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Aanhouding na 
overval
Aalsmeer - Maandag 29 ju-
ni heeft de politie rond mid-
dernacht drie personen aan-
gehouden op verdenking van 
een overval in de Irenestraat. 
De drie zijn meegenomen voor 
verhoor. De recherche verricht 
nader onderzoek naar de be-
trokkenheid van de aangehou-
den personen.
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Lakenblekerstraat 28   T 0297 32 82 21   www.profi le-aalsmeer.nl/afspraak

AIRCO
ZOMERACTIE

AIRCO ONDERHOUDSBEURT
Volledige onderhoudsbeurt 
incl. afvullen¤79.-
GA NAAR AIRCOBEURT.NL OF BEL 0297 32 82 21
Geldig voor personen- en bestelwagens met R134a koudemiddel. 
Prijzen geldig t/m 31 augustus 2015.

ABO AALSMEER

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekWij zoeken een commercieel medewerker binnendienst 
die affiniteit heeft met tuinbouw en techniek.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor Aalsmeer: Hornweg (170 kranten)
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BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze
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BEZORGER/STERBEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

VAKANTIE

Sloop Spoorlaan, Seringenpark, Freesialaan en Violenweg!

‘Eigen Haard’ zet streep 
door nostalgisch Aalsmeer
Aalsmeer - “Een uniek straatje zou 
verloren gaan”, bewoner René Mar-
tijn over het voornemen van wo-
ningbouwvereniging Eigen Haard 
om de woningen in ’zijn’ Spoorlaan, 
nummers 1 tot en met 17, te slopen 
en nieuw te bouwen binnen nu en 
vijf jaar. En de Spoorlaan is niet het 
enige nostalgische in Aalsmeer dat 
Eigen Haard het liefst vervangen 
ziet worden voor grotere en veelal 
hogere woningen. 
Ook de laagbouw in het Seringen-
park noemt de woningbouwvereni-
ging sterk verouderd en voorkeur 
is eveneens slopen en nieuw bou-
wen. Verouderd, klein en hokke-
rig is verder de omschrijving van Ei-
gen Haard over de woningen in de 
Freesialaan en in de Violenweg en 
ook dit nostalgische buurtje wil de 
woningbouwvereniging over circa 
vijf jaar slopen en daar vervangen-
de nieuwbouw neerzetten. De be-
woners van de Clematisstraat en de 
Azaleastraat kunnen vooralsnog op-
gelucht adem halen. De gebreken 
aan deze huizen zijn beperkt en dus 
is het voornemen doorexploiteren 
met verbeteren van de buitenruimte. 
En dan is er nog de Hadleystraat. 
Ondanks dat enkele bewoners aan-
geven hier voor geen goud weg te 
willen, is Eigen Haard niet echt te 
spreken over deze, zoals omschre-
ven, hokkerige bebouwing met een 
matige uitstraling. Toch is voorals-
nog de beslissing genomen om de-
ze huizen nog door te exploiteren 
voor circa tien jaar.  

Zeer charmante uitstraling
Het besluit om de zeventien wonin-
gen in de Spoorlaan wel te laten 
verdwijnen, is gezien de omschrij-
ving onbegrijpelijk. Sterk verou-
derd, stelt Eigen Haard, maar ook: 
Zeer charmante uitstraling en lo-
catie nabij voorzieningen. “Een ge-
zellig buurtje”, zeggen de bewoners, 
waarvan sommige hier al meer dan 
dertig naar volle tevredenheid wo-
nen. Eigen Haard geeft dit aan als 
een probleem: Spanning met bewo-
nerstevredenheid. Het probleem bij 
het vervangen van de laagbouw in 
het Seringenpark is groter voor de 
woningbouwvereniging. Het is be-
schermd dorpsgezicht. 
Misschien moet de gemeente deze 
status aan meerdere oude buurten 
in Aalsmeer geven, want als het aan 
Eigen Haard ligt, gaat nostalgisch 
Aalsmeer op de schop. 
Bewoner René Martijn is boos en 
verbolgen over de manier van com-
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L • Los de puzzel op door de cijfers en letters,
 die u in de advertenties van deze Tour bijlage 
 vindt, in de juiste volgorde te zetten

• Geef antwoord op de vragen

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

 NIEUWE MEERBODE
 VISSERSTRAAT 10 
 1431 GJ AALSMEER

 Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 Slechts één oplossing per persoon/huishouden!

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

•   Voor de hoeveelste keer start de Tour de France in Nederland: ...........................................................

•   Hoeveel Nederlandse tourwinnaars hebben we gehad: ..........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

DOE MEE MET HET TOUR DE FRANCE
MEERBODE PRIJZENFESTIVAL EN MAAK KANS 

OP EEN VAN DE BOVENSTAANDE PRIJZEN!

HOOFDPRIJS:
Cube

Peloton
racefi ets

BESCHIKBAAR GESTELD 
DOOR

WANING
TWEEWIELERS

t.w.v.  € 649,00

Bert de Vries
fi etsen, fi etsreparaties

en onderdelen

Tifosi sportbril
t.w.v. € 49,95

Wijnhandel
Wittebol

Aalsmeer

Doosje rosé,
witte of rode wijn

Sparnaaij
Juweliers Aalsmeer

Cheque
t.w.v. € 100,-
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Politie en gemeente zoeken getuigen

Vernielingen op Surfeiland
Aalsmeer - Zo goed als zeker zijn 
in de avond en nacht van dinsdag 
23 op woensdag 24 juni vernielin-
gen aangericht op het Surfeiland 
aan de Kudelstaartseweg. Er zijn 
takken afgebroken van de bomen-
rij bij het clubgebouw van de Wind-
surfclub, aan de kant van het strand, 
en de ondersteunende balken zijn 
deels gemolesteerd. En de vandalen 
hebben nog meer kapot gemaakt. Er 

zijn twee vuilnisbakken met beton-
plaat en al uit het gras getrokken, de 
houten picknicktafel is uit de grond 
getild en verderop naast het natuur-
stenen zitje gezet. Het tafelblad van 
de picknicktafel hebben de vernie-
lers ook nog maar even met grof ge-
weld verwijderd. 
De vernielingen zijn woensdag 24 
juni even voor zes uur in de avond 
ontdekt door Paul van Noord, be-

municeren door Eigen Haard. In ok-
tober werd een eerste bijeenkomst 
belegd voor bewoners van alle ge-
noemde straten en in januari of fe-
bruari zouden vervolggesprekken 
komen. Niets gehoord, tot vorige 
week, bijna eind juni. Geen infor-
matieavond per straat, maar weer 
voor alle betrokkenen en alleen uit-
genodigd waren degenen die zich 
hadden ingeschreven. René Mar-
tijn hoorde bij toeval van de bijeen-
komst en kon, op het laatste mo-
ment, toch nog met een medebe-
woner aanschuiven. Veel zijn ze 
overigens niet te weten gekomen. 

Inschrijven voor woning
De nieuwbouw krijgt ook een ‘ou-
de’ uitstraling, wordt wel hoger 
vanwege de plannen om per woon-
blok twee appartementen (bega-
ne grond en verdieping) te reali-
seren. De bewoners mogen na de 
nieuwbouw terugkeren. Wel moe-
ten ze zich inschrijven bij Woning 
Net voor een vervangende of ande-
re woning. Ook dit is bij Martijn ver-
keerd geschoten. “Wij moeten on-
ze woning uit van Eigen Haard en 
50 euro uitgeven om gegarandeerd 
een andere woning te krijgen. Kan 
het gekker?” Het tijdstip vindt Re-
né, die hier ook al zestien jaar met 
veel plezier woont, niet goed geko-
zen. “Eerst maar eens de Machine-
weg nieuw bouwen en de Horn-
meer invullen. Er zijn niet veel wo-
ningen beschikbaar in Aalsmeer 
en naar Hoofddorp of Amsterdam 
verkassen, willen alle hier wonen-
de ras-Aalsmeerders echt niet.” Re-
né Martijn heeft de strijdbijl op-
gegraven, want hij is niet voorne-
mens zich zomaar bij deze voor-
keur van Eigen Haard neer te leg-
gen. Er zijn, zeker in de Spoorlaan, 
ruime mogelijkheden om de wonin-
gen meer volume te geven en min-
der hokkerig te maken. “Mijn tuin is 
ruim 100 vierkante meter, bijna 20 
meter lang. Een uitbouw maken is 
heel goed mogelijk, evenals de dak-
kapel uitbreiden, zodat boven meer 
ruimte wordt gemaakt. Bij de hui-
zen hier tegenover, in de Begonias-
traat, is dit gedaan. Kijk maar”, en 
hij wijst naar het uitzicht vanuit zijn 
tuin. Martijn gaat vol vuur verder: 
“Eigen Haard loopt achter haar wo-
ningen aan. Er is niet tot nauwelijks 
onderhoud gepleegd de afgelopen 
jaren en dan nu besluiten om maar 
te slopen. Het is waarschijnlijk de 
goedkoopste en interessantste op-
tie, maar niet voor ons. Ik zou trou-

wens wel eens de andere alternatie-
ven willen horen. Deze heeft Eigen 
Haard nog niet genoemd. Er is een 
bommetje neergelegd en wij moe-
ten maar zien. We zijn gewoon huis-
nummers, de rest telt niet.”

Actie voeren
Eigen Haard heeft beloofd de com-
municatie te zullen verbeteren en 
naar alle bewoners persoonlijk een 
schrijven te zullen sturen. Maar, hier 
gaat de man van nummer 7 niet op 
wachten: “Sinds afgelopen maan-
dag zijn alle bewoners door mij en 
nog een bewoner op de hoogte ge-
steld”, vervolgt Martijn. “We gaan 
vaart zetten achter het oprichten 
van een bewonerscommissie. De-
ze vrijdag komen we allemaal bij el-
kaar.” Fel: “En we gaan actie voeren. 
We laten ons niet zomaar uit on-
ze huizen zetten. Er komt ook een 
spandoek te hangen.” Martijn is ook 
duidelijk teleurgesteld: “Het is ook 
zo zonde. Een mooi stukje Aalsmeer 
zou verloren gaan. Dat mogen we 
toch niet laten gebeuren.” 
De gemeente is overigens nog 
niet op de hoogte gesteld door Ei-
gen Haard. Dit staat voor (vakan-
tiemaand) augustus in de planning. 
Verder uitwerken en zo nodig sce-
nario’s aanpassen in september en 
besluitvorming over de uiteindelijk 
te volgen koers per oktober. 
Toch nog een sprankje hoop voor 
Aalsmeer om niet in de slopershan-
den van Eigen Haard te vallen? Kom 
op gemeente, pak de handschoen 
op en bescherm deze nog mooie en 
nostalgische huisjes, die dan mis-
schien klein zijn, maar juist heel ge-
liefd zijn bij de vele alleenstaande 
ouderen, starters en jongeren!
Door Jacqueline Kristelijn

stuurslid van de Windsurfclub. Er is 
reeds aangifte gedaan bij de politie 
en inmiddels is de gemeente op de 
hoogte gesteld. Vrijdag 26 juni be-
gint de Westeinder Water Week met 
bootjes bouwen voor de jeugd van 
de basisscholen op het recreatie-ei-
land en zaterdag en zondag zijn er 
zeilwedstrijden, die vanaf het Surf-
eiland goed bekeken kunnen wor-
den. Hopelijk kunnen de vernielin-

gen tijdig zo goed als mogelijk her-
steld worden. 
Er worden getuigen gezocht, de 
vandalen horen verantwoordelijk 
gesteld te worden voor hun onbe-
nullige gedrag! Wie meer informa-
tie heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844. De daders mogen zich ook 
melden, maar die geven vast niet 
thuis...

Inbraakpoging 
tankstation
Aalsmeer - Op zondag 28 ju-
ni is tussen 06.00 en 06.30 uur 
geprobeerd in te breken in de 
winkelruimte van het tanksta-
tion aan de Dreef. De politie 
trof een ingegooid raam aan. 
De daders zijn niet binnen ge-
weest. Er zijn geen goederen 
ontvreemd.

Geldig van donderdag 2 juli t/m 
zondag 5 juli 2015.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Dagje Avifauna met Rode Kruis
Aalsmeer - Zaterdag 13 juni is 
een groep mensen met een beper-
king uit woonstichting Ons Tweede 
Thuis naar Avifauna geweest. Het 
bezoek werd georganiseerd door 
het Jongeren Rode Kruis, afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn. Het was een 
super gezellige dag, met gelukkig 
goed weer. Alle vrijwilligers waren 
al vroeg aanwezig om te helpen met 
het klaarmaken van heerlijke lunch-
pakketjes. 
Daarna werd de dag besproken en 
werden de plekken verdeeld voor 
het vervoer richting Avifauna. De 
stemming zat er al meteen goed in 
op de heenweg en het was heel ge-
zellig en vrolijk in de busjes en au-
to’s. Aangekomen op de bestem-
ming gingen de gasten en vrijwilli-
gers in kleinere groepjes uiteen om 
alles te bekijken. De gasten kwa-
men uit verschillende woningen van 
Ons Tweede Thuis uit de omgeving 
van Aalsmeer en Uithoorn. Met z’n 
allen ging de groep naar de vogel-
show, dit was erg spectaculair. Ver-
der is de groep bij de kleine vogel-

tjes geweest die ook gevoerd moch-
ten worden. De vogels kwamen op 
je hand zitten en aten uit een klein 
bakje dat bij de ingang verstrekt 
was. De dag vloog snel voorbij en 
het was tijd voor lunch. Bij de lunch 
speelden mensen in de speeltuin en 
is een groepsfoto gemaakt vanuit de 
lucht. Na de lunch kon iedereen nog 
even rondlopen en de laatste plek-
jes bekijken. De dag is afgesloten 
met een zakje chips en een rond-
je souvenirwinkel. Aan de stralen-
de gezichten in de bus terug te zien 
heeft iedereen een top dag gehad! 
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij activitei-
ten. Het Jongeren Rode Kruis orga-
niseert activiteiten voor mensen in 
een sociaal isolement, zoals mensen 
met een beperking of ouderen. Mail 
voor meer informatie over wat het 
Jongeren Rode Kruis doet of aan-
melden als vrijwilliger naar: jonge-
renrodekruis@hotmail.nl. Kijken op 
www.facebook.com/JongerenRode-
Kruis of volg @jjrodekruis op twitter.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Vrijdagavond 3 juli 
haalt de jeugdafdeling van R.K.Des 
het oude papier op. Gaarne papier-
containers of dozen papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. Dus, ver-
zamel het papier voor de eerste vrij-
dagavond van de maand. Kijk voor 
alle datums op www.desupporters-
verenigingkudelstaart.nl.

Baan7 jongerendienst 
met DJ Retain
Aalsmeerderbrug – Zondag 5 ju-
li is er om 19.00 uur een knallende 
afsluiting van het Baan7 jongeren-
seizoen in de Levend Evangelie Ge-
meente. DJ Retain zal de zomer in-
luiden met een te gekke afterparty. 
Ook is er een flitsend optreden van 
dansgroep ArtsFactory. 
Het thema van de avond is ‘Empo-
wered by the holy spirit’. Spreker 
is Marino Kroon uit Vinkeveen. Hij 
maakt deel uit van het Baan7 team 
en vindt het super tof om voor jon-
geren te spreken. Hij kwam zelf in 
aanraking met het geloof toen hij 
een Youth Alpha volgde, een cursus 
waar je meer leert over het christe-
lijk geloof. Volgens zijn eigen zeg-
gen heeft dat zijn leven compleet 
veranderd. Baan7 is voor jongeren 
van 13 tot 20 jaar en wordt elke eer-
ste zondag van de maand gehou-
den. Het is dé plek om andere jon-
geren te ontmoeten en meer over 
God te leren. Naast muziek en een 
spreker die een bepaald thema be-
handelt is er veel ruimte voor fun. Zo 
is er maandelijks het spel ‘de jon-
gens tegen de meisjes’. Aanstaan-

de zondag zal worden uitgemaakt of 
de jongens of de meisjes dit seizoen 
gaan winnen. Het wordt heel span-
nend, want de stand is op dit mo-
ment 4-4. Baan7 wordt gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer weten? Volg Baan7 dan via fa-
cebook.com/baan7.
Foto: Arthur den Dikken.

Italië in Ontmoetingscentrum 
Aalsmeer - Eigenaar Alvio van Piz-
zeria Pasta Vino is begaan met de 
Senioren uit Aalsmeer. Hij trakteer-
de het ontmoetingscentrum, onder-
deel van zorgcentrum Aelsmeer, 
daarom vrijdagmiddag 26 juni op 
een Italiaanse lunch. De deelne-
mers van de Inzichtgroep en de dag 

sociëteit (maatwerkvoorziening voor 
mensen met cognitieve en/of fysie-
ke beperkingen) genoten van pizza 
en pasta met een Italiaans ijsje toe. 
Hierbij werden leuke vakantieherin-
neringen opgehaald uit het mooie 
Italië. Zo werd het zomergevoel in 
huis gehaald. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met student J. Weij uit 
Kampen en 18.30u. gez.dienst in 
CGK met ds. J. Trommel. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. zorgcentrum Aelsmeer 
woord- en gebedsdienst. Zaterdag 
17u. in Kloosterhof woordcommu-
nieviering met N. Kuiper. Zondag 
9.30u. in Karmelkerk woord- en ge-
bedsdienst. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag: Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met mw. E.S. ten Heuw uit 
Leiden.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. viering met m.m.v. 
dames- en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
September tot en met april.

Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw He-
liomare, Zwarteweg 98, 20u. Sep-
tember tot en met mei.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag tienerdienst om 10u. met 
ds. Jan Martijn Abrahamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. Spreker: Freek 
van Balen. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met kand. 
R.C. Verburg en 18.30u. met ds. J. 
Trommel.

 Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Wis-
ke Beuker. Collecte voor Stuur-
groep. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Organist: 
W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. dienst met 
kand. mevr. Gera den Dikken, Wa-
geningen. Organist M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker: Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Om 19u. Baan7 jongeren-
dienst.

Zondag 5 juli 

Avondvierdaagse: Ontdekken!
Kudelstaart - Drukke tijden voor 
alle schooljeugd, hun ouders en 
leerkrachten in Kudelstaart. Net 
het jubileumfeestje 777 jaar gevierd 
en gelijk een week later de wan-
delschoenen aan voor de jaarlijk-
se avondvierdaagse. Toch was de 
groep deelnemers groot en geluk-
kig was het weer goed. Heel veel 
leerlingen van de drie basisscho-
len namen van maandag 22 tot en 
met donderdag 25 juni deel aan de-
ze ontdekkingstocht door het dorp. 
Vier dagen zijn verschillende rou-
tes gelopen en op de laatste dag 
werd de laatste kilometer afge-
legd met muziek van het Show en 
Jachthoornkorps. Hopelijk kon in 

het weekend iets uitgerust worden, 
want afgelopen maandag 29 juni 
begon de laatste week voor de zo-
mervakantie. Een spannende week, 
zeker voor alle leerlingen van groep 
8. Zij gaan vanaf september naar 
het voortgezet onderwijs. Natuurlijk 
neem je afscheid van je school, de 
medeleerlingen en de leerkrachten 
met feestjes. Vast onderdeel is in ie-
der geval de musical en dat is best 
spannend! Voor wie nog het podium 
op gaat: Succes. Voor allen die de 
uitvoering al hebben gegeven: Jullie 
waren geweldig! Iedereen een pret-
tige vakantie gewenst. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Tandprothetische Praktijk 
den Hartog is verhuisd
Aalsmeer - Om precies te zijn 
is vanaf 17 juni Tandprothetische 
Praktijk den Hartog verhuisd van de 
Uiterweg naar de Marktstraat. Het 
pand waar voorheen een kapsa-
lon in gevestigd was is gesplitst in 
twee gedeeltes. Het rechtergedeelte 
is voor de praktijk en er is drie meter 
achter aangebouwd. Femke Gras-
huis, het vaste gezicht in de praktijk 
in Aalsmeer, werkt samen met Peter 
den Hartog die zelf overwegend in 
zijn praktijk in Buitenveldert werk-
zaam is. Ze is enthousiast over de 
nieuwe ruimte: “Het is een stuk mo-
derner en groter en we hebben er 
een prachtig grote techniekruimte 

bij. Daar hoef ik dus niet meer voor 
naar Buitenveldert, zodoende ben 
ik vaker hier. Mijn werktijden zijn 
maandagmiddag, dinsdag, woens-
dag en donderdag.” Er is bij bin-
nenkomst een ruime balie met zit-
jes en de behandelkamer is fris en 
nieuw. Peter is trots op zijn praktijk. 
“Mijn eerste praktijk ben ik in 2004 
begonnen, de tweede in Aalsmeer, 
zit er al vanaf 2007. En nu dus de 
overstap naar een meer geschikter 
pand, waar we lang naar op zoek 
zijn geweest. Je kunt hier beter par-
keren, het is lekker licht en het pand 
is rolstoelvriendelijk. Nieuwe patiën-
ten zijn overigens meer dan welkom, 
want we zijn nog steeds groeiende.” 
Aldus de eigenaar. 
Voor een gratis check van uw pro-
these of het maken van een ande-
re afspraak kunt u bellen met Fem-
ke: 0297-342699, zij is tandprothe-
ticus. Dat wil zeggen een specia-
list in het aanmeten en vervaardigen 
van kunstgebitten. Daarvoor is zij 
niet alleen technisch, maar ook me-
disch-biologisch opgeleid. Vanaf het 
eerste bezoek tot het plaatsen werkt 
de tandprotheticus zelfstandig aan 
uw kunstgebit. Hierbij bespreekt zij 
met u persoonlijk uw wensen. Kijk 
voor meer informatie op www.tpp-
denhartog.nl 

Door Miranda Gommans 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Speedmeeten bij 
Borrel Aalsmeer

Aalsmeer - Donderdag 9 juli kan 
eenieder zijn of haar zakelijke net-
werk uitbreiden tijdens de 32ste 
editie van de netwerkbijeenkomst 
Borrel Aalsmeer. 
Dit keer geen programma, maar 
speedmeeten op het dakterras van 
restaurant Welkom Thuis aan de 
Stommeerweg. Iedereen is welkom 
op de netwerkbijeenkomst, ook 
werkzoekenden en gratis entree. 
Van netwerken wordt een ‘avond-
je uit’ gemaakt, dus neem vrienden, 
collega’s en relaties mee. Netwer-
ken doe je samen! Vanaf 17.00 uur 
is iedereen van harte welkom en om 
18.00 uur start het speedmeeten. 
Aan  lange tafels wisselen de deel-
nemers na 10 minuten elke keer van 
plek, stellen hun zoekvraag en wis-
selen visitekaartjes.



