinder Paviljoen is dit spekta-
kel vanaf het water en het strand-
je te volgen. De kwaliteit van uw 
(zit)plaats bepaalt u zelf. Neem een 
stoel of een kussentje mee.

Zingen, swingen en genieten
Het koor en orkest, onder leiding 
van Martin van der Brugge, zorgen 
voor de muziek. Zij nemen de be-

zoekers mee door een zeer afwisse-
lend muzikaal landschap. Soms om 
stil van genieten, bij andere num-
mers zal het bijna onmogelijk zijn 
om niet mee te zingen, te klappen of 
te dansen. De verenigingen die deel 
uitmaken van dit nieuwe spekta-
kel ‘Muziek aan de Oever’ zijn Mu-
ziekvereniging Flora, smartlappen-
koor Denk aan de Buren, Aalsmeers 
Harmonie, Sursum Corda, ACOV, 
Caritas Aalsmeer en vele andere 
Aalsmeerse muzikanten.

Repetities in volle gang
De afgelopen weken werd er door 
deze verenigingen al flink gerepe-
teerd. Het resultaat is vanavond 29 
juni te bewonderen van 20.00 tot 
22.00 uur op Surfeiland Vrouwen-
troost naast restaurant het Westein-
der Paviljoen aan de Kudelstaartse-
weg. 
Iedereen is welkom en de entree is 
gratis. Onder het ‘toeziend oog’ van 
de watertoren wordt dit puur genie-
ten: Mis het niet!

Op Nieuwe Meer: 30 juni, 1 en 2 juli

Latin jazzfeest met bijna 
dertig top-artiesten
Aalsmeer - Na het enorme jazz-
feest van vorig jaar wordt het vast 
weer een onvergetelijk weekend 
aan het slot van de Westeinder Wa-
terweek op 30 juni en 1 en 2 juli. Op 
jachthaven de Nieuwe Meer treden 
in drie dagen bijna dertig jazzarties-
ten op, die tot de top van Nederland 
gerekend kunnen worden. 
Op vrijdag 30 juni begint om 21.00 
uur de band Okaku, het all star 
quintet van Olaf Keus. Met Loet van 
der Lee op trompet, Fernando San-
chez op saxofoon, Daniël de Moraes 
op gitaar, Leslie Lopes op bas en 
Olaf Keus op drums. De drummer is 
het ritmische hart van Okaku. “Met 
elkaar zoeken wij alle uithoeken van 
de improvisatie”, zegt Olaf. “Vraag 
me niet hoe het komt, maar ik heb 
me altijd erg aangetrokken gevoeld 
tot de zuidelijke ritmes en grooves. 
Dat zat altijd al in me, ik heb het niet 
van huis uit meegekregen, maar ik 
ben uiteindelijk wel met een Brazi-
liaanse vrouw getrouwd. En ik kom 
met haar regelmatig in Brazilië, voor 
optredens met lokale musici, voor 
lessen en voor workshops.”
Op zaterdag 1 juli om 21.00 uur gaan 
de spots aan voor Breno Viricimo 
met ‘Mabassa’. Mabassa, vermoede-
lijk een Portugees woord voor twee-
lingbroer, combineert popmuziek 
met Braziliaanse-Afrikaanse vibes 
en funk. De naam vertegenwoor-
digt de muzikale verbinding tussen 
twee muzikanten uit verschillende 
continenten. De zanger en basgita-
rist Breno Viricimo verhuisde vanuit 
zijn geboorteland Brazilië naar Ne-

derland en ontmoette zanger en gi-
tarist Nate Dizco, één van de meest 
veelbelovende talenten in de Am-
sterdamse funkscène. “Zo vonden 
we een manier om onze dagelijkse 
inspiraties en frustraties uit te druk-
ken. We maken muziek om te bewe-
gen en met mensen te verbinden.”
Zondagmiddag 2 juli om 16.00 uur 
is de ‘grande finale’ met de Kosmo-
sis bigband onder leiding van Joost 
Dieho. De muzikale inspiratie van 
Kosmosis is waarlijk kosmisch en 
breed te noemen. Op het repertoi-
re staan mooie subtiele swingende 
Braziliaanse stukken, maar ook latin, 
afro, jazz-rock, fusion en funk. De 
18-mans band speelt net zo graag 
een snelle frevo of samba uit Bra-
zilië als een vettige funkgroove van 
Herbie Hancock, een fraaie jazzbal-
lad van Pat Metheny of een stevig 
stukje latin van Paquito D’Rivera. 
Het weekend belooft opnieuw een 
muzikaal feest te worden, mede ge-
organiseerd door KCA en cultureel 
café Bacchus. Op de Nieuwe Meer, 
Stommeerweg 2 (pontje over). Toe-
gang: uw gift.

Bacchus sluit seizoen af 
met The Lasses vrijdag!
Aalsmeer - De afsluiter van het 
seizoen bij cultureel café Bacchus 
wordt vrijdag 30 juni verzorgd door 
de twee vrouwen van The Lasses! 
Sophie Janna en Margot Merah 
hebben hun sporen in de folk en 
roots ruimschoots verdiend. Sophie 
en Margot ontmoetten elkaar vijf 
jaar geleden bij een Ierse sessie in 
Amsterdam. Sindsdien zingen ze sa-
men alsof ze zussen zijn en hebben 
een geweldig repertoire van liedjes. 
Verhalen over liefde, dood en ande-
re ellende worden gebracht zonder 
pretentie, maar vol humor en mu-
zikaliteit. De Ierse en Amerikaanse 
folktradities hebben duidelijk hun 
stempel gezet op de liedkeuze én 
op het eigen werk van The Lasses. 

The Lasses stonden dit jaar en vo-
rig jaar op een hele reeks podia in 
binnen- en buitenland, spelen elk 
voorjaar een paar weken in Ameri-
ka en doen elk najaar een tour langs 
Nederlandse kerkjes, folkclubs en 
huiskamers. Onlangs brachten ze 
hun derde album uit, live opge-
nomen bij de Parel van Zuilen in 
Utrecht. Met een bijzonder repertoi-
re aan liedjes en twee heel verschil-
lende, maar geweldig bij elkaar pas-
sende stemmen brengen The Las-
ses folk zoals het is bedoeld: zonder 
pretentie, rechtstreeks uit het hart, 
met grote muzikaliteit. Bacchus in 
de Gerberastraat open vanaf 21.00 
uur. Entree: Uw/jouw Gift Let op! Dit 
concert is op vrijdagavond!

Jaarlijks uitje voor jong en oud
Bandjesavond: Superdruk 
en prima verlopen!
Aalsmeer - De bandjesavond op 
het Raadhuisplein is zaterdagavond 
24 juni prima verlopen. Het feest 
met de band Soul Solution en dj’s 
kwam rond tien uur in de avond 
op gang en naarmate de tijd ver-
der ging werd het steeds voller en 
voller op het plein in het Centrum. 
Bandjesavond begint veelal met be-
zoek van de wat ‘ouderen’ die er 
een soort gezellige reünie van ma-
ken. De kinderen gaan veelal mee 
en ook zij vermaken zich prima. La-
ter op de avond komen de jongeren 
en zij kwamen massaal deze avond. 
Het hele plein stond mutje vol.
Vorig jaar was het ook bijzonder 
druk en waren er eigenlijk te wei-
nig barren en lange rijen bij de ver-
koop voor munten. Hier had de or-
ganisatie lering uitgetrokken, al-
les verdubbeld en dit verliep pri-
ma. Nergens lange rijen. De band 
bracht een gevarieerd repertoire in 
het soul-genre en deze muziek werd 
gewaardeerd. Voor het podium werd 
zelfs volop gedanst. Heel geslaagd 
de bandjesavond en nagenoeg zon-
der wanklank verlopen, zo meldt de 
organisatie. Ook de politie is tevre-
den. “Heel gemoedelijk.” Wel zijn er 
meerdere meldingen binnen geko-
men over geluidsoverlast.

Lantaarnpaal uit grond
De agenten van het korps Aalsmeer 
en Uithoorn beleefden een drukke 
zaterdagavond en -nacht, want in 
Uithoorn vond het Amstelland Festi-
val plaats, dat eveneens veel bezoe-
kers welkom mocht heten. Na de 
evenementen volgde een best druk-
ke nachtdienst. Er is een lantaarn-

paal uit de grond gereden. Verder-
op werd het voertuig aangetrof-
fen. Er zijn gelukkig geen slachtof-
fers gevallen. Ook is een scooterrij-
der aangehouden die teveel alcohol 
gedronken bleek te hebben. Het rij-
bewijs van de bestuurder is ingevor-
derd.

Alcoholcontrole
Bezoekers aan de bandjesavond 
krijgen altijd de aanrader om voor-
al lopend of per fiets naar het cen-
trum te komen. Buiten de beperkte 
parkeergelegenheid is een alcohol-
controle door de politie tijdens deze 
avond bijna wel een traditie te noe-
men. En deze controle is zaterdag-
avond ook weer gehouden. Op de 
N196 hebben 140 bestuurders moe-
ten blazen. Slechts één bestuurder 
had teveel alcohol gedronken en 
heeft een proces-verbaal gekregen.

KWF Aalsmeer
De bandjesavond werd georgani-
seerd door café-bar Joppe, bar-
restaurant de Praam en de restau-
rants Het Wapen van Aalsmeer en 
De Jonge Heertjes in samenwer-
king met Meer Aalsmeer. Een deel 
van de opbrengst gaat geschonken 
worden aan KWF Aalsmeer, om-
dat de geplande Spinning Estafet-
te deze dag geen doorgang kon vin-
den vanwege de ontbrekende be-
langstelling. Bezoekers is ook ge-
vraagd hun overgehouden muntjes 
te deponeren in de speciaal hiervoor 
neergezette collectebussen. Deze 
opbrengst en de hoogte van de gift 
wordt later bekend gemaakt.
Foto: www.kicksfotos.nl

Vrijdag en zondag livemuziek
Lenny Kravitz undercover 
en AJ Plug in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend 
staan er weer klinkende namen op 
het muzikale menu van The Shack. 
Vrijdag 30 doen leden van onder an-
dere Van Dik Hout en Moke een tri-
bute aan Lenny Kravitz, en zondag-
middag krijgt The Shack bezoek 
van Klaas en Sandra van de band 
AJ Plug samen met Roel Spanjers 
(Normaal) in een semi-akoestische 
setting. En bij mooi weer speelt dit 
trio uiteraard op het terras. Vrijdag 
30 juni: Het concept van de under-
coversessies in The Shack is inmid-
dels welbekend. Artiesten uit veelal 
bekende Nederlandse bands bren-
gen in een speciaal samengestel-
de muziekformatie een spectaculai-
re ode aan ‘de muzikale groten der 
aarde’. Kwaliteitscovers dus en ui-
teraard mag Lenny Kravitz niet ont-
breken in dit rijtje. Deze vrijdag dus 
een eerbetoon aan deze rasartiest. 
Niemand minder dan Ben Kribben, 
bassist van Van Dik Hout, is samen 
met een stel té gekke muzikanten, in 
het indrukwekkende repertoire van 
deze talentvolle zanger en gitarist 
gedoken. Die bekende en lekkere 
rauwe rocksound zullen terug horen 
zijn in zijn allergrootste hits als: Are 
You Gonna Go My Way, Always on 
the Run, Let Love Rule en vele ande-
ren. Bassist Ben Kribben brengt de-

ze ode samen met Sander Geurts op 
zang, Rob Klerkx (Moke) op drums, 
Ruard Sanders op gitaar en Patrick 
van Herrickhuyzen op toetsen. 
Zondag 2 juli staan er wederom drie 
voortreffelijke muzikanten in The 
Shack! Klaas en Sandra zijn in The 
Shack bekend van die fantástische 
band AJ Plug en ook Roel Span-
jers, die onlangs nog samen met 
Frédérique Spigt op het Shack-po-
dium stond, is inmiddels een graag 
geziene muzikant in The Shack. De 
krachtige rauwe vocalen van San-
dra, het prachtige akoestische gi-
taarspel van Klaas en toetsenvirtu-
oos Roel Spanjers zijn een geweldi-
ge match en dat gaan ze laten ho-
ren in een bijzonder mooie akoes-
tische setting waarin vele bekende 
songs voorbij komen uit verschillen-
de genres! The Shack is thé place to 
be voor de allerbeste live-acts, dus 
zorg dat je ze niet gaan missen!
Vrijdag 30 juni is The Shack 
open vanaf 20.30 uur en de Len-
ny Kravitz tribute begint om 22.00 
uur. De entree is 8 euro. Zon-
dag 2 juli open om 15.00 uur en 
AJ Plug & Roel Spanjers begint 
om 16.00 uur. Voor het program-
ma en info: www.the-shack.info                                                                                                                                             
Adres: Schipholdijk 253b in Oude 
Meer.   

André Hazes Jr., Maan en 
René Froger in Feestweek
Aalsmeer - Steeds meer namen 
worden bekend gemaakt van arties-
ten die komen optreden tijdens de 
Feestweek van 3 tot en met 9 sep-
tember op het Praamplein. Zo pre-
senteert de organisatie op donder-
dag een mix van Aalsmeers en niet-
Aalsmeers talent en gaan onder an-
dere de spots aan voor André Ha-
zes Jr., de 3 J’s en winnares Maan 
van The Voice. Op vrijdag wordt een 
After Summer Party gehouden en 
deze avond wordt muzikaal opge-
luisterd door Ali B. en Broederlief-
de. Zaterdag staat een Back to the 
Après Ski party op het programma 
en komt René Froger en Stef Ekkel 
naar Aalsmeer en kan genoten wor-
den van Q Music foute uur live. Op 
woensdag worden weer bands in 
het voetlicht gezet, maar hierover is 
de organisatie nog in beraad. Deze 
dag vindt ook weer de Rabo Kinder-
middag plaats, donderdag is de tent 

overdag voor de Stichting Dag van 
de Leven en vrijdag krijgen senioren 
een gezellige, gratis middag aange-
boden. 
De feestweek begint zondag met 
een tentdienst, maandag gaat SPIE 
de tent op z’n kop zetten met een 
sportief spel voor de volgorde van 
de Pramenrace en dinsdag staat zo-
wel in de middag als ’s avonds in het 
teken van het nostalgische filmfes-
tival. 
Kaarten voor de donderdag-, vrij-
dag- en zaterdagavond kosten net 
als vorig jaar 17,50 euro per stuk, 
een ticket voor de woensdagavond 
is te koop voor 5 euro. Wie van plan 
is alle avonden te gaan, kan het 
beste een passe-partout aanschaf-
fen à 47,50 euro. Wacht hier niet te 
lang mee, deze toegangskaart voor 
drie avonden is in trek. Kijk voor 
meer informatie en het reserveren 
van kaarten op www.feestweek.nl. 

Film ‘Jacky’ in 
de bioscoop
Aalsmeer - De bioscoop in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade presenteert ook de komen-
de weken weer een gevarieerd film-
programma. De jeugd kan gaan ge-
nieten van ‘Bibi & Tina: Jongens te-
gen de meiden’, ‘Casper & Emma de 
bergen in’, ‘Sing’ en ‘Verschrikkelijke 
Ikke’. Voor oudere jongeren en vol-
wassenen draait de bios ‘Brimsto-
ne’, ‘La La Land’, ‘Moonlight’, ‘Pira-

tes of the Caribbean: Salazar’s Re-
venge’ (3D), ‘Transformers: The Last 
Night’ en het mooie drama ‘Jac-
kie’. Als John F. Kennedy wordt ver-
moord zijn de ogen van de hele na-
tie gericht op haar: Jackie Kennedy. 
Zij moet, tijdens haar rouw, zich ui-
terlijk sterk houden om het land ge-
rust te stellen. In de film wordt Jac-
kie gevolgd in de vier dagen na de 
moord op haar man. Te zien zondag 
2 en woensdag 5 juli vanaf 19.45 
uur. Kijk voor meer informatie en het 
reserveren van tickets op www.bios-
coopaalsmeer.nl. 

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

KOOPJE:

AANBIEDING:

TIP:

Westerngitaar 
'Motion'  € 129,-

Gitaarstatief
'Stagg'  € 10,95

Elektrische gitaar
SX (strat)  € 165,-

Heel veel gitaren voor 
kinderen (3/4 + 1/2)





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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
29 juni 2017

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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

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

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende ziens-
wijzen. 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 vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

liseren van maximaal 55 woningen met bijbehorende buiten-
ruimte voor mensen die, in meer of mindere mate, zorg en/of 
beschutting nodig hebben, maar niet meer in een verzorgings-
tehuis terecht kunnen of willen.

Inzage vanaf 27 juni 2017
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter inzage 
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer en in het raadhuis van de ge-
meente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de 
gemeente.

Bezwaar/Beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Rietwijkeroordweg 8, 1432 JE (Z-2017/031402), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 
voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een bestaan-
de bedrijfswoning

- Hornweg naast 178 (Sectie B nr. 9577) (kavel 2), 1432 GS 
(Z-2017/031473), het afwijken van het bestemmingsplan 
t.b.v. het oprichten van een woonhuis en het aanleggen 
van een in- en uitrit

- Machinetocht (ter hoogte van Machineweg 18) (Z-
2017/031134), het vervangen van een houten voetgan-
gersbrug over de Machinetocht door een houten brug met 
stalen liggers

- Machineweg (Sectie B. nr. 9577) (kavel 7), (Z-
2017/031920), het plaatsen van een tijdelijke woonunit

- Anne Frankstraat 64, 1433 PM (Z-2017/031918), het her-
stellen van een door brand beschadigde woning 

- Anne Frankstraat 21, 1433 PJ (Z-2017/031968), het plaat-
sen van een dakkapel

- Witteweg 4, 1431 GZ (Z-2017/032085), het plaatsen van 
een reclame-uiting aan de gevel van het bedrijfspand

- Uiterweg achter 164, 1431 AS (Z-2017/032283), het lega-
liseren van een eerder geplaatste bergkist

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

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. 
- Zandoogjestraat 9, 1432 NK (Z-2017/023880), het plaat-

sen van een overkapping van de carport van de woning. 
Verzonden: 20-06-2017

- Zandoogjestraat 7, 1432 NK (Z-2017/021119), het plaat-
sen van een overkapping. Verzonden: 20-06-2017 

- Mijnsherenweg 41, 1433 AP (Z-2017/019214), het uitbrei-
den van een kassencomplex. Verzonden: 20-06-2017

- Ringvaartzijde 50, 1431 CM (Z-2017/016722), het reali-
seren van een overkapping in de achtertuin. Verzonden: 
21-06-2017

- Zwarteweg 100, 1431 VM (Z-2017/017883), het aanleggen 
van een 2e in- en uitrit aan de westkant van het perceel. 
Verzonden: 22-06-2017

- Uiterweg achter 302 A, 1431 AW (Z-2017/012006), het 
legaliseren van inrichting werkplaats-botenstalling. Ver-
zonden: 22-06-2017

- Vlinderweg 152, 1432 MS (Z-2017/016541), het plaatsen 
van een schutting/geluidswal aan de zijkant van de wo-
ning. Verzonden: 14-06-2017
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  Vervoerregio Amsterdam

  BEHANDELSTUKKEN

20.20 R-10 Jaarstukken AM Match
20.35 R-11 Voorschoolse voorzieningen Aalsmeer
20.50 R-12 Fase 2 ‘Het huis der gemeente’
21.20 R-13 Uitvoeringsprogramma Werken 
  Buitenruimte Aalsmeer 2017-2018
21.40  Schorsing
21.50 R-14 Lentenota 2017
23.10  Vragenkwartier

  SLUITING

RAADSVERGADERING DONDERDAG 6 JULI 2017
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 6 juli 2017, 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 
20.00 uur.

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 Vaststellen fractiebudgetten 2016/2017 
  (onder voorbehoud)
 R-3 Nota Verbonden Partijen
 R-4 Vaststellen bestemmingsplan 
  ‘Aalsmeer Dorp’

  BEHANDELSTUKKEN

20.05 R-5 Lentenota 2017
21.15 R-6  Vaststellen bestemmingsplannen ‘2e 
  herziening Woonarken - Uiterweg 419’ 
  en Woonarken - Oosteinderweg 319
21.45 R-7 Vaststellen bestemmingsplan en 
  beeldkwaliteitsplan ‘Royal Terra Nova’
22.15 R-8 Structuurvisie Landelijk Gebied Oost
22.45 R-9 Vergadering Regioraad Vervoerregio 
  Amsterdam van 11 juli 2017
23.00  Vragenkwartier

  SLUITING
 

ONTWERP DETAILHANDELSNOTA GEMEENTE AALSMEER
Het college heeft op 13 juni ingestemd met het vrijgeven voor 
inspraak van de ontwerp-detailhandelsnota Aalsmeer. Deze 
nota is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen bij het be-
palen van de gewenste detailhandelsontwikkelingen in Aals-
meer en dient als toetsingskader voor toekomstige ontwikke-
lingen. Daarnaast biedt de nota marktpartijen de gelegenheid 
om in te spelen op kansen die vanuit Aalsmeer geboden wor-
den. In de nota wordt verder beschreven welke instrumenten 
de gemeente beschikbaar heeft om uitvoering te geven aan 
het beoogde beleid. 

Ter inzage
De ontwerp-detailhandelsnota ligt ter inzage van 29 juni 
t/m 9 augustus 2017. Voordat het college van B&W een de-
finitief besluit neemt, wil zij graag belanghebbenden raad-
plegen alvorens het nieuwe beleid aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming voor te leggen. De bijbehorende documenten 
kunt u inzien op deze website, op pagina www.aalsmeer.nl/
detailhandelsnota of bij de balie Bouwen en Vergunningen in 
het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer 
(openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tus-
sen 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur) of 
bij de balie Bouwen en Vergunningen van het Raadhuis in 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen (openings-
tijden: maandag, dinsdag, woensdag tussen 08.30-15.30 uur, 
donderdag tussen 08.30-16.30 uur en vrijdag tussen 08.30-
12.30 uur). 

Zienswijzen indienen
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder een 
zienswijze betreffende dit onderwerp kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer onder 
vermelding van zaaknummer: Z-2017/029115. Een zienswij-
ze indienen kan door schriftelijk te reageren naar het col-
lege van B&W, postbus 25, 1430 AG Aalsmeer of via de mail:  
info@aalsmeer.nl. In de door u ondertekende zienswijze ver-
meldt u in ieder geval uw naam, adres, datum van indienen, 
ondertekening, het Zaaknummer en een onderbouwing.

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL 
- CYCLAMENSTRAAT 70 EN HORTENSIALAAN 53-55 
(ZUIDERKERK), AALSMEER (Z-2017/024609)

Burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat tussen de gemeente Aalsmeer en Tupla Vastgoed B.V. een 
overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met betrekking 
tot het in ontwikkeling brengen van de locatie Cyclamenstraat 
70 en Hortensialaan 53-55 (Zuiderkerk) in Aalsmeer. De ge-
meente is bereid om mee te werken aan een wijziging van 
het bestemmingsplan ‘Stommeer’ ten behoeve van de sloop 
van de bestaande bebouwing, muv het kerkgebouw, en het rea 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Śliwakowski P. 24-10-1998 19-06-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Maarse T.A. 29-02-1996 19-06-2017

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 burgerza-
ken 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 29 JUNI 2017
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 29 juni 2017, 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 
20.00 uur. 

Rond 21.30 uur zal tijdens een schorsing burgemeester 
Nobel de certificaten uitreiken aan de deelnemers van de 
cursus Politiek Actief

20.00  Voorafgaand aan de raadsvergadering 
  wordt stilgestaan bij het overlijden van 
  oud-raadslid, de heer J.D. Lok. De heer Lok 
  heeft gedurende de periode 1973 tot 1977 
  deel uitgemaakt van de gemeenteraad van 
  Aalsmeer namens de fractie Protestants 
  Christelijke Groep en van 1978 tot 1982 
  namens de CDA-fractie.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.05 R-1 1.  Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 23 mei 2017

  HAMERSTUKKEN

20.10 R-2 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Vervolg op volgende blz.



Officiële Mededelingen
29 juni 2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mijnsherenweg 59, 1433 AP (Z-2017/028770), maatwerk-

voorschrift voor het glastuinbouwbedrijf
- Mijnsherenweg 16, 1433 AS (Z-2017/022197), het vast-

stellen van maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit Mili-
eubeheer voor het glastuinbouwbedrijf Van Scholte Orchi-
deeën

Ingetrokken omgevingsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Molenpad 2, 1431 BZ (Z-2014/062284), het wijzigen van 

brandscheidingen. Verzonden: 26-06-2017. De vergun-
ning, bekend onder Z-2014/052750 wordt gedeeltelijk in-
getrokken.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 

toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Stommeerkade 65, 1431 EL (Z-2017/026145), het plaatsen 

van een tijdelijke woning. De beslistermijn is verlengd met 
zes weken.