Muziek
Vrijdag 3 juli:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
3 tot en met 5 juli:
* Jazz bij Nieuwe Meer, Stommeer-
weg met Saskia Laroo, Pieter van 
Santen en o.a. Michael Varekamp. 
Vrijdag vanaf 21u., zaterdag om 16u 
en om 21u. en zondag vanaf 16u.
Zaterdag 4 juli:
* Joel Borelli and his Royals of Par-
ty in feesttent op Surfeiland, Ku-
delstaartseweg. In pauzes dj Bert 
van 20 tot 00u.
* Danceavond met dj in feesterij de 
Bok, Dreef vanaf 22u.
Zondag 5 juli:
* Culinair Aalsmeer vanaf 13u. in 
feesttent op Surfeiland, Kudelstaart-
seweg met lekkernijen van 8 koks 
uit Aalsmeer en optredens van Mar-
jet v/d Brand en Jan Leliveld.
* Mr. Boogie Woogie live in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 16u.
Maandag 6 juli:
* Zomerconcert Flora in Zonne-
dauwlaan, Kudelstaart van 19.30 tot 
20.30u.

Films
Tot en met 9 juli:
* Magic Mike XXL, Jurassic World, 
De vijf en de piratenschat, Bibi & Ti-
na, Apenstreken, Minions, Spangas 
in actie en The Imitation Game in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade.

Exposities
Tot en met 16 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs 4 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: Donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17u.
Zaterdag 4 juli:
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log in Crash Museum in Aalsmeer-
derbrug. Open van 11 tot 16u. 
4 en 5 juli:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
vanaf 12u.
Juni:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 

Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 2 juli:
* Westeinder Water Week: Kinderac-
tiviteiten op surfeiland vanaf 15u. en 
Aqua Palooza vanaf 17u.
Vrijdag 3 juli:
* Westeinder Water Week: Zeilwed-
strijd om Gaastra Cup vanaf 13u.
* Midnight zwemmen in het Ooster-
bad, Mr. Jac. Takkade, 20 tot 00u.
Zaterdag 4 juli:
* Westeinder Water Week: Windsurf 
opstapdag bij surfeiland en zeilwed-
strijd om Gaastra Cup vanaf 14u.
Zondag 5 juli:
* Westeinder Water Week: Ribrally 
(scouting) om 10u. en om 14u. Ou-
de Deuren Surf Cup en surfen om 
Kona Cup vanaf 12u. Kennismaken 
met waterskiën en wakeboarden bij 
Waterski Vereniging van 11 tot 15u. 
op surfeiland.
Dinsdag 7 juli:
* Fietstocht Anbo en Pcob. Vertrek 
13.30u. Parochiehuis, Gerberastraat.
* Bridgetoernooi De Uitkomst in ka-
der 777 jaar Kudelstaart in Dorps-
huis vanaf 7.77u.
Woensdag 8 juli:
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
9 tot en met 12 juli:
* Circus Freiwald in Aalsmeer, tent 
op terrein aan Dreef. Voorstellingen 
op donderdag 19u., vrijdag 17u., za-
terdag 15u. en 19u. en zondag 14u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 2 juli:
* Raadsvergadering over lenteno-
ta en meicirculatie in gemeentehuis 
vanaf 20u.
Vrijdag 3 juli:
* Lezing Dolores Thuis ‘Het huis aan 
de Sont’ in het Boekhuis, Zijdstraat 
12 vanaf 20u.
Donderdag 9 juli:
* Netwerkmiddag Borrel Aalsmeer 
in restaurant Welkom Thuis, Stom-
meerweg vanaf 17u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

TIP:

AANBIEDING:

Basgitaar
'Richwood' 

€ 189,-

Lessenaar
'Boston' (zwart)

€ 16,95

Neon gitaarsnaren
(groen, geel en roze)

 Set:  € 16,95

Microfoonklem
à € 5,95

Basgitaar
NIEUW:

€ 189,-

Lessenaar
KOOPJE:

Veel bezoekers, swingende muziek
Bandjesavond: Gezellig!
Aalsmeer - Ouderwets gezel-
lig, de bandjesavond afgelopen za-
terdag 27 juni in het Centrum. Het 
was overdag prachtig weer geweest 
en ook de avond nodigde uit om 
naar buiten te gaan. Echt weer voor 
bandjesavond, moet menigeen ge-
dacht hebben, want het was druk, 
heel druk, alle leeftijden mengden 
zich door elkaar. Op vier locaties 
werd livemuziek aangeboden en bij 
alle vier was het bij de ‘place to be’ 
nauwelijks mogelijk om de weg te 
vervolgen. De weg door de menig-
te vinden, viel niet altijd mee, want 
soms bleven de voorgangers ineens 
staan. Ze kwamen bekenden te-
gen en dat is ook typisch bandjes-
avond. Elkaar weer eens ontmoe-
ten, dus bijkletsen en herinneringen 
ophalen. Dit geldt overigens voor 
jong en oud. Bandjesavond is voor 
Aalsmeerders een feest der her-
kenning. Altijd leuk! Natuurlijk is de 
muziek, die geboden wordt, ook be-
langrijk en de presentatie was ge-
varieerd. Bij ‘t Wapen in de Dorps-
straat bracht de band ‘Bad Habit’ 
bekende covers en liet Kees Mark-
man de bezoekers genieten van hits 

van toen en nu. Café de Praam in 
de Zijdstraat had de nog jonge for-
matie ‘Hit Me’ uitgenodigd. De vijf-
mansformatie werd aangekondigd 
als feestband en een feestje is hier 
zeker gevierd, ook met dj Bert! Het 
podium op het Raadhuisplein werd 
verzorgd door restaurant de Jonge 
Heertjes. Genoten kon en is van de 
ruim bezette coverband ‘Flat Out’. 
Café Joppe in de Weteringstraat 
had de ‘Hucksters’ gecontracteerd. 
Geen onbekende voor heel veel be-
zoekers. Al meerdere malen wist de-
ze rockband uit Rijsenhout en om-
geving het publiek te vermaken met 
bekende covers van vooral het ‘ste-
vige soort’ en ook zaterdagavond 
bleek de ‘Hucksters’ garant te staan 
voor een swingend feestje. Om één 
uur was het feest buiten afgelopen. 
De muziek ging uit, maar er werd 
nog wel een tijdje nagepraat, eerst 
buiten en later binnen. Top weer, dit 
evenement dat al zeker 25 jaar jaar-
lijks gehouden wordt in het dorp! 
Een notitie alvast waard: Op de laat-
ste zaterdag in juli (25) Tropical 
Night in het Centrum! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Gevarieerd filmaanbod Crown Cinema

‘Magic Mike XXL’ in bios
Aalsmeer - Met een geweldige en 
goed bezochte Ladies Night is gis-
teren de film ‘Magic Mike XXL’ in 
première gegaan in Crown Cinema. 
De bioscoop aan de Van Cleeffka-
de trakteert vanaf vandaag, donder-
dag 2 juli, dagelijks op deze film met 
veel humor. Drie jaar nadat Mike op 
zijn hoogtepunt het strippersleven 
vaarwel zei, besluiten de overge-
bleven leden van de Kings of Tam-
pa ook de handdoek in de ring te 
gooien. Maar dan wel op hun ma-
nier: Nog één keer knallen in Myrt-
le Beach, samen met de legendari-
sche Magic Mike in de spotlights. 
Onderweg naar hun allerlaatste 
show, met stops in Jacksonville en 
Savannah waar ze oude kennissen 
ontmoeten en nieuwe vrienden ma-
ken, leren Mike en de mannen nieu-
we moves en schudden ze op ver-
rassende wijze het verleden van zich 
af. Te zien vanavond 2 juli om 19.00 

en om 21.30 uur, vrijdag 3 juli van-
af 21.30 uur, zaterdag 4 en maan-
dag 6 juli om 16.45 en om 21.30 uur 
en zondag 5 juli om 19.00 uur. Ook 
aanraders en te zien in Crown Cine-
ma: ‘Jurassic World’ (3D), ‘Michiel 
de Ruyter‘, ‘The Imitation Game’ en 
‘Sergio Herman, Fucking Perfect‘. 

‘De vijf en de piratenschat’
Voor de jeugd wordt aanstaande za-
terdag 4 juli voor het eerst de film 
‘De vijf en de piratenschat’ vertoond 
vanaf 14.15 uur. Ook dit weekend en 
aankomende vakantie: ‘Mees Kees 
op de Planken‘, ‘Minions 3D‘, ‘Bibi 
& Tina‘, ‘Spangas in actie‘, ‘Big Hero 
6’ en ‘Apenstreken‘. Kijk voor alle tij-
den en het volledige programma op 
www.crowncinema.nl. Kaarten re-
serveren kan via 0297-753700 of in-
fo@crowncinema.nl en zijn te koop 
in de biosbar in het Studiocomplex 
in het Centrum. 

Zomeravondconcert Flora
Aalsmeer - De vakantie breekt 
voor velen over aan. Muziekvereni-
ging Flora heeft een mooi seizoen 
achter zich en geeft ter afsluiting 
een tweetal concerten in de bui-
tenlucht. Maandag 29 juni gaf Flo-
ra in Aalsmeer het eerste van een 
tweetal buitenconcerten. Het was 
een prachtige avond om buiten mu-
ziek te luisteren. Het was dan ook 
behoorlijk druk in de Snoekbaars-
straat. Was u/jij afgelopen maandag 
niet in de gelegenheid om te komen 

luisteren? Aanstaande maandag 6 
juli vanaf 19.30 uur laten de muzi-
kanten van Flora zich horen in de 
Zonnedauwlaan te Kudelstaart. Flo-
ra hoopt met de concertjes mensen, 
jong of oud, ervaren of onervaren, 
te bereiken die zich aanmelden om 
een instrument te gaan bespelen. 
Kijk voor meer informatie op www.
muziekverenigingflora.nl of volg de 
vereniging via Facebook. Nieuwe le-
den, jong of oud, zijn van harte wel-
kom!

Opening verricht door burgemeester

Grote belangstelling voor 
Amazing Amateurs 4
Aalsmeer - Groot was de belang-
stelling voor de opening van alweer 
editie vier van de zomertentoonstel-
ling Amazing Amateurs in het Ou-
de Raadhuis. Werken van meer dan 
65 kunstenaars uit Aalsmeer en om-
geving sieren de ruimtes en de tuin 
van de gemeentelijke expositieruim-
te in de Dorpsstraat op. De tekenin-
gen, schilderijen, objecten en beel-
den kunnen tot en met 16 augus-
tus bewonderd worden. De opening 
werd afgelopen zaterdag 27 juni 
verricht door burgemeester Jeroen 
Nobel. Vanwege de overweldigen-
de belangstelling voor deze opening 
werd aan alle aanwezigen gevraagd 
plaats te nemen in de tuin en geluk-
kig was het prima weer om buiten 
te zijn. Het publiek, waaronder heel 
veel deelnemers, had nooit allemaal 
in het Oude Raadhuis gepast. Zo vol 
was het. Eerste burger Nobel sprak 
hen toe vanuit de expositieruim-

te. Na het officiële gedeelte mocht 
natuurlijk binnen de rondgang ge-
maakt worden. Wat veel mooie wer-
ken. Het woord amateur niet waard, 
allemaal profs! Een kijkje gaan ne-
men is zeker een aanrader. Dit kan 
iedere donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Adres is Dorps-
straat 9.

Vrijdag en zondag in The Shack:
Red Hot Chili Peppers en 
Mr. Boogie Woogie
Oude Meer - Het belooft een warm 
weekend te gaan worden, maar met 
het gezellige terras aan het water en 
de airco binnen, zijn bezoekers in 
The Shack van alle gemakken voor-
zien! Aankomend weekend twee to-
taal verschillende acts op het podi-
um in Oude Meer, maar wel beiden 
van een muzikaal zeer hoog niveau!
Vrijdagavond 3 juli de Tribute To Red 
Hot Chili Peppers en niet zomaar 
eentje: Na een donders goed op-
treden vorig jaar in The Shack, ko-
men Robin Verkaik, Guido Vrouwe, 
Tommy Ebben en Otto de Jong, nog 
een keer knallen. Wederom doen 
deze vier professionele muzikan-
ten een toertje door het repertoi-
re van deze wereldberoemde Ame-
rikaanse band die funk, rap, punk 
en pop combineert met rock. Wie 
kent ze niet: Give it away, Under The 
Bridge, Californication, Other Side, 
een greep uit de vele hits van de-
ze, nog steeds, populaire band. De 
Red Hot Chili Peppers werd in 1983 
opgericht. De band is dus al zo’n 30 
jaar aan het rocken en funken. 

Zondag 5 juli trakteert The Shack 
op een gratis optreden van Mr. Boo-
gie Woogie op het terras. Boogie 
Woogie en Rhythm & Blues. Op-
zwepende muziek live onder aan-
voering van Nederlands meest be-
vlogen boogie-woogie pianist: Eric-
Jan Overbeek, beter bekend als Mr. 
Boogie Woogie. De enige echte! Als 
één van de weinige Europese boo-
gie-woogie pianisten weet Mr. Boo-
gie Woogie Rhythm & Blues, New 
Orleans muziek en natuurlijk de 
Boogie Woogie te vermengen tot 
een verrassend eigentijdse muzikale 
happening. Een exclusieve show vol 
vuur, virtuositeit en humor, die een 
zeer breed publiek gegarandeerd op 
de banken krijgt. 
The Shack is vrijdag 3 juli open van-
af 20.00 uur. The RHCP tribute be-
gint om 22.00 uur en de entree is 
7,50 euro. Zondag 5 juli open vanaf 
15.00 uur. Mr Boogie Woogie begint 
om 16.00 uur en de entree is gratis. 
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Jazzfeest op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Mis het pontje niet! 
Na het enorme jazzfeest van vorig 
jaar wordt het weer een onverge-
telijk weekend aan het slot van de 
Westeinder Waterweek. Op jachtha-
ven de Nieuwe Meer treden in drie 
dagen dertien jazzartiesten op, die 
tot de top van Nederland gerekend 
kunnen worden. Op vrijdagavond 3 
juli gaat om 9 uur de fantastische 
trompettiste Saskia Laroo van start 
met haar onafscheidelijke Ameri-
kaanse partner, de pianist en zan-
ger Warren Byrd. Zij vormen hart en 
ziel van het kwartet Jazzkia, waar-
van ook de bassist Daniel Gueli en 
de drummer Daniel van Dalen deel 
uitmaken. 
Zaterdag 4 juli is voor de veelzijdige 
pianist Pieter van Santen, die grote 
indruk maakt met zijn zeer swingen-
de, virtuoze speelstijl. ’s Middags 
vanaf 4 uur treedt hij op met zijn trio, 
verder bestaande uit Uli Wentzlaff-

Eggebert op bas en Erik Poorterman 
op drums. ’s Avonds om 9 uur wordt 
het trio versterkt met trompettist/
vocalist Herman Nijkamp en Jacco 
van Santen op altsax. De twee bla-
zers staan bekend om hun adembe-
nemende muzikaliteit, vooral van-
wege hun geïmproviseerde duetten. 
Het slotakkoord, op zondagmiddag 
5 juli om 4 uur, is van de splinter-
nieuwe band As Good As It Gets, 
geformeerd rondom trompettist Mi-
chael Varekamp en klarinettist Ber-
nard Berkhout. Zij krijgen verster-
king van Mark van der Feen op pi-
ano, Hans Voogt op gitaar en Frans 
Bouwmeester op contrabas. Een ‘All 
Star Band’ wordt aan de Westein-
der geboren! Het weekend belooft 
opnieuw een muzikaal jazzfeest te 
worden, mede georganiseerd door 
KCA en cultureel café Bacchus op 
de haven van Nieuwe Meer aan de 
Stommeerweg 2. Toegang: uw gift.
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‘Kleding uitverkoop zomercollectie van H en A mode’
Maandag 6 juli van 10:00-12:00 uur is er een kleding uitverkoop 
van de zomercollectie van de firma H en A mode. Deze kleding kunt u 
komen passen op de begane grond bij het biljart en de kapsalon.
Kom dus langs misschien zit er wel iets leuk voor u tussen! 

´Appartementen 2de etage´
Op de tweede verdieping van het Zorgcentrum aan het Molenpad 
wordt de 2e etage omgebouwd tot 23 appartementen. De eerste vier 
appartementen zijn klaar en ze zijn prachtig geworden. Deze  apparte-
menten zijn ondertussen bewoond. De volgende vijf appartementen 
worden nu gebouwd en daarna komt er weer een nieuwe serie. Het zijn 
fraaie appartementen geworden, met allen een prachtig uitzicht. 
U woont zelfstandig, maar heeft de gemakken van ons Zorgcentrum 
binnen handbereik. Zo kunt u gebruik maken van de activiteiten die 
aangeboden worden, eten (tegen vergoeding) in ons restaurant, heeft 
u de verpleging dicht in de buurt en niet te vergeten sociale contacten 
om u heen. Heeft u ook interesse in een appartement in ons 
Zorgcentrum? Er zijn er nog enkele beschikbaar. De belangrijkste criteria 
zijn dat de nieuwe bewoners verzorging of verpleging nodig hebben. 
Dit kan in de vorm van een wijkverpleging indicatie of in de vorm van 
een langdurige ZZP. Verder zijn de woningen binnen de sociale huur-
grens, dus uw gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan 34.911 
euro per jaar. Dit kunt u eventueel nazoeken op uw definitieve aanslag 
over 2013 van de belastingdienst. Hierdoor kunt u wel gebruik maken 
van huursubsidie indien u daar recht op heeft. Tot slot wensen wij dat u 
een binding heeft met de gemeente Aalsmeer.

Bent u geïnteresseerd in zo’n 
tweekamer appartement, dan 
kunt u via de receptie een 
afspraak maken voor ons wo-
ning spreekuur bij mevrouw 
Zekveld. Zij is de woningcon-
sulent voor de zorgwoningen 
van Zorgcentrum Aelsmeer.

Belangstellenden kunnen inschrijven

Fotoboek over Maarse & 
Kroon in de maak
Aalsmeer - Hebt u vroeger wel eens 
met een bus van Maarse & Kroon 
meegereden? Naar uw werk, met de 
voetbalclub, naar het zwembad of op 
schoolreisje? Of bent u zelf chauffeur 
op deze bussen geweest of deed u 
ander werk bij dit bedrijf? Samen 
met Frank van den Boogert en Kees 
van der Zwaard is Wim Vink bezig 
een fotoboek over Maarse & Kroon 
samen te stellen. Het concept is in-
middels klaar en de laatste puntjes 
worden nu op de i gezet. Zo zijn er 
ondertussen al gesprekken geweest 
met een mogelijke uitgever. Bereid-
heid is er voldoende, maar het ‘kan-
telpunt’ is, zoals vaak, een sluitend fi-
nancieel plaatje. 

De Autobus Documentatie Vereni-
ging heeft zich al bereid verklaard 
een startkapitaal beschikbaar te stel-
len om het project kans van slagen te 
geven. In het boek zult u een beperkt 
aantal foto’s vinden van de periode 
voor de Tweede Wereldoorlog, want 
de nadruk ligt op het tijdvak van 
daarna tot en met einde van het be-
drijf in 1973. Aansluitend zijn er foto’s 
opgenomen van voormalige M&K-
bussen bij het fusiebedrijf Centraal 
Nederland. Ook zult u afbeeldingen 
aantreffen van bedrijven die twee-
dehands M&K autobussen hebben 
ingezet. De makers willen graag de 
daadwerkelijke interesse voor het fo-
toboek van ruim 100 pagina’s met 

zowel zwart/wit opnamen als kleu-
renfoto’s peilen. De aanschafprijs zal 
tussen de 15 en de 20 euro komen 
te liggen. Als publicatiedatum wordt 
gemikt op eind 2015. Als u belang-
stelling voor dit fotoboek hebt ont-
vangen de samenstellers graag een 
email met een toezegging dat u een 

exemplaar wilt afnemen. Deze email 
kan gestuurd worden naar: cwvink@
gmail.com. Graag uw naam, volledig 
adres en aantal gewenste exempla-
ren vermelden. Over het vervolg van 
deze actie zullen de makers belang-
stellenden natuurlijk op de hoogte 
houden.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Binding in panel Westplas Mavo
Aalsmeer - Elk jaar worden op het 
Wellantcollege Westplas Mavo be-
langrijke presentaties gehouden 
door leerlingen uit de tweede klas. 
In klas 1 en 2 volgen alle leerlingen 
het vak ‘projectonderwijs’. Hierin 
wordt niet gewerkt met methodes, 
maar gaan leerlingen in groepjes 
aan de slag met een grote opdracht. 

Zo leren ze samenwerken, plannen, 
evalueren en presenteren. De peri-
ode projectonderwijs sluiten ze af 
door voor een panel de kennis en 
de vaardigheden, die ze de afgelo-
pen twee jaar hebben opgedaan, te 

presenteren. Een panel bestaat uit 
vier personen. Dit zijn meestal pro-
fessionals uit het lokale bedrijfsle-
ven en het tienerwerk. Ook dit jaar 
was Viola Versteeg, combinatiefunc-
tionaris bij de Binding, uitgenodigd 
om zitting te nemen in het panel. 

Zij beschouwt dit als een eer en 
daarnaast vindt zij het heel leuk om 
daar de tieners tegen te komen die 
zij al jaren kent vanuit de inlopen 
en/of kampen van de Binding. De 
groei en de ontwikkeling van deze 
tieners te mogen gadeslaan is voor 
haar een cadeautje in haar werk. 

Vierde editie Proefvaren
Culinarie vaartocht Lions 
Ophelia een groot succes
Aalsmeer - Voor het vierde ach-
tereenvolgende jaar heeft Lions-
club Aalsmeer Ophelia het evene-
ment Proefvaren georganiseerd. Za-
terdag 27 juni hebben 400 deelne-
mers in iets meer dan 60 open boten 
deelgenomen aan een tocht door de 
sloten van de Westeinder en over de 
Grote en Kleine Poel, waar op zes 
locaties culinaire hapjes werden ge-
serveerd. 
De start was om half vier op het 
Starteiland, waar onder het genot 
van een glaasje prosecco van Jo-
seph aan de Poel werd genoten 
van het gerechtje verzorgd door het 
Tuinhuis. Mede door het fantasti-
sche weer was de stemming onder 
de elkaar enthousiast begroeten-
de deelnemers al direct opperbest. 
Na de inschrijving waaierde de bo-
ten uit om via hun eigen route de 
restaurants op de eilandjes aan te 
doen, zijnde: Welkom Thuis, Res-
taurant Oh!, Grandcafe In de Zotte 
Wilg en Grill Restaurant Centennial. 
Het vroeg soms enige stuurmans-
kunst om in de kleine slootjes met 
zo veel bootjes te varen, maar er wa-
ren louter vrolijke gezichten te zien 
en indien nodig stak men elkaar de 
helpende hand toe bij het aanme-
ren. Het dessert vond plaats in de 
evenemententent op het Surfeiland 
en werd verzorgd door restaurant 
Westeinder Paviljoen. In de loterij 
waren meer dan 50 prijzen te ver-
geven met dank aan de Aalsmeer-
se middenstand die weer enthou-
siast leuke giften beschikbaar stel-

den. De animo om mee te doen met 
Proefvaren is ieder jaar groot, maar 
dit jaar moesten er helaas mensen 
worden teleurgesteld, omdat het 
maximum aantal deelnemende bo-
ten al snel was bereikt. Volgend jaar 
komen er nieuwe kansen, omdat de 
dames van Lionsclub Aalsmeer Op-
helia graag een lustrum editie van 
Proefvaren willen organiseren. De 
opbrengst van dit evenement was 
ongeveer 10.000 euro! Het bedrag 
gaat naar het goede doel dat Lions-
club Aalsmeer Ophelia dit jaar on-
dersteunt: Stichting Free a Girl. Free 
a Girl is een noodhulporganisatie 
die zich inzet om jonge meisjes uit 
gedwongen prostitutie te bevrijden. 
Daarnaast investeert de stichting in 
opvang, medische zorg, onderwijs 
en beroepsopleidingen, trauma-
verwerking en re-integratie van de 
slachtoffers. Voor meer informatie: 
www.freeagirl.nl.

Schipholfonds deelt uit
Donatie voor De Zuidooster
Amstelland - Afgelopen donder-
dag 25 juni hebben twee bestuurs-
leden van het Schipholfonds een 
bedrag van ruim 95.000 euro uitge-
reikt aan organisaties actief op het 
gebied van sport en bewegen in de 
omgeving van Schiphol. 

Het was de tweede uitreiking van 
het Schipholfonds van 2015. Speel-
tuinvereniging Theresia in Zaan-
dam ontving een donatie van 7.000 
euro voor een aantal onderdelen 
voor een skatebaan. De Montesso-
ri school Boven ’t IJ is verblijd met 

9.000 euro voor de inrichting van 
het nieuwe schoolplein. Vereniging 
Paardrijden Gehandicapten in Am-
sterdam Zuidoost zorgt ervoor dat 
ruim 120 ruiters met een beper-
king paard kunnen rijden. Zij kre-
gen 3.548 euro voor tuigage van de 
paarden, dat aan alle soorten ruiters 
kan worden aangepast. 
Ook OBS De Zuidooster in Nieuw-
Oosteinde is verblijd met een do-
natie. Er kan, dankzij het Schiphol-

fonds, 6.650 euro besteed worden 
aan sportactiviteiten. Het Schiphol-
fonds steunt projecten die als the-
ma fysiek bewegen en sport heb-
ben. 

Voor dit thema is gekozen om-
dat sporten en bewegen bij uitstek 
mensen verbinden en bijdragen aan 
goede gezondheid. Meer informa-
tie is te vinden op de website www.
schipholfonds.nl.

Gemeente geeft Dopperflesje 
aan alle basisschoolverlaters
Aalsmeer - Maandag 29 juni heb-
ben wethouder Jop Kluis en raads-
lid Ton Harte een bezoek gebracht 
aan alle leerlingen van groep 8 van 
de basisscholen in de gemeente. 
Dit deden ze niet alleen in de klas-
sen, maar ook tijdens de oefeningen 
en uitvoeringen voor de musicals. 
Zij kwamen niet met lege handen ze 
hadden voor alle schoolverlaters een 
mooi Dopperflesje gebracht. Wet-
houder Jop Kluis: “Er gaat veel ver-
anderen in het leven van de kinde-
ren die na de zomervakantie naar de 
middelbare school gaan. Nieuwe le-
raren, nieuwe vakken, nieuwe vrien-
den en vaak ook verder fietsen. Dat 
is nogal wat en dat willen we als ge-
meente niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan. Daarom hebben we aan al-
le leerlingen van groep 8 een han-
dig Dopperflesje cadeau gegeven. 
Dit flesje is niet alleen leuk, maar ook 
gezonder en veel beter voor het mi-
lieu. We wensen alle leerlingen heel 
veel succes op hun nieuwe school en 
veel plezier met hun Dopperflesje!” 

Ton Harte is vrijwilliger bij de Wereld-
winkel die deze flesjes verkoop: “Ik 
was laatst in gesprek met de wethou-
der over hoe we het plastic in de na-
tuur kunnen terugdringen. We von-
den de Dopperflesjes hier een goed 
voorbeeld van. Daarnaast is de Dop-
per voor het grootste gedeelte ge-
maakt van gerecycled en duurzaam 
materiaal, zonder schadelijke stoffen. 
Wat ook mooi is, is dat een gedeel-
te van de opbrengst van de Dopper-
flesjes naar schoon drinkwater pro-
jecten in ontwikkelingslanden gaat.” 
Per dag worden er in Nederland meer 
dan 500.000 plastic flesjes wegge-
gooid! Die belanden bij het vuilnis, 
maar soms ook op straat of in zee. 
Als al dat plastic bij elkaar geveegd 
wordt, ontstaat er een plastic eiland 
zo groot als Spanje en Frankrijk bij el-
kaar. Daarnaast is een waterflesje in 
de winkel net zo duur als 1000 liter 
kraanwater. De kinderen waren alle-
maal erg blij met de flesjes en vulden 
ze direct met water. Een goede dorst-
lesser met dit warme weer.

VVD laat loting voortgezet 
onderwijs niet links liggen
Aalsmeer - De VVD heeft vragen 
gesteld aan de wethouder onder-
wijs inzake het toelatingsbeleid 
van scholen in het voortgezet on-
derwijs. 

De VVD fractie ontving talloze sig-
nalen dat Aalsmeerse scholieren 
niet zijn geplaatst op de school 
van hun voorkeur in Amstelveen. 
“Voor de VVD is het belangrijk dat 

Wethouder Gertjan van der Hoeven reikt cheque uit voor de aankoop van een 
pooltafel aan Benjamin Beka. 

Jongereninloop ‘De Keet’ 
met cadeaus geopend
Aalsmeer - Geheel opgevrolijkt 
met ballonnen was woensdagavond 
24 juni het nieuwe onderkomen 
voor de jeugd in Oosteinde. Na we-
ken van voorbereiden, verbouwen 
en schilderen is de jongereninloop 
officieel in gebruik genomen. Aan 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
van jeugdzaken en Benjamin Beka 
de eer om de sleutel om te draai-
en en de voormalige bouwkeet aan 
de Aalsmeerderweg in gebruik te 
stellen. Benjamin Beka is één van 
de jongeren die zich vol vuur heeft 
ingezet om een eigen plek te krij-
gen voor alle jeugd in de nog nieu-
we wijk Oosteinde. En hij doet meer, 
samen met overigens ruim twintig 
andere jongeren, is vorige week met 
succes alweer het derde Bruggen-
festival georganiseerd. De naam van 
het festival heeft te maken met het 
feit dat het nieuwe en oude Oost-
einde overal verbonden wordt met 
elkaar middels bruggen. Het Brug-
genfestival krijgt al drie jaar gro-
te steun van de jongerenwerkers 

van Click F1, die ook best eens een 
complimentje verdienen. Dat nu 
het eigen jeugdhonk is geopend, is 
een kroon op hun inzet. ‘De Keet’ 
is de naam van deze plek voor de 
jongeren, die open gaat onder lei-
ding van de jongerenwerkers. Ui-
teraard was dit jeugdhonk niet tot 
stand gekomen zonder de inzet van 
de gemeente. Dus, ook een compli-
ment voor wethouder Gertjan van 
der Hoeven die zich hard gemaakt 
heeft om dit verwezenlijkt te krijgen. 
Bij een opening horen cadeaus, zo 
vond ook de gemeente. Wethou-
der van der Hoeven overhandigde 
aan Benjamin een cheque voor aan-
koop van een pooltafel en de jonge-
ren hebben een beamer gekregen, 
zodat ook af en toe lekker film ge-
keken kan worden. De officiële ope-
ning werd niet alleen bijgewoond 
door een grote groep jongeren, ook 
diverse buurtbewoners kwamen 
een kijkje nemen en kennismaken. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

onze Aalsmeerse kinderen goed 
(voortgezet) onderwijs kunnen 
volgen. Slechts het openbaar on-
derwijs (Amstelveen College) in 
Amstelveen behandelt Aalsmeer-
se kinderen gelijk. Dit zou voor al 
het onderwijs moeten gelden, ook 
voor het HWC en KKC”, aldus Ro-
bert van Rijn, woordvoerder on-
derwijs van de VVD. De wethou-
der heeft aangegeven dat de 

scholen zelf gaan over hun toe-
latingsbeleid. Uiteindelijk zouden 
wel alle Aalsmeerse kinderen op 
een school geplaatst zijn. Volgens 
van Rijn is de VVD nog steeds be-
zorgd. 
De antwoorden die de wethouder 
heeft gegeven hebben deze zorg 
nog niet weggenomen. De VVD 
zal dit dossier dan ook actief blij-
ven volgen. 





Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

eVenementen

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

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:
- Wim Kandreef 2 (Z-2015/031821) Juniorenkamp van 26 

juni t/m 28 juni 2015 (verleend 23 juni 2015);
- Parkeerterrein De Dreef, nabij zwembad de Waterlelie (Z-

2015/014900) Kermis Aalsmeer 2016 van 1 maart t/m 6 
maart 2016 (verleend 23 juni 2015);

- Buitenlocatie tegenover Beatrixstraat 26 (Z-
2015/030315) BBQ op 27 juni 2015 (geen vergunning 
nodig 26 juni 2015);

- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/031493) Westeinder Wa-
ter Week van 26 juni t/m 5 juli 2015 (verleend 26 juni 
2015).

collectes

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

drank- en horecaVergunning (Verleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning 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 advertentie:
- Raadhuisplein 5 (Z-2015/011834), slijterijbedrijf W.J. 

van Schaik B.V. t.h.o.d.n. Mitra (verleend 26 juni 2015).

ter inZage

t/m 09-07-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiter-
weg 214

t/m 30-07-15 Wijziging bestemmingsplan Green Park Aals-
meer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thai-
landlaan (met bijbehorende stukken)

t/m 30-07-15 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening be-
stemmingsplan Schinkelpolder - tegenover 
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden (met bijbehorende stukken)

t/m 05-08-15 Aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en es-
cortbedrijven

t/m 05-08-15 Verordening tot wijziging van de Algemene 
Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer 
(prostitutiebeleid) 

t/m 05-08-15 Nadere regels voor seksinrichtingen en es-
cortbedrijven

t/m 13-08-15 Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aals-
meer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken

t/m 14-08-15 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en 
de p verklaring van geen bedenkingen en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen met bestemmingsplan Hornmeer, 
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)

officiële mededelingen
2 juli 2015

Vaststelling BestemmingsPlan ‘Partiële 
herZiening aalsmeer-dorP’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering 
van 25 juni 2015 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Aalsmeer-Dorp’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is 
ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het 
ontwerp van het bestemmingsplan heeft van 13 maart t/m 
23 april 2015 voor een ieder te inzage gelegen.

Plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op 
de gronden met de bestemming ‘Gemengde doeleinden’ en 
‘horecadoeleinden’ binnen het bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp. 

doelstelling
De partiële herziening Aalsmeer-Dorp ziet er op toe om bin-
nen de bestemmingen ‘Gemengde doeleinden’ en ‘horeca-
doeleinden’ de gebruiksbepaling te repareren zodat dat de 
woningen binnen deze bestemmingen gebruikt kunnen wordt 
conform de doelstelling van de ‘Kadernota Ruimte voor huis-
vesting arbeidsmigranten’. Kamergewijze verhuur van wonin-
gen (> 5 personen) zal op basis van deze partiële herziening 
gehandhaafd kunnen worden. 

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aals-
meer-Dorp’’ met de bijbehorende stukken ligt van 3 juli t/m 
13 augustus 2015 voor een ieder op de volgende wijze ter 
inzage:
- de papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en 
 Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raad-

huisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en 
woensdag van 08.30-20.00 uur);

- de papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in 
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raad-
huis Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur 
en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur); 

- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal 
bekendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld 
via www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ 
bestemmingsplannen en structuurvisies/bestemmings-
plannen).

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van 14 augustus 2015. De beroeps-
termijn start op 3 juli 2015. Gedurende de beroepstermijn 
kunnen belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tij-
dig zienswijzen hebben ingediend en de belanghebbenden 
die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben 
ingediend t/m 13 augustus 2015 op grond van artikel 8.2 
lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep instellen 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Partiële herziening Aalsmeer-Dorp’. Beroep moet worden in-
gediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beschikking omgeVingsVergunning in 
afwijking Van het BestemmingsPlan hornmeer, 
dreef 7a aalsmeer (uitgeBreide Procedure) 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor het permanent 
vergunnen van de bestaande tijdelijke buitenschoolse op-
vang (BSO) op de Dreef 7A in Aalsmeer (IDN: NL.IMRO.0358.
OIAVHB08xB-VG01). De gemeenteraad heeft in zijn vergade-
ring van 25 juni 2015 de verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven.

locatie
Het perceel is gelegen in de wijk Hornmeer. Hornmeer is 
gelegen tussen de Westeinderplassen (westen) en de bloe-
menveiling Flora Holland (oosten), Stommeer (noorden) en 
Uithoorn (zuiden). Het BSO is gelegen achter zwembad de 
Waterlelie, Dreef 7, dicht bij de midgetgolf, de kinderboerde-
rij, een sportschool, het park en de voetbalvelden.
Het bestaande gebouw heeft een oppervlakte van 190 m². 
De hoogte ten opzichte van het maaiveld is 3 meter. De ge-
wenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestem-
mingsplan Hornmeer. Voor dit voornemen dient door middel 
van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning 
afgeweken te worden van het geldende bestemmingsplan. 

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de 
ruimtelijke onderbouwing en de verklaring van geen beden-
kingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken 
liggen met ingang van 3 juli 2015 voor 6 weken op de vol-
gende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via 
tel. 0297-387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

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

serVicePunt Beheer en uitVoering 
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 
uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 
8.30-12.30 uur);

- via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruim-
telijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB.08xB-VG01 

- via de gemeentelijke website http://0358.ropubliceer.nl/ 

Beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omge-
vingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en 
wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door 
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor bur-
gers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.

wet algemene BePalingen omgeVingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderweg 339 (Z-2015/036120), het oprichten 

van een vrijstaande woning (verzonden 30-06-2015);
- Primulastraat 28 en 30 (Z-2015/034868), tweemaal dak-

kapel aan voorzijde dubbel woonhuis (ontvangen 23 juni 
2015);

- Hadleystraat 69 (Z-2015/035559), het plaatsen van een 
carport aan de zijkant van de woning (ontvangen 26 juni 
2015);

- Herenweg 81 (Z-2015/034949), afwijken van bestem-
mingsplan tbv. vestigen B&B met 4 slaapplekken (ont-
vangen 23 juni 2015);

- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2015/035147), het veranderen 
van een inrichting (ontvangen 25 juni 2015);

- Legmeerdijk 257 (Z-2015/034969), het afwijken van de 
bestemmingsplan t.b.v. opslag autoverkoop via internet 
(ontvangen 19 juni 2015);

- bij Sportpark Hornmeer/ nabijBurgemeester Kasteleinweg 
(Z-2015/035146), het tijdelijk aanleggen van een in- en 
uitirt (ontvangen 24 juni 2015);

- Uiterweg 263A (Z-2015/035284), het oprichten van een 
overkapping tussen loodsen (ontvangen 25-06-2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Stommeerweg 91 (Z-2015/034976), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. brasserie (ontvangen 22 juni 
2015);

- Zwarteweg 11 (Z-2015/035982), het gedeeltelijk slopen 
van de woning t.b.v. aanbouw (ontvangen 29-06-2015).

kennisgeving ontwerp beschikking, wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/026890), het brandveilig ge-

bruik van een school; 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 2 juli 2015 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het 
gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo 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:
- Ketelhuis 45 (Z-2015/028636), het plaatsen van een 

dakopbouw (overzonden 26 juli 2015);
- Molenpad 2 (Z-2015/026715), Het uitbreiden van het 

zorgcomplex met een droogloop 
 (overdekte verkeerszone) (verzonden 29-06-2015);
- Rameaulaantje 8 (Z-2015/028396), het tijdelijk plaatsen 

van een container op parkeervak t.b.v. bouwafval (ver-
zonden 26-06-2015);

- Turfstekerstraat 59 (Z-2015/025692), het uitbreiden van 
een bedrijfspand en het realiseren van een inpandige ver-
diepingsvloer (verzonden 26-06-2015).
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Lentenota deel 2 in Raad
Aalsmeer -Aalsmeer - Vanavond, 
donderdag 2 juli, wordt de laat-
ste raadsvergadering voor het zo-
merreces gehouden in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Wel een be-
langrijke bijeenkomst, want de frac-
ties buigen zich over de Lenteno-
ta met hierin opgenomen de wen-
sen om ten uitvoer te brengen en de 
daarmee samenhangende financië-
le consequenties. 
Tijdens de raad afgelopen donder-
dag kwam de Lentenota voor de 
eerste maal aan de orde. Alle frac-
ties kregen ongeveer 12,5 minu-
ten om hun algemene beschou-
wingen voor te lezen en hun voor-
keuren te laten horen. Het CDA en 
AB waren over het algemeen posi-
tief over het beleid van het college. 
Alhoewel beide partijen wel aan-
gaven kritisch de inhaalslag van 
het openbaar groen te zullen blij-
ven volgen. “Uw hartenkreet is on-
ze hartenkreet”, zo reageerde wet-
houder Ad Verburg van beheer. 
De VVD, PACT en HAC waren een 
heel stuk minder positief. Begrijpe-
lijk natuurlijk, zij vormen de oppo-
sitie. Onder andere het voorstel om 

de uren van de parttime wethouders 
iets uit te breiden, kon geen waar-
dering krijgen. Liever zien deze frac-
ties deze extra uitgave besteed wor-
den aan een lastenverlichting voor 
de inwoners. En er zijn zo’n twin-
tig moties en amendementen in-
gediend, onder andere over Green-
park, de Onroerend Zaak Belasting 
(niet als sluitpost voor de begroting 
gebruiken), meer groen in het Cen-
trum, omgekeerd afval inzamelen, 
Wmo en jeugdzorg in 2016, spreek-
bus met een ambtenaar en gepleit is 
voor een tweede supermarkt in Ku-
delstaart. Tijdens het tweede termijn 
vanavond volgend mondelinge re-
acties van het college op de alge-
mene beschouwingen en worden 
adviezen gegeven op de ingediende 
moties en amendementen. Fracties 
krijgen vervolgens elk maximaal tien 
minuten om hier weer op te reage-
ren. Volgens de planning wordt na 
een uur het debat afgerond. Tot slot 
wordt gesproken over het financieel 
perspectief van de Lentenota 2015. 
De vergadering begint om 20.00 uur 
in het gemeentehuis en belangstel-
lenden zijn welkom. 