- Jan Lunenburg Oever 5(Sectie D nr. 7170, kavel 11), (Z-
2017/025241), het oprichten van een boothuis. De beslis-
termijn is verlengd met zes weken.

- Jan Lunenburg Oever 5 (Sectie D nr. 2309, kavel 16), (Z-
2017/025183), het oprichten van een woonhuis. De be-
slistermijn is verlengd met zes weken.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 249 E, 1432 CM (Z-2017/019078), het 

afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. schoonheids-
salon en het organiseren van een kleinschalige high-tea 
en bijeenkomsten en werk- of werkzaamheden uitvoeren. 
Verzonden: 21-06-2017. 

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:
- Het plein bij Zijdstraat 21 (Z-2017/029491), Proef Aals-

meer op 14 juli 2017, ontvangen 9 juni 2017

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-2017/021635), Bandjesavond op 24 juni 

2017, verzonden 22 juni 2017

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Speelpleintje naast Ketelhuis 56 (Z-2017/030642) “Kuil 

Rond de Schoorsteen” Buurt BBQ, Burendag op 23 septem-
ber 2017, melding akkoord 20 juni 2017.

- Jac. P. Thijssenlaan 10 (Z-2017/030518), Zomerfeest Soli-
doe op 12 juli 2017, melding akkoord 21 juni 2017

- op het grasveld bij Apollostraat (Z-2017/029282), straat-
feest met alle buren op 30 juli 2017, melding akkoord 21 
juni 2017

- Ad Verschueren plein, 1433KJ (Z-2017/027729), Pleincon-
cert Flora op 10 juli 2017, melding akkoord 22 juni 2017

- Zuiderpark (Z-2017/032244) straat BBQ met Volleybal en 
kleine straatspellen op 23 september 2017, melding ak-
koord 27 juni 2017

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

TER INZAGE
t/m 20-07-17 De vastgestelde bestemmingsplannen 3e her-

ziening Woonarken- Uiterweg 159 (plani-
dentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-VG01) 
en ‘4e herziening bestemmingsplan Woonar-
ken - Uiterweg 154 (planidentificatiecode NL. 
IMRO.0358.11F-VG01) met bijbehorende stuk-
ken

t/m 27-07-17 Met ontwerp bestemmingsplan “Green Park 
Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan Zuid-
Oost” met bijbehorend ontwerp exploitatie-
plan en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken.

t/m 09-08-17 Ontwerp-detailhandelsnota gemeente Aals-
meer

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Nieuw meet & greet evenement
‘Rank en Slank’ in Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Rank en Slank’ is een 
nieuw meet & greet-evenement 
voor eigenaren van klassieke hou-
ten zeilboten. Dit evenement wordt 
georganiseerd door enkele klassie-
ke zeilbotenliefhebbers voor eige-
naren van mooie scherpe jachten 
van de Westeinderplassen en omge-
ving. De vloot zal bestaan uit onder 
andere internationale meterklasse, 
scherenkruisers, nationale klasse en 
Zweedse eenheidsklasse.  Tevens 
zullen er nog enkele historische au-
to- en salonbootjes te bewonderen 
zijn. De meesten gebouwd en ont-
worpen voor 1965. Enkele schepen 
zijn meer dan 80 jaar oud. Deze ont-
moeting vindt plaats op zaterdag 8 
juli op locatie Fort Kudelstaart  van 
11.00 tot 20.00 uur. Geïnteresseer-
den zijn welkom om de boten te be-
kijken. Het onderling informatie uit-
wisselen over de historie en bijzon-
derheden van de boten maakt voor 
velen van deze bijeenkomst  een in-
teressante ontmoeting. Er wordt 
een pas gerestaureerd schip ge-
doopt  en voor alle deelnemers aan 

‘Rank en Slank’ is er een barbecue. 
De organisatoren Peter van Klink en 
Jaap van der Weijden hopen op een 
mooie collectie schepen en een ge-
zellig nautisch dagje.

Feestweek in Kudelstaart
Gezellige braderie, drukte 
op familiedag
Kudelstaart – De jaarlijkse bra-
derie vond woensdag 21 juni weer 
plaats in en rond het winkelcentrum 
in Kudelstaart. Over de opkomst 
geen klagen op deze langste dag 
van het jaar, er mochten veel bezoe-
kers welkom geheten worden. Met 
name aan het einde van de middag 
en de avond was het druk en soms 
zelfs voetje voor voetje lopen. Van 
alles werd te koop aangeboden, van 
kleding en schoenen tot speelgoed, 
inclusief de populaire spinners. Aan 
de jeugdige bezoekers was zeker 
gedacht.  Clown Kees was er net als 
vorig jaar weer en hij wist de kin-
deren prima te vermaken. Ook was 
er een draaimolen voor de kleintjes, 
voor de iets grotere de ‘trampoline-
springer’ en de jongens en meisjes 
konden zich laten schminken. Uiter-
aard waren er ook allerlei hapjes en 
drankjes, het ijs van Gijs vond gretig 
aftrek! Maar ook op het horecaplein 
was het gezellig druk met muziek 
van dj Jan Springintveld en een op-
treden van de Amsterdamse zanger 
Danny. Ook turnsters en twirsters 
van SV Omnia waren aanwezig en 
verzorgden een spectaculaire show. 
In de ruim honderd kramen was ook 
ruimte gemaakt voor de plaatselijke 
verenigingen. Onder andere nodig-
de het Show- en Jachthoornkorps 
Kudelstaart de braderie-bezoekers 
uit om eens lekker te trommelen 
en/of geluid te krijgen uit de grote 
trombone. De braderie was onder-

Zaai: Coachtraject voor 
startende ondernemers
Aalsmeer - Zaai Aalsmeer heeft als 
doel om startende ondernemers in 
de Gemeente Aalsmeer te helpen 
succesvol te ondernemen. Dit wordt 
gedaan door coaching en mentor-
classes aan te bieden en door star-
ters te verbinden met elkaar en met 
het bestaande lokale MKB. Door nu 
in startende ondernemers te inves-
teren (te zaaien), kunnen onder-
nemers succesvol groeien. Dit ver-
sterkt de lokale en regionale eco-
nomische structuur, zodat de he-
le gemeenschap kan oogsten. 
Met Zaai Aalsmeer helpen de Ge-
meente Aalsmeer, Ondernemend 
Aalsmeer en de Rabobank Regio 
Schiphol startende ondernemers 
met het groeien van hun onderne-
merschap. Ook vijf startende onder-
nemers uit Uithoorn kunnen nu met 
Zaai Aalsmeer meedoen. Individu-
ele coaching, intervisie in groepen, 
mentorclasses van Aalsmeerse on-
dernemers en een masterclass: dat 
is Zaai Aalsmeer.

Vitaliteit en modernisering
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: “Starters zijn van belang 
voor de vitaliteit en modernisering 
van de Aalsmeerse economie. Ze-
ker in een beginperiode van een be-
drijf is het van belang dat onderne-
mers met elkaar in verbinding ko-
men en elkaar weten te vinden en 
inspireren. Ze brengen vernieuwing. 

Daarom willen we startende bedrij-
ven ondersteunen.”

Selectiecriteria
Voor Zaai Aalsmeer 2017 gelden de 
volgende selectiecriteria. Ben jij een 
startende ondernemer of ZZP’er 
(0-3 jaar bezig) en gevestigd in de 
Gemeente Aalsmeer (of Uithoorn) 
en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel? Ben jij de ideeën-
fase voorbij en heb je met je pro-
duct of dienst de eerste klanten bin-
nen en/of omzet behaald? Ben jij 
op zoek naar kennis en vaardighe-
den over ondernemerschap en uit-
breiding van je netwerk? Ben je be-
reid je commitment, tijd en energie 
aan Zaai te geven in de vorm van je 
aanwezigheid bij alle coachsessies 
en mentorclasses, actieve deelname 
aan de onderlinge intervisie, het ma-
ken van de opdrachten, het bezoe-
ken van de verschillende aangereik-
te netwerkevents en de ledenavon-
den van Ondernemend Aalsmeer? 
Ben je professioneel, ambitieus, ini-
tiatiefrijk, doel- en resultaatgericht 
en minimaal 24 uur per week werk-
zaam aan je ondernemerschap?

Maximaal twintig ondernemers
Geef je dan op voor het Zaai coach-
traject. Er worden maximaal twintig 
ondernemers geselecteerd om deel 
te nemen. Aanmelden kan via www.
zaaiaalsmeer.nl

Nieuwendijk trakteert: 
Nissan Qashqai is jarig!
Uithoorn - De Nissan Qashqai be-
staat 10 jaar! En is al die jaren de 
bestverkochte crossover in Europa. 
Nissan Nieuwendijk viert het tienja-
rige succes van de populaire Qas-
hqai deze zomer.

Gratis auto wassen
Qashqai-rijders kunnen bij de dea-
ler in Uithoorn langskomen om hun 
auto gratis te laten wassen. Elke za-
terdag in juli tussen 10.00 en 15.00 
uur laten de medewerkers van Nieu-
wendijk elke Qashqai weer glanzen.  
De verjaardag van de populairste 
crossover gaat gepaard met roy-
aal voordeel. Dit voordeel betreft 
maar liefst vijfduizend euro bij aan-
schaf van een nieuwe Nissan Qas-
hqai. Hierdoor is het nu mogelijk al 
voor 22.450 euro in een gloednieu-

we Qashqai te rijden.

Ultiem genieten aan de Poel
Als kers op de taart maken kopers 
van een nieuwe Qashqai kans op 
een luxe culinaire verrassing. Wie 
voor 1 september kiest voor een 
nieuwe Qashqai maakt een goe-
de kans op een exclusief 6-gangen 
diner met bijpassend wijnarrange-
ment voor twee personen bij Aan de 
Poel. Dit met twee Michelin sterren 
bekroonde restaurant bestaat net 
als de Qashqai tien jaar, dus dat be-
tekent dubbel feest.
Wie wil profiteren van deze feestelij-
ke voordelen is van harte welkom bij 
Nissan Nieuwendijk, Zijdelweg 53 in 
Uithoorn. Kijk voor meer informatie 
op www.nissan-nieuwendijk.nl of 
bel 0297-563044.

Kudelstaart Kulinair, beachvolley-
baltoernooi, spelletjesmiddag en 
een familiedag met touwtrekken en 
onder andere eieren gooien/van-
gen.  Voor kinderen stonden sjoel-
bakken klaar en zij konden zich la-
ten schminken. Er wordt teruggeke-
ken op een geweldige feestweek en 
eveneens super (zonnig) weer. Vol-
gend jaar zeker weer!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Tijdens de eerste bijeenkomst over Westeinderhage was de belangstelling erg groot

Op 10 juli in De Spil Kudelstaart
2e Participatiebijeenkomst 
over Westeinderhage
Aalsmeer - De gemeente organi-
seert samen met Van Omme & De 
Groot Projectontwikkelaars en Bou-
wers een tweede participatiebijeen-
komst over Westeinderhage. De ge-
meente heeft met dit bedrijf een in-
tentieovereenkomst gesloten om 

te gaan onderzoeken of Westein-
derhage ontwikkeld kan worden 
tot een woningbouwlocatie. De bij-
eenkomst is op maandag 10 juli van 
19.30 tot 21.00 uur in kerkgebouw 
De Spil aan de Spilstraat 5 (zijweg 
Bilderdammerweg) te Kudelstaart.

Tijdens deze tweede participatiebij-
eenkomst worden de resultaten be-
kend gemaakt van het onlangs ge-
houden verkeerskundige (kente-
ken)onderzoek. 
Tevens worden stedenbouwkundi-
ge verkavelingsideeën en principes 
gepresenteerd over de wijze waarop 
de nieuwbouwwijk op de bestaande 
omgeving mogelijk kan aansluiten. 
De organisatoren van de bijeen-
komst zijn benieuwd naar de ideeën 
en suggesties die bewoners hebben 
over beide onderwerpen. 
Het gebied Westeinderhage is cir-
ca 8 hectare groot en ligt tussen 
de Herenweg en de Bilderdammer-
weg. In het verleden hebben hier 
tuinbouwkassen gestaan. Na sloop 
hiervan is het gebied nu groten-
deels in gebruik als weiland. 
Al in 2002 zijn er door vastgoedon-
derneming Phanos plannen ont-
wikkeld om in dit gebied woning-
bouw te ontwikkelen. Na het faillis-
sement van Phanos in 2012 en de 
vastgoedcrisis was Westeinderhage 
als woningbouwlocatie tijdelijk bui-
ten beeld geraakt.

Startnotitie
Uiteindelijk worden alle onderzoe-
ken en de resultaten van de par-
ticipatie verwerkt in een startnoti-
tie. Deze startnotitie wordt ter inza-
ge gelegd, zodat belangstellenden 
hierop kunnen reageren. Vervol-
gens wordt de startnotitie met alle 
inspraakreacties ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

deel van alweer de derde Feestweek 
in Kudelstaar waarin tot en met zon-
dag 25 juni diverse activiteiten zijn 
georganiseerd met een kienavond, 
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Project voor Kunstroute Aalsmeer
Kunstploeg zoekt tijdelijk 
thuis voor kabouters
Aalsmeer - Al deze kabouters zoe-
ken tijdelijk een onderkomen bij kun-
stenaars, knutselaars, versierders, 
verzorgers, verbeteraars en creatie-
velingen die niet bang zijn om deze 
kabouter een make over van jewelste 
te geven. De kabouters zijn nu nog 
gehuisvest bij De Kunstploeg, maar 
zij vertrekken het liefst op 1 juli nog 
naar een beter onderkomen. De tij-
delijke adoptie is onderdeel van een 
nieuw community-kunstwerk van de 
Kunstploeg voor de Kunstroute. De 
Kunstploeg vraagt deelnemers om 
een brommerige kabouter of een wat 
naïeve kabouter om te vormen tot 
een kunstwerk. Deelnemers krijgen 
daarom de opdracht om de kabou-
ter te bewerken in de stijl van een 
door de deelnemers geliefd schilde-
rij, foto, patroon, verenkleed, woor-
den, tatoeages, Aboriginalmotief of 
traditioneel Afrikaans. Helden ver-
beelden mag natuurlijk ook en ka-

bouters die wonderen verrichten is 
helemaal mooi. Het gaat De Kunst-
ploeg om kabouters die straks stra-
len zoals nooit tevoren, maar dan wel 
in een stijl die de deelnemer past. 
De onderliggende vraag is natuurlijk 
waarom juist deze kabouter met de-
ze looks op de wereld is? Al die ka-
bouters bij elkaar moeten een kunst-
werk opleveren dat niet alleen tot de 
verbeelding spreekt, maar tegelijker-
tijd de diversiteit van de Aalsmeerse 
samenleving laat zien. Het project is 
onder meer mogelijk gemaakt door 
de gemeente Aalsmeer en door de 
Rabobank. 
De eerste ophaaldag is aanstaande 
zaterdag 1 juli tussen 14.00 en 16.00 
uur bij het atelier van Karin Borgman 
aan de Uiterweg 185. Aanmelden 
voor dit project kan via e-mail De-
Kunstploeg@Xs4all.nl. Verder is De 
Kunstploeg te volgen op www.De-
Kunstploeg.nl en via Facebook.

Populaire live-acts, bekende dj’s
Zaterdag Vogelvrij Festival
Amstelhoek - Aanstaande zater-
dag 1 juli is weer het Vogelvrij Festi-
val op het Fort bij Uithoorn! De po-
pulairste live-acts en de bekendste 
dj’s maken er zaterdag één groot 
vogelvrij feest van. Van de meest zo-
merse house tot de lekkerste urban, 
van springen op EDM tot stampen 
op hardstyle: Vogelvrij heeft dit jaar 
alles en is op weg naar de tweede 
uitverkochte editie op rij! De main-
stage wordt geopend door lokale 
talenten Dion, Menno Drost en Ben-
jamin Thomas. Rond etenstijd neemt 
Onbezonnen de mainstage over. Dit 
populaire feest concept komt langs 
met Jelle Slump en MC Dirtykid om 
het publiek lekker op te warmen. 
De mannelijke bezoekers krijgen 
het nog heter tijdens het optreden 
van Mia More. Al om 19.30 uur ar-
riveert de eerste live-act: Boef! Deze 
superster scoort hit na hit, het op-
treden van Boef zorgt ongetwijfeld 
voor lange rijen, dus zorg ervoor dat 
je op tijd binnen bent als je dit niet 
wilt missen. Tussen de twee live-
acts van Boef en Ronnie Flex kun-
nen de dames fladderen op de lek-

kerste muziek van Whipcream. Ron-
nie Flex wordt afgelost door Mesto. 
Mesto is de jongste telg van Spin-
nin’ Records en heeft hits met on-
der andere Martin Garrix en een 
snel groeiende schare fans die loopt 
tot in Zuid-Korea. Na Mesto maken 
Manuel & Geza er een echte show 
van! Hun show zit vol energie en is 
perfect in balans door de jarenlange 
DJ-ervaring van Geza en de speelse 
vrijheid van Manuel die zingt, danst 
en het publiek opzweept. Als Manu-
el & Geza hun dj gear hebben inge-
pakt neemt Pyrodox het stokje over. 
Met zijn explosieve performance 
krijgt het gras het zwaar te ver-
duren. Even na middernacht vindt 
het derde en laatste live optreden 
plaats waar iedereen nu al naar uit-
kijkt: Jebroer! Het Vogelvrij Festival 
wordt dit jaar afgesloten door nie-
mand minder dan Justin Mylo. Deze 
house kameraad van Martin Garrix 
vliegt de hele wereld over en brengt 
de vetste tracks uit via Spinnin’ Re-
cords. Kijk voor meer informatie en 
het reserveren van kaarten op www.
vogelvrij-festival.nl.

Kijk, luister en zing mee
The Amstel Gospel Choir 
houdt open repetitie
Amstelland - Op dinsdagavond 11 
juli houdt The Amstel Gospel Choir 
een open repetitie in Wijkcentrum 
Westend in Amstelveen van 20.00 
tot 22.30 uur. The Amstel Gospel 
Choir nodigt mannen én vrouwen 

tot 50 jaar uit voor deze open repe-
titie.
Zingen geeft plezier en is éen van 
de grootste hobby’s in Nederland. 
The Amstel Gospel Choir is een am-
bitieus koor en bestaat momenteel 

Bijzondere demonstratie in Sous-Terre
Zhou Le Sheng en het geheim 
van de Chinese schilderkunst
Aalsmeer - Zaterdag 24 juni 
heerste er een stilte in Sous-Ter-
re Aalsmeer zoals je die maar zel-
den meemaakt. Geen beklemmen-
de stilte, maar een stilte die zorgt 
voor energie. Wat is het prachtig om 
kunstenaar Zhou Le Sheng aan het 
werk te zien en het ontstaan van zijn 
kunstwerk te kunnen meemaken. 
Op flinterdun rijstpapier wordt in 
volle concentratie en beheersing de 
eerste penseelstreek neergezet en 
nog een penseelstreek en nog een 
en dan… is daar de bloem, de roos 
in volle glorie. Water en verf vormen 
een symbiose. De stelen, de blaad-
jes, de bijen, het lijkt wel toverij zon-
der show. Geen woord wordt er ge-
sproken, het gaat om het ondergaan 
van een jarenlange traditie. Met een 
mythische geboeidheid wordt er ge-
keken en komt het resultaat als iets 
onmogelijke over. Wanneer de Chi-
nese tekens - Zomer en Aalsmeer 
Bloemenmuseum - zijn gezet vol-
gen de stempels die de naam van de 
kunstenaar weergeven en wordt tot 
slot in één vloeiende beweging het 
doorschijnende papier op de werk-
tafel neer gevleid. Er volgt een glim-
lach, een buiging, het werk is klaar, 
De serene stilte eindigt met een ver-
diend applaus en alsof het een con-
cert betreft volgt er nog een toegift: 
Het schilderen van bamboe. 
Het blijkt een oefening te zijn die 
dagelijks minstens dertig minuten 
moet worden herhaald. Met vaste 
hand heerst de rust boven het pa-
pier en dan in één penseelstreek is 
daar de aquarel. Slechts een paar 
lijnen die zoveel vertellen.
Het goed kunnen beoefenen van de 
Chinese schilderkunst bestaat uit 
de kunst van de herhaling, de juis-
te beweging, penseelstreek. “Vijf-

tig jaar is er nodig om deze kunst 
te kunnen beoefenen zoals het ooit 
bedoeld is”, vertelde de kunstenaar 
eerder. De werken van Zhou Le 
Sheng - tentoongesteld in Sous-Ter-
re Aalsmeer - zijn op pure zijde be-
plakt. Bij navraag blijkt hij de enige 
kunstenaar in Nederland te zijn die 
in staat is om deze ingewikkelde en 
precieze procedure uit te voeren. 
Zhou Le Sheng is voor een aan-
tal weken vertrokken naar zijn ge-
boorteland, maar komt half augus-
tus weer terug naar zijn woonplaats 
Den Haag. Op verzoek is hij bereid 
om aan het eind van de tentoon-
stelling, die tot zondag 3 september 
duurt, nog een demonstratie te ge-
ven. Opgeven kan bij Sous-Terre. Ie-
dere zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur geopend. Bezoek ook 
de beeldentuin (vrij toegankelijk) en 
laat u vereeuwigen op de Stoel aan 
de Poel met uitzicht op de mooiste 
watertoren van Nederland.
Janna van Zon 

Zaterdag in Centrum van Aalsmeer
Historische dorpswandeling 
met de oud-burgemeester
Aalsmeer - Komende zaterdag 1 
juli staat er weer een historische 
dorpswandeling in Aalsmeer-Cen-
trum op het programma. Gids is dit-
maal oud-burgemeester Joost Hoff-
scholte. In het voorjaar en de zomer 
wordt in de dorpskern van Aalsmeer 
elke maand een dorpswande-
ling georganiseerd door het VVV-
agentschap, gevestigd in Boekhuis 
Aalsmeer. De wandeling voert deel-
nemers langs bekende Aalsmeerse 
monumenten, maar ook langs min-
der bekende punten die historisch 
gezien interessant zijn. Tijdens de 
wandeling wordt hier letterlijk bij stil 
gestaan en werpen de gidsen van-

uit hun eigen deskundigheid een 
nieuw licht op de lokale geschiede-
nis. De wandeling op zaterdag 1 ju-
li start om 11.00 uur en duurt on-
geveer vijf kwartier. Startpunt is het 
VVV-agentschap in het Boekhuis, 
Zijdstraat 12. Deelname kost 3,50 
euro en een plaats reserveren kan 
via boekhuis@boekenhof.nl of tele-
fonisch via 0297-324454.
De resterende dorpswandelingen in 
2017 vinden plaats op 29 juli, 26 au-
gustus en 30 september. Ook hier-
voor kunt u al reserveren. De dorps-
wandeling is op aanvraag ook voor 
groepen te boeken. Kijk voor meer 
informatie op www.vvvaalsmeer.nl.

Vernieling aan 
de dorpspomp!

Aalsmeer - De waterbak van de 
dorpspomp in de Dorpsstraat, hoek 
Kanaalstraat, is vernield. Vandalen 
hebben hun handen en voeten weer 
niet thuis kunnen houden. Zo jam-
mer! Maandag 26 juli is even voor 
zes uur in de ochtend deze vernie-
ling gepleegd. Omwonenden werden 
wakker van een harde knal. De poli-
tie denkt dat een vuurwerkbom naar 
de dorpspomp is gegooid door pas-
santen (lopend of op de fiets). Mo-
gelijk zijn er getuigen, zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844, anoniem via 
0800-7000 of geef het door aan de 
gemeente via 0297-387575. 

Optredens Davanti in 
Aalsmeer en Haarlem
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
29 juni, is het Aalsmeers vrouwen-
ensemble Davanti te horen tijdens 
de opening van de Westeinder Wa-
terweek. Tijdens het nieuwe mu-
ziekspektakel ‘Muziek aan de Oe-
ver’ op het Surfeiland is er ook een 
rol weggelegd voor Davanti.

Hofjesconcerten
Op zaterdag 1 juli mogen de 16 zan-
geressen meer van zichzelf laten ho-
ren tijdens de befaamde Hofjescon-
certen in Haarlem. In een groot aan-
tal Haarlemse hofjes vinden concer-
ten plaats door amateurensembles 
waarbij diverse muziekgenres aan 
bod komen. Van werken van bui-
ten de grenzen van Europa tot en 
met romantische liederen, van ei-
gentijdse popsongs tot en met mid-
deleeuwse gezangen. De Hofjes-
concerten zijn populair omdat deze 
concerten in een aantal prachtige 
monumenten met hun rustige am-
biance in het centrum van de druk-
ke Haarlemse binnenstad een unie-
ke sfeer creëren voor bezoekers en 

zangers. De Hofjesconcerten schij-
nen gevarieerder te zijn dan ooit en 
beginnen om 12.00 uur. Om 17.00 
uur worden ze afgesloten met een 
concert door The Gents. Het sche-
ma is te vinden op www.koorbien-
nale.nl/hofjesconcerten. Davanti is 
om 14.30 uur te horen in het Luthers 
Hofje, Witte Herenstraat 14. 

Lage altstem
Meer informatie over Davanti en 
haar optredens en activiteiten is te 
vinden op www.davanti.nl. Daar is 
ook te lezen dat Davanti nog ver-
sterking kan gebruiken van een la-
ge altstem. Als je interesse hebt in 
het zingen in een klein vrouwenkoor 
met overwegend A-capella gezon-
gen klassieke muziek, met gedre-
ven gezellige leden die het beste 
van zichzelf en het koor naar boven 
willen halen. Heb je zangervaring 
én tijd op dinsdagavond? Schroom 
dan niet om contact op te nemen! 
Tijdens de Hofjesconcerten is een 
goede impressie te horen van het 
repertoire.

Voorstelling ‘Peer Gynt’
Wilnis - Op midzomeravond 21 ju-
ni werd een sprookjesachtige voor-
stelling uitgevoerd door dwarsfluit-
leerlingen van Judith Glasbeek, 
dansleerlingen van Aino Merits, di-
verse special guests met viool, cello, 
piano, slagwerk en verteller Sabine 
Baptist -van Keulen. 
Een sfeervol decor, een groot or-
kest met 28 enthousiaste musici on-
der leiding van Judith Glasbeek en 
tien prachtig uitgedoste dansers 
zorgden voor een sprookjesachti-
ge voorstelling waarin de avontu-
ren van Peer Gynt werden verbeeld. 
Voor de dansers en de musici was 

het een hele leuke ervaring om met 
elkaar samen te werken. Diverse 
muziekstukken werden gespeeld uit 
de Peer Gynt suite en de Holbergs-
uite van de Noorse componist Ed-
vard Grieg, de Berceuse van Resp-
higi, de Notturno uit de Midzomer-
nachtsdroom van Mendelssohn-
Bartoldy en Cirque du Soleil van 
Dubue. Het publiek genoot van de 
mooie enscenering in de zaal van de 
Willisstee in Wilnis, die als een ech-
te theaterzaal was omgetoverd. Met 
dank aan Stichting Kunst Rond de 
Venen die deze voorstelling moge-
lijk heeft gemaakt.

Directeur Roel de Bruijn en Jurriaan Berends openen de tentoonstelling.

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

Kunstenaars van het Atelier 
onbeperkt in hun fantasie
Aalsmeer - De jongste door KCA 
georganiseerde expositie in het Ou-
de Raadhuis heeft de titel ‘Vreemde 
snuiters en rare vogels’ meegekre-
gen. En dat is een titel die de lading 
helemaal dekt. Centraal in de ex-
positie staan schilderijen, aquarel-
len, pastellen en beelden van papier 
van dieren als uilen, vogels, scha-
pen en allerlei fantasieschepsels. 
Afgelopen zaterdag werd de exposi-
tie van 12 kunstenaars van Het Ate-
lier geopend door de directeur van 
Ons Tweede Thuis Roel de Bruijn. 
Hij deed dat samen met een van de 
deelnemende kunstenaars Jurriaan 
Berends. Het Oude Raadhuis heeft 
met deze expositie een bijzonder 
loot toegevoegd aan een toch al rijk 
expositieverleden. In zijn openings-
woord refereerde De Bruijn hier aan 
door te stellen dat er met deze expo-
sitie ruimte wordt geboden aan het 
idee dat ook mensen met een be-
perking onbeperkte mogelijkheden 
hebben. “Eigenlijk zoals wij mensen 
allemaal onze beperkingen hebben”, 
stelde hij tijdens zijn toespraakje. En 
om de daad bij het woord te voe-
gen vroeg hij aan een van de deel-
nemende kunstenaars Jurriaan Be-
rends, om samen de opening uit te 
spreken en zo geschiedde. 
Aalsmeer heeft er een juweeltje bij 
gekregen. Jurriaan Berends bijvoor-
beeld werkt sinds 1997 op het atelier 
en doet dit met heel veel plezier! Hij 

werkt graag met acrylverf, ecoline, 
stift, potlood of ballpoint. Jurriaan 
vind het leuk om structuur in de verf 
aan te brengen. Dit doet hij met een 
stokje en veel verf wat resulteert in 
een kunstzinnig effect. Het liefst wil 
hij al zijn werk inlijsten, “maar dan 
hebben de andere collega’s geen 
lijsten meer!” Of Nicole Smidt. Zij is 
dol op knutselen en kliederen met 
lijm. Sinds 2016 werkt zij op het Ate-
lier, eerst parttime nu de hele week 
Haar favoriete activiteit is het ma-
ken van beelden van papier-ma-
ché. Omdat zij slechtziend is zij nog 
bezig met uitzoeken wat voor werk 
er bij haar past. En nog één van de 
twaalf kunstenaars is Carina van der 
Zaag. Tekenen en schilderen vond 
ze erg leuk om te doen en zodoen-
de werkt ze vijf hele dagen op het 
atelier. Ze maakt graag gekke beel-
den van papier-maché, zoals vogels 
en andere fantasiedieren. Ze ge-
bruikt bijvoorbeeld foto’s uit de na-
tuur als inspiratie en ze houdt van 
felle kleuren. Zo is er over elke kun-
stenaars wel iets te vertellen, maar 
nog beter is om deze kleurrijke ex-
positie gewoon te bezoeken om met 
eigen ogen te zien dat in de beper-
king zich de meester toont.
De expositie is te bezoeken tot en 
met 13 augustus. Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat is open van 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur.

Een overzicht van de kleurrijke expositie. Foto: www.kicksfotos.nl

uit 19 leden. Het koor staat onder 
muzikale leiding van Vladimir Pairel 
en repeteert wekelijks op dinsdag-
avonden in Wijkcentrum Westend. 
The Amstel Gospel Choir is een 
koor dat groeit, maar blijft op zoek 
naar nieuw zangtalent met (ontlui-
kende) zangverlangens. Swingen-
de gospels maar ook gevoelige bal-

lads staan op het programma de-
ze avond. Een repetitie van The Am-
stel Gospel Choir staat garant voor 
swingen, hard werken maar vooral 
genieten! Aanmelden hiervoor kan 
op www.amstelgospel.nl 
Uiteraard zijn geïnteresseerden al-
tijd welkom om een andere repeti-
tie bij te wonen. 
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Kunstroute, locatie Historische Tuin

Joop Kok: “Ik ga uit van 
zaken die mijzelf raken”
Aalsmeer - In aanloop naar de 
kunstroute 2017 besteedt De Nieu-
we Meerbode aandacht aan de 
deelnemende kunstenaars, loca-
tiehouders of zoals deze week aan 
Joop Kok. Hij stelt voor het tweede 
jaar de tentoonstelling in de Histori-
sche Tuin samen. Niemand zal Joop 
Kok er op kunnen betrappen dat hij 
zijn werk niet serieus neemt. Een 
mooi voorbeeld is zijn voorberei-
ding op de Kunstroute 2017, hij reist 
daarvoor - geheel op vrijwillige ba-
sis - naar meerdere plaatsen in het 
land en ontmoet dan kunstenaars 

of performers die passen binnen de 
formule die hem voor ogen staat. 
Zelf zegt hij daarover: “Ik word ge-
dwongen na te denken wat ik de 
bezoekers tijdens de Kunstrou-
te wil meegeven. Ik ga uit van za-
ken die mijzelf raken en ik ben ik er 
achter gekomen dat dit de mensen 
zijn die vanuit hun passie iets uit-
dragen. Zo was ik diep onder de in-
druk wat ik tijdens een kunstmani-
festatie in Zaanstad tegenkwam. 
Ik zal het proberen te schetsen. In 
een vrij kleine ruimte stond een tafel 
en die tafel was opgebouwd uit al-

lemaal plankjes die willekeurig wa-
ren bevestigd. Ik werd nieuwsgierig 
waar dit nu over zou gaan en ik was 
duidelijk niet de enige, met zo’n vijf-
tig mensen stonden wij rond de ta-
fel. Het ging over de onvolmaakt-
heid. De tafel met al die scheve en 
onregelmatige plankjes diende als 
metafoor waarmee de imperfec-
tie van de mens werd aangegeven. 
Het leerde ons over vergeving. Wij 
moesten de mens met al zijn fou-
ten leren aanvaarden. Meer luiste-
ren en oog hebben voor de behoef-
tes van anderen. Toen werd ons ge-

Twee superjuffen bekend 
gemaakt op de Radio
Aalsmeer - Gedurende enkele we-
ken konden Aalsmeerse en Ku-
delstaartse basisschoolleerlingen 
hun leerkracht aanmelden voor 
de titel ‘Superjuf’ of ‘Supermees-
ter’. Dat in het basisonderwijs meer 
juffen dan meesters werken, werd 
ook hier duidelijk: alle aanmeldin-
gen betroffen juffen. Vrijdag waren 
de groepen 4/5 van de Hoeksteen 
en 5/6 van OBS Samen Een te gast 
in de studio van Radio Aalsmeer. 
Zij nomineerden hun juf voor de-
ze bijzondere titel die dit jaar voor 
het eerst werd uitgereikt. De Super-
juffen van Aalsmeer zijn Merel Me-
ijdam en Jantine Kiep. De kinderen 
omschrijven hen als lief, aardig en 
ze mogen heel veel. “Het is toch een 
blijk van waardering”, aldus Merel 
Meijdam. Vince over zijn juf Jantine 
Kiep: “Ze is een erg lieve juf. Ze is 
bijna nooit boos.” De kinderen van 
juf Merel vertelden wel iets heel bij-
zonders over hun juf: “Als Juf Me-
rel haar discobroek aan heeft, zet juf 
Merel ieder heel uur hard een liedje 
op in de klas en morgen de kinderen 
een dansje doen.” Uiteindelijk gin-
gen beide juffen met een oorkonde 
naar huis. Of er volgens presenta-
trice Kim volgend jaar weer een Su-
perjuf/meester-verkiezing wordt ge-
houden? “Als het aan mij ligt wel!”

‘Halte Zwarteweg’ 
De programmamakers van Helio-
mare Dagbesteding aan de Zwar-
teweg in Aalsmeer weten week in 
week uit boeiende gasten te strik-
ken voor interviews. Deze donder-
dag gaan zij in gesprek met Walter 
Kompier. Zijn beroep is audiovisueel 
medewerker. Verder interviewen ze 
ook Timon Blijenburg. 

‘Let’s Go en ‘Sem op zaterdag’
Laurens zorgt vrijdag voor een uur-
tje met al jouw favoriete hits. Welk 
nummer wil jij graag op de radio ho-
ren? Kies je voor het favoriete lied-
je van Kim, Pina Colada van K3? Of 
ga je liever voor Lucas & Steve met 
Up Till Dawn? Laat komende week 
jouw verzoekplaatje achter op de 

Facebookpagina van ‘Let’s Go’ en 
dan zorgt Laurens ervoor dat jij vrij-
dag jouw liedje op de radio hoort. 
Dat presentator Sem van Hest een 
groot muziekliefhebber is staat bui-
ten kijf. Zelf is hij echter ook actief, 
en wel als zanger in het koor van Li-
sa Kaaijk, genaamd Lisa’s Summer-
birds. Zaterdagmiddag treden ze op 
in Haarlem, om 13.00 uur op de Kle-
venparkweg 13 en later nog in de 
beroemde Bartel Jorisstraat. Om al-
vast in de stemming te komen laat 
Sem tussen 10.00 en 12.00 al wat 
voorproefjes horen. 

‘Uur van Puur’, ‘Door de Mangel’
Annamaria Mantel interviewt maan-
dag Tessa Sterkenburg. Zij is de op-
richter van het sprekersbureau The 
Next Speaker. Volgens Annama-
ria het bureau waar de crème de la 
crème van op het gebied van nieu-
we technologie en media samen-
komt. Wie zijn de nieuwe sterren 
die we in de gaten moeten houden? 
Luister maandag 3 juli naar ‘Uur van 
Puur’, het social radio programma 
van Radio Aalsmeer. Vragen en rea-
geren via Twitter @UurvanPuur. 
Afgelopen maandag was Arnaud 
Brouwer de 176ste gast in de we-
kelijke talkshow. De meeste n zul-
len Brouwer kennen van jachthaven 
Stenhuis of anders als bestuurs-
lid van SPIE, maar Arnaud is ook 
een hele goede bekende van Zwar-
te Piet. Daarnaast doet hij nog veel 
meer, zoals bestuurslid bij Onder-
nemend Aalsmeer en de Stichting 
Aalsmeer Westeinder Promotie en 
helpt hij bij het Weekaatje en Vuur 
en Licht. Arnaud heeft ook weer 
een opvolger gevonden. De 177ste 
gast van presentatoren Mylène en 
Elbert Huijts is boxmedewerker en 
schoonmaker, maar waarschijnlijk 
is hij veel bekender als de fietser 
die naar de Noordkaap fietste. Dirk 
Raams is op maandag 3 juli te gast 
vanaf 19.00 uur in ‘Door de Mangel’. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way). 

vraagd wat wij die dag hadden ge-
daan waarvan wij achteraf dachten: 
Dat had ik zo niet moeten doen of 
anders kunnen doen. Het leek op 
een biecht en ondanks dat wij alle-
maal vreemden voor elkaar waren 
ontstond er zo een gemeenschaps-
gevoel. Niemand wilde weg, ieder-
een bleef. De beloning voor dege-
ne die ons de spiegel voorhield was 
de aandacht die hij van ons kreeg. 
Het is een gevoel dat je ook bereikt 
wanneer je met iemand een mooie 
dialoog voert. Dat is wat mij boeit. 
Ik ben altijd op zoek naar dit soort 
raakvlakken.”

Schoonheid en inventiviteit
Wat de Historische Tuin betreft, daar 
ligt volgens Joop de geschiedenis 
van Aalsmeer. “Ik vind er schoon-
heid, inventiviteit en overlevings-
drift. Via de Historische Tuin heb ik 
steeds meer oog gekregen voor de 
potentie van de Tuin. Oppervlakkig 
gezien lijkt het pretentieloos maar 
er ligt hier zoveel kennis, inzet, oog 
voor het Cultureel erfgoed aan ten 
grondslag. Ik voel mij in de Histori-
sche Tuin een welkome gast, ik ga 
zo respectvol mogelijk om met de 
wereld van Kees en Dick. Alles gaat 
in overleg. Het is een wereld die mij 
overigens niet vreemd is.”
Het contact met de kunstenaars 
verliep verleden jaar uitstekend. “De 
kunstenaars hadden het naar hun 
zin, stonden stralend bij hun werk 
dat goed paste in de omgeving. 
Daar heb ik hen natuurlijk ook op 
geselecteerd en voor uitgenodigd. 
Ook nu trek ik door het land om die 
kunstenaars te vinden en probeer 
met hen het vertrouwen op te bou-
wen.” De Historische Tuin zal ook 
dit jaar evenals vorig jaar tijdens de 
Kunstroute de kijker - dank zij Joop 
Kok - veel schoonheid te bieden 
hebben. De kunstroute 2017 wordt 
gehouden op zaterdag 16 en zon-
dag 17 september, beide dagen van 
12.00 uur tot 17.00 uur, op verschil-
lende locaties in Aalsmeer.
Janna van Zon

Kudelstaart - De Stichting Groot 
Aalsmeers Dictee (SGAD) organi-
seert op woensdag 5 juli een leuk 
en leerzaam taalevenement onder 
de naam ‘Dictee voor Dummy’s’. Dit 
wordt gehouden in café Op de Hoek 
aan de Kudelstaartseweg. Neerlan-
dicus Bert Jansen geeft een boei-
end inkijkje in de Nederlandse taal 
waarna een kort dictee volgt. Ie-
dereen kan meedoen. Het Dictee 
voor Dummy’s begint om 20.00 uur, 
maar de inloop is vanaf 19.30 uur. 
Entree wordt niet geheven en een 
welkomstkopje koffie of thee wordt 
gratis geschonken. Het belooft een 
laagdrempelig en vooral leuk taal-
evenement te worden. Aan Jansen, 
zelf veelvoudig winnaar van dictee-
wedstrijden, is een humoristische 
verteltrant wel toevertrouwd. Op de 
website www.dictees.nl geeft hij zij 
mening over het stoppen van het 
Groot Dictee op televisie. Het taal-
gebruik zou te ouderwets zijn en de 
focus zou meer naar social media 
moeten gaan. Jansen: “Ruim baan 
dus voor de ongearticuleerde woor-
denbrij van de reaguurders wier 
woordenschat die van twaalfjarigen 
nauwelijks te boven gaat.” Over het 
woordgebruik in het Groot Dictee: 
“Tja, wat moeten we ook met woor-
den als antimakassar, kasuaris, gui-
chelheil en riposte? Wat moeten we 
met zwezeriken die in een bistrootje 
in een koperen kasserol worden be-
reid?” Toch is er een lichtpunt aan 
het eindigen van het TV-dictee: “Elk 

nadeel heb z’n voordeel: we blijven 
voortaan verschoond van de gênan-
te taferelen van BN’ers. Zij wisten 
zich elk jaar weer ijdel in de schijn-
werpers te manoeuvreren, terwijl 
mestkar, pek en veren hun loon had 
moeten zijn”, aldus Bert’s geheel in 
dictee-stijl gearticuleerd oordeel. 
Hij hoopt dat er een vervolg komt op 
het Dictee: “Een taalspel waarin al-
le aspecten van onze taal – niet al-
leen spelling, maar ook etymologie, 
spreekwoorden en gezegden en idi-
oom – aan de orde komen.” Het Dic-
tee voor Dummy’s op 5 juli is vrij 
toegankelijk voor iedereen die meer 
over taal wil weten en zin heeft in 
een leuke avond. Eindtijd is onge-
veer 22.00 uur. Aanmelden is niet 
nodig. Voor meer informatie kijk je 
op de facebookpagina van SGAD of 
van café op de Hoek. 

Laagdrempelig en leerzaam
Leuk taalevenement in Op de 
Hoek: Dictee voor dummy’s

Watertoren extra open 
in juli en augustus
Aalsmeer - Op alle zondagen tij-
dens de maanden juli en augustus 
zal de Aalsmeerse watertoren ge-
opend zijn! Dit betekent dat ieder-
een deze zondagen van 13.00 tot 
17.00 uur de watertoren kan be-
zoeken en bezichtigen en uiteraard 
naar boven kan gaan via de grote en 
later kleine trappen. Vanaf boven op 
de ‘trans’ heeft men een schitterend 
uitzicht over Aalsmeer en verre om-
geving. Uiteraard liggen de West-
einderplassen te blinken in de – ho-
pelijk aanwezige - zon, terwijl het 
gebied van Schiphol en Amsterdam 
ook prima te zien is. Bij heel hel-
der weer is het zelfs mogelijk om de 
Utrechtse Domtoren te zien en de 
zender Lopik te onderscheiden.
De watertoren is ruim 50 meter 
hoog en het is verbazingwekkend 
dat vanaf deze hoogte al van zulke 
vergezichten genoten kan worden.
Steeds meer Aalsmeerders en men-
sen uit de (verre) regio komen re-
gelmatig terug naar de waterto-

ren om weer naar boven te gaan 
en het uitzicht te ‘proeven’. Mees-
tentijds is dit tijdens de openingstij-
den, maar er is ook de mogelijkheid 
om met een groep op een afgespro-
ken tijd te bezoeken en te beklim-
men. Uit het gehele land is hiervoor 
al belangstelling geweest en voor-
al voor de mensen die de waterto-
ren in zijn geheel niet kennen, één 
grote verrassing. Wil men met een 
groep komen, dan kan contact wor-
den opgenomen met het secretari-
aat van de Stichting Beheer Water-
toren Aalsmeer via info@aalsmeer-
watertoren.nl of bel voor informatie 
of een afspraak: 06-53928054. Maar 
sowieso dus de komende zondagen 
2, 9, 16, 23 en 30 juli en 6, 13, 20 
en 27 augustus is de watertoren in 
de middag geopend. Als men naar 
boven gaat zijn de kosten voor kin-
deren 1 euro en voor volwassenen 
2 euro. Op de website van de wa-
tertoren is veel informatie te vinden: 
www.aalsmeer-watertoren.nl

Naast voormalig café Floralia
Kunstkast Bob v/d Heuvel
Aalsmeer - Er zijn tijdens het Flo-
wer Festival en afgelopen week weer 
een groot aantal nieuwe kunstkas-
ten toegevoegd aan het Aalsmeerse 
straatbeeld. Eén daarvan is gemaakt 
door Bob van den Heuvel en bevindt 
zich naast het voormalige (alweer 
jaren geleden) café Floralia aan de 
Stommeerweg. 
Janna van Zon, die regelmatig mooie 
verhalen schrijft voor de Meerbode, 
heeft Bob geassisteerd bij het be-
schilderen van deze kunstkast. Jan-
na vertelt: “Mijn taak bestond uit het 
aangeven van verf, kwasten, water 
verversen en meekijken. Het is naar 
ons idee een prachtig stripverhaal 
geworden. ‘Ach André geef mij eens 

een lekker glas wijn. Ik ben er aan 
toe’. De vrouw aan de ene arm een 
leuk vrolijk vuilnisbakken hondje, en 
aan de andere arm een boodschap-
penmand met bloemen. Zij drinkt 
een glas en nog één... 
Enfin, de rest moet de kijker zelf 
maar bedenken. Bob en ik vinden 
het een geslaagde kast geworden. 
Van de omwoners veel lof. Er werd 
koffie gebracht, we kregen kannen 
water, er stopte zelfs een buschauf-
feur. ‘Ik kom hier iedere dag langs, 
leuk hoor’. Er werden foto’s gemaakt 
en veel geroepen: ‘Hé Bob, kom je 
ook bij ons’. 
Al met al, een paar heel gezellige 
dagen meegemaakt.” 

Lionsclub en Aalsmeer Flower Festival

Oude tijden herleven bij 
Bloemenlust/The Beach
Aalsmeer - In samenwerking met 
The Beach en het Aalsmeer Flower 
Festival organiseerden Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia zaterdag 17 juni 
een bloemenfestival bij de voormali-
ge bloemenveiling Bloemenlust.
Op het terras van The Beach werden 
de bezoekers welkom geheten door 
een zee van bloemen, uitgestald op 
twee grote veilingkarren. Een bloe-
menpracht in Bloemenlust, zoals het 
was en zoals het hoort tijdens een 
bloemenfestival. In deze ‘snoeptuin 
van bloemen’ hebben kinderen ge-
weldig leuke creaties gemaakt van 
bloemen, zoals een bloementaartje 
voor Vaderdag, bloemstukjes, bloe-
men op hoeden en bloemensiera-
den. Zij werden daarbij geholpen 
door top arrangeurs Marloes Joore 
en Michelle van der Linden. Mar-
sha Hairstyling begeleidde bij het 
maken van een bloemsieraad voor 
in het haar. “Zo leuk dat er ook een 
kinderactiviteit is in Aalsmeer Oost”, 
aldus een bezoekster. Het is de 
kracht van bloemen, verbindingen 
maken met de verschillende locaties 
van het Aalsmeer Flower Festival.
De bezoekers konden zelf bloemen 
uitzoeken en daar een prachtig boe-
ket van laten maken door Marloes 

en Michelle. Op het pleintje naast 
het terras stonden tal van markt-
kramen: Annemieke Rozenberg met 
keramiek, Afke Borgman met mooie 
bloemenschilderijen, José Kruij-
er met glascreaties. Marbeads met 
zomerse tassen en sieraden en Zin 
met schoenen en meer. 
Nicky, Babet en Amarins, drie stu-
denten van het Wellantcollege West-
plas Mavo, verkochten zelf gemaak-
te sleutelhangers voor het goede 
doel, stichting Day for Change. Voor 
het goede doel van de Lions was er 
een raadspel ‘hoeveel eenden zitten 
er in de kom’. Het waren er 442 en 
de winnaars hebben inmiddels hun 
prijzen ontvangen.  