Vlammen 
in vuilniswagen

Aalsmeer - Even voor vier uur 
in de middag van vrijdag 26 ju-
ni kregen politie en brandweer 
een melding dat een vrachtwa-
gen in brand zou staan op de 
Middenweg. Ter hoogte van de 
afrit van de N201 troffen zij een 
vuilniswagen aan waar vlam-
men uitkwamen. In het kiepsy-
steem was brand ontstaan. Het 
vuur was snel geblust en de 
schade is beperkt gebleven. 

Brand 
onder motorkap
Aalsmeer - Op vrijdag 26 ju-
ni om kwart over vijf in de mid-
dag is op de Legmeerdijk een 
auto uitgebrand. De bestuur-
der zag rook onder de motor-
kap vandaan komen en besloot 
de wagen aan de kant te zetten 
en het alarmnummer te bellen. 
De brandweer is samen met de 
bedrijfsbrandweer van de vei-
ling ter plaatse gegaan. De rook 
onder de motorkap was inmid-
dels overgegaan in een behoor-
lijke vlammenzee. De brand-
weer wist het vuur onder con-
trole te krijgen, maar heeft niet 
kunnen voorkomen dat de auto 
zwaar beschadigd is. De wagen 
is weggesleept.

Brandje 
zelf geblust

Aalsmeer - Op zaterdag 27 ju-
ni om kwart voor zeven in de 
avond kwam bij de politie en 
de brandweer een melding bin-
nen over een buitenbrandje in 
de H. Bierlingstraat in Oostein-
de. De brandweer hoefde uit-
eindelijk niet uit te rukken. Be-
woners hadden zelf het vuurtje 
weten te doven. De politie is wel 
ter plaatse geweest. 

Dieven actief 
op Westeinder

Aalsmeer - Vorige week don-
derdag 25 en vrijdag 26 juni is 
uit een aantal boten in jachtha-
vens aan de kant van de West-
einderplassen benzine en ande-
re spulletjes gestolen. In enke-
le jachthavens zijn twee man-
nen, verkleed als vissers, ge-
zien. Mogelijk hebben zij met 
de diefstallen te maken. De po-
litie raadt aan geen kostbaarhe-
den in boten te laten liggen en 
benzinetanks goed vast te zet-
ten. Wellicht zijn er meer getui-
gen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. 

Kroeg Kudelstaart komt en realisatie sporthal vier 

Gemeente nieuwe eigenaar 
van ‘t Fort en Oude Veiling
Aalsmeer - In vogelvlucht de raads-
vergadering van donderdag 25 mei. 
Vlot ging het niet. Er waren regel-
matig pauzes, om amendementen 
of moties te bespreken, om een on-
derwerp nog even binnen de fractie 
aan de orde te laten komen, om een 
kroket te kunnen eten en om even 
frisse lucht te hebben. De tijd tik-
te door en het werd laat. Een lan-
ge vogeltrek... Aangevangen werd 
met een mooie herdenking aan Dirk 
van Leeuwen. De verenigingsman 
in hart en nieren kreeg een ‘pluim’ 
voor zijn ruime inzet voor Aalsmeer. 
Zijn vrouw, kinderen en familieleden 
waren er bij. 

Robbert-Jan van Duijn terug
Na een minuut stilte gingen zij heen 
en was het moment daar voor bur-
gemeester Jeroen Nobel om de ma-
rathon-raad aan te vangen. Dick 
Kuin van AB stak hier een stokje 
voor. Er zijn bijzonderheden. Nobel 
gaf aan de hint te begrijpen, maar 
zei tegelijkertijd ook dat hij dit ei-
genlijk op een ander moment had 
gepland. De burgemeester toon-
de zich flexibel en ging over tot fe-
licitaties met bloemen voor Rob-
bert-Jan van Duijn. De CDA-voor-
man is na een adempauze terug in 
de Aalsmeerse politiek. Nu woonde 
hij de vergadering bij als raadslid, 
maar binnenkort pakt hij de func-
tie van fractievoorzitter weer op. Dit 
overigens tot grote opluchting van 
nu waarnemend fractievoorzitter 
Dirk van Willegen (zo liet hij weten). 
Ook een boeket voor Ton Harte, die 
door de terugkeer van Robbert-Jan 
zijn plekje in de raad moet opgeven, 
en weer ‘gewoon’ fractieassistent 

wordt. En bloemen voor Marlon 
Kreeft (ook CDA) die zaterdag 20 
juni in het huwelijk is getreden met 
Roy van Diemen. En felicitaties met 
een fles waren er voor de raadsle-
den Erik Abbenhues (VVD) en Ro-
nald Fransen (PACT). Beiden jarig 
geweest. De CDA is overigens weer 
bijna compleet: Ines van der Boon, 
die enkele maanden afwezig is ge-
weest wegens ziekte, kwam deze 
avond ‘snuffelen’ en hoopt in sep-
tember weer aan de slag te gaan. 
In het kort wat tijdens de raad met 
veel woorden besproken en beslo-
ten is: De Visie Greenport Aalsmeer, 
project De Tuinen van Aalsmeer, 
herziening Aalsmeer-Dorp en per-
manente vergunning voor de bui-
tenschoolse opvang aan de Dreef 
zijn allen als hamerstuk goed ge-
keurd. 

Geen historisch besef?
De kroeg aan de Kudelstaartseweg 
295-297 komt er (niemand tegen), 
met meerderheid van stemmen kan 
verder gewerkt worden aan de reali-
satie van sporthal vier bij het zwem-
bad aan de Dreef en een krediet 
is beschikbaar gesteld voor aan-
koop van het Fort Kudelstaart. Te-
vens is het hier ingediende amende-
ment door PACT met een meerder-
heid van stemmen (alleen VVD te-
gen) aangenomen. De partij stelde 
voor om het Fort alleen via een erf-
pachtconstructie te gaan verhuren. 
Op deze manier blijft de gemeen-
te eigenaar van het Fort en krijgen 
ondernemers de mogelijkheid om te 
investeren. “Een verkoopconstruc-
tie is onwenselijk aangezien de ge-
meente dan geen grip heeft op toe-

komstige ontwikkelingen”, zo stelt 
PACT in het amendement. “Sympa-
thiek”, noemde fractievoorzitter Hel-
ma Persoon van AB het amende-
ment en het CDA was het hier mee 
eens, evenals het college van bur-
gemeester en wethouders. De VVD 
gaf aan voor verkopen te zijn, maar 
zei daarbij dat de erfpachtconstruc-
tie wel de eerste voorkeur heeft. En 
de gemeente is de nieuwe eigenaar 
van De Oude Veiling. De VVD, bij 
monde van Dirk van der Zwaag, zei 
nee vanwege het (te) grote financi-
ele risico en Bram Heijstek van HAC 
zag de culturele waarde van De Ou-
de Veiling niet. Hij vroeg zich hard-
op af wat De Oude Veiling zo uniek 
maakt? En dit stuitte op ongeloof en 
ergernis bij Rik Rolleman van PACT. 
“Hierin is de eerste bloemenveiling 
van Aalsmeer gevestigd geweest. 
Heb je geen historisch besef?” Voor 
AB en het CDA waren de feiten dat 
het hier een monument betreft en 
de gemeente al voor tweederde deel 
eigenaar is van het pand doorslag-
gevend om groen licht voor aan-
koop te geven. De Lentenota met 
algemene beschouwingen van el-
ke fractie en meer dan twintig in-
gediende moties en amendementen 
(!) was het laatste onderwerp op de 
agenda. Belangrijk voor alle partij-
en, want hierin kunnen zij hun wen-
sen uiten, kritiek leveren en voor-
stellen indienen. 
De Lentenota krijgt vanavond, don-
derdag 2 juli, een vervolg in de 
raadszaal tijdens de laatste ver-
gadering voor het zomerreces. De 
aanvang is 20.00 uur en belangstel-
lenden zijn welkom in het gemeen-
tehuis.

“Niemand op hoogte van vaarregels”

Leerzame vaartocht jeugd 
met politie op Westeinder

Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
middag 25 juni heeft wijkagent Erik 
van den Brun een vaartocht gehou-
den met vier toekomstige ‘bootcap-
tains’ op de Westeinderplassen. Zoon 
Gijs van Ben de Koff van café Sport-
zicht is onlangs twaalf jaar geworden 
en wil graag zelf in een bootje gaan 
varen. Het leek de uitbater een goed 
idee om agent Erik te vragen naar 
de regels op het water. Erik stemde 
in en stelde zelfs voor om met maxi-
maal vier jongens een vaartochtje te 
gaan maken en hen ondertussen de 
regels op het water bij te brengen. 
Daar hadden Gijs en zijn vrienden 
Nick, Rik en Femke wel oren naar en 
vol verwachting stapten zij na school 
in de politieboot. Allen kijken te-
rug op een leerzame middag. “Een 
schot in de roos”, laat Erik in een re-
actie weten. “Er was ook genoeg te 
doen”, gaat hij verder. “We waren de 
loods nog niet uit of ik zag al een Zo-
diac met een jochie er in stuntvaren. 
Bleek een jongetje van elf jaar te zijn. 
Hij mag dus nog helemaal niet zelf-
standig in een bootje varen.” Erik had 
een bekeuring kunnen geven, maar 
hield het bij een waarschuwing en de 
ouders zijn gebeld en op de regels 
gewezen. En het vaartochtje had nog 
meer in petto voor de vier schipper-
tjes. “Meteen daarna kwam er een 
bootje met twee jonge meiden op 
hoge snelheid door de Kleine Brug 
varen. We zijn er achter aan gegaan 
en op de gps de snelheid geklokt. Ze 
vaarden 28 kilometer per uur, terwijl 
12 kilometer op de Westeinderplas 
het maximum is en in doorvaarten 
zelfs 6 kilometer. Veel te hard dus.” 
In dit geval moest Erik wel een boe-
te geven. Een milde straf van 105 eu-
ro, want er was nog veel meer niet in 
orde. De boot was een zogenaamde 
snelle motorboot en deze hoort gere-
gistreerd te staan.  De dame van 15 

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Kinderburgemeester Vince Boom 
maakt kennis met CDA-fractie 
Aalsmeer - ‘Aalsmeer 100% vrolijk 
en groen, dat gaan we doen’ licht-
te kinderburgemeester Vince Boom 
nog eens toe aan de fractie van het 
CDA Aalsmeer en Kudelstaart tij-
dens de vergadering die hij met zijn 
campagneteam in juni bezocht. Ook 
waarnemend burgemeester Jeroen 
Nobel woonde een deel van de ver-
gadering bij om nader kennis te ma-
ken. “Het gebeurt niet vaak dat er 
twee burgemeesters een deel van 
dezelfde fractievergadering mee-

maken”, constateerde waarnemend 
voorzitter Dirk van Willegen tijdens 
de fractievergadering van het CDA. 
Vince Boom, de eerste kinderbur-
gemeester van Aalsmeer, vertelde 
de fractieleden wat zijn ideeën zijn 
en hoe hij campagne voerde om te 
worden gekozen. “We willen jonge 
kinderen dichter bij bestuur, over-
heid en politiek brengen. En de be-
stuurders tegelijk meer voeling ge-
ven met de samenleving”, aldus Van 
Willegen. Vergelijkbaar met de be-

Kinderburgemeester Vince Boom en burgemeester Jeroen Nobel temidden van het campagneteam en de fractie van het CDA.

Getuigen en/of daders gezocht
Vernieling aan reclamebord 
tijdens bandjesavond!
Aalsmeer - De bandjesavond afge-
lopen zaterdag 27 juni was een ge-
weldig feest. Het was superdruk in 
het Centrum en volop is genoten van 
de livemuziek en de gezelligheid met 
elkaar. Bandjesavond is ieder jaar 
bekenden (her)ontmoeten. Vrienden 
die al weer een tijdje uit het oog wa-
ren. Jong en oud gaat naar dit festijn 
en geruime tijd vooraf gonst het her 
en der over dit buitenfestijn. Dit keer 
is genoten van de bands Hit Me, de 
Hucksters, Bad Habit en Flat Out en 
natuurlijk de dj’s Bert en Kees. Gast-
heren waren hotel-restaurant ‘t Wa-
pen in de Dorpsstraat, café-bar Jop-
pe in de Weteringstraat, café de 
Praam in de Zijdstraat en restau-
rant de Jonge Heertjes op het Raad-
huisplein. Een behoorlijk stukje lo-
pen tussen de verschillende loca-
ties. Voor menigeen niet erg. Het was 

prachtig weer voor een wandelinge-
tje, maar sommige bezoekers blijken 
zich toch te vervelen en gaan ‘aan de 
slag’ met eigendommen van ande-
ren. Helaas dus ook vernielingen tij-
dens de bandjesavond. In de School-
straat, bij muziekwinkel Stage Mu-
sic Shop, is bijvoorbeeld één van de 
twee reclameborden stuk geslagen 
of gegooid. De vernieling heeft tus-
sen 23.00 en 23.30 uur plaatsgevon-
den. Er zijn vast getuigen, er liepen 
heel veel mensen op straat. Eigenaar 
Leen Mulder hoopt in ieder geval op 
meer informatie. Heel vervelend om 
kosten te moeten maken na een ge-
zellige avond. “Etterbakjes, bedankt 
voor het beschadigen van mijn re-
clamebord”, schrijft Mulder boos op 
facebook. Misschien hebben de da-
ders spijt. Ze kunnen zich melden in 
de winkel op nummer 7.

jaar aan het stuur had natuurlijk nog 
geen vaarbewijs (vanaf 18 jaar mo-
gelijk), kon geen identiteitsbewijs to-
nen en aan boord van een snelle mo-
torboot dient een brandblusser aan-
wezig te zijn en voor iedere passa-
gier een zwemvest. En deze waren 
niet aanwezig. Behoorlijk wat over-
tredingen dus bij elkaar. “We heb-
ben het opgeteld”, vertelt Erik. Het 
zou een boete geweest zijn van meer 
dan 1.000 euro.” Over de hoogte van 
de bekeuringen waren Gijs en zijn 
vrienden behoorlijk onder de indruk 
en ook vader Ben gaf aan dit hoge 
bedrag niet verwacht te hebben. Het 
meest had hij zich overigens geër-
gerd aan het hooghartige gedrag van 
de schippersdame. Op de Grote Poel 
hebben de zes ook gevaren en hier 
moest agent Erik eveneens ingrijpen, 
omdat veel te hard gevaren werd. De 
politieboot heeft overigens ook even 
snel gevaren. “Als toetje op de snel-
le baan met ze gevaren”, zegt Erik la-
chend. Maar hij maakt zich wat te 
hard varen betreft best grote zorgen. 
“Als het echt druk wordt met mooi 
weer, gaat het een keer fout. Het 
kan extreem druk zijn ‘s zomers met 
bootjes en zwemmers, alles door el-
kaar. Oplettendheid is echt geboden.” 
Opvallends aan het vaartochtje was 
toch wel dat geen der aangesproken 
op de hoogte bleek van de geldende 
vaarregels. “Ik was er weer verbaasd 
over”, zegt Erik en Ben beaamt dit. 
“Raar toch, op de weg gelden regels, 
dus ook op het water.” In ieder geval 
zijn Gijs, Nick, Rik en Femke nu wel 
op de hoogte en ze vonden het leer-
zaam, zo lieten ze weten. Erik hoopt 
dat wat ze geleerd hebben overdra-
gen aan leeftijdgenootjes. 

Hij kijkt terug op hele goede prak-
tijkles. “Heel nuttig en voor herhaling 
vatbaar.” Toch maar eens de op de 

Westeinderplassen geldende vaar-
regels er op naslaan, is tot slot zijn 
tip. Er gaan de komende dagen en 
tijdens zonnige zomerdagen extra 
controles gehouden worden. Wel zo 
veilig en, zoals al vermeld, bekeurin-
gen op het water zijn duur! Op de site 
van de gemeente (www.aalsmeer.nl) 
staan alle vaarregels vermeld.

noeming van de kinderburgemees-
ter is het uitreiken van een jonge-
renlintje, om extra aandacht te ves-
tigen op jongeren die het goede 
voorbeeld geven. “Betrokkenheid 
van de jeugd bij de samenleving en 
het bestuur ervan willen stimule-
ren”, aldus Van Willegen. Tijdens het 
Bruggenfestival heeft wethouder 
Gertjan van der Hoeven, samen met 
kinderburgemeester Boom, de eer-
ste ‘Jonge Helden’-lintjes uitgereikt 
aan de goochelende broers Roy en 
Justin Huiskens. Deze broers treden 
vaak belangeloos op en zijn ook 
ambassadeurs van de Stichting Op-
kikker. “Het zijn Aalsmeerders, om 
trots op te zijn’’, aldus Van Willegen. 
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College bezoekt Rekreatiepark
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders bezoekt re-
gelmatig bedrijven en organisaties 
om te weten wat bedrijven en orga-
nisaties belangrijk vinden en wat er 
leeft. Op dinsdag 30 juni bezocht het 
college het familiebedrijf Rekreatie-
park Aalsmeer. Dit bedrijf zit sinds 
de jaren zestig aan de Uiterweg. 
Rekreatiepark Aalsmeer wil meer 
zijn dan alleen een jachthaven. Ze 
verhuren diverse soorten seizoens-
plaatsen en bieden winterstallings-
mogelijkheden. Ze hebben verschil-
lende vestigingen op de Uiterweg 
nummers 214, 303 en 317. Op Uiter-
weg 214 hebben ze een kampeer-
vergunning (één van de twee ver-
gunningen in de gemeente) en vele 
gasten hebben op deze locatie dan 
ook een tent geplaatst op het land-
je wat hoort bij de ligplaats. Rekre-
atiepark Aalsmeer is bezig met de 
ontwikkeling van meer verblijfsre-
creatie op hun terrein. Al sinds jaar 
en dag hebben zij twee trekkers-
hutten en sinds vorig jaar zijn er 
twee prachtige ‘Tipi’ tenten bijgeko-
men. Op dit moment worden 8 tot 
10 camperplaatsen aangelegd. De 
camperaars gaat het aan niets ont-
breken, want er wordt voorzien in 
elektra, sanitaire voorzieningen, een 
vuilwaterstort en meer. Ook worden 
de mogelijkheden voor een nieuwe 
kinderspeelplaats bekeken. Volgend 
jaar worden de eerste Aalsmeerse 

camperplaatsen geopend voor ge-
bruik. Erik Verbeek van Rekreatie-
park Aalsmeer: “We zijn erg tevre-
den over de samenwerking met de 
gemeente. We hebben met name 
met de afdeling vergunningen goed 
contact. Ze komen regelmatig kij-
ken en proberen mee te denken in 
de wensen die er zijn. Ook zijn we 
nauw betrokken geweest bij de ont-
wikkeling van de structuurvisie Ui-
terweg, dat vonden we ook heel po-
sitief. We willen graag als onder-
nemers samenwerken met de ge-
meente, voor het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld in 
de vorm van arrangementen voor 
de toeristen. We zijn erg blij met 
het Tuinhuis op de Historische Tuin, 
een welkome aanvulling. Verder wil-
len we graag samenwerken aan de 
promotie van Aalsmeer om op de-
ze manier zoveel mogelijk mensen 
te laten kennis maken met de West-
einderplassen.” Wethouder Recrea-
tie en Toerisme Jop Kluis: “We zijn 
aan het bekijken hoe we meer ver-
blijfsrecreatie kunnen krijgen in de 
gemeente. Rekreatiepark Aalsmeer 
is hier een mooi voorbeeld van. Als 
mensen langer in Aalsmeer blijven 
geven ze meer uit en dat is weer 
goed voor de economie. Ook zijn we 
samen met omliggende gemeenten 
en ondernemers aan het kijken hoe 
we tot betere arrangementen kun-
nen komen.”

Het college van burgemeester en wethouders en Erik, Paula en Wendy Ver-
beek van Rekreatiepark Aalsmeer met op de achtergrond de ‘Tipi’ tenten.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Aalsmeer - Een praampje bouwen, 
gezamenlijk een bestelbus beschilde-
ren, zeilen in optimisten, een leerzame 
rondvaart in pramen, een rondleiding 
door fort Kudelstaart en de waterto-
ren beklimmen. De Westeinder Water 
Week is vrijdag 26 juni van start ge-
gaan met een doe-dag voor de leer-
lingen van groep 7 van de basisscho-
len in de gemeente. De zonnige dag 
werd in de ochtend geopend door 
wethouder Jop Kluis met confetti in 
de tent op de landtong van het Sur-
feiland. Het bootje bouwen was ove-
rigens best een hele klus, maar on-
der leiding van ervaren medewerkers 
van Koninklijke De Vries scheeps-
bouw zijn alle praampjes uiteindelijk, 
opgevrolijkt met verf en doeken, toch 
te water gegaan. De bootjes bleken 
niet allemaal zeewaardig, een aan-
tal moest van zinken gered worden. 
Het team van de Jozefschool kreeg 
de prijs voor de mooiste boot en mag 
bij De Vries op bezoek voor een rond-
leiding door het scheepsbouwbedrijf. 
De prijs werd uitgereikt door kinder-
burgemeester Vince Boom. Zaterdag 
27 juni organiseerde Lions Ophelia 
proefvaren en het hele weekend vond 
het kampioenschap Flying Dutchman 
en Draak & Star (zeilen) plaats. Zon-
dag 28 juni was het NK Powerboat en 
gisteren, woensdag 1 juli, kon (nader) 
kennis gemaakt worden met water-
skiën en wakeboarden, was er zeilen 
en een open water zwemwedstrijd. 

Aqua Palooza en Gaastra Cup
Vandaag, donderdag 2 juli, wordt het 
vast ook heel gezellig op het Surfei-
land met vanaf 13.00 uur allerlei kin-

deractiviteiten in samenwerking met 
de basisscholen en deze zijn vanaf 
15.00 uur vrij toegankelijk. En Aqua 
Palooza komt naar Aalsmeer. Kom 
gezellig vanaf 17.00 uur met je bootje 
langs en geniet van muziek van ver-
schillende dj’s. Vrijdag 3 juli: Gaastra 
Cup Aalsmeer (ook zaterdag) met de 
Nederlandse Draken club vanaf 13.00 
uur door Zeilschool Aalsmeer met 
ook extra activiteiten voor kinderen. 

Windsurfen en waterskiën
Zaterdag 4 juli: Windsurf opstapdag, 
Supventure (sup varen) vanaf 11.00 
uur en feestavond vanaf 20.00 uur in 
de tent op de landtong. Zondag 5 ju-
li: Ribrally, 10.00 uur training en eerste 
ronde talentscout, om 14.00 uur vol-
gende ronde talentscout, Open Deu-
ren Surf Cup (oude surfplanken van 
weleer) vanaf 12.00 uur, wedstrijd 
Kona Cup, ook georganiseerd door 
Windsurf Club Aalsmeer vanaf 12.00 
uur en (leren) waterskien en wa-
keboarden met Waterskivereniging 
Aalsmeer van 11.00 tot 15.00 uur. En 
de derde editie van Culinair Aalsmeer 
vindt zondagmiddag plaats met culi-
naire hoogstandjes vanacht koks uit 
Aalsmeerse restaurants vanaf 13.00 
uur. Alle genoemde evenementen 
vinden plaats op en rond Surfeiland 
Vrouwentroost aan de Kudelstaartse-
weg. Ook: Jazzweekend bij jachtha-
ven Nieuwe Meer aan de Stommeer-
weg op vrijdag vanaf 21.00 uur, zater-
dag en zondag vanaf 16.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.west-
einderwaterweek.nl. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Westeinder Water Week tot en met zondag

Bootje bouwen, verven en varen voor schooljeugd

Open dag Tuin Bram de Groote
Uithoorn - Op 5 juli wordt al weer 
de vijfde open dag in de tuin van 
Bram de Groote gehouden. Het is 
nu volop zomer en dat staat gelijk 
met veel kleur in de tuin. De border 
met gele kamille en blauwe knoop 
staat in volle bloei. Op de oever van 
de paddenpoel bloeit het duizend-
guldenkruid. In en rondom de poel 
staat de grote boterbloem met soms 
wel 5 centimeter grote bloemen. Het 
veldje met akkerkruiden is een feest 

met rode papavers, gele ganzen-
bloemen en roze bolderik. Belang-
stellenden zijn zondag van harte 
welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Er is overigens nog steeds honing te 
koop. De tuin van Bram de Groote 
ligt op de hoek van de Boterdijk en 
Elzenlaan in Uithoorn. Naar binnen 
kan via de zijingang tegenover de 
werkschuur aan de Elzenlaan. Bij 
de schuur kunnen fi etsen neergezet 
worden. De toegang is gratis.

5e Plaats op NK biljarters
De Kwakel - Bij de landsfi nale in 
Nieuwegein is een biljartteam van 
het Fort uit De Kwakel als 5e ge-
eindigd. Nadat het team van Marco 
van Kessel, Jan van Doorn en Theo 
Bartels in diverse Gewestelijke fi na-
les hoog had gescoord, werden de 
heren afgevaardigd door het gewest 
West Nederland naar het NK. Het 
kampioenschap werd gespeeld in 
de sporthal Merwestein te Nieuwe-
gein. Marco, Jan en Theo speelden 
daar met nog 7 andere teams voor 
de prijzen in het spelsoort 3 ban-
den voor teams. Gesteund door een 
groot aantal supporters uit De Kwa-
kel deden de spelers hun uiterste 
best. In de poule fase moest er door 
iedere speler 3 wedstrijden worden 
gespeeld. Van deze 9 wedstrijden 
werden er in totaal 3 gewonnen,wat 
helaas niet genoeg was om later 
nog voor de medailles te gaan. Maar 

al met al was het toch een prach-
tige ervaring voor deze spelers om 
een keer mee te doen aan het Ne-
derlands Kampioenschap. De uit-
eindelijke vijfde plaats is een mooi 
resultaat. Het is ook meteen het ein-
de van dit biljart seizoen. In septem-
ber worden de speelavonden in Fort 
De Kwakel hervat.

Vrijdag lezing over auteur 
Out of Africa in Boekhuis
Aalsmeer - Vrijdag 3 juli komt 
schrijfster Dolores Thijs in het Boek-
huis vertellen over haar boek ‘Het 
huis aan de Sont’, dat gaat over Ka-
ren Blixen, de auteur van het wereld-
beroemde boek ‘Out of Africa’, dat 
later ook zeer succesvol is verfi lmd. 
In 1986 kwam Dolores in Denemar-
ken in contact met de huishoudster 
van Karen Blixen. Uit de vele con-
tacten die volgden ontstond haar ro-
man over de laatste dertien levensja-
ren van de Deens schrijfster.’Dolores 
Thijs groeide op in Brussel en publi-
ceerde sinds haar debuutroman in 
1981 diverse boeken. Eind 2014 ver-
scheen Retour Berlin Ostbahnhof, 
een autobiografi sche roman over 
de periode die de schrijfster ten tij-
de van de Koude Oorlog doorbracht 
in Oost-Berlijn. Haar meest recen-
te boek Het Huis aan de Sont ver-

scheen dit voorjaar.’Deze laatste le-
zing voor de zomervakantie be-
gint vrijdag om 20.00 uur en duurt 
tot circa 21.15 uur. Aansluitend zijn 
belangstellenden welkom om in het 
Boekhuis gezellig na te praten. Spe-
ciaal voor de gelegenheid is de We-
reldwinkel aanwezig met artikelen 
uit Kenia (waar Out of Africa zich 
afspeelt). Toegang is gratis, vooraf 
aanmelden wordt op prijs gesteld. 
Dit kan via 0297-324454 of boek-
huis@boekenhof.nl.

Zomer met Radio Aalsmeer 
Aalsmeer - Voor verschillen-
de programma’s gaat deze week 
de zomerstop in. ‘Halte Zwarte-
weg’, ‘Let’sGo2theDisco’ en ‘Vrij-
dagavondcafé’ sluiten in juli en au-
gustus de radiodeuren. En ook de 
presentatoren van ‘Door de Man-
gel’ en ‘De Top 10 van…’ genieten 
in deze periode van hun vakantie. 
Op deze tijden hoort u herhalingen 
of muziek. Maar dit betekent niet 
dat er niets te beleven is op Radio 
Aalsmeer. Zaterdag 4 juli van 12.00 
tot 13.00 uur wordt in ‘Aalsmeer Po-
litiek’ de Aalsmeerse politieke week 
doorgenomen met Het Aalsmeers 
Collectief (HAC). Ook dit jaar zendt 
Radio Aalsmeer weer de Zomer-
se 50 uit. Dit is een hitlijst bestaan-
de uit favoriete zomerhits van luis-
teraars. Ook stemmen? Dit kan op: 
www.zomerse50.nl. De voorlopige 
planning is dat de Zomerse 50 op 
30 augustus wordt uitgezonden op 
Radio Aalsmeer.

LG2tD
Vrijdag is het eindelijk vakantie! 
En de vakantie begint zonnig, dus 
daarom hebben Joey en Kim hun 
favoriete zomerse hits uitgezocht en 
deze hoor je vrijdag tussen 18.00 en 
19.00 uur. Ook Joey en Kim gaan de 
komende drie weken genieten van 
de zomervakantie en trakteren de-
ze periode wekelijks op hun favo-
riete hits en ontmoetingen. Zo hoor 
je de uitzending van DJ Jay en Re-
nee nog een keer, luister je nog een 
keer naar de top 5 van Oceanus Tri-
athlon en hoor je natuurlijk ook de 

uitzending met Kinderburgemees-
ter Vince! Op 31 juli zijn Joey en Kim 
weer live in de studio om gezellige 
live uitzendingen te maken. Wil jij 
wat komen vertellen over je vakan-
tie, je weekje kamp of heb je iets an-
ders bijzonders meegemaakt tijdens 
de vakantie? Laat het weten en kom 
gezellig naar de studio! 

Door de Mangel op herhaling
Afgelopen maandag was de laat-
ste live uitzending van dit seizoen 
te beluisteren. Bakker Jasper Engel 
was te gast en gaf het geheim van 
de lekkerste bosvruchtentaart van 
het land: eerlijke verse producten 
en veel liefde! De komende weken 
zijn presentatoren Mylène en Elbert 
en technici Edgar en Olaf op vakan-
tie en zullen er een aantal herhalin-
gen van het afgelopen seizoen wor-
den uitgezonden. 
Op maandag 6 juli wordt de reeks 
herhalingen geopend met het pro-
gramma van 6 oktober jl. waar-
in fotografe Astrid Mulder te gast 
was. Op 17 augustus start de nieu-
we reeks live uitzendingen. Te gast 
is dan Coen Eveleens van jachtha-
ven Drijfhuis. Jasper Engel wil graag 
van hem weten hoe hij zijn jachtha-
ven toch elke keer weer zo vol krijgt. 
Radio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel en via 
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres 
van de studio is Van Cleeffkade 15 
in Studio’s Aalsmeer. 

“Uw woning wordt gesloopt” 
SP niet te spreken over burger-
participatietraject Eigen Haard
Aalsmeer - “Uw woning wordt tus-
sen nu en 5 jaar gesloopt!” Dit was 
de boodschap die een groep bewo-
ners vorige week van Eigen Haard 
te horen heeft gekregen. Een tien-
tal huizen in de Spoorlaan (num-
mers 1 tot en met 17) zal worden 
gesloopt. De argumenten die Eigen 
Haard voor deze sloop heeft, zijn dat 
de 80 jaar oude woningen te hok-
kerig, te slecht geïsoleerd, brandge-
vaarlijk en te klein zijn. De wonin-
gen zouden ook last van vocht en 
schimmel hebben. Daarvoor in de 
plaats zullen nieuwe woningen ko-
men, wat groter en naar de eisen 
van deze tijd gebouwd. “Natuurlijk 
zal na de nieuwbouw iedereen weer 
terug kunnen komen in de eigen 
huurwoning”, zo zei Eigen Haard. 
Aan de aanwezigen werd gevraagd 
de boodschap over de sloop aan de 
overige bewoners te vertellen en 

met hen te gaan bespreken. Zo kun-
nen alle betrokkenen wennen aan 
het idee. En heel binnenkort krijgen 
dan alle bewoners een brief met het 
nieuws. Het begin van een burger-
participatie traject van Eigen Haard. 
De SP Aalsmeer ziet burgerparti-
cipatie anders. Ga om de tafel zit-
ten met de bewoners en inventari-
seer hun woonwensen. Nieuwbouw 
is niet altijd beter als renovatie. Laat 
de bewoners een keuze maken. Dát 
is burgerparticipatie volgens de SP 
Aalsmeer! 
De SP Aalsmeer roept Eigen Haard 
op na deze valse start opnieuw te 
beginnen, sámen met de bewoners. 
En vraagt aan de verantwoordelij-
ke wethouder(s) en de fracties van 
de gemeenteraad van Aalsmeer de 
bewoners te steunen om een echte 
keuze te kunnen maken: burgerpar-
ticipatie anno 2015!
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Afsluiting Waterwolftunnel 
voor regulier onderhoud
Aalsmeer - In het weekend van 3 tot 
en met 5 juli wordt de Waterwolftun-
nel onder de Ringvaart tussen de ge-
meenten Aalsmeer en Haarlemmer-
meer twee nachten afgesloten voor 
verkeer. De afsluiting is nodig voor 
het uitvoeren van geplande onder-
houdswerkzaamheden. Verkeer op de 
N201 wordt deels omgeleid en moet 
rekening houden met enige vertra-
ging. Vanwege de geplande onder-
houdswerkzaamheden aan de Wa-
terwolftunnel, is de tunnel afgeslo-
ten van vrijdag 3 juli (21.00 uur) tot 
zaterdag 4 juli (06.00 uur) en van za-
terdag 4 juli (21.00 uur) tot zondag 
5 juli (06.00 uur). Door de afsluiting 
kan het verkeer geen gebruik maken 
van de N201 tussen de Legmeerdijk 
en de aansluiting  met de Fokkerweg 
in Haarlemmermeer. Met behulp van 
borden worden de omleidingsrou-
tes aangegeven. Om de veiligheid en 
doorstroming van de Waterwolftunnel 

te kunnen garanderen, is het noodza-
kelijk dat de tunnel regelmatig onder-
houden wordt. Dit onderhoud vindt 
deels plaats terwijl de tunnel open 
blijft voor verkeer. Drie keer per jaar 
dient de tunnel echter afgesloten te 
worden om de veiligheid van het on-
derhoudspersoneel te kunnen garan-
deren en te zorgen voor een snel ver-
loop van de onderhoudswerkzaamhe-
den. De werkzaamheden zijn niet al-
leen voor preventief onderhoud, zoals 
het wassen van de tunnelwanden en 
het reinigen van de wegmarkeringen, 
maar ook voor inspecties en testen, 
zoals controles op veiligheidsmidde-
len. Om het verkeer zo min mogelijk 
te hinderen worden de onderhouds-
werkzaamheden in de nacht uitge-
voerd. Bij vragen over werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden bellen naar het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800-0200600 (gratis).

Deze zomer iedereen kampioen!
Sparen voor gele trui van 
Zoetemelk bij Jumbo Koster 
Aalsmeer - Deze zomer is het pre-
cies 35 jaar geleden dat de legenda-
rische fietsheld Joop Zoetemelk in 
zijn gele truim op de Champs-Elysées 
over de finish ging. Jumbo Koster aan 
de Ophelialaan grijpt dit moment aan 
om heel Nederland te laten weten 
dat in iedereen een kampioen schuilt, 
van een kampioen barbecueën tot 
een kampioen banden plakken. Om 
dat gevoel compleet te maken, kun-
nen klanten bij Jumbo sparen voor 
het Limited Edition Retro shirt: een 

ode aan de kampioenstrui van Zoe-
temelk. Klanten ontvangen bij Jum-
bo bij elke 10 euro aan boodschap-
pen één zegel. Wie 25 zegels heeft 
gespaard, kan zonder bijbetaling via 
Jumbo.com/detruivantoen zijn of haar 
gele trui bestellen. De gele trui is uni-
seks en in drie maten (S/M, L/XL en 
XXL/XXXL) verkrijgbaar. In totaal zijn 
200.000 Limited Edition Retro shirts 
beschikbaar. De spaarzegels worden 
uitgegeven zolang de voorraad strekt, 
maar uiterlijk tot 21 juli. 

Rabobank tekent partner-
contract Ride for the Roses
Aalsmeer - Stichting Ride for the 
Roses heeft als doel zoveel moge-
lijk geld op te halen voor KWF Kan-
kerbestrijding. Voor een groot deel 
komen de inkomsten uit de deel-
namebijdragen van de fietsers die 
de 100, 50 of 25 kilometer gaan fiet-
sen. Maar zeker zo belangrijk zijn de 
sponsors. 
Bedrijven die zich conformeren aan 
de Ride for the Roses en meehel-
pen. Eén zo’n bedrijf is de Rabo-
bank. Rabobank Regio Schiphol 
heeft onlangs het contract getekend 
en is daarmee partner van de Ri-
de for the Roses in 2015. Een finan-
ciële bijdrage is een belangrijk as-
pect, maar de bank doet meer. Op 
6 september zal er een groot team 
van fietsers aan de start verschij-
nen, wat ook weer een aanzienlijke 
bijdrage oplevert in de strijd tegen 
kanker. En waar de mogelijkheid 
zich maar ook voordoet schromen 
de Rabobank-medewerkers niet om 
aandacht voor dit grote fiets-evene-
ment te vragen. Ook in verschillen-
de uitingen richting hun klanten en 
relaties wordt de Ride for the Roses 
gepromoot.

Kippenvel
“De filosofie van de Ride for the Ro-
ses, met zijn allen fietsen om geld 
voor de bestrijding van kanker in te 
zamelen, sluit prima aan bij de Ra-
bobank“, zegt Mart Pfeiffer, direc-
tievoorzitter Rabobank Regio Schip-
hol. “Als directievoorzitter probeer ik 
zoveel mogelijk klanten en collega’s 
op de fiets te krijgen. Als iemand 
vlak voor de start het lied ‘The Rose’ 

zingt, hebben alle duizenden deel-
nemers kippenvel. Het evenement 
is van een authenticiteit die niet is 
te evenaren; er met z’n allen zijn op 
een moment dat er toe doet.” Ron 
Leegwater, communicatie en spon-
soring bij Rabobank Regio Schiphol 
voegt toe: “De Ride is naast het bij-
zonder goed doel waar we met z’n 
allen voor fietsen ook gewoon een 
prachtig evenement om aan deel 
te nemen. Iedereen kan meedoen, 
want er zijn tochten van 25, 50 of 
100 kilometer. Welke afstand je ook 
fietst, deelname is geweldig, daar 
gaat het om.” Leegwater zet zich 
ook naast zijn werkuren bij de Ra-
bobank in voor de Ride for the Ro-
ses. Hij maakt met nog vijf andere 
vrijwilligers onderdeel uit van de lo-
kale communicatiewerkgroep. “Nie-
mand moet meer om de Ride for 
the Roses heen kunnen. Samen een 
vuist tegen kanker maken en dat in 
en rond Aalsmeer.” 

Sponsormogelijkheden
Ieder bedrijf, groot of klein, kan iets 
betekenen in de strijd tegen kanker 
en sponsor worden. Dit kan door het 
meedoen aan het evenement met 
een bedrijfsteam, een financiële bij-
drage leveren in ruil voor reclame of 
lokale sponsor worden. De vrijwilli-
gers van de werkgroep sponsoring 
gaan graag met het bedrijfsleven in 
gesprek over de mogelijkheden. In-
teresse? Stuur een mail naar spon-
soring@ridefortheroses.nl of neem 
contact op met Peter van Eick, voor-
zitter van de werkgroep via tele-
foonnummer 06-57579394.

Van links naar rechts: Ron Leegwater, communicatie Rabobank, Mart Pfeiffer, 
directievoorzitter Rabobank, en Erik Romeijn van Ride for the Roses tekenen 
het sponsorcontract midden in Aalsmeer.

Zomer in De Waterlelie
Aalsmeer - De zomer is begonnen: 
de zon schijnt, het is warm en het 
is vakantie! En wat is er dan lekker-
der dan een verfrissende duik ne-
men in één van de buitenbaden? 
En daarna heerlijk recreëren op het 
grote buitenterrein. Deze zomer is 
er weer genoeg te doen in de bin-
nen- en buitenbaden van Zwem-
bad De Waterlelie. Bij mooi weer is 
natuurlijk het buitenbad geopend: 
van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 18.00 uur en op zater-
dag en zondag van 10.00 tot 17.30 
of 14.30 uur. De actuele openings-
tijden staan altijd vermeld op www.
esa-aalsmeer.nl. Ook het binnenbad 
is open van maandag tot en met vrij-
dag van 11.00 tot 16.00 uur en op 
zondag van 10.00 tot 13.00 uur. Tij-
dens het vrijzwemmen worden er al-
tijd leuke activiteiten georganiseerd, 
waar iedereen vrijblijvend aan kan 
meedoen. 

Voordelig Zomerabonnement
In de zomervakantie kan de jeugd 
zeer voordelig en onbeperkt ge-
bruik maken van het zwembad met 
het Zomerabonnement. Dit abon-
nement kost slechts 19,95 euro en 
geldt voor kinderen tot en met 15 
jaar. Je kunt van 3 juli tot en met 23 
augustus elke dag komen vrijzwem-
men, of het nu binnen of buiten is. 
Het abonnement is te koop bij de re-
ceptie, neem hiervoor een legitima-
tiebewijs en pasfoto mee. Tip: geef 
het abonnement aan een afzwem-

mer cadeau! Het banenzwemmen 
gaat in de vakantie ook gewoon 
door, er zijn verschillende momen-
ten op de dag waarop dit mogelijk 
is. Kijk voor de juiste tijden op: www.
esa-aalsmeer.nl . Daarnaast kan er 
ook worden gesport in de zomer. Op 
maandag en woensdag is er Aqua-
joggen van 21.30 tot 22.15 uur en op 
dinsdag en donderdag is er Borst-
crawlles van 21.30 tot 22.15 uur. 

Zomersportpas
Speciaal voor de zomer is er de Zo-
mersportpas. Met deze pas kunt u 
voordelig en onbeperkt sporten in 
de zomer: Aquajoggen en Borst-
crawlles. In de vakantie lekker wer-
ken aan de conditie? Tijd voor je-
zelf en tijd om te sporten? Koop 
dan voor 70 euro de Zomersport-
pas en kom 8 wekenlang sporten in 
De Waterlelie (nieuwe klanten beta-
len 6 euro extra voor de magneet-
kaart). De pas is geldig van 6 juli 
tot en met 28 augustus. Meer infor-
matie en aanschaf via de receptie. 
Kortom, genoeg te doen in zwem-
bad De Waterlelie! Of het nu afkoe-
len, sporten of trainen is, er is voor 
ieder wat wils. De actuele tarieven, 
openingstijden en andere informatie 
staat op de website. Like De Water-
lelie op Facebook of volg via Twitter, 
dan bent u altijd op de hoogte van 
het laatste nieuws! In de week van 
17 augustus start het nieuwe sei-
zoen, het rooster van alle activitei-
ten staat dan op de site.