Rondleidingen
Henk de Gooijer gaf op aangegeven 
tijden een rondleiding door Bloe-
menlust en vertelde met veel ken-
nis en enthousiasme over de tijden 
van weleer. Prachtige verhalen! In 
de oude veilingzaal van Bloemen-
lust werd historisch filmmateriaal 
vertoond. Het was een mooie, vrolij-
ke en kleurrijke dag, met de nadruk 
op bloemen. Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia en The Beach bedanken 
alle bezoekers, deelnemers en alle 

sponsoren die dit Bloemenfestival 
bij Bloemenlust mede mogelijk heb-
ben gemaakt. 

Het Vergeten Kind
Bloemen brengen een wereld van 
geur, kleur, sfeer en beleving. Van 
bloemen word je blij! Hiermee is een 
mooie verbinding gemaakt naar het 
goede doel van Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia, Stichting Het Vergeten 
Kind. Junior compagnie en show-
groep Blackbird Dance heeft zater-
dag 17 juni bij de Watertoren, één 
van de locaties van het Aalsmeer 
Flower Festival, een ode gebracht 
aan de vergeten kinderen in de we-
reld. Een prachtig optreden. Pure 
emotie! Dit optreden was een initi-
atief van Jan de Boer van Barend-
sen Bloemen en Lionsclub Ophe-
lia Aalsmeer. Bedankt Merel Schra-
ma voor het brengen van deze dans 
voor Het Vergeten Kind. 

Morning Glory en Boerma
 Het Flower Festival in het weekend 
van 17 en 18 juni was echt een ge-
weldig leuk evenement met prachti-
ge presentaties van bloemen op een 

zestal locaties. De bloemenprome-
nade bij de watertoren maakte in-
druk, galerie Sous-Terre spetterde, 
op het Molenplein was van alles te 
doen en in de Historische Tuin kon 
onder andere heerlijke geuren op-
gesnoven worden van de vele rozen 
van de tentoonstelling Roooz. Bij 
Belle Epoque kon gewandeld wor-
den langs duizenden tuinrozen en 
was het in de kwekerij van Morning 
Glory genieten van een gevarieerd 
scala aan hanging baskets. En dan 
was er nog het Boerma Instituut. De 
internationale Floral Design School 
gaf beide dagen workshops en de-
monstraties bloemschikken, er wa-
ren diverse (bloem)kunstexposities, 
kraampjes met brocante, bloem-
stukken en handgemaakte siera-
den. Voor de kinderen was er knut-
selen met bloemen. En tijdens het 
zonnige weekend kon al zittend op 
het terras genoten worden van al-
lerlei hapjes en drankjes al kijkend 
naar livemuziek. Op zondag waren 
er enthousiaste optredens van de 
muzikanten van de Bandbrouwerij. 
Nu al zin in de editie in 2018, de vijf-
de (een lustrum)!

Nieuwe roos ‘Koningin Máxima’
Aalsmeer - Hare Majesteit Ko-
ningin Máxima heeft op 13 juni in 
het rosarium van Winschoten een 
nieuwe tuinroos gedoopt met haar 
naam. Dit jaar bestaat het rosari-
um in het stadspark van Winscho-
ten 50 jaar. Ter ere van dit lustrum 
heeft de gemeente Oldambt in sa-
menwerking met Belle Epoque Ro-

zenkwekerij - J.D.Maarse en Zn. BV 
uit Aalsmeer deze nieuwe roos ge-
introduceerd. De ‘Koningin Máxima’ 
is een grootbloemige roos met een 
oranje-zalmroze kleur en heeft een 
heerlijke geur. De roos is vanaf nu 
te bestellen via de website van Belle 
Epoque Rozenkwekerij en leverbaar 
vanaf de herfst 2017.
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Auto’s bekrast
Kudelstaart - Onbekenden heb-
ben in de avond of nacht van 
woensdag 21 mei een drietal au-
to’s bekrast in de Graaf Willem-
laan. Aan de wagens is behoor-
lijke schade toegebracht met een 
scherp voorwerp. Mogelijk zijn 
er getuigen, zij worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Kentekenplaten 
gestolen

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van vrijdag 23 op zaterdag 24 ju-
ni zijn twee kentekenplaten ge-
stolen van een in de Haydnstraat 
geparkeerde auto. De vermissing 
van zowel de voor- als de achter-
plaat van de Volkswagen Up werd 
in de middag ontdekt door de ei-
genaar. Het kenteken is 9—KZX-
10.

Fietsdief actief
Aalsmeer - Op donderdag 22 
juni is tussen half drie en kwart 
over drie in de middag een fiets 
gestolen vanaf het Surfeiland 
aan de Kudelstaartseweg. Ont-
vreemd is een herenfiets van het 
merk Cortina Transport. De kleur 
is grijs en de fiets is voorzien van 
een zwarte krat voorop. Het regi-
stratienummer eindigt op 028.

Weer controles 
op Westeinder

Aalsmeer - De politie heeft in 
samenwerking met handha-
ving op maandag 26 en op dins-
dagmiddag 27 juni weer contro-
les gehouden op de Westeinder-
plassen. Op de kleine Poel wer-
den opnieuw diverse rubberboot-
jes aangetroffen met (te) jeugdi-
ge schippers en/of te zware bui-
tenboordmotoren. Maandag wer-
den drie overtredingen geconsta-
teerd. Op dinsdag is één overtre-
den aangesproken.

Inbraak woning
Aalsmeer - Tussen vrijdag 23 en 
zondag 25 juni is ingebroken in 
een woning aan de Machineweg, 
nabij de Hornweg. De bewoners 
troffen bij thuiskomst de tuindeu-
ren open aan. Uit onderzoek blijkt 
dat de inbrekers zich toegang tot 
het huis verschaft hebben via de 
slaapkamer. De hele woning is 
doorzocht. Wat gestolen is, wordt 
geïnventariseerd. 

Hennepkwekerij in twee 
loodsen Mijnsherenweg
Kudelstaart - Op woensdag 21 juni 
heeft de politie om negen uur in de 
ochtend een inval gedaan in twee 
loodsen aan de Mijnsherenweg. Het 
vermoeden bestond dat in de pan-
den een hennepkwekerij ontwikkeld 

Automobilist gewond na 
eenzijdig ongeval
Aalsmeer - Rond drie uur in de 
nacht van zondag 25 op maandag 
26 juni heeft een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op de Burgemees-
ter Kasteleinweg, nabij de Dorps-
straat. De politie, brandweer en am-
bulancedienst waren snel ter plaat-
se.
De auto raakte flink beschadigd. De 
brandweer heeft het portier moe-

ten verwijderen om de bewusteloze 
bestuurder uit het voertuig te laten 
halen door de medewerkers van de 
ambulancedienst. De automobilist is 
daarna direct overgebracht naar het 
ziekenhuis. 
De weg is enige tijd afgesloten ge-
weest voor onderzoek naar de oor-
zaak van het ongeval.
Foto: Marco Carels

Gemaaid gras 
vat vlam

Aalsmeer - Op zaterdag 24 juni 
om tien voor half elf in de och-
tend werd de brandweer gealar-
meerd voor een buitenbrand aan 
de Oosteinderweg. Een hoop-
je gemaaid gras had vlam gevat. 
De brandweer was snel ter plaat-
se en heeft weten te voorkomen 
dat het vuur verder om zich heen 
sloeg. Met twee lage druk stralen 
is het brandje geblust.

Definitief ontwerp vastgesteld door college B&W

Verbouwing van De Oude 
Veiling kan beginnen!
Aalsmeer - Dinsdag 27 juni heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders het definitief ontwerp 
voor de verbouwing van De Ou-
de Veiling in de Marktstraat vast-
gesteld. Een belangrijke stap in de 
voorbereiding van de verbouwing. 
Als alles volgens planning verloopt 
is De Oude Veiling volgend jaar zo-
mer 2018 verbouwd tot ‘De huiska-
mer van Aalsmeer’. Na de verbou-
wing is het historische gebouw in 

ere hersteld en klaar voor de toe-
komst.

Bakkerij en een lift
Het Definitief Ontwerp is in nauw 
overleg met de kernpartners Ons 
Tweede Thuis, Bibliotheek Amstel-
land, Cultuurpunt Aalsmeer, AM-
match en ESA tot stand gekomen. 
De verbouwing is nodig om het ver-
ouderde gebouw goed te kunnen 
exploiteren. Het pand wordt duurza-

lende delen van het pand zoals de 
bibliotheek, het grand café, het po-
dium en het cultuurpunt zijn na de 
verbouwing volledig met elkaar ver-
bonden. 
De noodzakelijke verbouwing gaat 
circa 1,2 miljoen kosten, waaraan 
de Stichting Leefomgeving Schiphol 
762.000 euro bijdraagt.

Ontmoeten en inspireren 
In ‘De huiskamer van Aalsmeer’ 
staan de thema’s meedoen, ont-
plooien, ontmoeten en inspireren 
centraal. In deze proeftuin kun-
nen vele doelgroepen terecht. Jong 
en oud gaan elkaar hier ontmoe-
ten. Maar ook mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt, laagge-
letterden die een taalcursus doen, 
mensen met een verstandelijke be-
perking en vroegtijdige schoolverla-
ters die werkervaring opdoen, vin-
den er een plek. In de Marktstraat 
19 komen educatie, cultuur, wel-
zijn, sociale werkvoorziening en so-
ciaal-maatschappelijke betrokken-
heid samen.

Hart voor doelgroep
De horecavoorziening in het pand 
wordt op commerciële wijze ver-
pacht. Een belangrijk criterium bij 
de gunning is dat de beoogde on-
dernemer een hart voor de doel-
groep moet hebben. Het is immers 
de bedoeling dat cliënten van Ons 
Tweede Thuis in deze horeca-om-
geving gaan werken. 

ESA wordt verantwoordelijk voor ex-
ploitatie, beheer en onderhoud van 
het pand en regelt ook de verhuur 
van de zalen. De bibliotheek en het 
cultuurpunt verzorgen straks samen 
met bewoners en bezoekers van ‘De 
huiskamer van Aalsmeer’ een breed 
cultureel en maatschappelijk pro-
gramma voor vele Aalsmeerders.

Prestaties wat minder, inzet goed!
Raad gezamenlijk in actie
Aalsmeer - “Wij hebben er weer 
zin in”, aldus een team gemotiveer-
de gemeenteraadsleden bij de start 
van het jaarlijkse evenement Netzo-
mer. JCI Amstelland was ook dit jaar 
weer de organisator van het beach-
volleybal evenement dat op don-
derdag 22 juni plaatsvond in The 
Beach. Dit toernooi verbindt deel-
nemers aan elkaar. Het deelnemers-
geld werd ingezameld om ook an-
deren te verbinden. Het goede doel 
was namelijk het ‘Verbindingsdiner’, 
een initiatief om mensen uit de Am-
stelland regio, die normaliter niet zo 
makkelijk contact maken of er ge-
woon financieel niet toe in staat zijn, 
een keer een diner aan te bieden en 
contacten te laten leggen. 
Een van de deelnemende teams 
was dus het team Gemeenteraad 

Aalsmeer. Dit team van actieve le-
den van verschillende Aalsmeer-
se politieke fracties stond dit jaar 
wederom vol enthousiasme aan de 
start. De tegenstand was echter 
van een uitzonderlijk hoog niveau, 
waardoor de sportieve prestaties dit 
jaar wat minder waren dan die van 
het vorige jaar. Dit mocht de pret 
en sfeer niet drukken. Het raads-
leden team werd gekenmerkt door 
een goede onderlinge samenwer-
king, inzet en sfeer. Het team be-
stond uit Danny Tol (AB), Rik Rol-
leman en Ronald Fransen (PACT), 
Dirk van Willegen (CDA), Eric Ab-
benhues , Robert van Rijn en initi-
atiefneemster Nanda Hauet (VVD). 
De raad dankt de organisatie van dit 
mooie evenement, JCI Amstelland, 
voor de wederom gezellige avond. 

Initiatief CDA Aalsmeer/Kudelstaart
Meldpunt ‘onnodige’ regels
Aalsmeer - Het CDA-Aalsmeer/
Kudelstaart roept alle inwoners van 
de gemeente op om met de partij 
te delen welke bureaucratische re-
gels in de weg zitten. Fractievoorzit-
ter Dirk van Willegen: “Samen met 
de inwoners willen we kijken hoe 
we de regeldruk kunnen verminde-
ren en politieagenten, onderwijzers, 
ondernemers, zorgverleners, vrijwil-
ligers en burgers in onze gemeen-
te meer ruimte en vertrouwen kun-
nen geven.”

Bureaucratie
Het CDA is op zoek naar voorbeel-
den van bureaucratie op het werk, 
maar ook naar ‘onnodige’ regels 
die in de weg zitten als je bij de ge-

meente Aalsmeer iets wilt regelen. 
Via www.cda.nl/datistochniettegel-
oven kan iedereen zijn of haar ‘on-
nodige’ regel met het meldpunt de-
len. De fractieleden van het CDA 
gaan vervolgens per aangedra-
gen regel bekijken of dit anders 
kan. “Het zal helaas niet altijd luk-
ken om een regel te schrappen of 
aan te passen, maar we gaan met 
elkaar bekijken hoe ver we kunnen 
komen”, aldus Dirk van Willegen.

Tweede Kamer
Niet alle onnodige regeldruk is lo-
kaal op te lossen. Daarom zal de 
plaatselijke CDA-afdeling ook ́ over-
bodige’ regels doorzetten naar de 
Tweede Kamerleden van het CDA.

Voldoende belangstelling ondanks warmte

Jongeren onderwerp van 
gesprek in PvdA-avond
Aalsmeer - Ondanks het war-
me weer was er voldoende belang-
stelling voor de discussieavond op 
maandag 19 juni in Bacchus over 
jongeren, politiek en schulden. Het 
eerste deel van de avond ging over 
de vraag wat gemeentelijke politiek 
voor jongeren zou kunnen beteke-
nen. Namens het tienerwerk van de 
Binding was Tessa Westerhof aan-
wezig en DOCK had zich laten ver-
tegenwoordigen door jongerenwer-
ker Marco den Haan. Jonge men-
sen bij de politiek te betrekken blijkt 
geen gemakkelijke opgave te zijn. In 
PlacetoBieb in Kudelstaart hield het 
tiener- en jongerenwerk een discus-
sieavond met jongeren om hun visie 
over politiek te geven. 
De gesprekken die gevoerd wa-
ren op die avond werden geprojec-
teerd in Bacchus. Het blijkt dat jon-
geren wel geïnteresseerd zijn in za-
ken die jongeren aangaan, zoals 
bijvoorbeeld het opstarten en in-
richten van een jongerenlocatie. Er 

kwam dan ook een levendige dis-
cussie op gang. Het tweede deel 
van de avond ging over schulden-
problematiek. Uit de discussieavond 
met jongeren in PlacetoBieb van 8 
juni werd een filmpje getoond met 
hun reacties op een aantal stellin-
gen. Over dit onderwerp werd daar-
na gediscussieerd met de aanwezi-
gen. Ook was Ria Scheewe, als ver-
tegenwoordiger van Humanitas, uit-
genodigd om over het onderwerp 
schulden te spreken. Samen met VI-
TA ontvangt zij in het Financieel Ca-
fé, dat elke tweede woensdag in de 
maand in De Oude Veiling plaats 
vindt, mensen die vragen hebben 
over geldzaken. Zij gaf veel infor-
matie over schuldenproblemen die 
kunnen spelen en deelde mee dat 
Humanitas de thuisadministratie in-
zake financiën doet. 
Sunny Lakerveld, namens PvdA en 
raadslid van PACT Aalsmeer, leidde 
de avond op een uitstekende ma-
nier. 

Oosteinderweg 2 weken afgesloten
Herstelwerkzaamheden 
aan Weduwe P-brug
Aalsmeer - Vanaf maandag 10 ju-
li wordt de Oosteinderweg nabij de 
Burgemeester Kasteleinweg twee 
weken afgesloten. De gemeen-
te laat herstelwerkzaamheden uit-
voeren aan de Weduwe P-brug ter 
hoogte van de Lijnbaan. 
De Weduwe P- brug wordt gereno-
veerd wat inhoudt dat onder ande-
re het metselwerk wordt hersteld, 
betonreparaties plaatsvinden en de 
stootplaten en het asfaltdek wor-
den vernieuwd. De aannemer die de 
werkzaamheden gaat uitvoeren is 
de Gebr. Griekspoor BV.
De voorbereidende werkzaamheden 
zijn vorige week al gestart en duren 
tot en met de derde week van juli. 
In week 28 en 29 (10 tot en met 21 
juli) wordt de brug afgesloten voor 
al het autoverkeer. Fietsers en voet-
gangers kunnen gewoon de brug 
passeren. In het tussenliggende 
weekend (15 en 16 juli) is de brug 
gewoon open voor al het verkeer. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de Machineweg en de Legmeer-

dijk en het bestemmingsverkeer ter 
plaatse zal worden omgeleid via de 
Lijnbaan en de Dorpsstraat. 

Verleggen fiets- en voetpad
Tijdens de afgesloten weken zal te-
vens bij de kruising Oosteinderweg 
met de Burgemeester Kasteleinweg 
(kant Lijnbaan) de opstelstrook ten 
behoeve van het rechtsafslaand ver-
keer worden verlengd waarbij het 
fiets- en voetpad verlegd gaat wor-
den.

Meer groen in Kudelstaart
Kudelstaart - Kudelstaart heeft 
aardig wat groen. Langs de Mijns-
herenweg zijn prachtige bloem-
perken te vinden, verder door naar 
het winkelcentrum staan er fleurige 
bloembakken. Jammer is dat door 
de nieuwbouw in de loop van de ja-
ren veel openbaar groen is verdwe-
nen. Diverse bomen langs het Ro-
bend hebben het loodje gelegd en 
onlangs is het groen op de grond 
naast het voormalig bibliotheek-
gebouw letterlijk met de grond ge-
lijk gemaakt. Blijft er genoeg groen 
over? Wie het oude pleintje achter 
de Gravin Aleidstraat en Graaf Wil-
lemlaan bezoekt ziet dat het onkruid 

hier welig tiert. Aan de enthousiaste 
begroeiing te zien komt hier nauwe-
lijks nog iemand. Een nieuw parkje 
zou hier niet misstaan...

Storing Liander 
in Stommeer

Aalsmeer - Er is nog steeds een 
grote storing in het Liander-net van 
de openbare verlichting in de wijk 
Stommeer. Liander is al ruim een 
week druk bezig om deze op te los-
sen, maar het is een lastige storing. 

Als er met de hand geschakeld wordt 
brand alles. Maar ‘s avonds gaat de 
openbare verlichting dan niet auto-
matisch branden. Het ondergronds 
zoeken is begonnen, maar het duurt 
lang omdat het een vrij groot zoek-
gebied is. De straten Anjerhof, 1e 
Mensinglaan, Maarse en Kroon-
hof, Stommeerweg, Vuurdoornstraat, 
Jasmijnstraat en de Hortensialaan 
zijn hierdoor getroffen.

was. Agenten troffen inderdaad een 
professionele hennepkwekerij aan 
met in de twee panden totaal 1.900 
planten en voor tienduizenden eu-
ro’s aan gloeimiddelen (verlichting 
en verwarming). De hennep had to-
taal een opbrengst kunnen hebben 
van zo’n 180.000 euro. In de kwe-
kerij werd een 47-jarige man uit 
Mijdrecht aangetroffen. Hij is aan-
gehouden en meegenomen voor 
verhoor. Hij zal zich moeten verant-
woorden bij de rechter. Ook de ei-
genaar van de loodsen kan rekenen 
op een straf en een geldboete. De 
gemeente gaat de panden voor en-
kele maanden sluiten. Alle hennep-
planten en gloeimiddelen zijn ver-
nietigd. 

mer gemaakt en er komt een bak-
kerij van Ons Tweede Thuis op de 
begane grond. Verder krijgt ‘De 
huiskamer van Aalsmeer’ een lift 
zodat alle ruimtes toegankelijk zijn 
voor minder-validen. De verschil-
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Optreden  ‘‘Con Amore’’
Op maandag 3 juli is er een 
optreden van het mannenkoor 
‘Con Amore’ uit Aalsmeer in de 
grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer. U bent van harte 
welkom, het optreden start om 
19:30 uur. Gratis entree.

Woensdag & Vrijdag menu 
restaurant Voor Elkaer

Op woensdag 5 juli maakt de 
kok een heldere flesjes soep met 
soepballetjes en stokbrood met 
kruidenboter. Daarna kipdrumsticks 
met brocolli, rode ui en tomaat 
geserveerd in een romige tandoori 
saus met daarbij komkommersa-
lade en basmatirijst. Als toetje fruit 
yoghurt met bitterkoekjes. De kos-
ten bedragen €10,-. U bent hartelijk 
welkom vanaf 17:30 uur.

Op vrijdag 7 juli staat er een 
‘cocktail’ van verschillende 
soorten meloen op het menu, 
geserveerd met een beetje suiker 
en port. Als hoofdgerecht krijgt u  
een heerlijke kippenrollade met 
tutti frutti en romige kerriesaus. 
Daarbij wordt gestoofde prei, een 
tomatensalade met feta en 
aardappelen uit de oven geser-

veerd. Eindigend met een dessert 
van chocolade ijs met

 vanille saus met slagroom 
naar keus. De kosten bedragen 
€ 11,-.Voor meer informatie of 
reserveren kunt u bellen met onze 
gastheer of gastvrouwen op 
telefoonnummer 0297-820979.
U bent op beide dagen hartelijk 
welkom vanaf 17:30 uur.

Zomerse bingo 
in wijkpunt Voor Elkaer

Op dinsdag 11 juli is er een 
zomerbingo in Wijkpunt Voor 
Elkaer. Een gezellige middag met 
zomerse prijzen. Aanvang 14:00 
uur, start bingo om 14:30 uur. 
Graag vooraf reserveren bij een 
van onze gastvrouwen tel. 0297 - 
820979. Kosten: €10,- voor de hele 
middag inclusief vier rondes bingo.

Wist u dat ?
Er elke maandagochtend een 

geheugentraining is in Wijkpunt 
Voor Elkaer. Deze trainingen zijn 
er voor iedereen die het fijn vind 

om de hersenen eens flink te laten 
kraken. Een echte uitdaging dus.
Om 10 uur beginnen wij met een 
kopje koffie of thee en om half 11 

starten we met de training. 
U kunt zo binnenlopen, reserveren 

hoeft niet en er zijn kosten aan 
verbonden. (consumptie is voor 

eigen rekening)

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Van links naar rechts: Henk de Vries III, wethouder Robbert-Jan van Duijn, di-
recteur Dennis van Haasteren en wethouder Gertjan van der Hoeven.

Veel belangstelling voor het jacht door de Aalsmeerderbrug.
Foto: Davey Photography / Davey Baas

Bijzonder transport door Ringvaart
Koninklijke De Vries 
opent derde droogdok
Aalsmeer - Vrijdagavond 23 ju-
ni een bijzonder transport door de 
Ringvaart. Al enkele dagen eer-
der waren borden neergezet dat de 
Aalsmeerderbrug wat langer dan 
normaal open zou gaan. Waarvoor 
dan? Nou, een enorm groot jacht 
dat afgebouwd gaat worden. On-
der begeleiding van de vaarweg-
inspecteur Noord-Holland was het 
jacht op weg naar de loodsen van 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
B.V. in Aalsmeer. Omstreeks half 9 
ging het transport langs de laatste 
brug.
Het grote jacht paste precies door 
de brug waardoor het wat langer 
duurde voor deze gepasseerd was. 
Aan beide zijden waren slechts en-
kele centimeters over. Op de brug 
stonden daarom ook medewerkers 
te controleren of de zijkant van de 
brug niet geraakt zou worden. Het 
bijzondere transport trok veel be-
kijks. Het jacht gaat afgebouwd 
worden in de nieuwe loods van Ko-
ninklijke De Vries scheepsbouw. 

Opening derde droogdok
Precies op tijd af, dezelfde vrijdag 
was de offi ciële en feestelijke ope-
ning van deze nieuwbouw. Om half 
vier heeft Dennis van Haasteren, di-
recteur van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw, samen met Henk de 
Vries III, CEO Groep Koninklijke De 
Vries Scheepsbouw, het derde dok 
van de scheepswerf geopend. Ro-

derick de Vries ontving luid applaus 
toen hij als mystery guest de eerste 
‘Dock-Duck’ opdook. Met deze ope-
ning luidt het diep in het Aalsmeer-
se veen gewortelde bedrijf een nieu-
we periode in. Het derde dok bete-
kent het einde van het bestaan van 
de laatste scheepshelling die in be-
drijf was voor de bouw van jachten 
tot 50 meter. De ombouw van deze 
laatste helling tot droogdok van de 
modern uitgeruste werf is in een re-
cord bouwtijd van vijf maanden en 
drie weken volbracht. Het dok biedt 
onderdak aan één van de jachten 
die de werf op dit moment gaat af-
bouwen. Het jacht (87 meter lang) is 
eerder in de week bij Scheepswerf 
Slob in Papendrecht te water gela-
ten.