Twee jubilarissen bij Flora
Kudelstaart - Zondag 28 juni zijn 
twee jubilarissen bij muziekvereni-
ging Flora gehuldigd tijdens een ge-
zellige voorspeelmiddag in het club-
gebouw aan de Wim Kandreef. Piet 
Lanser is in het zonnetje gezet, om-
dat hij 80 jaar lid is van Flora. Hij 

speelt tegenwoordig niet meer mee, 
maar nog altijd is hij zeer betrokken 
bij Flora. Ad Spaargaren vierde zijn 
65-jarig jubileum en hij speelt nog 
altijd mee op trombone. Beide jubi-
larissen ontvingen een aandenken 
en mooi boeket bloemen.

Twee veulens voor geredde merrie 
Gevelbordje voor werkgever 
brandweervrijwilliger
Aalsmeer - Burgemeester Jeroen No-
bel heeft donderdag 25 juni Konink-
lijke De Vries in het zonnetje gezet 
als werkgever van medewerkers die 
zich inzetten bij de vrijwillige brand-
weer. Zonder vrijwilligers tot slot geen 
brandweer. En dit kan alleen als werk-
gevers deze vrijwilligers ruimte ge-
ven om weg te mogen gaan bij brand 
en andere calamiteiten. “Koninklij-
ke Scheepsbouw De Vries is zo’n be-
drijf. In een tijd waarin bedrijven onder 
druk staan, is dit bijzonder”, aldus de 
eerste burger. Hij reikte als uiting van 
dank het eerste gevelbordje uit aan di-
recteur Dennis van Haasteren. Uiter-
aard vond de overhandiging plaats in 
bijzijn van een aantal vrijwillige brand-
weerlieden en clustermanager Wilfred 
van Randwijk van het korps Amster-
dam-Amstelland. Bij scheepsbouwer 
De Vries zijn twee brandweervrijwil-
ligers in dienst. Brandweer Amster-
dam-Amstelland (BAA) wil het ge-
velbordje overhandigen aan een tien-
tal bedrijven in Aalsmeer. “In Aalsmeer 
staan 35 brandweervrijwilligers het 
hele jaar, 24 uur per dag, paraat om 
in actie te komen. Ook tijdens hun re-
guliere werk”, zegt Wilfred van Rand-
wijk van BAA. “Of het nu brand, een 
dier in nood of een reanimatie is, ze 
staan klaar en bieden hulp. Dit kan 
omdat hun families, maar ook hun 
werkgevers hier ruimte voor bieden. 
Vrijwilliger ben je namelijk niet alleen, 
dat vergeten we soms.” Burgemees-
ter Jeroen Nobel: “Ongeveer 30% 
van de brandweer bestaat uit vrijwil-
ligers. Wij zijn blij met werkgevers die 
het goed vinden dat medewerkers vrij-

williger zijn bij de brandweer. Een be-
drijf als de Vries Scheepsbouw laat 
zien betrokken te zijn bij Aalsmeer. In-
direct dragen zij bij aan de veiligheid 
van Aalsmeer. Een mooi voorbeeld van 
verantwoord ondernemen.” 

Merrie Donna bevallen
Dat de leden van het korps van 
Aalsmeer zich met hart en ziel inzet-
ten voor het wel en wee in de gemeen-
te, is bij menigeen wel bekend. En dat 
deze vrijwilligers meer doen dan alleen 
uitrukken bij een brand, weten waar-
schijnlijk ook veel inwoners. Op vrij-
dag 12 juni is bijvoorbeeld met man en 
macht gewerkt om een drachtige mer-
rie uit het water bij de Machineweg te 
redden. Het paard zat vast in de mod-
der van de sloot en kon niet uit eigen 
beweging los komen. Met de kraan-
wagen van de brandweercollega’s uit 
Den Haag kon de merrie uiteinde-
lijk voorzichtig uit het water getakeld 
worden. Afgelopen woensdag 24 juni 
kwam er goed nieuws over deze ‘da-
me’. Donna is bevallen van een twee-
ling, twee veulens. Hoe leuk en uitzon-
derlijk in de paardenwereld! “Het zijn 
twee hengstjes en het gaat goed met 
het nieuwbakken gezinnetje”, laten de 
eigenaren Riet en Tinus Markwat we-
ten. Een mooier compliment is er ei-
genlijk niet te krijgen. Wat zullen de 
brandweermannen en politieagenten, 
die ook mee geholpen hebben, trots 
zijn. En terecht hoor!

Vrijwilligers gezocht
Om deze en andere acties, reddingen 
en hulp te kunnen blijven verlenen, is 

de vrijwillige brandweer naarstig op 
zoek naar collega’s. Durf jij het aan? 
Kijk voor meer informatie op www.
vrijwilligerbijdebrandweer.nl of www.
brandweer-aalsmeer.nl. Direct contact 

opnemen kan ook. Telefoonnummer is 
0297-326959. En de kazerne aan de 
Zwarteweg binnen lopen voor meer 
informatie, mag en kan tijdens de we-
kelijkse oefenavond op maandag.

Nog niet alle oranje tasjes 
van Voedselbank terug
Aalsmeer - Een paar weken gele-
den heeft de Voedselbank Aalsmeer 
een ‘tasjesactie’ gedaan in de Horn-
meer. Er zijn huis-aan-huis 500 
oranje tasjes uitgedeeld die aan het 
einde van die week weer werden 
opgehaald. De opbrengst was ge-
weldig, maar helaas is een flink aan-
tal tasjes niet terug gekomen. De 
tasjes zijn eigendom van de Voed-
selbank en die zouden ze graag 
weer willen gebruiken voor een vol-
gende actie in een andere wijk in de 
gemeente. De Voedselbank vraagt 
daarom of de mensen, die het oran-
je tasje nog in bezit hebben, deze in 
te leveren bij Hoogvliet Hornmeer of 
tankstation Tango aan de Dreef (in 
de shop). Mocht u niet in staat zijn 

het tasje daar te brengen dan kunt 
u bellen naar 06-44594446 en wordt 
het tasje thuis opgehaald. Nog een 
oranje Voedselbanktasje in bezit? 
Snel inleveren!

Blijf eten bij Family Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf maart dit jaar 
heeft cafetaria Family aan de Oost-
einderweg nieuwe eigenaren. Fami-
lie Chen zwaait er de scepter. Verder 
is alles gebleven zoals de klanten 
gewend zijn; een uitgebreid assor-
timent aan snacks en milkshakes, 
maar ook maaltijdsalades, heerlijke 
hamburgers, diverse grillspecialitei-
ten en luxe belegde broodjes. 

Het uitnodigende terras biedt plaats 

aan zo’n twintig gasten. Dus voor 
een verkoelende milkshake kunt u 
terecht bij Family, Oosteinderweg 
208, telefoonnummer voor bestel-
lingen: 0297-323334. De openings-
tijden zijn van maandag tot en met 
zaterdag vanaf twaalf uur en op 
zondag vanaf twee uur. Om tien 
uur ’s avonds sluit het eethuis. Kijk 
eens op de website www.family.nl 
voor acties en overige informatie of 
download de nieuwe BestelApp. 

Aalsmeer - In de bank- en reiswe-
reld wordt juli ook wel uitgespro-
ken als julij, om spraakverwarring 
met juni te voorkomen. 

In juli, de hooimaand, vernoemd 
naar Gaies Julius Caesar wordt het 
goudgele koren gemaaid en veel 
fruit is rijp om geplukt te worden - 
Michelle De la Haye.

Meisjes
Zo handig in hun alledaagse praten
rusten zij aan zij, een rij van jonge 
huid en zachte haren in die al te hete 
zon.

Duingras kietelt hun benen en hoog
klinkt de pas bedachte lach die 

meeuwen steeds verschrikt doet 
overkomen.

Van kop tot teen onaangeraakt
liggen zij, met allemaal dezelfde stem
dezelfde moeder te bespreken.

Wat ze zoal zijn telt alle eeuwigheden
in hen op. Dat stil en zonbeschenen 
delen van leeftijd, lichaam, 
zonnebrand.

Maar over het zand lijkt een vreemd,
steeds lager grommen aan te zwellen
en jaagt een rilling door de rij.

Elke seconde komen de jongens
op onverbiddelijke brommers
in grote golven dichterbij.

Esther Naomi Perquin
1980.
Servetten halfstok, 2007.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/



NM
NIEUWE MEERBODE

TOUR DE FRANCE 2015TOUR DE FRANCE 2015TOUR DE FRANCE 2015TOUR DE FRANCE 2015TOUR DE FRANCE 2015met een Nederlands tintje
O

P
LO

S
S

IN
G

  P
U

Z
Z

E
L • Los de puzzel op door de cijfers en letters,

 die u in de advertenties van deze Tour bijlage 
 vindt, in de juiste volgorde te zetten

• Geef antwoord op de vragen

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

 NIEUWE MEERBODE
 VISSERSTRAAT 10 
 1431 GJ AALSMEER

 Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 Slechts één oplossing per persoon/huishouden!

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

•   Voor de hoeveelste keer start de Tour de France in Nederland: ...........................................................

•   Hoeveel Nederlandse tourwinnaars hebben we gehad: ..........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

DOE MEE MET HET TOUR DE FRANCE
MEERBODE PRIJZENFESTIVAL EN MAAK KANS 

OP EEN VAN DE BOVENSTAANDE PRIJZEN!

HOOFDPRIJS:
Cube

Peloton
racefi ets

BESCHIKBAAR GESTELD 
DOOR

WANING
TWEEWIELERS

t.w.v.  € 649,00

Bert de Vries
fi etsen, fi etsreparaties

en onderdelen

Tifosi sportbril
t.w.v. € 49,95

Wijnhandel
Wittebol

Aalsmeer

Doosje rosé,
witte of rode wijn

Sparnaaij
Juweliers Aalsmeer

Cheque
t.w.v. € 100,-
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Etappe 4 • dinsdag 7 juli

Seraing > Cambrai • 223,5 km

Etappe 3 • maandag 6 juli

Antwerpen > Muur van Hoei • 159,5 km

Etappe 2 • zondag 5 juli

Utrecht > Neeltje Jans • 166 km

Utrecht > Utrecht • 13,8 km

Etappe 1 • zaterdag 4 juli

Arras > Amiens • 189,5 km

Etappe 5 • woensdag 8 juli

Abbeville > Le Havre • 191,5 km

Etappe 6 • donderdag 9 juli

Livarot > Fougères • 190,5 km

Etappe 7 • vrijdag 10 juli

Rennes > Mûr-de-Bretagne • 181,5 km

Etappe 8 • zaterdag 11 juli

Pau > Cauterets • 188 km

Etappe 11 • woensdag 15 juli

Lannemezan > Plateau de Beille • 195 km

Etappe 12 • donderdag 16 juli

Modane > L’Alpe d’Huez • 110,5 km

Saint-Jean-de-Maurienne > La Toussuire • 138 km

Gap > Saint-Jean-de-Maurienne • 186,5 km

Digne-les-Bains > Pra Loup • 161 km

Mende – Valence • 183 km

Etappe 15 • zondag 19 juli

Bourg-De-Péage > Gap • 201 km

Etappe 16 • maandag 20 juli

Etappe 17 • woensdag 22 juli

Etappe 18 • donderdag 23 juli

Etappe 19 • vrijdag 24 juli

Etappe 20 • zaterdag 25 juli

Sèvres > Parijs / Champs-Élysées • 109,5 km

Etappe 21 • zondag 26 juli

Rodez > Mende • 178,5 km

Muret > Rodez • 198,5 km

Etappe 13 • vrijdag 17 juli

Etappe 14 • zaterdag 18 juli

Vannes > Plumelec • 28 km

Etappe 9 • zondag 12 juli

Tarbes > Arette La Pierre Saint Martin • 167 km

Etappe 10 • dinsdag 14 juli
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TIJDRIT VLAK HEUVELS

HEUVELS

HEUVELS

HEUVELS

VLAK HEUVELS BERGEN

HEUVELS PLOEGENTIJDRIT BERGEN

KASSEIEN HEUVELS BERGEN

VLAK BERGEN BERGEN

VLAK BERGEN VLAK
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GROOTS MUZIEKFESTIVAL 
IN BINNENSTAD UTRECHT 
TIJDENS GRAND DÉPART

Utrecht - In de binnenstad van Utrecht wordt tijdens de Grand Départ op vrijdag 3 van 
17.00 tot 01.00 uur en zaterdag 4 juli van 18.00 tot 01.00 uur een groots muziekfestival ge-
organiseerd. Het muziekfestival, Tournée de la Musique, tovert de drie pleinen Neude, Jans-
kerkhof en Domplein om tot muziekpodium. Het festival wordt georganiseerd door de vijf 
Utrechtse muziekpodia TivoliVredenburg, EKKO, De Helling, dB’s en RASA. Aanleiding is de 
Tour de France, waarvan de start, de Grand Départ, dit jaar in Utrecht plaatsvindt. Op het 
programma staan beroemde internationale en nationale acts, waaronder de populaire mu-
zikant Danny Vera, de door The Roots geprezen New Yorkse-band Too Many Zooz en de live-
sensatie Broken Brass Ensemble.
"Het is fantastisch dat het grootste sportevenement ter wereld in Utrecht start”, zegt Johan 
Gijsen, programmeur van Tournée de la Musique. “De Utrechtse muziekpodia willen met 
het gratis muziekfestival een extra dimensie geven aan de feestelijke start van de Tour de 
France.”

Tournée
De acts die op het muziekfestival staan, maken een tournée van podium naar podium: zo 
speelt de bekende rhythm & blues-band Sven Hammond eerst op de Neude en later op de 
avond op Domplein. Een andere optredende artiest is de populaire Janne Schra die samen 
met het fameuze Robin Nolan Trio optreedt. DeWolff  brengt vervolgens een dosis energie-
ke psychedelische bluesrock. En met het Broken Brass Ensemble en de New Yorkse-sensa-
tie Too Many Zooz krijgt het hart van het Tour-feest nog een extra adrenalinekick. Verder op 
het programma staan My Baby (blues), AlascA (indiefolk), Joris Linssen & Caramba (Neder-
landse mexicana), BRUUT! (jazz), TenTemPiés (reggae/ska), Zitakula (afrobeat), The Phantom 
Four (surfrock) en The Gospel Sessions (gospel). Na de liveoptredens zullen dj’s Les Francop-
hones, DAB en Brutus het feest op alle drie de podia voortzetten. De comediens van Het Co-
medyhuis zullen het programma presenteren. Festival Tournée de la Musique wordt georga-
niseerd in samenwerking met de horecaondernemers op de drie pleinen.

De Kwakel - Precies honderd deelnemers staan weer te trappelen om erve Vlasman te 
mogen betreden. Woensdagavond 1 juli mochten zij de eerste veuren  trekken in het 
grint als in het Tourhome de trekking van de ploegen plaatsvindt. 

Met teams van vijf renners mogen zij de komende drie weken strijden om de gele petten. Daar-
naast zijn er gele, rode en witte truien te verdienen voor de beste voorspellers van de etap-
pes van de ronde van Frankrijk. Het belooft een moeilijk te voorspellen Tour te worden, dat be-
gint al met de proloog in Utrecht. Zal een Nederlandse renner, Dumoulin, na ruim 25 jaar weer 
eens een gele trui aan mogen trekken?  Het uitvallen van Kittel, een zekerheid van de afgelopen 
twee rondes, maakt het voorspellen van de massasprints er ook niet makkelijker op. Met Niba-
li, Contador, Frome en Quintana zijn er ook vele kanshebbers op de eindzege in Frankrijk. Daar-
naast zijn er vele etappes die in Kwakelse termen als konijnenritten bestempeld mogen wor-
den, geen keus uit vijftien sprinters of  vijftien berggeiten, maar uit een gros renners die zo een 
rit kunnen winnen. Vrijdagavond 3 juli moeten de eerste lappen in de bus, een eerste gezellige 
soort reünieavond. Deelnemers hebben elkaar in geen jaar meer gezien en ook nieuwe gezich-
ten dienen zich aan. Op zaterdagochtend 4 juli vertrekt een bus met deelnemers naar Utrecht 
om hun favorieten naar de door hun voorspelde plaats te schreeuwen. Dat levert extra pun-
ten op, waardoor er meer kans is om Maurice Bartels, de winnaar van verleden jaar, uit zijn ge-
le trui te rijden. De spanning neemt evenredig toe met de voorspelde temperaturen, de bidons 
zullen niet aan te slepen zijn in het Tourhome, de komende drie weken het bruisende hart van 
wielerminnend De Kwakel.

Op de foto de winnende ploeg van het verleden jaar.

TOURKOORTS NEEMT 
TOE IN WIELERMINNEND 

DE KWAKELKLAAR VOOR 
TOUR DE FRANCE
Aalsmeer - Het grootste wielerevenement 
van het jaar, de Tour de France gaat aan-
staande zaterdag 4 juli weer van start. In 
Utrecht wordt aangevangen en menig lief-
hebber zal naar deze stad gaan om de fi ets-
helden te aanschouwen en hen aan te moe-
digen. In Aalsmeer wonen ook twee heel fa-
natieke liefhebbers van de Tour de France. 
Kunstkenner Janna van Zon zet voor de Tour 
de France alles op zij. Alle dagen zit zij ge-
kluisterd aan de buis en hierbij gestoord 
worden wil zij absoluut niet. De aanschuifta-
fel, die aanstaande zaterdag weer gehouden 
zou gaan worden (eerste van de maand) is 
geschrapt. Geen tijd (en zin), de Tour lonkt! 
Janna fi etst door heel Aalsmeer, maar niet 
fanatiek op een racefi ets. Gewoon relax om 
evenementen te bezoeken. Haar medelief-
hebber en even zo aangetrokken tot de Tour 
daarentegen is wel een enthousiast wielren-
ner. Dick Kuin, raadslid en architect, maakt 
heel veel kilometers op zijn racefi ets, bijna 
wekelijks een toertocht, en bezoekt zijn af-
spraken ook nog eens het liefst per fi ets. Bei-
den kijken anders naar de Tour, maar in bei-
der verhalen is wel de passie en bewonde-
ring te lezen. Vorig jaar schreven ze voor het 
eerst ‘tegen elkaar op’ in de Nieuwe Meer-
bode. Dit jaar weer, ze zijn er helemaal klaar 
voor. Alvast hun ‘voorpret’ deze week en van-
af volgende week hun dagelijkse belevingen 
in de krant. Voor Tour liefhebbers een must 
en commentaar geven mag hoor. “Graag 
zelfs”, laten Janna en Dick eensgezind weten.

Dick: “Benen op de bank”
Aalsmeer - Het duurt nog een paar dagen, maar bij mij en 
vele anderen begint de tourkoorts thermometer te stijgen. 
De eerste bladen zijn gekocht, veelal met dezelfde informa-
tie als het vorige jaar, alleen de route is anders. Maar toch 
koop ik ze wel, het is tenslotte wel de Tour de France en… de 
start is wederom in Nederland. De sportkrant wordt van bo-
ven tot onder gelezen om maar niets te hoeven missen van 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van de ploegen sa-
menstellingen en de verrichtingen van ‘onze ‘ jongens in de 
Ronde van Zwitserland en de Daupiné. Het is voor sommi-
ge renners al een jaar bekend, maar voor iemand als Wout 
Poels is het nog even afwachten of hij aan de start verschijnt, 
ondanks dat hij bijna alleen verantwoordelijk is geweest voor 
de etappe winst van Froome in de zwaarste Dauphiné berg-
rit. Tom Dumoulin zal zeker aan de start staan en is een kans-
hebber voor de winst op de eerste dag, de individuele tijdrit. 
Utrecht is deze keer de gelukkige gemeente die het spektakel 
van een nieuwe tour start mag organiseren. Het is niet de pri-
meur voor Nederland, want in 1954 was het Amsterdam die 

de primeur had om de renners richting het vaderland van de Tour de weg te wijzen. Moch-
ten er lezers zijn die de start van de Tour de France in Utrecht live willen meemaken dan ad-
viseer ik om al vroeg ergens een plaatsje aan het parcours te bemachtigen, want de verwach-
ting is dat het heel erg druk gaat worden. Alleen al de gedachte aan het geluid van de dunne 
bandjes die het asfalt beroeren en er een muzikale compositie van maken, doet sterk verlan-
gen om zo dicht mogelijk aan de hekken te staan. Vandaag, donderdag 2 juli, is de eerste dag 
dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Om 19.00 uur op NPO 1 is de ‘aftrap’ van het Tour de 
France programma, dan staat de koffi  e klaar en liggen de benen op de bank. 