Wereldformaat
In 2016 stond Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw ter gelegenheid van 
haar 110 jarig jubileum stil bij het 
ontstaan van de werf. In 1906 start-
te C.J.W. (Han) de Vries op 38 ja-
rige leeftijd een scheepswerfje in 
het dorp van Aalsmeer aan de bre-
de sloot die Kerkwetering werd ge-
noemd. Niemand kon op dat mo-
ment vermoeden dat hij hiermee 
de grondlegger was een scheeps-
werf van wereldformaat: Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw bouwt luxe, 
zeegaande jachten onder merk-
naam Feadship. De werf aan de 
Oosteinderweg is opgericht in 1923.

Selfi e van Angèle Aartman en Constantijn Hoffscholte. 

Vrijdag uitzwaaien en succes wensen

Laatste ‘Boek van de week’
Aalsmeer - Ruim een half jaar was 
iedere zondag op de website van de 
Meerbode het ‘Boek van de Week’ 
te lezen. Getipt door Constantijn 
Hoffscholte, eigenaar van Boekhuis 
Aalsmeer. Maar, zoals waarschijn-
lijk wel bekend, stopt hij met de 
boekenwinkel. De zaak wordt over-
genomen. En al heel snel nu: Aan-
staande vrijdag 30 juni draagt Con-
stantijn Hoffscholte de sleutel van 
het Boekhuis na acht jaar over aan 
Angèle Aartman. Belangstellenden 
zijn van harte welkom vanaf 16.00 
uur om Constantijn uit te zwaai-
en en Angèle succes te wensen. 
Omstreeks 16.30 uur wordt met el-
kaar geproost. Uiteraard hebben de 
twee een paar verrassingen in petto. 
Mocht u een cadeautje overwegen: 
het beste cadeau is een mooi boek 
voor uzelf, misschien wel dit laatste 
boek van de week...

Hazer – Jeroen Thijssen
Haarlem, 1979. Wanneer de ouders 
van de 18-jarige Rogi naar Ierland 

vertrekken, staat hij er alleen voor. 
Hij kan nergens een kamer vinden 
en besluit in een kraakpand te gaan 
wonen. Als een van de eerste be-
woners maakt hij mee hoe de Hazer 
van een krot verandert in een ge-
structureerde woongemeenschap. 
Hij vecht mee bij de Vondelstraat 
en het Kroningsoproer. Maar naar-
mate de krakersbeweging extremer 
wordt, groeit zijn twijfel. Op de ach-
tergrond speelt Rogi’s familie een 
grote rol: zijn ouders die het zwaar 
hebben in Ierland, zijn grootmoeder 
met haar geheimen én de oorlogs-
geschiedenis van de beide families, 
die Rogi langzaam maar zeker ont-
dekt. Hazer is een rijke en gelaag-
de roman over goed en fout, idealen 
en realiteit. 320 pagina’s, 19,99 euro, 
uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Nieuwe rubriek
Vanaf 2 juli presenteert de Nieuwe 
Meerbode wekelijks een nieuwe ru-
briek op zondag op de website van 
de krant. 

Ruben Spaargaren en Frans van der Kolk bij de ondertekening van het spon-
sorcontract.

Doel: Deelname Paralympische Spelen

Sponsorcontract ABO met 
Ruben Spaargaren
Aalsmeer - Rolstoeltennisser Ru-
ben Spaargaren en directeur Frans 
van der Kolk van ABO Profi le Car & 
Tyreservice hebben afgelopen week 
een sponsorcontract ondertekend. 
In de overeenkomst geeft ABO aan 
de Aalsmeerse sportman tot 2020 fi -
nancieel en materieel te ondersteu-
nen. Voor Ruben Spaargaren, een 
week geleden achttien geworden 
en geslaagd voor zijn Havo-examen, 
is de structurele ondersteuning zeer 
welkom om zijn ambities waar te 
maken. Het zijn niet de minste doe-
len die de tennisser zichzelf gesteld 
heeft: de beste rolstoeltennisser van 
de wereld worden en deelname vei-
lig stellen aan de Paralympische 
Spelen van Tokio in 2020. Het vraagt 
veel training, doorzettingsvermogen 
en discipline om dat te bereiken. In 
een fraai vormgegeven boekwerk 
laat Ruben zien wie hij is en welke 
wegen hij wil bewandelen. Met dat 
boekwerk hoopt Ruben meer spon-
soren over de brug te krijgen.

ABO-directeur Frans van der Kolk 
geeft Ruben graag support. Ener-
zijds met een maandelijkse fi nanci-
ele bijdrage, anderzijds door de be-
lofte de auto die er binnenkort vast 
en zeker aankomt, voor Ruben te 
onderhouden. 

Inspiratie voor jonge mensen
Van der Kolk heeft weloverwogen 
argumenten voor deze ondersteu-
ning. Hij zegt hierover: “Het mooie 
van Ruben is dat hij zich focust op 
zijn mogelijkheden, zich een ambi-
tieus doel durft te stellen en daar-
na op zoek gaat naar de wegen om 
daar te komen. Die ambitie, die po-
sitieve kijk op het leven, zijn open 
blik en zijn levensverhaal zal zeker 
een inspiratie voor jonge mensen 
kunnen zijn in hun leven. Daarom 
is sponsoring en fi nanciële onder-
steuning van deze Aalsmeerse jon-
ge vent met een doel, zijn weg daar 
naar toe en zijn mobiliteit door Pro-
fi le ABO vanzelfsprekend lijkt mij.” Financieel gezond al 25 jaar

Wereldwinkel Aalsmeer 
springlevend!
Aalsmeer - Dit jaar viert de We-
reldwinkel Aalsmeer haar 25 jarig 
bestaan in de Zijdstraat. De Wereld-
winkel is dé Fairtrade speciaalzaak 
waar levensmiddelen en cadeaus 
worden verkocht die voor een eerlij-
ke prijs worden ingekocht bij kleine 
producenten in Afrika, Latijns Ame-
rika en Azië. Door de korte distribu-
tieketen, eerlijke handelsvoorwaar-
den en inzet van vrijwilligers gaat 
een belangrijk deel van het aan-
koopbedrag dat klanten betalen 
naar de makers van de producten. 
In 1992 startte de winkel op num-
mer 59. Sinds 2010 is Wereldwinkel 
gevestigd op nummer 15, schuin te-
genover Korenmolen de Leeuw. En-
thousiaste vrijwilligers zorgen er-
voor dat de winkel zes dagen per 
week geopend is. In de maand sep-
tember wordt het 25-jarig bestaan 
gevierd met een leuke acties en een 
feestelijke jubileumdag op 30 sep-
tember met onder andere muziek en 

fairtrade modeshow. Helaas is We-
reldwinkel de Aardnood in Uithoorn 
(tijdelijk?) gesloten, maar Wereld-
winkel Aalsmeer is nog springle-
vend. De publicaties van de afge-
lopen dagen over “Wereldwinkels 
kunnen fl uiten naar cadeaubonnen” 
en zelfs een dreigend “faillissement 
van Wereldwinkels” hebben alleen 
betrekking op de Landelijke Vereni-
ging van Wereldwinkels. De Wereld-
winkel Aalsmeer is niet aangesloten 
bij deze vereniging en staat daarom 
ook los van deze problemen.

Wereldwinkel Aalsmeer is fi nanci-
eel gezond en aangesloten bij de 
Stichting Wereldwinkels Nederland. 
De cadeaubonnen van deze stich-
ting worden verkocht en geaccep-
teerd. Iedereen kan dus met een 
gerust hart cadeaus en/of cadeau-
bonnen kopen bij de Wereldwin-
kel Aalsmeer. Voor meer informatie: 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl

Inspiratiedag bij Dunweg
Hoofddorp - Op zaterdag 8 juli or-
ganiseert Dunweg Uitvaartzorg een 
Inspiratiedag in Hoofddorp. Op de-
ze dag wil Dunweg belangstellenden 
inspireren en infomeren over de ve-
le mogelijkheden op uitvaartgebied. 
De medewerkers staan voor u klaar 
en beantwoorden graag al uw vra-
gen en wensen over begrafenissen, 
crematies en het vooraf vastleggen 
van uw uitvaartwensen. Bent u voor-
bereid op een overlijden? Weet u wat 
u allemaal moet regelen? Wat zijn de 
mogelijkheden? Wat kost een uit-
vaart? Is een crematie duurder dan 
een begrafenis? Mag een familielid 
de kist zelf dragen? Vragen waar u 
tijdens de Inspiratiedag antwoord op 
krijgt. 

Wie en wat 
Gedurende de hele dag vinden di-
verse presentaties, demonstaties en 
uitvoeringen plaats. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op de web-

site: www.dunweg.nl/inspiratie-
dag. Aanwezig zijn: Adamas Inloop-
huis, Hospice Bardo, Boekhandel 
Het Kruispunt, Humanitas Steun Bij 
Rouw, Boot Natuursteen, Irma Loh-
man (zangeres), Casey Brooks (gita-
rist), Onora (ecologische uitvaartkist), 
Crematorium en Uitvaartcentrum 
Haarlemmermeer, Partiar (execu-
teur van nalatenschappen), De Hel-
pende Hand (dragers), Tolad (asbe-
stemming), Digitale Nazorg, Van der 
Lans & Busscher, Dunweg Uitvaart-
zorg, Dunweg Depositofonds, Wur-
pel Bloembinders en Gopisingh Van 
Os Notarissen. Voor de kinderen is 
er een workshop kaarsen versieren. 
Iedereen is zaterdag 8 juli van harte 
welkom van 11.00 tot 16.00 uur in het 
Dunweg Uitvaartcentrum, Achterweg 
40 in Hoofddorp. Er is beperkte par-
keergelegenheid. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Dunweg via 023–5633544 of via 
email: info@dunweg.nl.

Nieuw evenement in Centrum
Proef Aalsmeer op 14 juli
Aalsmeer - Ondernemersvereniging 
Meer Aalsmeer presenteert op vrij-
dag 14 juli een nieuw evenement: 
Proef Aalsmeer. Op het Molenplein 
presenteren lokale ondernemers van 
17.00 tot 22.00 uur op een groot ter-
ras met overkapping allerlei hap-
jes en drankjes. Er komt een gezelli-
ge band spelen en voor de kinderen 
is een springkussen gereserveerd 
en wordt een schminkstand inge-
richt. Een ticket voor twee personen 
kost 25 euro, maar er loopt momen-
teel een spaaractie waarmee forse 
korting verkregen kan worden. Tic-
kets bestellen voor dit leuke en lek-
kere evenement kan via www.meer-
aalsmeer.nl.

Nieuwe winkels, Blokker blijft
Er is nog meer goed nieuws te mel-
den uit het Centrum. Er zijn nieu-

we winkels geopend: Een nagelstu-
dio, een massagesalon en een eet-
gelegenheid. Vanaf 1 juli gaat Angè-
la Aartman het Boekhuis voortzet-
ten en, hier zullen velen blij mee zijn, 
de Blokker blijft. Er volgt binnenkort 
een verbouwing om daarna in nieu-
we stijl, zoals landelijk ingezet is, de 
deur weer te openen. Er zijn nog 
wel winkelruimtes in de Zijdstraat te 
huur. Geïnteresseerd? Kijk hiervoor 
op de website www.meeraalsmeer.nl. 

Ongewenst bezoek
Tot slot aandacht voor een onge-
wenst bezoek bij Ed Kriek Optiek aan 
de Stationsweg. Op woensdag 21 ju-
ni hebben twee winkeldieven zeven 
zonnebrillen met kokers meegeno-
men. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 

Heidi Bruin (secretaris van MMF) naast Paul Vloothuis. Frank, een vriend van 
Paul, bedient het apparaat. 

Fitnessapparaat voor Park 
Sport Massage Aalsmeer
Aalsmeer - Mike (Multi) van der 
Laarse wilde naar eigen zeggen 
‘weer eens wat terugdoen’ namens 
zijn stichting de Mike Multi Founda-
tion, dat het mogelijk maken en be-
vorderen van sport voor mensen met 
een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking als doel heeft. Tevens zijn 
zij vanaf 2013 al bezig om het spor-
taanbod op dat terrein kwalitatief te 
verbeteren en op deze wijze meer 
aandacht te vragen voor de gehan-
dicaptensport. “We hebben al fl ink 
wat steun uit verschillende hoeken 
mogen ontvangen. Nu werd het tijd 
om iets te geven vanuit het fonds. 
Ik kwam via-via in contact met Paul 
Vloothuis van Park Sport Massage 
Aalsmeer. Paul is een blinde fi tnes-
sleraar die sinds kort een sportruim-
te bij zijn woning in het Seringen-
park heeft geopend voor visueel ge-
handicapte sporters. Nu moet je we-
ten dat ik uit die omgeving kom en 
er als kind speelde. Ik wist me met-
een dat gebouwtje voor de geest te 
halen.” Mike is bij Paul op bezoek 
geweest, heeft de ruimte van bin-
nen gezien en ontdekt dat er drin-
gend behoefte was aan een bank-
drukmachine welke speciaal voor 
mensen met een (visuele) beper-
king geschikt is. “Op zijn computer 
heeft Paul het toestel aangewezen 

en inmiddels is het spiksplinternieu-
we apparaat in gebruik. Mooi toch, 
dat we zo’n geweldig initiatief me-
de mogelijk hebben kunnen maken 
door de MMF?” 

Paradepaardje
Paul Vloothuis is ontzettend dank-
baar voor deze geste. “Het is de top-
per van mijn sportruimte geworden 
hoor. Je kunt met dit Smith-apparaat 
buikspieren trainen, maar ook benen 
en staande oefeningen. Het is een 
heus (Mike)-Multi-functioneel ap-
paraat! Ik wil de foundation dan ook 
super bedanken voor de aanschaf 
van dit paradepaardje.” De sport-
ruimte is afgelopen zaterdag 24 juni 
offi cieel geopend, maar is al een tijd-
je in gebruik. Paul is reeds met twee 
kleine groepjes sporters begonnen. 
“Allemaal Aalsmeerderds.” Op de re-
ceptie was het druk en gezellig. “Er 
waren ongeveer dertig mensen. We 
hadden voor de zekerheid een par-
tytent opgezet (uitgeleend door Ro-
de Kruis Aalsmeer) en de hapjes en 
drankjes werden gesponsord door 
Cateringbedrijf ‘Hollands Potje’. Een 
zeer geslaagde middag.” Voor meer 
informatie over Park Sport Massage 
Aalsmeer kan Paul Vloothuis gebelld 
worden op 06-25226227. 
Door Miranda Gommans  
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7 Lotto Jumbo
George Bennett
Robert Gesink
Dylan Groenewegen
Tom Leezer
Paul Martens
Primož Roglič
Timo Roosen
Jos van Emden
Robert Wagner

Bahrain Merida Pro Cycling Team
Ion Izagirre
Tsgabu Grmay
Sonny Colbrelli
Grega Bole
Ondrej Cink

Movistar Team
Nairo Quintana, Alejandro Val-
verde, Daniele Bennati, Jonathan 
Castroviejo, Daniel Moreno, An-
drey Amador, Carlos Betancur, 
Alex Dowsett, Imanol Erviti, Rubén 
Fernández, Nelson Oliveira, Jesús 
Herrada, Joaquín José Rojas, Jasha 
Sütterlin

UAE Team Emirates
Darwin Atapuma
Matteo Bono
Kristijan Durasek
Vegard Stake Laengen
Marco Marcato
Louis Meintjes
Manuele Mori
Ben Swift
Diego Ulissi

Quick-Step Floors
Philippe Gilbert Daniel Martin
Gianluca Brambilla
Marcel Kittel Fabio Sabatini
Zdenek Stybar
Petr Vakoc
Matteo Trentin
Jack Bauer
Yves Lampaert
Julien Vermote

BORA – hansgrohe
Maciej Bodnar
Emanuel Buchmann
Marcus Burghardt
Rafal Majka
Jay McCarthy
Pavel Poljanski
Juraj Sagan
Peter Sagan
Rüdiger Selig

Team Katusha – Alpecin
Tony Martin
Alexander Kristoff 
Marco Haller
Reto Hollenstein
Robert Kiserlovski
Maurits Lammertink
Tiago Machado
Nils Politt
Rick Zabel

Direct Energie
Thomas Boudat
Lilian Calmejane
Sylvain Chavanel
Yohann Gène
Adrien Petit
Perrig Quéméneur
Romain Sicard
Angelo Tulik
Thomas Voeckler

AG2R La Mondiale
Jan Bakelants
Romain Bardet
Axel Domont
Mathias Frank
Ben Gastauer
Cyril Gautier
Pierre Latour
Oliver Naesen
Alexis Vuillermoz

Dimension Data
Reinhardt Janse van Rensburg
Jaco Venter
Serge Pauwels
Edvald Boasson Hagen
Mark Cavendish
Steve Cummings
Scott Thwaites
Bernhard Eisel
Mark Renshaw

Trek – Segafredo
André Cardoso
Alberto Contador
John Degenkolb
Fabio Felline
Michael Gogl
Maikel Irizar
Koen de Kort
Bauke Mollema
Jarlinson Pantano

Wanty – Groupe Gobert
Frederik Backaert
Thomas Degand
Guillaume Martin
Marco Minnaard
Yoann Off redo
Andrea Pasqualon
Dion Smith
Guillaume Van Keirsbulck
Pieter Vanspeybrouck

Lotto Soudal
Tiesj Benoot
Lars Bak
Thomas De Gendt
Tony Gallopin
André Greipel
Adam Hansen
Jürgen Roelandts
Marcel Sieberg
Tim Wellens

BMC Racing Team
Damiano Caruso
Alessandro De Marchi
Stefan Küng
Amaël Moinard
Richie Porte
Nicolas Roche
Michael Schär
Greg Van Avermaet
Danilo Wyss

ORICA-Scott
Michael Albasini
Esteban Chaves
Luke Durbridge
Mathew Hayman
Damien Howson
Daryl Impey
Jens Keukeleire
Roman Kreuziger
Simon Yates

Cofi dis, Solutions Crédits
Nacer Bouhanni, Geoff rey Soupe, 
Cyril Lemoine, Daniel Navarro, 
Luis Ángel Maté, Anthony Turgis, 
Dimitri Claeys, Kenneth Vanbilsen, 
Christophe Laporte, Jonas Van Ge-
nechten, Stephane Rossetto, Nico-
las Edet, Julien Simon, Florian Sé-
néchal

Team Sunweb 
Nikias Arndt
Warren Barguil
Roy Curvers
Laurens ten Dam
Simon Geschke
Michael Matthews
Ramon Sinkeldam
Mike Teunissen
Albert Timmer

Cannondale-Drapac Pro Cycling Team
Taylor Phinney
Pierre Rolland
Andrew Talansky
Rigoberto Uran
Alberto Bettiol
Simon Clarke
Patrick Bevin
Dylan van Baarle

Team Sky
Chris Froome
Sergio Henao
Vasil Kiryienka
Christian Knees
Michal Kwiatkowski
Mikel Landa
Mikel Nieve
Luke Rowe
Geraint Thomas

Fortuneo – Vital Concept
Maxime Bouet
Brice Feillu
Romain Hardy
Elie Gesbert
Daniel McLay
Pierre-Luc Perichon
Laurent Pichon
Eduardo Sepúlveda
Florian Vachon

Astana Pro Team
Fabio Aru
Dario Cataldo
Jakob Fuglsang
Andrey Grivko
Dmitriy Gruzdev
Bakhtiyar Kozhatayev
Alexey Lutsenko
Michael Valgren
Andrey Zeits

FDJ
Arnaud Démare
Ignatas Konovalovas
Marc Sarreau
Olivier Le Gac
Jacopo Guarnieri
Davide Cimolai
Mickaël Delage
Thibaut Pinot

De afgelopen weken hebben alle teams 
die aan de Tour de France deelnemen hun 
selecties bekend gemaakt.

Alle ploegen die aan de Ronde van 
Frankrijk deelnemen bestaan uit maximaal 
9 deelnemers. Er doen dit jaar weer veel 
Nederlanders mee, veel rijden bij Lotto Jumbo 

of Sunweb. Één van de Nederlanders Bouke 
Mollema is voor zijn team Trek Segafredo dit 
jaar de kopman.

Bij het ter perse gaan van deze krant waren 
alle teams bekend, maar tot de start van de 
104e editie van de Tour op zaterdag kunnen er 
nog wijzigingen zijn.

Aalsmeer - Nog enkele dagen en de 
Tour de France 2017 gaat van start in 
Düsseldorf. De 198 renners van de 22 
ploegen zullen in de straten van deze 
Duitse stad bepalen wie de volgende 
dag als eerste in de gele trui mag ver-
trekken, via België en Luxemburg, rich-
ting Frankrijk. Deze toureditie voert de 
renners over de Vogezen en het Jura ge-
bergte, het Centraal Massief, de Alpen 
en de Pyreneeën, ga d’r maar aanstaan. 
Op 23 juli brengt de traditie ons op de 
Champs Elysées waar de overgebleven 
renners hun rondjes draaien totdat de fi -
nish lijn voor de laatste keer wordt ge-
passeerd. De winnaar van de Tour is de 
dag ervoor al bekend, zeker nu onze na-

tionale trots, Tom Dumoulin, niet aan de 
ronde meedoet. Ook werd deze week 
bekend dat Wout Poels niet in de equipe 
van Sky is opgenomen, waarschijnlijk zal 
dat Froome nog behoorlijk gaan opbre-
ken. Wel blij dat er zo hier en daar nog 
wel wat Nederlanders op de fi ets rich-
ting Parijs gaan, het is toch altijd net iets 
spannender wanneer mannen van Baar-
le, Langeveld, Mollema, Kruijswijk en ten 
Dam de Nederlandse eer hoog houden. 
Ik heb de tube broekenvet en de fl acon 
massageolie klaar staan, van mij mag 
het gaan beginnen. Samen met Janna 
hoop ik dat we er ook dit jaar weer een 
mooi spektakel van kunnen maken.
Dick Kuin

Wielervakantie voor Janna

De Tour: Een realistisch spektakelstuk

Tour de France met Dick

“Van mij mag het beginnen”

Aalsmeer - Wanneer u deze zinnen 
leest is het voor mij nog maar vijftien da-
gen wachten voor mijn Franse wielerva-
kantie begint; De TOUR! Hét Evenement 
waar ik jaarlijks met zoveel plezier en 
spanning naar uit kijk. 
Dit jaar lukte het mij om de laatste week 
van de Giro te bekijken. Het zal u waar-
schijnlijk niet ontgaan zijn, de wedstrijd 
waarin Tom Dumoulin een heldenrol ver-
vulde. Het was slechts de laatste week 
dat ik de etappes een paar uur lang kon 
volgen. Verder moest ik het met een sa-
menvatting doen. 
Dat kwam omdat er nog andere zaken 
speelden. Ook allemaal even heerlijk om 
te doen daar niet van - ik kan niet anders 
dan bekennen dat ik een leuk en boei-
end leven leid - maar toch…. realiseer-
de ik mij toen des te meer dat wanneer 
ik niet mijn vakantie claim van zaterdag 
1 juli tot en met zondag 23 juli ik niet de 
Tour kan volgen zoals ik dat jaarlijks zo 
graag wil: Gewoon even niet bereikbaar 
zijn - geen museumbezoek aan huis en 
zelfs geen lieve vrienden. Behalve op de 

rustdagen - dan ben ik weer aanspreek-
baar -graag zelfs- omdat dit van die af-
kickdagen zijn.
Al begin van het jaar zijn er krantenar-
tikelen gespaard, om alvast iets van de 
Toursfeer tot mij te nemen en tenslot-
te weet je ook maar nooit of de achter-
grond verhalen niet van nut kunnen zijn. 
Laat ik overigens niet de indruk wekken 
dat alle namen van de renners mij be-
kend zijn of bij welke ploeg zij rijden. Ik 
alle technische termen begrijp maar dat 
is mijn lol ook niet. Dat laat ik lekker over 
aan Dick Kuin. Het gaat mij om het the-
ater, het drama, de schoonheid en ner-
gens wordt dat zo realistisch opgevoerd 
als in de Tour.