Dick Kuin

Janna: “Ik ben met vakantie”
Aalsmeer - Zaterdag 4 juli begint mijn eerste vakantiedag! Ik 
zal drie weken lang in eigen huis de Tour 2015 volgen. Geen 
minuut wil ik missen, word chagrijnig wanneer de sportcom-
mentatoren klagen over een saaie dag. Geen dag is saai in 
de Tour, want als je goed kijkt en de wedstrijd volgt, valt er 
slechts schoonheid te ontdekken. Het zijn mijn helden! In 
geen sport wordt zo afgezien als in de wielersport. Kou, re-
gen, wind, hitte, geitenpaadjes, diepe afgronden, haarspeld-
bochten moeten worden overwonnen. En oh ja…er zijn ook 
rechte wegen waar ‘niets’ valt te beleven. Maar de gevrees-
de waaiers, de tussensprintjes waar de uitgekiende renners 
een paar punten proberen te pakken maken het kijken meer 
dan waard. Om nog maar te zwijgen over natuurschoon, kas-
telen, rustieke dorpjes. Het komt allemaal via de buis tot ons 
omdat zo’n twee honderd renners zich het snot voor de ogen 
willen rijden. Drie weken hun gezinnen moeten missen som-
migen voor een habbekrats, omdat nu eenmaal niet iedereen 
kan winnen. Het karakter van een wielrenner is uitzonderlijk, 
zij zijn in staat om met een gebroken bovenbeen nog een rit 
uit te rijden. Zo bevlogen zijn zij van hun nietsontziende vak - 
want dat is het. Het is de adrenaline die door de tengere lichamen stroomt waardoor het lijkt 
alsof zij geen pijn en angst kennen. Blijven eten en drinken ook al komt het zoveelste gelletje 
je neus uit. Altijd waken voor de hongerklop. Met doodsverachting in een vaart van 80 of 90 
kilometer per uur naar beneden  suizen, waardoor je als kijker achter de buis met samenge-
knepen billen zit en Maarten Ducrot trillend achter zijn microfoon zegt: ‘Willen alle moeders 
even naar de keuken verdwijnen?’ U begrijpt de Tourkoorts is al weer behoorlijk toegeslagen. 
Een dag zal ik mijn stoel verlaten om samen met vrienden naar Waddinxeen te gaan en daar 
de wielerhelden voorbij te zien komen. Ik verheug mij intens op die ene minuut waar het pelo-
ton renners met 45 kilometer per uur voorbij komt. Zal de bandjes over het asfalt horen zoe-
ven…. Dat geluid is bijna net zo mooi als een stuk van de componist Gustav Mahler. Wanneer 
het sein van het Grand Depart in Utrecht heeft geklonken proost ik met een glas gevuld met 
Franse wijn alle renners toe en wens hen een mooie Tour. Om mij heen liggen de gegevens 
van namen en rugnummers, heb ik mij voorzien van lekkere hapjes en ja… ook een kan met 
water. Luister niet naar de bel of telefoon. Ik ben met vakantie! Maar iedere dag mijn schrijf-
sel voor de Nieuwe Meerbode maken? Dat ga ik met liefde doen!

Janna van Zon  
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6e START VAN TOUR IN NEDERLAND

Dit jaar start de Tour de France in 
Utrecht. Na vijf jaar is het grootste 
jaarlijkse wielersportevenement 
ter wereld terug in Nederland.

De Grand Départ van de Tour de France 
2015 in Utrecht is de zesde start van de 
tour in Nederland, een record voor elk 
ander land dan Frankrijk. Nederland was 
ook het eerste land waarin een buiten-
landse start van de Tour heeft plaatsge-
vonden. Dat was in Amsterdam in 1954, 
gevolgd door Scheveningen (1973), Lei-
den (1978), ’s-Hertogenbosch (1996) en 
Rotterdam (2010).
Utrecht is de negende Nederlandse stad 
die een etappe van de Tour host. Naast 
de Grand Départ steden is de Tour ook 
door Maastricht gegaan in 1969, Sint Wil-
lebrord in 1978 en Valkenburg in 1992 en 
2006.

LE GRAND DÉPART 
VAN DE TOUR DIT 
JAAR IN UTRECHT

Regio - De stad Utrecht staat al vanaf 
26 maart 100 dagen lang in het teken 
van de Tour de France met allerlei ac-
tiviteiten op het gebied van sport, 
cultuur en wetenschap. Tijdens het 
dit topsportevenement werken in 
Utrecht zo’n tweeduizend vrijwilli-
gers mee om van de start een succes 
te maken.

Het grootste wielerspektakel ter wereld 
krijgt voor de zesde keer in Nederland zijn 
Grand Départ, de feestelijke start van de 
Ronde van Frankrijk. Op donderdag 2 juli 
maakt Utrecht kennis met het peloton tij-
dens de ploegenpresentatie in park Lepe-
lenburg. De eerste etappe op zaterdag 4 
juli is een individuele tijdrit van 13,8 kilo-
meter grotendeels door het centrum van 
Utrecht en start om 14:00 uur. Overal langs 
de route kan men de wielrenners aanmoe-
digen en de wedstrijd beleven. Verspreid 
over de stad zijn er meer dan twintig ‘pu-
blieksvenues’ waar je wat kunt eten, drin-
ken en ontspannen. Er staan grote beeld-
schermen waarop je de wedstrijd kunt vol-
gen en er zijn ook andere activiteiten waar-
onder optredens. Ook nadat de wedstrijd is 
afgelopen gaan de festiviteiten op een aan-
tal van deze locaties gewoon door.

De tweede etappe op zondag 5 juli start 
om 13:45 uur en gaat via de stad door het 
Groene Hart richting Rotterdam en over Ro-
zenburg door naar Neeltje Jans bij de Oos-
terscheldekering in Zeeland. De traditione-
le reclamekaravaan vertrekt beide dagen 
twee uur voor het peloton. Voor bewoners 
en bezoekers van de stad is dit een unie-
ke kans om het wielerspektakel van dicht-
bij mee te maken. Beleef de Tour en ontdek 
de Tourkaravaan. Wielerliefhebbers uit De 
Ronde Venen en Uithoorn zullen ongetwij-
feld deze unieke mogelijkheid benutten om 
de start en alle festiviteiten erom heen per-
soonlijk te willen beleven. Voor heel veel in-

formatie over onder andere de bereikbaar-
heid van het centrum en de specifi eke lo-
caties deze week in de stad Utrecht kunt 
u terecht op de website www.tourdefran-
ceutrecht.com. Koning Willem Alexander is 
zaterdag 4 juli 2015 aanwezig bij Le Grand 
Départ van de Tour de France in Utrecht.

Route 2e etappe
De tweede etappe naar Neeltje Jans in Zee-
land wordt op zondag 5 juli verreden. Het 
startschot wordt om 13:10 uur gegeven op 
de Croeselaan. Het peloton rijdt het eerste 
deel van deze etappe 30 kilometer door de 
stad langs onder andere de Domtoren, de 
Neude en de Maliebaan. De koers zal rond 
13:45 uur offi  cieel vrij worden gegeven op 
't Goylaan. Na circa 30 kilometer verlaat 
het peloton via Vleuten de stad Utrecht en 
wordt er koers gezet richting Montfoort. 
Het peloton koerst vanuit Utrecht via Gou-
da en Rotterdam naar de Oosterscheldeke-
ring. Omdat de route door het Groene Hart 
gaat en bekende plaatsen aan doet kunnen 
liefhebbers de renners voorbij zien komen 
als zij dat willen. Tegelijkertijd organiseren 
veel gemeenten langs het parcours ook de 
nodige festiviteiten.

Na vertrek uit Utrecht zal het peloton 
achtereenvolgens Montfoort, Oudewa-
ter, Krimpenerwaard (Haastrecht), Gou-
da, Waddinxveen, Zuidplas (Nieuwer-
kerk aan den IJssel), Capelle aan den IJs-
sel, Rotterdam, Albrandswaard (Rhoon en 
Poortugaal), Rotterdam (Hoogvliet), Nisse-
waard (Spijkenisse en Bernisse), Hellevoet-
sluis, Goeree-Overfl akkee (Goedereede en 
Ouddorp) en Schouwen-Duiveland (Burgh 
Haamstede en Hammen) aandoen. Na 166 
kilometer ligt de eindstreep op de Neel-
tje Jans in Zeeland. Na 80,5 kilometer van-
uit Utrecht ligt op de Boompjes in Rotter-
dam de enige tussensprint van deze etap-
pe. Rond 17:21 uur is de verwachtte fi nish 
van de renners in Zeeland.
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kinder- en jeugdkrant
Kinderen én opa en oma 
naar kinderdagverblijf 
Aalsmeerderbrug - De afgelopen 
week was het druk bij Chr. Kinder-
dagverblijf Het Kroontje. De opa’s en 
oma’s van de kinderen kwamen een 
bezoekje brengen. Nadat zij heerlijk 
met hun kleinkind geknuffeld had-
den, deden de opa’s en oma’s vol-
op mee met spelen, aan tafel voor 
een verhaaltje, liedjes zingen, buiten 
spelen en nog veel meer. 

De kinderen genoten zichtbaar van 
de aanwezigheid hun grootouders. 
En de opa’s en oma’s vonden het op 
hun beurt geweldig om een indruk 
te krijgen van het kinderdagverblijf 
en van de activiteiten die er worden 
aangeboden aan hun kleinkind. Aan 
het einde kregen de opa’s en oma’s 
nog een mooie herinnering mee in 
de vorm van een bedankkaart met 

een leuke foto van zichzelf met hun 
kleinkind. De ochtend was natuur-
lijk veel te kort, dus voor herhaling 
vatbaar!

Kind, kunst en bloemen...
Aalsmeer - Bij de Werkschuit wor-
den ieder schooljaar diverse cursus-
sen voor kinderen gegeven. Eén van 
de docentes is Annefie van Itterzon 
en zij ging met de kinderen aan de 
slag rond het thema bloemen. Alle-
maal mooie en kleurige tekeningen 
en schilderijen vulden uiteindelijk 
de knusse ruimte op. Annefie liet de 
jeugdige cursisten ook een verhaal-
tje bij hun tekening maken:
“Ik ben Mette, ik ben 8 jaar. Ik hou 
van de zomer, omdat je dan lekker 
buiten kan zwemmen. En ik hou ook 
van de winter. Ik hou van de winter, 
omdat je kan sleeën en een sneeuw-
pop kan maken. Ik hou van een win-
terbloem, omdat het een ijskleur 
heeft en dat zijn hele mooie kleuren. 
En de kleuren zijn lichtblauw en een 

beetje wittig. Ik teken ook heel vaak 
bloemen.” De tekening bij het ver-
haal is prachtig. Een nieuwe kunste-
naar in de dop?!

Sport voor 138 kinderen 
dankzij Jeugdsportfonds
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer is van mening dat al-
le kinderen, in welke omstandighe-
den ze ook verkeren, in staat moe-
ten worden gesteld om te kunnen 
sporten. De kinderen die vanwe-
ge een krappe financiële thuissitu-
atie geen mogelijkheid meer heb-
ben om lid te blijven en/of worden 
van een sportvereniging kunnen via 
het Jeugdsportfonds Aalsmeer toch 
de sport blijven uit oefenen waar ze, 
in veel gevallen, al langere tijd mee 
verbonden zijn. In het boekjaar 2014 
hebben 138 kinderen in Aalsmeer 
en Kudelstaart op deze manier aan 
sportactiviteiten kunnen deelne-
men. 83 Jongens en 55 meisjes in de 
leeftijdscategorie van 4 tot en met 
17 jaar konden de sport (van voetbal 
tot kickboksen) beoefenen waar ze 
plezier in hebben, mits het een door 
NOC*NSF geaccepteerde sport is. 
Dit kon gerealiseerd worden dankzij 
subsidie van de gemeente Aalsmeer 
en uit baten van fondswerving en 
acties van bedrijven. Het bestuur 
van het Jeugdsportfonds prijst zich 
gelukkig dat er in Aalsmeer en om-
geving steeds meer ondernemin-
gen zijn, die maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Zij maken 
het mede mogelijk dat bovenge-
noemde doelgroep aan hun geliefde 
sport deel kan (blijven) deelnemen. 
Het Jeugdsportfonds Aalsmeer stelt 
een maximaal bedrag van 225 eu-
ro per kind beschikbaar voor contri-

butie en sportattributen. De contri-
butie alsmede de attributen worden 
rechtstreeks aan de vereniging en/
of sportwinkel uitbetaald. Aanvra-
gen worden telkens voor 1 jaar ge-
daan. Na afloop van dat jaar kan - 
indien gewenst - een vervolg aan-
vraag worden ingediend. Ouders/
verzorgers kunnen zelf geen aan-
vraag indienen. Dit dient te gebeu-
ren door een Intermediair.

Het Jeugdsportfonds Aalsmeer 
heeft hiervoor de hulp ingeroe-
pen van alle scholen in Aalsmeer 
en Kudelstaart en diverse maat-
schappelijke organisaties en in-
stellingen om als bemiddelaar (in-
termediair) op te treden voor de-
ze kinderen. Dat kan ook gebeuren 
door jeugdhulpverleners, zorgverle-
ners en huisartsen. Deze Intermedi-
airs kunnen via de website de aan-
vraag voor het kind indienen indien 
zij van mening zijn dat het desbe-
treffende kind hiervoor in aanmer-
king komt. Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer roept ouders/verzorgers 
op, die denken dat hun kind in aan-
merking komt voor een bijdrage uit 
het Jeugdsportfonds, in contact te 
treden met een Intermediair. U kunt 
ervan uitgaan dat de intermediair 
vertrouwelijk met alle informatie zal 
omgaan. Kijk voor meer informa-
tie op aalsmeer.jeugdsportfonds.nl 
of neem contact op met consulent.
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl.

Zuidooster en Samen Een 
winnen prijs Flower Festival
Aalsmeer - Heel veel mensen 
hebben tijdens het Aalsmeer Flo-
wer Festival genoten van het plan-
tenmozaïek op het Molenplein, dat 
was gebaseerd op een portret van 
Vincent van Gogh. Het mozaïek 
kwam tot stand onder leiding van 
KMTP Groei & Bloei en met mede-
werking van een viertal basisscho-
len uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
Leerlingen van deze scholen heb-
ben gedurende een aantal weken 
plantjes van het soort Coleus ver-
zorgd. Deze plantjes zijn uiteinde-
lijk als omlijsting voor het mozaïek 
gebruikt. Tijdens het project heb-
ben de leerlingen iets geleerd over 
de groeiwijze en verzorging van 
planten. Maar er was ook een prijs 
aan het project verbonden. Afgelo-

pen week heeft de organisatie van 
Aalsmeer Flower Festival de twee 
klassen bezocht die de mooiste 
plantjes hebben afgeleverd. Groep 
4a van OBS De Zuidooster mag als 
beloning een rondvaart met iets 
lekkers erbij maken door de Oost-
einderpoel. 

Groep 7 van OBS Samen Een mag 
een rondvaart maken over de 
Westeinderplassen in combinatie 
met een bezoek aan palingvisser 
Rekelhof. Het behoeft geen nadere 
toelichting dat deze prijzen door de 
leerlingen met gejuich werden ont-
vangen! De organisatie van het Flo-
wer Festival dankt alle scholen die 
zich hebben ingezet om dit project 
tot een succes te maken.

Voorstellingen 9 tot en met 12 juli
Circus Freiwald met Buba 
de olifant in Aalsmeer
Aalsmeer - De circusfamilie die 
afgelopen jaar regelmatig in het 
nieuws was vanwege een dreigend 
verbod op voorstellingen met oli-
fant Buba, gaat haar tenten opzet-
ten aan De Dreef. En als de circus-
wagens op het terrein staan, hoeven 
voorbijgangers niet raar op te kijken 
als er opeens een gemoedelijke oli-
fant buiten staat. Want de ster van 
de show gaat ook dit jaar weer vro-
lijk mee op tournee, samen met de 
kamelen, de paarden, de geitjes en 
zelfs gedresseerde ganzen en loop-
eenden. Het sfeervolle circus Frei-
wald presenteert een nieuwe show, 
waar de afgelopen periode al ve-
len elders in het land van hebben 
kunnen genieten. In de piste zullen 
mens en dier samen weer schitte-
rende circusnummers opvoeren, en 
dit seizoen is het aantal artiesten 
uitgebreid met Centner Unicycle: 
Daniel en zijn charmante partner 
Kayley Boo zijn uit Engeland over-
gekomen om de absolute perfectie 
van het jongleren te demonstreren, 
zelfs op een hoge éénwielfiets in 
de piste. De vaste artiesten van de 
familie Freiwald staan met nieuwe 
nummers in de piste: de charman-
te lucht-acrobate Geraldine schit-
tert met haar doeken en haar rin-
gen hoog in de nok, en zij heeft ook 
en knap hoelahoep nummer. Meer 
acrobatiek komt van de jonge Jen-
nifer, ook zij kan uitstekend met de 
hoelahoep overweg, en zij laat het 
publiek de adem inhouden bij haar 
prachtige koorddans act. Ook treedt 
Jennifer samen op met haar moe-
der èn haar grootmoeder. Werkelijk 
uniek is het optreden van drie gene-
raties in één nummer: Monica, Na-
tascha en Jennifer laten te paard 
prachtige spaanse dressuur zien, 
waarvan jong en oud, en zeker de 
paardensportliefhebber op de tri-
bune, kan genieten. Dat de jong-
ste generatie al volleerde circusar-
tiesten zijn, laten Jennifer en haar 
jongere zus Sharon door het hele 
programma zien. Jennifer is niet al-

leen acrobate, maar kan ook schijn-
baar moeiteloos te paard haar num-
mers opvoeren, en geiten en var-
kens dresseren. Sharon is één met 
olifant Buba; samen met haar groot-
vader Lutz Freiwald brengt zij met 
Buba een ontroerende ode aan de 
vriendschap tussen mens en dier. 
Tenslotte is ook huisclown Jeffrey 
Freiwald weer niet te missen: on-
der andere als Chef Rie zal hij een 
heerlijke Italiaanse spaghetti serve-
ren, op een wijze waarover uw kin-
deren het zelfs volgend jaar nog aan 
tafel zullen hebben. Het gehele pro-
gramma wordt gepresenteerd door 
een charmante spreekstalmeester: 
gastvrouw tijdens de voorstellin-
gen is Natascha Freiwald. De voor-
stellingen zijn op het terrein aan De 
Dreef in de Hornmeer, de blauw-ge-
le tenten zullen niet te missen zijn. 
Donderdag 9 juli is de eerste voor-
stelling om 19.00 uur. Vrijdag is het 
familiedag met speciale prijzen: al-
le plaatsen voor een tientje, wie het 
eerste komt, heeft de beste plek 
(met uitzondering van de loge, de 
voorstelling begint dan om 17.00 uur. 
Zaterdag zijn de voorstellingen om 
15.00 en om 19.00 uur en de laat-
ste voorstelling is zondag 12 juli om 
14.00 uur.

Wielrennen 
Jeugdwedstrijden bij UWTC
Regio - 28 juni, een mooie zonnige 
ochtend. Op een verder stil Rand-
hoorn - sportpark klinkt geroeze-
moes bij het parcours van U.W.T.C. 
Het parcours ligt er goed bij, vrij-
willigers staan klaar en vooral veel 
jeugdrenners! Om iets over tienen 
start een grote groep bij categorie 
1 - 2; 18 in totaal. Hier zitten opval-
lend veel beginnende wielrenners 
bij voor wie dit de eerste echte wed-
strijd is! In het U.W.T.C. ‐groen wist 
Esmee de Rijk een mooie 8e plek te 
behalen; Jasmijn Wiegmans werd 
knap 10e na een wat lastige start. 
Met een beetje buikgriep een he-
le prestatie! Siem van Smoorenburg 
werd netjes 11e, een uitstekend re-
sultaat. Voor Tony van Noorden-
ne was dit zijn allereerste wedstrijd, 
welke hij vrijwel geheel in zijn eentje 
reed. Een 16e plek was er voor hem, 
waarmee hij nog 2 renners achter 
zich liet. In de kantine van de AKU 
wordt intussen de ene na de andere 
pot koffie gezet voor het vele publiek 
langs de kant. Al snel kon categorie 
3 - 4 vertrekken, met voor U.W.T.C. 
uitkomend: Joyce de Rijk, Louisa 
van Suchtelen, Teun Wahlen, Sen 
Haasbroek en Mees van Smooren-
burg. De groep bleef lange tijd bij 
elkaar, tot een valpartij het ritme on-
derbrak. In de bocht voor de brug 
raken wielen elkaar, 3 renners op de 
grond. Mees was één van de onge-
lukkigen. Gelukkig werd de schade 
beperkt tot een aantal schrammen, 
schaven en één beschadigde fiets. 
De race wordt uitgereden met een 
podiumplek (3e) voor Joyce, een 9e 
voor Louisa, 10e voor Teun en een 
12e plek voor Sen. Na deze mooie 
koers neemt menig vrijwilliger gauw 
een bakkie koffie, worden banden 
nog wat opgepompt voor categorie 
5 - 6. Er wordt hard gereden en de 
groep valt uiteen in meerdere groe-
pen. In de tweede groep doen Ben-
jamin Wessels (9e) en Sven Busker-
molen (10e) het heel goed. Olivier 
van Suchtelen zit al gauw in de ach-
tervolgende derde groep en draait 
hierin goed mee. Ook kan hij vaak 

aanpikken bij een groep. Hij werd 
netjes 16e! De categorie 7 - nieu-
welingen staan intussen te pope-
len! Het deelnemersveld van 19 ren-
ners, valt al snel in 2 groepen uiteen. 
Voor U.W.T.C. zit Sven Nijhuis netjes 
in de kopgroep en fijn dat hij weer 
kan koersen na zijn blessure. Niels 
Kramer en Ian van den Berg zitten 
in het peloton, waar de snelheid ook 
hoog was. Helaas kreeg Ian 4 ron-
den voor het eind kramp en moest 
hij de koers rustig uitrijden (19e). 
Sven zette een mooie 3e plek neer, 
Niels werd in het achtervolgende 
groepje 12e. 