Ware Helden
De bewondering voor het stoempen, 
de slimmigheid om vooraan te zitten bij 
waaiervorming, om als knecht voor je 
kopman je het snot voor de ogen willen 
rijden. Na een gruwelijke valpartij weer 
op de fi ets klimmen. De in mijn ogen le-
vensgevaarlijke afdalingen waarbij mijn 

hart soms zo te keer gaat dat het raad-
plegen van een cardioloog niet overdre-
ven lijkt. Wielrennen is voor mij kunst 
-bijna te vergelijken met een Rembrandt 
bijna! - en de wielrenners kunstige ras-
paarden die kunnen toveren op hun 
fi ets. Het zijn ware helden. Wat er da-
gelijks van hen wordt gevraagd, het lijkt 
onmenselijk- ik kan mij daar behoorlijk 
druk over maken, waarom niet wat min-
der kilometers vraag ik mij dan af. Tja….
de Tour kijken is niet alleen ontspan-
ning….maar toch wil ik geen dag mis-
sen. 
Als wedstrijd verschilt de TOUR van de 
Giro. De Giro is mogelijk zelfs interes-
santer, maar de magie van de Tour valt 
niet te evenaren. Niet voor de renners 
en ook niet voor de toeschouwers. Daar-
om zit ik zaterdag 1 juli met een bloc-
note op schoot om mijn bevindingen op 
te schrijven. Wat een mooie uitdaging 
om net dat stukje te beschrijven wat een 
etappe zo bijzonder maakt. Ik kan nau-
welijks wachten!
Janna van Zon 

Wielervakantie voor Janna
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Helder, voordelig en slim
No-nonsense financieel 
advies van Finzie
Amstelland - Amstelveen is een 
nieuw financieel adviseur rijker. Fin-
zie opent zijn deuren voor klanten 
die financieel advies op een heldere, 
voordelige en vooral slimme manier 
willen krijgen. Zij worden op hun 
wenken bediend door Jeroen Pijn-
aker. Onder de vlag van landelijke 
speler Finzie kunnen klanten al voor 
1.399 euro een hypotheek afsluiten. 
Bovendien kunnen zij ook nog flink 
besparen op hun verzekeringen. 
Ook mensen in Aalsmeer en om-
streken kunnen uiteraard bij Finzie 
Amstelveen terecht. En het mooie 
is dat zij daarvoor zelfs hun woon-
plaats niet hoeven te verlaten. Je-
roen Pijnaker staat je ook te woord 
per webcam of op een locatie naar 
jouw keus. Dus ook bij jou thuis.

Best Uit Garantie
De financieel coaches van Finzie 
doen alles om te besparen op het 
gebied van hypotheken en verzeke-
ringen. De nieuwe speler in de ad-
vieswereld is online gemakkelijk be-
schikbaar. Met de handige financië-
le app past Finzie prima in de broek-
zak. Finzie scant alle hypotheken en 
verzekeringen en geeft maandelijks 
advies over waar de consument het 
voordeligst uit kan zijn. Vervolgens 
is switchen van verzekering met één 
druk op de knop geregeld. Valt er te 
besparen op de hypotheek, dan is 
er persoonlijk contact. Met de Best 
Uit Garantie van Finzie kan je ge-
middeld zo’n 200 euro per jaar ver-
dienen en het op orde houden van 
geldzaken is simpeler dan ooit. 
Dure kantoorpanden? Finzie doet 
het nét even anders. Finzie be-
steedt geen geld aan dure kanto-
ren op toplocaties. Voor advies heb 
je genoeg aan een gezellige ruimte 
in een reeds bestaand pand. Finzie 
Amstelveen is bijvoorbeeld te vin-
den op de Startbaan 6 in Amstel-
veen. Nog steeds is de financiële 
branche stevig aan verandering toe. 
Want  klanten zijn veranderd. Veel 
aankopen worden inmiddels onli-
ne gedaan. Er wordt net zo makke-
lijk een paar schoenen bij Zalando 
besteld als een taxi via Uber. Voor 
financiële zaken is men echter nog 
steeds grotendeels aangewezen op 
traditionele partijen. Jeroen Pijn-
aker van Finzie brengt daar als on-
afhankelijk financieel coach veran-
dering in.  Finzie Amstelveen is heel 
dichtbij. Klanten kunnen terecht op 

de Startbaan, maar net zo makkelijk 
een afspraak op locatie maken, zo-
als een terras, of natuurlijk gewoon 
thuis. En door zo te werken zijn er al 
heel veel kostbare gewoonten over-
boord gezet. Dit scheelt serieus in 
de kosten - en dat is te merken. Een 
hypotheek afsluiten kost bij traditi-
onele hypotheekadviseurs al gauw 
zo’n 2.750 euro. Bij Finzie ben je al 
voor  1.399 euro klaar.

Sowieso in jouw belang
Oprichter Paul van der Meijs over 
Finzie: “De wereld verandert radi-
caal. Er is een grote groep consu-
menten die geen hotels meer boekt, 
maar een slaapplek vindt via Airbnb. 
Of ze bestellen hun eten bij Hello 
Fresh. De consument van nu is kri-
tisch en verwacht het grootste ge-
mak. Met Finzie maken we het af-
sluiten van een hypotheek en het 
switchen tussen verzekeringen toe-
gankelijker en voordeliger dan ooit 
voor ze. Wat we ook doen, het is so-
wieso in het belang van onze klant.”

Over Finzie Amstelveen
Jeroen Pijnaker van Finzie Amstel-
veen timmert al 14 jaar aan de weg 
als financieel adviseur. Aanvanke-
lijk in loondienst, maar nu als on-
afhankelijk adviseur met een eigen 
kantoor. En met speler Finzie ach-
ter zich, weet hij zich gesteund door 
veel expertise en know-how. Daar-
door kan Jeroen zich puur richten 
op de behoeften van de moderne 
klant. Sinds 1 juni kan eenieder bij 
Finzie Amstelveen terecht voor on-
afhankelijk, voordelig én slim finan-
cieel advies. Jeroen Pijnaker is te 
bereiken via  telefoonnummer 06–
11396300 of via Finzie.nl.

Grootste (wissel)bokaal voor de familie Harte.

Familie Harte wint met 2 punten minder

Midgetgolftoernooi om 
Bloemenzegelbokaal
Aalsmeer - Op 24 juni organiseer-
de de Vereniging van Aalsmeer-
se Bloemenzegelwinkeliers in sa-
menwerking met de Midgetgolf-
club Aalsmeer voor de 29e keer het 
toernooi om de Bloemenzegelbo-
kaal. Deelnemers aan dit toernooi 
zijn trouwe bloemenzegelspaarders. 
Het weer was gunstig gezind, want 
hoewel het er in de morgen nog niet 
naar uitzag bleef het in de avond 
droog met een prima temperatuur. 
De enthousiaste deelnemers heb-
ben er een gezellige avond van ge-
maakt.
Er werd gespeeld om de Bloemen-
zegelbokaal! Met de bedoeling om 
te winnen hebben vijf koppels de 
twee rondes op de banen van Mid-
getgolfclub Aalsmeer gespeeld. Ook 
de kinderen hebben heel erg hun 
best gedaan. 
Na ontvangst met koffie en een stuk 
verrukkelijke zelf gebakken tulband 
(door één van de dames van de 
midgetgolfclub) werd onder bege-
leiding van ervaren spelers van de 
club en volgens het wedstrijdregle-
ment door iedereen zijn of haar ui-
terste best gedaan om zo min mo-

gelijk punten te halen. Na afloop 
van de wedstrijd werd onder het 
nuttigen van een drankje en hap-
jes nagepraat en werd de telling 
gedaan. Het koppel met de minste 
punten van dit jaar team Harte. De-
ze familie krijgt de wisselbeker met 
inscriptie en mag hun titel volgend 
jaar komen verdedigen. Voor de an-
dere families waren er kleinere be-
kers en bloemen, hun inzet mocht er 
ook zijn, wat te zien is aan de uitein-
delijke scores.
1. Team Harte – 458 punten
2. Team Sloot – 460 punten
3. Team Boutkam – 512 punten
4. Team Eigenhuis – 528 punten 
5. Team Baas – 622 punten 

Spaarkaart
Wilt u kans maken op een uitnodi-
ging om volgend jaar aan dit ge-
zellige toernooi deel te nemen, dan 
hoeft u dat alleen maar aan te geven 
op een volle spaarkaart in het speci-
aal daar voor bestemde vakje. 
U weet toch dat u met een vol-
le spaarkaart kunt betalen bij alle 
deelnemende winkeliers!? Vraag om 
bloemenzegels, u heeft er recht op.

De drie schrijvers met hun net onthulde boek.

Presentatie bijzonder boek 
van 3 Heliomare cliënten
Aalsmeer - Onder grote belang-
stelling is op vrijdag 23 juni het le-
vensboek ‘Heden Verleden Toe-
komst’ van Patricia Huncks, Otmar 
Vrees en Joppe Vanhorick, drie cli-
enten van Heliomare dagbesteding 
Aalsmeer, gepresenteerd. Met hulp 
van vrijwilligers Ben Sassen en Mo-
nique Meijer en medewerkers van 
Heliomare is het na ruim 3 jaar ge-
lukt om deze droom te verwezenlij-
ken.
In het boek vertellen zij over hun 
leven voor, tijdens en na hun CVA 
(hersenbloeding of -infarct). Vooral 
het feit dat ze door het hersenletsel 
afasie hebben gekregen maakt dit 
boek heel bijzonder. De afasie geeft 
namelijk veel problemen met spre-
ken en schrijven. Een van de cliën-
ten heeft zelfs zijn hele verhaal ook 

nog in pictogrammen omgezet, zo-
dat het ook voor mensen die moei-
lijk lezen te begrijpen is. Naast de 
vele familieleden, vrienden en be-
kenden van de schrijvers was ook 
wethouder Ad Verburg aanwezig.
Na de onthulling van het boek heb-
ben de schrijvers een toast uitge-
bracht en waren ze nog lang be-
zig om alle boeken van een hand-
tekening te voor zien. Het boek is 
te koop voor 10 euro (exclusief ver-
zendkosten), is gedrukt bij de Com-
puter Werkplaats van Helioma-
re, formaat A4 en voorzien van een 
ringband. In het boek staan ge-
kleurde afbeeldingen van schilderij-
en, tekeningen en beeldjes die door 
de cliënten zelf zijn gemaakt. Be-
stellen kan door een mail te sturen 
naar: p.voorn@heliomare.nl.

Afvallen in groepsverband
Regio - Afvallen in groepsverband 
bij gewichtsconsulentenpraktijk 
Slimness was weer een succes! De 
winnaars Ageeth uit Waverveen en 
José uit Aalsmeer zijn hier het le-
vende bewijs van. Ageeth verloor 
12,5 kilo en José 13,3 kilo tijdens 
de cursus van 10 weken. De mees-
te resultaten van de groepen met de 
voor en na foto staan op de web-
site. Woensdag 20 september star-
ten er weer nieuwe groepen. De 

eerste groep start om 19.00 uur en 
de tweede om 20.30 uur. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Wil 
je meer informatie? Dat kan via de 
website slimness.nl ga naar afvallen 
in groepsverband. 
Opgeven? Vul het registratieformu-
lier in of bel 0297-765027 en vraag 
eventueel een vrijblijvende intake 
aan of kom zaterdag 16 september 
tussen 10.00 en 14.00 uur naar de 
open dag.

Werken aan metamorfose
Zomerstop Energieloket
Aalsmeer - Het Energieloket 
van Sienergie in het Boekhuis in 
Aalsmeer is in de maanden juli en 
augustus gesloten. In die tijd onder-
gaat het loket een complete meta-
morfose op een nieuwe plek in het 
Boekhuis met nog veel meer ruim-
te om de nieuwste isolatieoplossin-
gen, LED-verlichting, duurzame in-
stallaties en zonnepanelen te kun-
nen laten zien. Stuur voor branden-

de vragen over energiebesparing of 
opwekking van zonne-energie in de 
tussentijd een e-mail naar info@si-
energie.nl of bel met energieadvi-
seur René Raadschelders op 06-
29738797. 
Tijdens de braderie op zaterdag 2 
september aanstaande is de spet-
terende heropening van het geheel 
vernieuwde loket in het Boekhuis, in 
de Zijdstraat 12. 

V.l.n.r. medewerksters Claudia, Sonja, Melanie, Elsbeth, Isabel en Wendy. 

Van Nieuwland verkozen 
tot beste D.I.O. drogist
Aalsmeer - Afgelopen zondag 25 
juni is op de landelijke D.I.O. On-
dernemersdag drogisterij D.I.O. 
van Nieuwland, gevestigd in win-
kelcentrum Nieuw-Oosteinde, ver-
kozen tot de beste D.I.O. van re-
gio Noord-West. Trotse eigenares-
se Elsbeth van Nieuwland is hier erg 
blij mee en zegt: “In mei kregen we 
te horen dat we, met nog vijf andere 
D.I.O.-drogisten, genomineerd wa-
ren. In juli 2015 hebben wij de dro-
gisterij overgenomen. Er moest van-
af dat moment heel wat gebeuren 
in de winkel. Het was best wel las-
tig om de winkel naar onze eigen 
hand te zetten en daarbij de D.I.O.-
formule goed uit te dragen. Het is 
dan ook wel kicken dat we al bin-
nen twee jaar genomineerd zijn. Ik 

ben dan ook supertrots op mijn ge-
dreven team dat we dit met zijn al-
len, en met veel plezier, voor elkaar 
hebben gekregen!” Dit jaar heeft de 
drogisterij aan het Poldermeester-
plein tevens wederom de certifice-
ring behaald voor Erkend Specialist 
in Zelfzorg. 
‘Inmiddels staat er een hecht team 
dat garant staat voor een persoon-
lijke benadering, maar ook voor een 
prettige sfeer in de winkel waar de 
bezoekers graag binnenkomen voor 
een praatje en advies. Na het uitpro-
beren van diverse mogelijkheden 
wat nog wel eens een onrustig win-
kelbeeld gaf, staat er nu een over-
zichtelijke winkel waar klanten met 
veel plezier kunnen winkelen.’ Aldus 
het juryrapport. 

Promotie voor Meindert Buskermolen. Foto: Tara-Lynn Voerman

Universiteit Maastricht
Promotie voor psycholoog 
Meindert Buskermolen
Aalsmeer - Op 4 mei jongstleden 
promoveerde Meindert Busker-
molen aan de Universiteit Maas-
tricht op het proefschrift ‘If on-
ly I could tell; measuring predictors 
for challenging behaviour in peop-
le with both intellectual disability 
and hearing impairment’. Meindert 
Buskermolen is Kinder- en Jeugd-
psycholoog bij praktijk Opmaat in 
Aalsmeer.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in 
opdracht van Weerklank, een in-
stelling voor mensen met een ver-
standelijke en auditieve beperking 
in Amsterdam. Bij deze groep men-
sen komen veel gedragsproblemen 
en met name agressie voor. Wereld-
wijd werd daar nog nauwelijks on-
derzoek naar gedaan. In zijn proef-
schrift onderzoekt Meindert Busker-
molen welke mogelijke interne en 
omgevingsrisicofactoren er kunnen 
worden gevonden voor dit gedrag. 
Hij ontwikkelde een betrouwbaar 
instrument waarmee gedrag kan 
worden geobserveerd en gescoord, 
de individuele Gedrags Observatie 
en Scorings schaal (de Individual 
Behaviour Observation and Recor-
ding Scale (IBORS) genaamd). De-
ze IBORS-schaal is gebaseerd op 

acht dimensies van gedrag en vijf 
niveaus van ernst van gedrag, waar-
bij probleemgedrag gedefinieerd 
werd als gedrag dat kenmerkend is 
voor niveau drie of hoger. Op deze 
wijze werd een jaar lang voor meer-
dere personen het gedrag gescoord 
en bovendien werden allerlei omge-
vingsfactoren bijgehouden. Mein-
dert Buskermolen constateert dat 
verminderde communicatieve vaar-
digheden, een lager niveau van so-
ciale redzaamheid, autisme en een 
lagere leeftijd risicofactoren blijken 
te zijn. Voor bijna elke proefpersoon 
werden verschillende omgevings-
factoren gevonden. Buskermolen 
veronderstelt in zijn proefschrift dat 
het stimuleren van zelfredzaamheid 
en vooral communicatieve vaardig-
heden essentieel is. Tijdens de pro-
motie werd Meindert door de leden 
van de “corona” unaniem gepre-
zen voor zijn baanbrekende onder-
zoek waar overigens niet alleen de 
onderzochte doelgroep mee gebaat 
is. Ook in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking of in 
de zorg voor mensen met dementie 
kunnen de methodiek (IBORS) en 
bevindingen uit dit onderzoek zeer 
bruikbaar zijn.

100 Jaar glastuinbouw in 
boek ‘Land van glas’
Aalsmeer - Op 1 juni is bij Tho-
mas Rap het boek ‘Land van glas’ 
van Koen van Wijk verschenen. Een 
familiegeschiedenis én het verhaal 
van 100 jaar glastuinbouw in Ne-
derland.
Bram Moerman, tuinderszoon uit 
Hillegersberg, weet wat zijn be-
stemming is. Hij zal in de voet-
sporen van zijn vader treden. Ter-
wijl elders in Europa de Grote Oor-
log woedt, verschijnt op de tuinde-
rij van Brams vader een exotische 
nieuwkomer: de tomaat. In 1914 ex-
porteert Nederland 6,5 miljoen ki-
lo tomaten naar Engeland, en dat 
is nog maar het begin. De tuinderij 
van de familie Moerman floreert. Na 
de oorlog trouwt Bram en strijkt hij 
neer in Bleiswijk om zijn eigen tuin-
derij op te bouwen. Hij groeit uit tot 
de trotse pater familias van een ge-

zin met tien kinderen en zevenen-
dertig kleinkinderen. Een hechte fa-
milie waarin iedereen meewerkt.
‘Land van glas’ beschrijft de lotge-
vallen van drie generaties tuinders 
tegen de achtergrond van de twin-
tigste eeuw: van de opkomende in-
dustrialisatie, de Eerste Wereldoor-
log, de crisis, de Tweede Wereldoor-
log, tot de wederopbouw en snelle 
expansie daarna. Van het dwingen-
de calvinisme naar de innovaties in 
de immer groeiende tuinbouwsec-
tor.
Koen van Wijk (1970) groeide op in 
Berkel en Rodenrijs als zoon van 
een tuindersdochter en een kasver-
warmingsinstallateur. Na enkele ja-
ren werken in de kassen volgde hij 
de School voor Journalistiek. Sinds-
dien is hij land- en tuinbouwjourna-
list en schrijft hij voor Nieuwe Oogst. 

Opgeruimde kledingkast, 
volle container Sympany
Aalsmeer - Een overvolle kleding-
kast en toch het gevoel niks aan te 
kunnen trekken?
Herkenbaar! Waarschijnlijk net zo 
herkenbaar als die kledingstukken 
in de kast waar men het bestaan 
niet meer van wist. Een opgeruim-
de kledingkast? Dan Sympany een 
goed gevulde textielcontainer. Het 
is nu hét uitgelezen moment om de 
kledingkast eens grondig op te rui-
men. Dit gebeurt overigens meestal 
in het voorjaar en het najaar. De tex-
tielcontainers van Sympany lopen in 
deze periodes namelijk veel sneller 
vol, daarom worden als vanzelfspre-
kend de inzamelmomenten in deze 
periodes verhoogd. Een opgeruim-
de kast geeft niet alleen overzicht, 
maar brengt ook een stukje rust. 
Weg met dat jasje met die te kor-
te mouwen of die broek met veel te 
korte pijpen. Kleding, schoenen of 
accessoires die u niet meer draagt, 

horen natuurlijk niet in het restafval, 
maar in een van de Sympany textiel-
containers in de gemeente. Door uw 
oude textiel gescheiden in te leve-
ren, draagt u ook nog eens bij aan 
een beter milieu. In de containers is 
ruimte voor: kleding, schoenen, lap-
pen, lakens, tassen, knuffels, gordij-
nen, petten, hoeden en huishoude-
lijk textiel. Sympany is één van de 
grootste textielinzamelaars in Ne-
derland. In een groot deel van de 
Nederlandse gemeenten wordt met 
bijna 2.500 textielcontainers jaarlijks 
rond de 23 miljoen kilogram textiel 
ingezameld. Sympany werkt aan de 
zelfredzaamheid van mensen in Ne-
derland, Afrika en India. In Neder-
land wordt werkgelegenheid aange-
boden aan mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. In Afrika en In-
dia steunt Sympany textiel gerela-
teerde projecten gericht op duur-
zaamheid en zelfredzaamheid.
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Juf Merel van OBS Samen 
Een is ‘superjuf Aalsmeer’
Aalsmeer - Op Radio Aalsmeer is 
een oproep geweest voor verkiezin-
gen superjuf en supermeester. Toen 
de leerlingen van groep 5 en 6 van 
OBS Samen Een dit hoorden besloot 
deze groep om hun juf Merel op te 
geven! Aan een hoed zijn allemaal 
kaartjes opgehangen van de kinde-
ren waarop zij hadden geschreven 

waarom Merel deze titel verdient. En 
het resultaat dan afgelopen vrijdag; 
juf Merel kwam uit de nominatie 
als superjuf Aalsmeer. Juf Merel en 
de hele klas waren uitgenodigd in 
de uitzending. “Onze juf is een su-
per juf en de titel heeft ze ‘dik’ ver-
diend”, aldus de leerlingen van OBS 
Samen Een.

Feestweek Kudelstaart
Geslaagde eerste kidsrun 
Aalsmeer - Zondag 25 juni om 
14.00 uur heeft het startschot ge-
klonken voor een nieuwe traditie in 
Kudelstaart, een Dorpsloop. In over-
leg met de feestweekcommissie 
heeft Atletiek Vereninging Aalsmeer 
in samenwerking met Sportservice 
Haarlemmermeer een kidsrun ge-
organiseerd op de familiedag van 
de feestweek. Bij het dorpshuis 
stonden ondanks de regen 15 kin-
deren klaar aan de start voor een 
loop van 1,5 kilometer. Na het start-
schot van Druppie, de mascotte van 
JOGG, gingen de sportievelingen in 
de leeftijd van 3 tot 10 jaar van start. 

Bij de finish kregen alle deelnemers 
een bidon, medailles worden nog 
nagebracht. De organisatie kijkt te-
rug op een geslaagde eerste uit-
voering van de Dorpsloop. Volgend 
jaar zal dit zeker navolging krijgen, 
wellicht ook met een loop voor vol-
wassenen. Uitslag Dorpsloop Ku-
delstaart: Jongens 5-8 jaar: 1e Mark 
Wijn, 2e Lars van Es, 3e Milan Tates; 
Jongens 9 tot 12 jaar: 1e Maarten 
Hermans, 2e Tygo Verhoeven; 
Meisjes 3-8 jaar: 1e Luna Kelder-
man, 2e Yara Kelderman, 3e Lien 
Baars; Meisjes 9-12 jaar: 1e Eline 
van Noort;

Brandweer Aalsmeer
Rondleiding door kazerne 
voor winnaars prijsvraag
Aalsmeer - Tijdens Aalsmeer Roest 
Niet op 11 juni was er in The Beach 
de lego-expositie Incidenten Ci-
ty. Hier konden kinderen meedoen 
aan een prijsvraag van Brandweer 
Aalsmeer. Vele jongens en meis-
jes namen deel. En met succes, een 
heel groot deel van de formulieren 
blijkt foutloos te zijn ingevuld.
Uit de stapel inzendingen zijn drie 
winnaars gekozen en afgelopen vrij-
dagmiddag 23 juni zijn deze kinde-
ren in het zonnetje gezet en getrak-
teerd op een prijs in de kazerne aan 
de Zwarteweg. De eerste prijs is ge-
wonnen door Miles van der Staaij, 
de tweede prijs is uitgereikt aan 

Pascalle Reurings en met de derde 
prijs is Luna Burgers blij gemaakt. 
Alledrie kregen een mooie doos Le-
go.
De prijzen zijn uitgereikt door Rob 
Pommerel van Brandweer Aalsmeer, 
die de winnaars ook een rondlei-
ding gaf door de kazerne. Er mocht 
plaatsgenomen worden in een 
brandweerwagen en natuurlijk wil-
de de kinderen ook wel even een 
brandweerhelm passen. De gezelli-
ge middag werd besloten met een 
rondritje in een brandweerwagen 
door Aalsmeer. “Een geweldige af-
sluiting na het succes van Inciden-
ten City”, aldus de brandweer.

De winnaars Miles, Pascalle en Luna met hun prijs. Links Rob Pommerel van 
Brandweer Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Hengelsportvereniging Vislust
Vislessen voor kinderen
Aalsmeer - Hengelsportvereniging 
Vislust Aalsmeer organiseert ook dit 
jaar weer activiteiten voor de jeugd. 
De leden gaan vis les geven aan 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar. De 
lessen staan onder leiding van de 
viscoach van Vislust met assistentie 
van ervaren vissers. De cursus be-
staat uit twee avonden en een mid-
dag in theorie en praktijk. De kosten 
zijn 5 euro per deelnemer.
Datum en tijden zijn: dinsdag 11 
en donderdag 13 juli van 18.30 tot 
21.00 uur en zaterdag 15 juli van 
14.00 tot 17.00 uur. De lessen wor-
den gegeven in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 en aan het 

water van de Hornmeer.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij de verkoopadressen van de Vis-
pas, of via de website van A.H.V. Vis-
lust-Aalsmeer. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met het se-
cretariaat van visvereniging Vislust: 
A.C.J. Nisters, telefoon 0297-328364 
of bij K. Noordhoek, telefoon 0297-
323225 of 06-53291221 of stuur een 
e-mail naar info@vislust-aalsmeer.
nl. 
Wacht niet te lang, want vol is vol.
Alle deelnemers mogen een hengel 
van Vislust lenen, zodat ieder met 
hetzelfde materiaal vist.

Waterskivereniging Aalsmeer
Jeugd waterski-kamp op 
het Surfeiland
Aalsmeer - Na het overweldigende 
succes in 2016 organiseert Waters-
kivereniging Aalsmeer dit jaar voor 
de tweede keer het jeugd waterski-
kamp op het surfeiland. Op zater-
dag 1 en zondag 2 juli kunnen jeug-
dige waterskiërs en wakeboarders 
een heel weekend hun hart opha-
len. Van beginners tot gevorderde, 
voor iedereen is er plek om (meer) 
ervaring met de sport te krijgen. Het 
weekend staat natuurlijk in het te-

ken van zoveel mogelijk waterskiën 
of wakeboarden. Maar een gezellige 
barbecue en overnachten in tenten 
op het surfeiland maken dit week-
end tot een onvergetelijke ervaring. 
Ben je nog geen lid van de Waters-
kivereniging, maar wil je ook graag 
meedoen met het jeugd waterski-
kamp? Stuur dan een e-mail voor 
informatie of aanmelding naar in-
fo@wsva.nl. Leeftijd van 8 tot maxi-
maal 16 jaar.

Bos in met roofvogel Pluk

Amstelland - Ga mee het bos in 
met roofvogel Pluk op zondagmid-

dag 9 juli om 12.00, 13.30 of 15.00 
uur. Waarom is iedereen toch zo 
bang voor Pluk? Of ben jij niet bang? 
Je ontdekt hoe roofvogels leven en 
hoe ze muizen, konijnen en vogels 
vangen. Misschien worden ze gezien 
in het bos of wordt een plukplek ont-
dekt met allemaal veren. Deze activi-
teit is voor kinderen van 4 tot 8 jaar 
en ouders/begeleiders. De start is bij 
de Boswinkel en de duur is een uur. 
Aanmelden en informatie via 020-
5456100, kijk op www.amsterdam-
sebos.nl en stap De Boswinkel aan 
Bosbaanweg 5 binnen. Openingstij-
den: dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Veel lol met de diverse opblaas-speelobjecten. Foto: www.kicksfotos.nl

Gezellig druk in Oosterbad: 
Midzomernacht zwemmen
Aalsmeer - Op vrijdag 23 juni trak-
teerde Het Oosterbad op midzomer-
nacht zwemmen. Jaarlijks wordt dit 
sportieve evenement georganiseerd 
aan het begin van de zomer. Het 
weer is weliswaar behoorlijk omge-
slagen, geen tropische temperatu-
ren meer, maar toch mochten vele 
bezoekers welkom geheten worden. 
Naast springen van de duikplanken 
en genieten van het verkoelende 
water waren er diverse opblaas-at-
tracties waar de bezoekers zich op 
konden vermaken. Het was gezel-
lig, ook op het terras voor de min-
der sportievelingen, die genoten van 
een drankje, al het spektakel in het 
water en sfeervolle muziek.

Activiteiten
Afgelopen maandag 26 juni is in 
het natuurbad aan de Mr. Jac. Tak-
kade de jaarlijkse zwemvierdaagse 
van start gegaan. Vijf avonden, tot 
en met vrijdag 30 juni, hebben deel-
nemers de tijd om verschillende af-

standen te zwemmen. Kinderen tot 
12 jaar met een diploma zwemmen 
dagelijks 250 meter en boven de 12 
jaar vier dagen lang 500 meter. Al-
le deelnemers worden beloond met 
de felbegeerde zwemvierdaagse-
medaille. Het wordt niet alleen me-
ters maken, er zijn dagelijks ook ex-
tra activiteiten, zoals boegsprietlo-
pen, plankhangen en wie maakt het 
hoogste bommetje van Aalsmeer. 
Iedereen kan/mag deelnemen. Kijk 
voor meer informatie op www.he-
toosterbad.nl.

De Waterlelie
Wie van baantjes zwemmen houdt, 
zit overigens goed. Volgende week 
kan een duik genomen in zwem-
bad De Waterlelie aan de Dreef. 
Hier wordt van 3 tot en met 7 juli de 
Lenie van der Meer zwemvierdaag-
se gehouden. Eveneens vinden de-
ze dagen extra activiteiten plaats en 
krijgen alle deelnemers een herin-
neringsmedaille.

Succesvolle grafiti workshop 
voor jeugd in Oosteinde
Aalsmeer - Vorige week woensdag 
was er bij de inloop van de Binding 
bij het Middelpunt in Oosteinde een 
toffe grafiti workshop. Elf kinderen 
leerden eerst de basis beginselen 
van grafiti letters tekenen van San-
der van Lakaanalles. Daarna moch-
ten ze buiten, lekker in de schaduw, 
aan de slag met de echte spuitbus-
sen. Een en ander bleek nog best 
lastig! De spuitbus dichtbij of ver 
weg? Het geeft een heel ander ef-
fect. En welke kleuren passen mooi 
bij elkaar? Sander hielp goed door 
hier en daar een voorbeeld te ge-
ven of een beetje bij te werken. Al-
le deelnemers gingen naar huis met 
een prachtig kunstwerk!

Jump XL en BMX-workshop
Aanstaande woensdag 5 juli kun-
nen kinderen/jongeren zich aan-
melden om met de inloop mee te 
gaan naar Jump XL. 
Dit is voor alle jongens en meiden 
uit de groepen 6, 7 en 8 die in Nieuw 
Oosteinde wonen. Er zijn geen kos-
ten verbonden aan deze activiteit, 
maar van tevoren opgeven is wel 
een vereiste en dit kan via www.de-
binding.nl/agenda.

Hier kunnen jongeren zich ook op-
geven voor de BMX-workshop 
op woensdag 12 juli. Let op! De-
ze workshop is voor eigen risico en 
voor kinderen uit de groepen 7 en 8.

Dagje naar het strand met 
Jongeren Rode Kruis
Aalsmeer - Zaterdag 25 juni heeft 
het Jongeren Rode Kruis een be-
zoek aan het strand van Katwijk ge-
organiseerd, speciaal voor men-
sen met een beperking. De 45 gas-
ten en hun begeleiders vermaakten 
zich op het strand bijvoorbeeld met 
een strandwandeling of met voet-
ballen. Vrijwilligers van het Jonge-
ren Rode Kruis waren al vroeg be-
gonnen met de voorbereidingen. 
Vanaf 11.00 uur kwamen de mensen 
met een beperking en hun begelei-
ders aan op het stand van Katwijk. 
De gasten kwamen uit verschillende 
woningen van Ons Tweede Thuis – 
de woonstichting voor mensen met 
een beperking – uit Aalsmeer, Uit-
hoorn, Hoofddorp en Nieuw-Ven-
nep. Het Jongeren Rode Kruis had 
gezorgd voor busjes voor het ver-
voer vanuit de woonvoorzieningen 
naar het strand. Het was bewolkt, 
maar gelukkig niet heel koud op het 
strand. De gasten vermaakten zich 
onder meer met een strandwande-
ling, met verschillende sporten en 
met het maken van zandkastelen. 
De vrijwilligers en de cliënten had-
den het goed naar hun zin bij ver-
schillende voetbalwedstrijdjes. “Wat 
geniet ik vandaag”, zei één van de 

gasten. Voor iedereen waren er be-
legde broodjes, flesjes water, pak-
jes drinken, snoepjes, zakjes chips 
en fruit. Deze boodschappen waren 
gesponsord door Albert Heijn. Het 
was prettig dat gebruik gemaakt 
mocht worden van de faciliteiten 
van strandtent Zilt, waaronder het 
gebruik van hun strandrolstoelen.
Van een van de andere bezoekers 
op het strand kregen de vrijwilli-
gers een spontane donatie, waar-
voor dank. Het Jongeren Rode Kruis 
Aalsmeer en Uithoorn wil alle vrij-
willigers, de chauffeurs, de EHBO-
ers, de sponsors en de gasten en 
hun begeleiders bedanken voor de-
ze top dag! 

Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij activiteiten. 
Het Jongeren Rode Kruis organi-
seert activiteiten voor mensen met 
een beperking of ouderen. Wil je 
meer informatie of je aanmelden als 
vrijwilliger? Mail naar jongerenro-
dekruis@hotmail.nl, of kijk op www.
facebook.com/JongerenRodeKruis.
Jeroen Heimeriks





Aalsmeer - Een golfbaan in een 
bos? Dat zijn er niet zoveel in Ne-
derland. Laat staan om de hoek. 
Maar op 4 juli is het Amsterdam-
se Bos omgetoverd in een heuse 
18 holes golfbaan. Met meteen al 
een afslag bovenop de Hazenheu-
vel. Een even onverwachte als over-
weldigende locatie met uitzicht op 
de stad. Deze dinsdag staat de ze-
vende editie van het Amsterdamse 
Bos Golftoernooi open voor golfers 
uit gemeenten rondom het bos. Ook 
Aalsmeerse golfers kunnen mee-
doen. Opgeven kan nog tot en met 
aanstaande zaterdag 1 juli op www.
amsterdamsebosgolf.nl 

Goed doel
Met de deelname aan dit unie-
ke sportevenement steunen de 
Aalsmeerse golfers een goed doel: 
de Nederlandse Hersenbank. Die 
verricht met de opbrengst van het 
toernooi een speciaal onderzoek 
naar de verschillen tussen een me-
dische diagnose bij leven en het 
beeld dat de hersenen na overlijden 
tonen. Met name bij de ziekte van 
Parkinson en dementie lijkt daar het 
nodige licht tussen te zitten en dat 
moet in kaart worden gebracht.

Verrassingen
De organisatie ligt in handen van de 
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn in 

samenwerking met het Amsterdam-
se Bos. Deze serviceclub verzorgt al 
jaren rondritten door het bos voor 
senioren die slecht ter been zijn. 
Daartoe zijn twee ‘Bosmobielen’ 
aangeschaft. 
Het Amsterdamse Bos Golftoernooi 
‘verwent’ zijn deelnemers onderweg 
met smakelijke verrassingen bij een 
aantal holes. En met onder meer 
een culinair zesgangen diner, een 
veiling van prachtige aanbiedingen 
en een clinic voor mensen die ook 
wel ‘s een slag willen slaan. Na af-
loop wordt een cheque aangebo-
den aan de stichting De Nederland-
se Hersenbank. 

Uitdaging voor Aalsmeerse golfers in 
het Amsterdamse Bos: hole 1 op de 
Hazenheuvel.
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Bootje bouwen, Optimist on Tour, Oude Deuren Cup

Westeinder Water Week 
met Eredivisie Zeilen
Aalsmeer - Met alle activitei-
ten van de Westeinder Water Week 
wordt Aalsmeer als watersportloca-
tie uniek op de kaart gezet. De jeugd 
van de Aalsmeerse en Kudelstaartse 
basisscholen kan zeer origineel met 
de watersport kennis maken tijdens 
de scholendag vandaag, donderdag 
29 juni. Er worden zeker 450 kids 
verwacht die op het Surfeiland hun 
eigen bootje gaan bouwen. Voor-
gaande jaren was deze Aalsmeerse 
primeur al een groot succes en met 
de ondersteuning van de scheeps-
werf Koninklijke de Vries (waar de 
super-de-luxe megayachts worden 
gebouwd) worden nu de van oor-
sprong Aalsmeerse grundels door 
de jeugd herbouwd. De houten 
grundel werd vroeger door de kwe-
kers als werkboot gebruikt en was 
met een rechte achterkant wat ste-

viger dan de oorspronkelijke punter. 
Er werd mee geroeid en gezeild. 

Zeilen en surfen
Zelf zeilen kan de jeugd ook tijdens 
de week. ‘Optimist on Tour’ komt van 
29 juni tot en met 1 juli met een vloot 
van Optimistjes naar het Surfeiland 
voor een kennismaking met de zeil-
sport, onder begeleiding van de Zeil-
school Aalsmeer. De Optimist is de 
wereldwijd het meest populaire zeil-
bootje voor de jeugd, zowel begin-
ners als gevorderden kunnen er mee 
overweg. Deelname is gratis, zwem-
diploma A is wel vereist, aanmel-
den gaat via ww.zeilschoolaalsmeer.
nl en eventueel last minute kan ook. 
Niet jeugdigen komen zondag 2 juli 
op het water tijdens de ‘Oude Deu-
ren Cup’ van de windsurfclub. Deel-
nemers moeten dan zelf minstens 40 
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le tenten, legt een speaker uit hoe 
het werkt, ondersteund door twee 
schermen en een track-en-trace-sy-
steem waarmee de onderlinge posi-
ties worden aangegeven. Hierdoor 
zijn de races (vanaf 10.00 uur) voor 
het publiek makkelijk te begrijpen. 
De J70 vaart met een half bol voor-
zeil, een gennaker. Hiermee kan je 
uitsluitend zigzaggend voor de wind 
zeilen, maar als het even waait gaat 
de J70 planerend razendsnel over 
het water. Een spektakel dat je niet 
mag missen. De begaanbaarheid op 
de wal en het ruime water van de 
Grote Poel maken Aalsmeer de ide-
ale locatie voor dit eigentijdse eve-
nement. Aalsmeer wordt vertegen-
woordigd door het Zeilteam West-
einder in een wisselende combinatie 
van stuurman en bemanning. Mee-
varen in deze top van de Nederland-
se wedstrijdzeilerij vraagt om een 
gedegen routine. De watersportver-
enigingen WV Nieuwe Meer en WV 
Aalsmeer hebben hiertoe kort ge-
leden twee boten uit de wat kleiner 
MaxFun-klasse aangeschaft, daarin 
kan vooral met de gennaker worden 
geoefend. 
Na de eerste serie in Almere bleek 
hoe sterk er in de Eredivisie wordt 
gezeild en kon het Aalsmeerse team 
zich nog niet direct meten met de 
top. Voor Aalsmeer als thuishaven 
is gekozen voor een ervaren crew 
met internationale ervaring. “De 
steun van de watersportverenigin-
gen en van de gemeente is er”, stelt 
team captain Joop van Werkhoven, 
zelf voormalig Europees Kampioen 
en Olympische Spelen-deelnemer in 
de 470-klasse. “De competitie wordt 
overal met veel positieve reacties 
ontvangen. Onze jeugdige teamle-
den zijn leergierig en wij als oudere 
routiniers zijn er ook hard aan bezig. 
We zien het publiek graag komen 
opzetten om mooie races te zien.” 
Zondagmiddag om 16.00 uur is de 
prijsuitreiking. Kijk op www.west-
einderwaterweek.nl en www.eredi-
visiezeilen.nl voor complete infor-
matie over alle activiteiten en schit-
terende foto’s .
Theo van Mierlo

PCOB en Senioren Aalsmeer
Fietstocht door ongerepte 
Haarlemmermeer
Aalsmeer - Op dinsdag 4 juli gaat 
de maandelijkse fietstocht van de 
PCOB en Senioren Aalsmeer naar 
een nog ongerept deel van de Haar-
lemmermeer. Via Rijsenhout en de 
totaal verbouwde Bennebroeker-
weg gaan de deelnemers naar de 
Rijnlanderweg. Langs deze weg en 
de Kaagweg staan nog veel oor-
spronkelijke boerderijen. Ze ade-
men de sfeer van de Haarlemmer-
meer van vroeger. Kantoren zullen 
er niet aangetroffen worden.
De groep fietst deze mooie wegen 
helemaal af tot de ringdijk van de 
Haarlemmermeer. Via de Huigslo-
terdijk en Nieuwe Wetering gaat de 
tocht naar Roelofarendsveen. Hier 
wordt koffie gedronken. Door het 

kassengebied Sotaweg en De Baan 
daarna naar Leimuiderbrug en ver-
der over de dijk naar Rijsenhout. 
Met het pondje wordt overgestoken 
naar de Uiterweg en zo komen de 
fietsers weer in Aalsmeer. 
Om 13.30 uur wordt vertrokken van 
het Parochiehuis, waar ge groep 
rond 17.00 uur weer terug is. De 
tocht is 29 kilometer en er wordt een 
snelheid aangehouden van onge-
veer 15 kilometer. Wie een keer mee 
wil fietsen kan dinsdag naar het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat ko-
men.
Voor informatie kan contact opge-
nomen worden met Jan Westerhof 
via e-mail: jan@westerhof50.nl of 
telefonisch via 06-22350307. 

Midzomernachtcross
Parcoursrecord voor Erica 
Belandi van AVA in ‘t Bos
Aalsmeer - Op vrijdagavond 23 juni 
werd de jaarlijkse Midzomernacht-
cross in het Amsterdamse Bos ge-
houden. Namens AV Aalsmeer na-
men onder andere twee senioren 
deel aan de 10 EM (16.09 kilome-
ter). Erica Belandi wist deze afstand 
bij de dames te winnen in een nieuw 
parcoursrecord van 1.05.23 uur. 
Met deze tijd verbeterde Erica haar 
eigen parcoursrecord van twee jaar 
geleden met bijna 1 minuut. Stefan 
Wolkers liep bij de heren een uitste-
kende wedstrijd. Direct na de start 
viel de kopgroep uit elkaar en Ste-
fan belandde op de vijfde plaats. 
Deze positie heeft hij niet meer uit 
handen gegeven en hij finishte in 
een tijd van 1.00.23 uur.

Tiende plaats in wegwedstrijd
Wielrenner Nils Eekhoff 
beste van de rest op NK
Rijsenhout - Het missen van een 
vroege ontsnapping is wielren-
ner Nils Eekhoff afgelopen zater-
dag duur komen te staan in het na-
tionaal kampioenschap voor belof-
ten. Achter de vluchters reed Eek-
hoff een sterke race en toverde in de 
laatste oplopende meters nog een 
indrukwekkende eindsprint uit de 
benen, goed voor een tiende plaats, 
anderhalve minuut na winnaar Fa-
bio Jakobsen. Maar wat als hij wel 
had kunnen meesprinten met de 
koplopers? De mooie uitslag en de 
wetenschap de beste eerstejaars 
belofte te zijn in het atypisch verlo-
pen kampioenschap leverden na af-
loop gemengde gevoelens op bij het 
talent van Team Sunweb.
Op het parcours in en om ‘s-Hee-
renberg waren Nils Eekhoff en zijn 
enige ploeggenoot Jarno Mobach 
mee in de eerste ontsnapping van 
de dag. Nadat het peloton de orde 
had hersteld ontstond een nieuwe 
kopgroep met enkele favorieten van 
sterke ploegen. 
Daarachter haperde de samenwer-
king. Eekhoff en Mobach knabbel-
den nog een minuut van de ach-
terstand af, maar kregen te weinig 
steun van andere teams, die de slag 
hadden gemist hadden om de kloof 
helemaal te dichten.
Vorige week woensdag was Nils 
Eekhoff al dertiende geworden in 
het kampioenschap tijdrijden over 

25 kilometer. De renner uit Rijsen-
hout heeft moeite zijn race goed in 
te delen. Bij het tussenpunt pas-
seerde hij als achtste, daarna ver-
loor hij meer terrein en gaf uiteinde-
lijk 1.37 minuut toe op winnaar Ju-
lius van den Berg. Vertrekt Eekhoff 
vaak te snel, zijn plaatsgenoot Owen 
Geleijn komt dan weer moeilijk op 
stoom. In de titelstrijd tijdrijden voor 
nieuwelingen kwam hij halverwe-
ge de rit als 23ste door, vervolgens 
werkte hij zich op naar een verdien-
stelijke veertiende plek, 1.31 langza-
mer dan Casper van Uden, de nieu-
we kampioen. Aan de kampioen-
schappen tijdrijden werd in de di-
verse categorieën telkens meege-
daan door ruim veertig geselecteer-
de renners.

Rustperiode
Owen Geleijn neemt komend week-
einde wedstrijdrust, daarna wacht 
hem op 8 juli de klassieke Ronde 
van Twente. Vervolgens richt hij zich 
op de Europese Jeugdtour in Assen 
en in augustus neemt hij met zijn 
club De Amstel deel aan een meer-
daagse wedstrijd in het Franse de-
partement de Ain. Nils Eekhoff komt 
pas eind juli of begin augustus weer 
in actie. Wel neemt hij met team 
Sunweb halfweg de maand deel 
aan een trainingskamp om een ste-
vige basis toeleggen voor het ver-
volg van het seizoen.

Afslaan in het Amsterdamse Bos
Laatste kans voor golfers 
uit Aalsmeer

Uitreiking brevetten tijdens 
barbecue bij Thamen
Aalsmeer - Elk jaar geeft duikteam 
Thamen aan het begin van het zo-
merseizoen een barbecue. Tijdens 
dit gezellige samenzijn werd het 
1-ster brevet uitgereikt aan de leden 
die hun opleiding met goed succes 
hadden afgerond. Het 1-ster bre-
vet bestaat uit een theoretisch ge-
deelte, een zwembad training en vijf 
buitenduiken. De barbecue werd dit 
jaar verzorgd door de koks van Culi-
works en de muziek door Daan Tas. 
Zij maakten er een ware happening 
van. Er waren ongeveer 50 mensen 
aanwezig en het bleef lang gezellig.
In de maanden juli en augustus is 
er geen zwembadtraining. Er wordt 
dan in het buitenwater gedoken. Wil 
je een keer komen kijken, dan ben 
je altijd welkom. Op de site staat 
naar welke locatie de duikers gaan.
Duikteam Thamen is al ruim 40 jaar 
een actieve vereniging die naast het 
wekelijks duiken op dinsdagavond 
en zondagochtend, ook nog diver-

se andere activiteiten organiseert 
en ondersteunt en opleidingen ver-
zorgt. Er wordt getraind in zwem-
bad De Waterlelie. Er staat een open 
avond gepland op donderdag 28 
september. Voor meer informatie en 
foto’s: www.thamen-diving.nl.

Schermen in equipe
Daniël Giacom met team 
Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vonden in Purmerend de Nederland-
se Kampioenschappen schermen in 
equipe plaats. Bij equipewedstrijden 
wordt er in teams gestreden, waar-
bij drie schermers (met één reser-
vespeler) om beurten tegen elkaar 
aantreden. Als een team 5 punten 
of een veelvoud daarvan heeft be-
haald of de maximale tijd van 3 mi-
nuten per partij om is, dan komen 
twee andere schermers tegenover 
elkaar te staan. De winnaar is het 
team dat als eerste 45 punten be-
reikt of de meeste punten heeft als 
de totale tijd verstreken is.
Daniël Giacon uit Aalsmeer zat in 
het floret equipe van SchermCen-
trum Amsterdam (SCA). De heren 
van SCA speelden solide en wisten 
zonder het spannend te maken in de 
halve finale te winnen van het team 
van Ter Weer uit Den Haag (45-29). 
De finale tegen Holland Schermen 
uit Alkmaar werd met een grote 
overmacht van 45-13 op naam van 
de Amsterdamse club geschreven.
Dit is de tweede Nederlandse ti-

tel van het seizoen voor de 16-ja-
rige Daniël, die eerder Nederlands 
kampioen tot 17 jaar op floret werd. 
Daarnaast werd hij tweede bij de 
senioren en veroverde hij brons bij 
de hogere leeftijdscategorie tot 20 
jaar.

Trainen voor WK in Leipzig
Voor de meeste schermers zit het 
seizoen er nu op, maar niet voor Da-
niël. Hij gaat, naast het leren voor de 
laatste toetsweek van school, nog 
heel hard trainen. Deze zomer zal hij 
namelijk met de Nederlandse flo-
retdelegatie naar de Wereld Kam-
pioenschappen schermen in Leip-
zig afreizen. 
Op dit grootste schermtoernooi van 
het jaar zal Daniël als jongste Ne-
derlandse deelnemer, zowel indivi-
dueel als met het floretteam, de lo-
per betreden. Hij is realistisch over 
zijn kansen en ziet dit vooral als 
een geweldige mogelijkheid om te 
schermen met de absolute wereld-
top. Meer informatie is te vinden op 
www.danielgiacon.nl.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Winst voor duiven John 
van Duren en Wim Wijfje
Aalsmeer - Even iets recht zetten, 
de kop van het verslag was vorige 
week niet goed. Piet v.d. Meijden, 
die wekelijks aan de kop draait, won 
de vlucht Pon. St. Maxence en Wim 
wijfje won vanuit St. Vincent. Afge-
lopen zaterdag 24 juni stond een 
Dagfond vlucht vanuit het Fran-
se Bourges op het programma met 
een gemiddelde afstand van 599 ki-
lometer en de eerste jonge duiven 
vlucht vanuit Minderhout, gemid-
delde afstand 94 kilometer. De dui-
ven, die ingezet waren voor Bour-
ges, werden om 09.00 uur gelost 
met een ZW wind, draaiend naar 
WZW, met in Nederland en België 

kans op regen of motregen. In Min-
derhout gingen de Jonge duiven 
om 15.20 uur los. De eerste duif van 
Bourges, de 16-461 van Wim Wijfje 
uit De Kwakel, bereikte om 15.32.21 
uur het thuisfront en maakte een 
gemiddelde snelheid van 1523,229 
meter per minuut. Met deze presta-
tie werd de vijfde plaats op het lan-
delijk Teletekst behaald (SBS TXT 
861). Darek Jachowski uit Mijdrecht 
werd op deze vlucht tweede en John 
van Duren uit Amstelveen derde. 
De jonge duivenvlucht verliep zeer 
traag vanwege het toch te slech-
te weer, maar elke vlucht heeft een 
winnaar. John van Duren uit Am-

stelveen (toch wel een jonge duiven 
specialist) wist met zijn 17-585, die 
1294,832 meter per minuut maakte, 
de overwinning te pakken. De twee-
de plaats was voor een andere Jon-
ge duiven specialist, Cees van Vliet 
uit Kudelstaart, en de derde plaats 
voor Michel de Block uit Aalsmeer, 
die zich helemaal op de jonge dui-
venvluchten gaat richten. 
De uitslag van Bourges met 
117 duiven en 10 deelnemers:
1.  W. Wijfje De Kwakel
2.  Darek Jachowski Mijdrecht
3.  J.H. van Duren Amstelveen
4.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
5.  Donna de Klerk Nieuw Vennep
6.  J.A. van Dijk Aalsmeer
7.  Gerard & Lies v.d. Bergen 

Kudelstaart
8.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9.  L. v.d. Sluis Uithoorn
10. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
Uitslag vlucht Minderhout met 
645 duiven en 18 deelnemers:
1.  J.H. van Duren Amstelveen
2.  C. van Vliet Kudelstaart
3.  M. de Block Aalsmeer
4.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug

5.  L. v.d. Sluis Uithoorn
6.  Darek Jachowski Mijdrecht
7.  J.A. van Dijk Aalsmeer
8. A.J. van Belzen Kudelstaart
9.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
10. Comb. van Ackooy Hoofddorp
11. Gerard & Lies v.d. Bergen 

Kudelstaart
12. W. Wijfje De Kwakel
13. J. Vijfhuizen De Kwakel
14. Tim Rewijk De Kwakel
15. D. Baars Kudelstaart
16. Donna de Klerk Nieuw Vennep
17. E. Wiersma
18. J.C.W. Spook Aalsmeer

jaar oud zijn en de surfplank 25 jaar! 
Tussen deze en alle andere acti-
viteiten manifesteert zich het Ere-
divisie Zeilen, een landelijke zeil-
competitie tussen 18 geselecteer-
de teams van bij het Watersportver-
bond aangesloten verenigingen. Op 
vrijdag 30 juni, zaterdag 1 en zon-
dag 2 juli komen zij in zes snelle zeil-
boten uit de J70-klasse op het wa-
ter met een schema van maar liefst 
45 races! Een race duurt maximaal 
20 minuten en bestaat uit een up/
down-baan, die bij het Surfeiland zo 
dicht mogelijk bij de wal wordt uit-
gelegd. Op de wal, bij de specia-



Tweede trackmeeting atletiek
Persoonlijke records voor 
AV Aalsmeer junioren
Aalsmeer - In verband met werk-
zaamheden op atletiekbaan Maar-
schalkerweerd keerde de Track 
Meeting vrijdag 23 juni éénmalig te-
rug naar Overvecht waar de mee-
tings tussen 1998 en 2011 traditio-
neel werden gehouden. Een week 
voor het Nederlands Junioren Kam-
pioenschap was dit de laatste test 
mogelijkheid voor drie AV Aalsmeer 
junioren: Corné Timmer (JA) komt 
tijdens het NK uit op de 5000 me-
ter, Thijmen Alderden (JA) en Inger 
van Dok (MB) lopen de 1500 me-
ter. Nienke van Dok (MC komt uit 
bij de MB) heeft een week vrij van 
wedstrijden en zal tijdens het NK 
de 3000 meter lopen. Lotte Jan-
sen (MB), die vorige week een ster-
ke 800 meter liep, zal met de pro-
gressie die ze toont volgend jaar ze-
ker aansluiten bij het AV Aalsmeer 
team dat dan zal deelnemen aan het 
NK. Voor vrijdagavond maakte Lot-
te een uitstapje naar de 100 meter 
en 200 meter om haar snelheid te 
testen. Op beide afstanden liep ze 
persoonlijke records: 14,45 secon-
den op de 100 meter en 29,32 se-
conden op de 200 meter. Thijmen 
Alderden, die in zijn eerste seizoen 
wekelijks progressie laat zien, snel-
de op de 800 meter opnieuw naar 
een persoonlijke record van 2:06,46 
minuten. Inger van Dok revancheer-
de zich van een mindere race op 
de 800 meter afgelopen week door 
een sterke 1500 meter af te leg-
gen in een tijd van 5:00,63 minuten, 
een verbetering van ruim 3 secon-
de van haar persoonlijke record. Tot 
slot sloot Corné Timmer de avond 

af met een 3000 meter. Na de de-
ceptie van een aantal weken gele-
den in Vught waar de elektronische 
tijdwaarneming uitviel, was het doel 
om opnieuw onder de 9 minuten te 
duiken, wat nipt lukte met een tijd 
van 8:59,84 minuten. De nu offici-
eel geregistreerde tijd betekent een 
verbetering van zijn persoonlijke re-
cord met 7 seconden.

Lotte Jansen (MB) 100m 14,45 sec 
6e plaats en pr; 200m 29,32 sec 7e 
plaats en pr
Thijmen Alderden (JA) 800m 2:06,46 
min 5e plaats en pr
Inger van Dok (MB) 1500m 5:00,63 
min 2e plaats en pr
Corné Timmer (JA) 3000m 8:59,84 
min 1e plaats en pr

Lotte Jansen (startnummer 324). Fo-
to: Erik Witpeerd

Paul wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 5 juli van-
af 14.00 uur in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Het kaarten op 
21 juni is gewonnen door Paul van 
Aalst met 5399 punten. Op twee 
Anton van de Polder met 5322 pun-
ten, op de derde plaats is Addy Hof-
man geëindigd met 5202 punten en 
plaats vier is behaald door Riet Me-
ijer met 5080 punten.

Gerrit en Jan 
winnen op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Ook in de 
vakantie wordt er iedere week ge-
speeld. Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom, zowel klaverjassers als 
jokeraars. Op donderdag 22 juni is 
het jokeren gewonnen door Gerrit 
van der Geest met 134 punten, op 
twee Kees van der Meer met 250 
punten en op drie Bets Teunen met 
267. Bij het klaverjassen was deze 
week Jan Weij de beste met 5106 
punten de beste, gevolgd door Riet 
Pothuizen met 4969 punten en Co-
by van der Linden met 4966 punten,
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Bridgeavond bij 
BV Onder Ons

Aalsmeer - Elke woensdagavond 
organiseert Bridgeclub Onder Ons 
in de Studio’s aan de Van Cleeffka-
de 15 vrij bridgen. Inschrijven vanaf 
19.15 uur, start om 19.45 uur. Voor 
elk paar dat oneven eindigt is er een 
leuk plantje. Wie acht keer of vaker 
meespeelt wordt uitgenodigd om 
gratis aan de slotdrive op 23 augus-
tus deel te nemen. De uitslag van 21 
juni in de A-lijn: 1e Christa Leuven 
en Rita Ritzen met 68.33%, 2e/3e 
gedeeld Ariette Tromp en Trees 
de Jong en Matje en Gert Wentzel 
57.50%. In de B-lijn: 1e Thea Wijnen 
en Anny van Buyten 59.17%, 2e Em-
my en Gerard van Beek 58.75%, 3e 
Kiki Mantel en Henny van der Laar-
se 56.67%

Fietsen met de 
Pedaalridders

Aalsmeer - Donderdag 6 juli is 
weer de fietsmiddagtocht vanuit 
Aalsmeer van de OVAK-Pedaalrid-
ders. De tocht is circa 25 kilometer 
en gaat dit keer richting Mijdrecht. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats van 
het zwembad aan de Dreef om 13.30 
uur. Als u lid bent van de OVAK kunt 
u gezellig mee fietsen.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 30 
juni is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Het is de laatste kaartavond van dit 
seizoen. De maand juli wordt va-
kantie gehouden en op vrijdag 11 
augustus wordt aangevangen aan 
een nieuw seizoen. Het koppelkaar-
ten vrijdag begint om 20.00 uur, zaal 
open voor koffie, thee en inschrij-
ving vanaf 19.30 uur. Het koppel-
kaarten op vrijdag 23 juni is gewon-
nen door Ben Johannessen en Siem 
Burgers met 5575 punten. Op twee 
Kees Meeket en Corry Balder met 
5552 punten en op drie Pia Hansen 
en Miep Wolf met 4944 punten. De 
poedelprijs was voor Gerard Presser 
en Nel Piller met 3883 punten.

Paardensport

20-Jarige Demi van Nispen 
kampioen met Hackney
Aalsmeer - De nog maar twintig-
jarige Demi van Nispen is goed be-
zig in de paardensport. Met een 
aantal ruiterkampioenschappen op 
haar naam, winnares van diverse 
dressuurwedstrijden en nu ook het 
kampioenschap met Hackney rijden 
gewonnen. Een echt paardenmeis-
je dus. Hoe is dat zo gekomen? De-
mi: “Mijn opa en zijn broer begon-
nen met Hackney’s. (Wikipedia: De 

Hackney is een Engels paardenras 
dat bekend staat om zijn fraaie draf. 
De naam ‘Hackney’ is afkomstig van 
het Middel-Engelse woord ‘hakene’ 
(damespaard), dat werd gebruikt 
om het te onderscheiden van het 
ridderpaard en het oorlogspaard). 
Ik ben ermee opgegroeid. Altijd ge-
reden ook, eerst op een Shetlander. 
Bij manege De Jong had ik al als 
meisje van vijf jaar mijn eerste pony. 

Die heb ik trouwens nog steeds. Al-
pha is inmiddels 18 jaar en die ver-
zorgen we hier op de manege.” Die 
manege ligt aan de Bosrandweg en 
is genaamd Hackney Stal Magic. 
“Het is een familiebedrijf. We heb-
ben een binnen- en buitenbak, trai-
ningsmolen, drie paddocks en er 
staan op dit moment ongeveer der-
tig paarden in ruime boxen. Ook 
train en verzorg ik iedere maand 

Demi van Nispen tijdens de winnaarsrit in Engeland.

steeds twee paarden die binnenko-
men zonder dat erop gereden kan 
worden, maar als goed zadelmak 
gemaakte paarden de deur weer 
uitgaan.  Sinds 2015 ben ik gedi-
plomeerd instructrice. Onder mijn 
bedrijfsnaam DvN Dressage train ik 
paarden in de ruimste zin. Ook geef 
ik privéles op verschillende mane-
ges in de buurt.”

Hackney wedstrijden
Sinds haar twaalfde rijdt Demi op 
een paard in plaats van haar pony. 
Ze wilde graag iets bereiken in de 
paardensport. “Ik vond paardrijden 
heel leuk, heb alle aspecten wel 
doorlopen, maar omdat mijn opa, 
waar ik een heel goede band mee 
heb, altijd erg fanatiek was in de 
Hackney paardensport ben ik dat 
ook gaan doen. Ik was toen veer-
tien. Je rijdt achter het showpaard 
op een kar en laat hem sierlijk lo-
pen. Het gaat niet om snelheid, wel 
om techniek; hoe mooi het paard 
loopt. Op mijn vijftiende reed ik al 
mijn eerste wedstrijd in Nederland, 
toen werd ik meteen kampioen. Het 
jaar daarop ging ik met de Hackney 
rijden waar ik dit jaar in Engeland 
mee gewonnen heb. Magic Eclip-
se Flash-Dance. We hebben hier 
op stal drie wedstrijd Hackney’s. 
Ik train om de dag. De wedstrijden 
zijn van mei tot en met augustus. 
Afgelopen 9 juni heb ik het grote 
kampioenschap van Engeland in 
Ardingly gewonnen. Mijn concur-
renten waren meest mannen (nu 
is het vrij gelijk), maar kun je na-
gaan hoe trots mijn opa was toen 
ik er met het kampioenschap van-
door ging. Ik deel deze sport echt 
met hem. Het is geweldig.” Volg De-
mi van Nispen op haar Facebook-
pagina om mooie foto’s te bekijken 
en filmpjes van de wedstrijden.  

Door Miranda Gommans 

Aalsmeer bereidt zich 
voor op blauwalgen
Aalsmeer - Met het warme weer 
van afgelopen weken, neemt de 
kans op blauwalgenoverlast in 
Aalsmeer toe. Het hoogheemraad-
schap van Rijnland en de gemeente 
nemen maatregelen om deze over-
last te beperken. Ook inwoners zelf 
kunnen maatregelen treffen om de 
doorstroming in watergangen te 
verbeteren en daarmee de vorming 
van drijflagen te beperken. Blauwal-
gen zitten van nature in oppervlak-
tewater en kunnen bij grote hoe-
veelheden zorgen voor overlast voor 
zwemmers, recreanten en mensen 
die aan het water wonen. De algen 
kunnen een drijflaag vormen en gif-
tige stoffen produceren. Als mensen 
en huisdieren in aanraking komen 
met blauwalgen, kan dit onder an-
dere huidirritatie, darmklachten en 
hoofdpijn veroorzaken. Een rottende 
drijflaag zorgt voor veel stank.

Blauwalgenoverlast
Aalsmeer kent jaarlijks terugkeren-
de problemen met blauwalgen. De 
Stommeerwegsloot en Uiterweg-

sloot zijn bekende plekken waar 
overlast optreedt, maar ook andere 
delen van Aalsmeer hebben in meer 
of mindere mate last van blauwal-
gen. De blauwalgen groeien goed 
in voedselrijk en ondiep water dat 
van nature aanwezig is in Aalsmeer. 
Maar ze gedijen ook goed in stil-
staand water. Obstakels, zoals dam-
men, waterplanten, overhangen-
de takken, etc. kunnen de doorstro-
ming beperken, waardoor makkelij-
ker drijflagen kunnen ontstaan.

Maatregelen
Rijnland neemt maatregelen om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Door 
het verminderen van voedingstof-
fen in het water hebben blauwalgen 
minder kans om explosief te groei-
en. Dit kost tijd en helemaal oplos-
sen van het probleem in Aalsmeer 
zal niet lukken. Veenplassen, zo-
als de Westeinderplassen, kenmer-
ken zich nu eenmaal door voedsel-
rijk water en zullen altijd een zeke-
re mate van blauwalgenbloei ken-
nen. Wel zijn op bekende knelpun-

“Grens van draaglijk zo goed als bereikt”

Grote zorgen bij wethouder 
over binnengebied Schiphol
Aalsmeer - De uitkomsten van het 
onderzoek hinderbeleving Schiphol 
in het gebied binnen de 48 dB(A)
Lden-contour zijn gepubliceerd en 
wethouder Robbert-Jan van Duijn 
is hier somber over. De hinderbe-
leving is, zo staat in het persbericht 
op de website van de ORS, niet we-
zenlijk veranderd sinds 2013. “In het 
licht van de aanzienlijke groei die de 
luchthaven de afgelopen jaren door-
maakte, is dit een bemoedigende en 
wellicht voor sommigen een verras-
sende conclusie”, aldus de wethou-
der van Schipholzaken in een schrij-
ven aan de raad. Tegelijkertijd laat 
het onderzoek ook duidelijk zien dat 
de hinder toeneemt naarmate men 
dicht bij de luchthaven woont. In het 
binnengebied ondervindt een aan-
zienlijk deel van de bewoners ern-
stige hinder van het vliegverkeer, na-
melijk 38 procent. Wat het onder-
zoek niet laat zien, maar wat voor de 
wethouder een belangrijke zorg be-
gint te worden, is de hinderbeleving 
van inwoners direct onder de baan. 

Aalsmeer ligt in de directe omgeving 
van Schiphol. Hele delen van de ge-
meente vallen in het binnengebied. 
De woonwijken Hornmeer en Stom-
meer liggen zelfs direct onder de 
aanvliegroute van de Aalsmeerbaan 
en zijn te rekenen tot het hart van het 
binnengebied. 

Vraagtekens bij doelstelling
“In de afgelopen periode bereiken 
mij steeds meer signalen dat de 
groei van het vliegverkeer zijn tol be-
gint te eisen van deze inwoners. Wat 
ik vaak te horen krijg is dat de aard 
van de hinder wezenlijk veranderd is. 
Ondanks het feit dat vliegtuigen stil-
ler zijn geworden, beheerst het vlieg-
tuiglawaai het leven van deze inwo-
ners meer dan voorheen, omdat er 
tegenwoordig van ‘s ochtends vroeg 
tot ‘s avonds onafgebroken over hun 
huizen wordt gevlogen. Wat ik hoor 
van bewoners in deze wijken is dat 
zij de situatie vroeger draaglijker 
vonden, omdat periodes van lawaai 
werden afgewisseld met periodes 

Keuring tuinen 
Groei & Bloei

Aalsmeer - De juryleden van Groei 
& Bloei afdeling Aalsmeer gaan de-
ze zomer de voortuinen van de wijk 
Stommeer bekijken. Alle tuinen tus-
sen de Stommeerweg, Stommeer-
kade, Molenvliet en Zwarteweg 
worden met een bezoek vereerd. 
In de weken 27 en 28, van 3 tot en 
met 14 juli, gaan achttien mannen 
en vrouwen van Groei & Bloei op 
zoek naar goed onderhouden voor-
tuinen. Er wordt onder andere ge-

let op onkruid, kleuren en inrich-
ting. De juryleden hopen dat uw 
tuin er uit ziet om bij stil te staan! 
Zo niet, nog gauw aan de slag, want 
er zijn groenbonnen te winnen die 
beschikbaar zijn gesteld door de 
gemeente Aalsmeer, een tuincen-
trum en de afdeling Groei & Bloei 
Aalsmeer en omstreken. Doet u/jij 
ook mee?

Van 3 tot en met 7 juli:
Zwem4Daagse in Waterlelie
Aalsmeer - Sluit het seizoen spor-
tief af en doe mee aan de Lenie van 
der Meer-Zwem4Daagse in Zwem-
bad De Waterlelie! Vier dagen 
zwemmen om plezier te hebben, het 
seizoen sportief af te sluiten en te 
werken aan je conditie. Met als be-
loning een medaille aan het eind 
van de week! 
Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 
juli kun je meedoen aan de Zwem-
4Daagse: maandag tot en met don-
derdag kan dat tussen 17.30 en 
19.30 uur en op vrijdag van 17.30 tot 
19.00 uur. Jong en oud mag mee-
doen, met minimaal zwemdiploma 

A in bezit. De kosten zijn 11,95 euro 
per persoon. Inschrijven kan bij de 
receptie van het zwembad, kaarten 
zijn al te koop. 
Speciaal voor de kinderen die mee-
doen aan de Zwem4Daagse is er in 
de horeca een Zwem4Daagse-me-
nu, op vertoon van de zwemkaart. 
Patat, snack en limonade voor 4,40 
euro. En een verse groente- of fruit 
smoothie voor 3 euro. De organi-
satie is in handen van Zwembad 
De Waterlelie en vrijwilligers van 
Zwemvereniging Oceanus. Meer in-
formatie op: www.esa-aalsmeer.nl 
en www.oceanusaalsmeer.nl. 

ten pompen en mengers geplaatst 
om de doorstroming lokaal te ver-
beteren. Daar waar waterplanten de 
doorstroming beperken, worden ze 
door de gemeente verwijderd. 

Wat zelf doen?
Bij stankoverlast van drijflagen kun-
nen inwoners zelf controleren of 
de doorstroming belemmerd wordt 
door obstakels in de watergang, zo-
als overhangende takken, vuil of 
waterplanten. Als deze verwijderd 
worden, kan de doorstroming weer 
op gang komen en neemt de over-
last doorgaans af. Indien de over-
last blijft, kan dit gemeld worden bij 

Rijnland via www.rijnland.net/uw-
loket/meldpunt/formulier-meldpunt 
of door te bellen naar 071-3063535.

Blauwalgvrij zwemmen
Zwem alleen in de officiële, door 
de provincies aangewezen, veili-
ge zwemwaterlocaties. Op www.
zwemwater.nl staan de meest actu-
ele gegevens over de waterkwaliteit 
en is te zien waar met een gerust 
hart een duik genomen kan worden. 
Vermijd contact met water dat be-
smet is door blauwalgen. Toch mee 
in aanraking gekomen? Was dan de 
handen met water en zeep of neem 
een douche.

van rust. Inwoners geven aan dat 
hierdoor de hinder van vliegtuigen 
hun leven gaat beheersen. Tel daar-
bij de zorg over de gezondheidsri-
sico’s voor hun kinderen en toene-
mende vraagtekens bij de veiligheid 
op en de conclusie is dat voor de in-
woners van deze wijken de kwaliteit 
van leven zorgwekkend is achter-
uit gegaan. Het gaat hier veelal om 
mensen die hun hele leven al met 
plezier in Aalsmeer wonen en eigen-
lijk nooit echt een probleem met het 
vliegverkeer hebben gehad.” De wet-
houder geeft aan ernstige vraagte-
kens te hebben bij de beleidsdoel-
stelling van groei in balans met de 
omgeving. “Voor de inwoners onder 
de Aalsmeerbaan is de grens van 
wat nog draaglijk is zo goed als be-
reikt, terwijl dit binnengebied naar 
alle waarschijnlijkheid niet zal profi-
teren van hinderbeperkende maatre-
gelen of een stillere vloot. Tegelijker-
tijd is nog een wrange constatering 
dat juist de bewoners in deze gebie-
den in hun dagelijkse leefomgeving 
het zwaarst getroffen worden door 
de negatieve effecten van de ruim-
telijke beperkingen.” 

Verpaupering en verloedering
In dit binnenste binnengebied geldt 
namelijk een strikt beperkingregi-
me, waardoor de gemeente geen 
antwoord kan geven op verpaupe-
ring en verloedering in dit gebied. 
“Door onze glastuinbouwgeschie-
denis beschikken wij over locaties in 
of grenzend aan woonwijken, waar 
de bedrijvigheid allang is gestaakt, 
maar waar als gevolg van de ruim-
telijke beperkingen geen alternatief 
kan worden geboden.” Als voorbeeld 
noemt de wethouder de locatie van 
de voormalige tuinbouwschool in de 
Linnaeuslaan. “De locatie staat leeg 
en de bijbehorende gronden bie-
den een troosteloze aanblik. Door de 
ruimtelijke beperkingen is er geen 

nieuwe zinvolle bestemming te vin-
den.” 

Ogen niet langer sluiten
De wethouder is van mening dat 
Aalsmeer niet langer haar ogen 
moet sluiten voor de nijpende situ-
atie in het binnenste binnengebied. 
“Ik wil de fundamentel discussie over 
de grenzen van de groei op Schiphol, 
waarop de Onderzoeksraad voor Vei-
ligheid heeft aangedrongen, aangrij-
pen om de situatie in deze gebieden 
te agenderen. De lasten van de groei 
van Schiphol kunnen niet langer op 
deze gebieden worden afgewenteld. 
Het is tijd om een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid te nemen, zowel 
voor het welbevinden van de inwo-
ners van deze gebieden als het be-
heer van de fysieke omgeving waar 
vanwege de ruimtelijke beperkingen 
geen alternatieve functies gevonden 
kunnen worden. Volledigheidshalve 
merk ik nog op dat de schaal en de 
aard van de problematiek de moge-
lijkheden van de Stichting Leefom-
geving Schiphol ver te boven gaat.” 
De wethouder geeft tot slot zijn zor-
gen naar voren te brengen in de BRS 
en de ORS en gaat met de fracties in 
gesprek over deze problematiek en 
hoopt tot een gezamenlijke noodza-
kelijke oplossing te komen. 
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