Ronde van Nieuw-Vennep
Ook op zondag 28 juni de ronde van 
Nieuw-Vennep, een snel parcours 
met voornamelijk asfalt maar na de 
start-finish wel een pittige bochten-
combinatie. Lorena Wiebes mocht 
de roze leiderstrui verdedigen als 
leider in het tussenklassement van 
de ‘grote drieluik’. De grote drieluik 
van de Bataaf bestaat uit de wed-
strijden in Rijsenhout, Nieuw-Ven-
nep en de laatste wedstrijd op 1 juli 
in Zwanenburg. Er werd lekker door 
gereden bij de dames en er waren 
meerdere ontsnappingspogingen. 
Een paar rondes voor het eind wis-
ten 2 meiden weg te rijden en ook 
weg te blijven. Lorena won de sprint 
om de 3e plek en wist de roze trui 
te behouden! Bij de funkoers werd 
UWTC toerlid Mark de Best 9e en 
Bart de Veer eindigde bij de junio-
ren op de 25e plaats. 

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

“Handen thuis” en “Respect”
Groepen 4 van Jozefschool 
tekenen gedragsprotocol
Aalsmeer - Op donderdag 4 juni 
hebben alle kinderen van groep 4 
van de Jozefschool het gedragspro-
tocol ondertekend! Zij hebben hun 
handtekening gezet onder wat hun 
ouders al eerder hebben gedaan en 
bevestigen hiermee dat zij achter 
het gedragsprotocol van de school 
staan. Dat zij akkoord gaan met de 
regels hoe leerkrachten en leerlin-
gen op de Jozefschool met elkaar 
omgaan. Geruime tijd zijn tijdens 
de Kanjerlessen de regels aange-
boden en behandeld. Er wordt over 

gepraat, getekend en toneelstuk-
jes gemaakt. En, nog belangrijker: 
Er wordt mee geoefend in de prak-
tijk. In het speelkwartier, tijdens het 
samenwerken en tijdens het over-
blijven komen de regels iedere keer 
aan de orde! 
“Wees jezelf”, “Eerlijk duurt het 
langst”, “Handen thuis, los het op 
met praten”, “Pas op je woorden”, 
“Haal het beste uit jezelf”, “Altijd vei-
ligheid” en “Respect” zijn items die 
onder andere regelmatig voorbij ko-
men!

Zonnen, zwemmen, smeren en 
op je spullen blijven letten!
Aalsmeer - Het is en blijft warm 
weer. Ideaal om onder het zonnetje 
te genieten van alle recreatie in de 
gemeente. Naar de zwembaden, de 
Westeinder op met de boot of lekker 
gaan relaxen aan het strand van het 
Surfeiland aan de Kudelstaartse-
weg. Afgelopen vrijdag 26 juni heb-
ben de groepen zeven van de basis-
scholen al genoten van het zand en 
het gras tijdens de opening van de 
Westeinder Water Week. Ze moch-
ten praampjes bouwen en daar 
was het heerlijk weer voor. Dankzij 
de milde temperatuur kon ook ge-
speeld en ‘gewerkt’ worden in het 
water. Niet alle bootjes bleken na-
melijk honderd procent vaarbesten-
dig en dus liep menigeen een nat 
pak op. De jongens en meiden ar-
riveerden per fiets met leerkrach-

ten en begeleiding en hadden al-
lemaal een tas of rugzak mee met 
droge kleding en een handdoek. De 
tassen werden op een hoop bij el-
kaar gelegd. 
Het kon, maar dit kan niet altijd. De 
dag ervoor, donderdag 25 juni, was 
ook een prachtige zonnige dag en 
werd na een lange schooldag door 
menig inwoner verkoeling gezocht 
op het Surfeiland. Gezellig met el-
kaar het water in en spelen in het 
zand. Maar, een waarschuwing: Blijf 
letten op alle eigendommen. Er zijn 
donderdag spulletjes gestolen. De-
ze man(nen) en/of vrouw(en) heb-
ben het voorzien op mobieltjes en 
portemonnees. Dus, heb plezier, 
maar blijf alert! Oh, en goed insme-
ren met zonnenbrand is ook heel 
belangrijk!
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Jubileumfeest ter ere van 
40 jaar duikteam Thamen
Aalsmeer - Dit jaar viert Duikteam 
Thamen haar 40 jaar bestaan. Zon-
dag 28 juni werd dit feestelijk ge-
vierd in Rijsenhout op de boerde-
rij van de familie Melman, waar in-
middels alweer 5 jaar de jaarlijk-
se barbecue en Nieuwjaarsreceptie 
gehouden wordt. Tussen 14.00 en 

14.30 uur kwam een groot deel van 
de leden binnen en kon zich voor-
zien van een Thamen blond bier, een 
wijntje of frisdrank. Daarna zijn de 
leden begonnen met Minute to Win 
it. Een hilarisch spel waarbij veel te 
lachen viel. Vervolgens kregen alle 
leden als aandenken een fleece vest 

Zwarte band So-kyokushin 
voor Britt uit Aalsmeer
Aalsmeer - De 17 jarige Britt Mul-
der van Kenshin Dojo Aalsmeer is 
op een driedaags internationaal se-
minar in Schotland geslaagd voor 
haar zwarte band So-kyokushin ka-
rate. Het examen werd afgenomen 
door niemand minder dan de pre-
sident van de Japanse So-kyoku-
shin bond zelf: Shihan Hasegawa 
(9e dan). 
Naast de trainingen in Aalsmeer 
heeft Britt ook nog eens drie keer 
in de week extra getraind bij Shihan 
Wildeboer (8e dan) in Schiedam. 

Het was een fysiek zwaar examen 
waarbij onder andere alle hand- en 
beentechnieken en kata (schijnge-
vechten) werden beoordeeld. Op de 
laatste dag werd het examen afge-
sloten met meer dan twintig partij-
en ‘full contact’ sparren tegen on-
der andere ervaren volwassen te-
genstanders met als hoogtepunt 
een partij tegen de huidige wereld-
kampioen uit Japan, Sensei Takuma 
Kouketsu.
Een geweldige prestatie van deze 
jeugdige Aalsmeerse!

Aalsmeer - Op 20 en 21 juni von-
den de NK trampolinespringen 
plaats in Ahoy Rotterdam tijdens 
Fantastic Gymnastic NK 2015.  Een 
niet te missen spektakel voor alle 
turn-, gym-, spring- en dansfans in 
Nederland. De KNGU bracht bijna 
al haar NK’s samen in één weekend 
en op één locatie. Met in het ach-
terhoofd nog herinneringen aan de 
geweldige sfeer die er was in Ahoy 
tijdens Fantastic Gymnastics NK 
2012, 2013 en 2014 en de WK tur-
nen 2010, waren de verwachtingen 
onder de Omnia springers hoog ge-
spannen. De beste sporters uit Ne-
derland kwamen in actie op jacht 
naar de Nederlandse titels in onder 
andere turnen dames, turnen he-
ren, trampolinespringen, ritmische 
gymnastiek, acrogym, jazzdans en 
streetdance. En als klap op de vuur-
pijl liepen Epke Zonderland, Yoeri 
van Gelder en aan aantal andere al-
om bekende sporters rond.
Individueel eindigden Teun van de 
Schilden, Casper Dokter en Melvin 
Dokter op de 4de plaats in respec-
tievelijk de categorieën C pupil jon-
gens, D jeugd jongens en A seni-
or heren. Erg knap gezien de grote 
concurrentie. Martina van der Lin-
den eindigde op de 5de plaats in 

de categorie C senior dames. Met 
het onderdeel synchroon springen 
wisten Boris Claus en Teun van der 
Schilden (foto) het goud te winnen 
in de categorie C pupil/ jeugd jon-
gens. Met een prachtige oefening 
sprongen zij naar een plaats in de 
finale om uiteindelijk als eerste in 
het klassement te eindigen. Made-
lief Wijkstra en Anne Wessels be-
haalden een mooie 3de plaats in de 
categorie D junior gemengd. Knap 
gedaan. Britt en Maud Groeneveld 
eindigden op een 4de plaats in de 
categorie E instap gemengd. Puk 
Groeneveld en Sabine Boegman 
werden óók 4de in hun categorie D 
pupil meisjes. Rowana Moenis en 
Marlies Kok behaalden in de cate-
gorie C senior dames plaats 5. Alle 
anderen die hier niet zijn genoemd, 
en lager in het klassement eindig-
den, mogen zeker niet worden ver-
geten. Gezien het feit dat ze zich al 
hadden geplaatst voor deze Neder-
landse Kampioenschappen, is dit 
zeker een vermelding waard. Gefeli-
citeerd dus ook: Amber Rademaker, 
Lucinda de Graaf, Denise Spran-
gers, Denise Bartling, Dian van Wie-
ringen, Thalissa Wijkstra, Vincent 
Ligtenberg, Ruben Bijenveld, Sam 
van Tol, en Ian Jonkman.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Comb. van Leeuwen & 
van Grieken wint vlucht 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
maar één vlucht, de een na laat-
ste Midfond vlucht vanuit het Fran-
se Pont Saint Maxence met een ge-
middelde afstand van 366 kilome-
ter. De duiven werden om 09.00 uur 
met een Noord Westen Wind gelost. 
Om 13.28.57 uur landde de 892 van 
de Comb. v. Leeuwen & v. Grieken in 
Aalsmeer op het hok, en met een ge-
middelde snelheid van 1365,485 me-
ter per minuut werd dat de winnaar. 
Aan de vlucht namen totaal 256 dui-
ven deel en veertien deelnemers van 
Postduiven Vereniging de Telegraaf. 
Cees van Vliet uit Kudelstaart werd 
tweede en plaatsgenoten Gerard & 
Lies v.d. Bergen derde. Op vier Darek 

Jachowski Mijdrecht, op vijf J.H. van 
Duren Amstelveen, op zes L. v.d. Sluis 
Uithoorn, op zeven P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug, op acht Comb. 
van Ackooy Hoofddorp, op negen 
E. Wiersma Amstelveen, op tien D. 
Baars Kudelstaart, op elf A.J. van Bel-
zen Kudelstaart, op twaalf A. v.d. Wie 
Aalsmeer, op dertien T. Rewijk De 
Kwakel en op veertien W. Grapendaal 
Aalsmeer. Met deze prestaties ston-
den Comb. v. Leeuwen & v. Grieken, 
en Cees van Vliet op Teletekst. In de 
Afdeling Noord Holland werden ze 
achtste en negende van 6624 duiven, 
die in concours waren, en in het Ray-
on was dat zevende en achtste, daar 
waren 1325 duiven in concours.

NK Equipe schermen
Tweede NK-titel voor Daniël 
Aalsmeer - Op 28 juni jongstle-
den vond het NK Equipe schermen 
plaats in Den Bosch. De 14-jarige 
Daniël Giacon uit Aalsmeer had door 
zijn 7de plaats op de ranglijst van de 
Nederlandse Senioren een plaats 
gekregen in het floret herenequipe 
van zijn club. Scherm Centrum Am-
sterdam (SCA) schermde voor pro-
longatie van de titel. Het equipe van 
SCA bestond uit Daniël Giacon (hui-
dig Nederlands Jeugdkampioen Ca-
detten), Matthijs Rohlfs (meervou-
dig Nederlands kampioen en trai-
ner bij SCA), Max Janssen (Neder-
lands Studentenkampioen floret 
2015) en Dirk Jan van Egmond. De 
finale tegen het equipe van Holland 
Schermen (Alkmaar) werd gewon-
nen door SCA met 45-38. Deze titel 
op het NK Equipe is voor Daniël een 
mooie afsluiting van een zeer suc-
cesvol seizoen. Naast de titel Neder-
lands Jeugdkampioen op floret bij 
de categorie Cadetten wist Daniël 
afgelopen februari ook een indruk-
wekkende 7de plaats te bemachti-
gen op het Europees Jeugdkampi-
oenschap in het Sloveense Maribor. 
Mede door zijn Top 8-positie op Eu-

ropees niveau heeft het NOC*NSF 
hem de status van Nationaal Ta-
lent gegeven, iets dat op deze jonge 
leeftijd heel uitzonderlijk is. 
Tijdens het NK Equipe werd aan Da-
niël een Scherm-Oscar uitgereikt, 
een jaarlijkse prijs uitgereikt aan 
Nederlandse schermers, scherm-
leraren en schermverenigingen die 
volgens een onafhankelijke com-
missie een bijzondere schermpres-
tatie hebben geleverd. Daniël ont-
ving de prijs voor Talent 2014. Een 
kroon op een heel mooi seizoen!
Volgend jaar wil Daniël verder 
groeien in zijn sport en daarom gaat 
hij deze zomer naar een groot in-
ternationaal schermkamp in Italië. 
Daarnaast gaat hij komend seizoen 
naar verschillende Europese toer-
nooien om zich te kwalificeren voor 
het EK en WK Cadetten. Alle kos-
ten die daarmee gemoeid zijn moe-
ten zelf bekostigd worden. Daar-
om zoekt Daniël sponsors. Wilt u dit 
schermtalent financieel steunen? 
Stuur dan een mail naar dgiacon@
hotmail.com of word voor 2,50 euro 
per maand fan van Daniël via www.
danielgiacon.nl.

Topprestatie Riejanne op 
NK Dameswielrennen
Amstelland - De Amstelveense 
wielrenster Riejanne Markus reed 
afgelopen zaterdag naar een prach-
tige 8e plaats op het NK wielrennen 
in Emmen. Markus maakte deel uit 
van de kopgroep van 10 die in de 
laatste ronde wegreed uit het pelo-
ton met alle favorieten. Voor Markus 
was er toch ook een medaille, om-
dat zij als 2e van de Beloften (ren-
sters tot 23 jaar) de streep passeer-
de. Een schitterende prestatie. Op 
zondag was Amstelrenner Dylan 
Groenewegen zeer dicht bij een da-
verende verrassing: de renner van 
de Roompot-ploeg sprintte naar 
de vierde plek op slechts een me-
ter van winnaar Niki Terpstra. Op het 
NK Tijdrijden leverde Dion Beuke-
boom de beste prestatie door als 8e 
te eindigen vlak na een aantal be-
kende Tour-renners. Er waren meer 

goede prestaties van de Amstel-
veense wielrenners. Zo won Fem-
ke Markus de goedbezette dames-
wedstrijd in Nieuw Vennep na een 
mooie ontsnapping met een ande-
re dame. Markus won de sprint met 
overmacht. Enzo Leijnse won ook 
met overmacht, en wel bij de 14-ja-
rigen in de wielerronde van Volen-
dam en zijn clubgenootje Tyler Eijk 
deed dat bij de 8-jarigen voor diens 
clubgenoot Michiel Mouris. Elite-
renner Koos Jeroen Kers had ook 
een goede week, want hij won twee 
koersen in Brabant, terwijl Teun 
Mouris in Uitgeest net naast de ze-
ge greep: 2e. Voor veel renners is 
het nog geen vakantie: in juli en au-
gustus staan voor velen (van jong 
tot oud) verschillende etappewed-
strijden in binnen- en buitenland op 
het programma.

Bindingkampen van start!
Aalsmeer - Dit weekend vertrek-
ken de eerste kampen van De Bin-
ding vanaf het parkeerterrein bij het 
zwembad aan de Dreef. Het eerste 
kamp voor de 16-jarigen vertrekt 
vrijdagmorgen 3 juli in alle vroeg-
te, om precies te zijn om 05.00 uur, 
naar Oostenrijk. Zaterdag 4 juli gaan 
de 11-jarigen naar Almen, de 13-ja-
rigen naar Apeldoorn en de 14-jari-
gen naar Lahntal in Duitsland. Een 
week later gaan nog vier kamp-
groepen op pad naar Almen, Lahn-
tal, Bemelen en Texel. In totaal gaan 
275 kinderen en jongeren mee op 
kamp. Zij worden begeleid door 75 
vrijwilligers. 
De Binding is blij met al deze vrij-
willigers die met veel enthousiasme 

een week van hun vakantie inzetten 
voor de Binding. Het kampthema 
voor dit jaar is ‘In vuur en vlam’. Dit 
thema zal als een rode draad door 
alle Bindingkampen heen lopen. 
Kijk voor de vertrek- en aankomst-
tijden op www.debinding.nl.

Afsluiting seizoen met 
koppeldartvariant
Aalsmeer - Het darts seizoen is 
op 23 juni afgesloten in ’t Middel-
punt. Er werd als variant koppeld-
arts gespeeld en deze keer niet met 
501 maar met 701. Het werd als heel 
leuk en spannend ervaren. Omdat 
je met z’n tweeën speelt, deel je sa-
men de punten en moet je samen 
op een gunstige uitgooi zien te ko-
men. Alle teams waren aan elkaar 
gewaagd, allemaal waren ze goed 
deze avond en allen kregen dan ook 
aan het einde van de avond een t-

shirt met het logo ‘I love darts’ erop 
uitgereikt. De winnaar van het sei-
zoen is Sebastiaan Dolk geworden. 
Hij kon de prijs niet in ontvangst ne-
men, daar hij met vakantie was. De 
tweede plaats is voor Kees de Lan-
ge en de derde plaats was voor Ted 
van Galen. Het nieuwe seizoen be-
gint op dinsdag 1 september om 
20.00 uur, de zaal van het Middel-
punt in de Wilhelminastraat is van-
af 19.30 uur open. Nieuwe darters 
zijn welkom.

Spektakel in Ahoy Rotterdam

Medailles bij NK Trampoline

Corné 12e op NK Atletiek
Aalsmeer - Na een wat mindere 
start van het seizoen begint B-junior 
Corné Timmer langzamerhand zijn 
oude vorm terug te krijgen. Na over-
leg met zijn trainer Erik Witpeerd is 
er voor gekozen om tijdens het NK 
junioren niet op de 3000 meter bij 
de B-junioren uit te komen, maar 
op de 5000 meter bij de oudere A-
junioren. Gebleken is dat hoe lan-
ger de afstanden worden, hoe be-
ter Corné gaat lopen. Na de koude 
weersomstandigheden van de afge-
lopen weken was het nu schakelen 
naar de hitte in Breda op vrijdag-
avond 26 juni, waar vanaf het begin 
het tempo hoog lag. Corné koos zo-
als gepland voor een eigen vlakke 
race waarbij hij in de eindfase nog 
een aantal atleten passeerde. Zijn 
tijd van 16.37.26 minuten leverde 
hem uiteindelijk een fraaie twaalf-
de plek op. Tegelijkertijd met Cor-
né liep teamgenote Nienke van Dok 
(D-junior) de CD Evening Games in 
Purmerend. Nienke nam eerst deel 
aan de korte sprintafstand van 150 
meter. Zij finishte in 23.13 secon-
den en dat is een ruime verbetering 
van haar oude tijd op deze afstand. 
Net zoals bij Corné geldt bij Nienke 
hoe langer de afstand hoe sneller. 
Na de 150 meter nam zij deel aan 

de 600 meter. Na een mindere start 
begon ze aan een lange inhaalrace 
en dat leverde Nienke een tweede 
plaats op in een veld met 19 atleten. 
Haar tijd van 1.49.16 minuten bete-
kent een verbetering van 10 secon-
den van haar oude persoonlijke re-
cord. Gisteravond 1 juli stonden de 
AV Aalsmeer junioren in Leiden aan 
de start. 
Foto: Erik Witpeerd.

Corné Timmer in actie.

met Thamen logo erop en de feest-
dag werd afgesloten met een heer-
lijke barbecue. Met een opkomst 
van ongeveer 70 mensen kan wel 
gezegd worden dat het een heel ge-
slaagd jubileumfeestje is geweest, 
zelfs het weer werkte mee. Het bleef 
nog lang gezellig op de boerderij in 
Rijsenhout
Duikteam Thamen is op 1 oktober 
1975 opgericht en was tot 1988 ge-
vestigd in Uithoorn. Tot rond 1980 
beschikte het Duikteam over een 
eigen clubhuis in Uithoorn. Na de 

sloop van het clubhuis bleek een 
nieuw of ander clubhuis financi-
eel niet haalbaar en tot op de dag 
van vandaag doet de vereniging het 
zonder eigen onderkomen. Al sinds 
het allereerste begin wordt er voor 
de opleiding en training gebruik ge-
maakt van De Waterlelie. Het zwem-
bad beschikt ook over een restau-
rant en hier maakt Thamen vanaf 
1988 gebruik van. Duikteam Tha-
men is een actieve vereniging, die 
naast het wekelijks duiken op dins-
dagavond en zondagochtend, ook 
nog diverse andere activiteiten or-
ganiseert. Duikteam Thamen geeft 
opleidingen voor aankomend duiker 
voor 1, 2 of 3 ster duiker. Vanaf 14 
jaar mag je bij Thamen leren duiken. 
Ook voor een opfriscursus kan een-
ieder bij duikteam Thamen terecht. 
Iedere donderdagavond trainen de 
leden in De Waterlelie van 21.30 tot 
22.30 uur.
Op zaterdag 29 augustus is er 
‘sportpassie’ in het zwembad aan 
de Dreef en zullen leden van het 
Duikteam aanwezig zijn om het een 
en ander over duiken te vertellen. 
Op donderdagavond 17 september 
houdt Thamen een open avond. Een 
keer komen kijken of duiken ook 
iets voor jou is, mag altijd. Voor aan-
melding: www.thamen-diving.nl. Op 
de website is meer informatie te vin-
den, evenals diverse foto’s van acti-
viteiten.

Foto: www.kicksfotos.nl.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/



OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende kaartmid-
dag van de OVAK is op woensdag 8 
juli vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen is op 24 juni gewonnen door 
Wil van Es met 5087 punten, ge-
volgd door Riet Hoekman met 5019, 
Cor Knol met 4969 en Gees Hulseg-
ge met 4957 punten.

Riet wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis ’t 
Podium te Kudelstaart, van 13.30 tot 
16.30 uur. Ouderen die ook graag 
een kaartje willen leggen, zijn van 
harte welkom. Op donderdag 25 ju-
ni is het kaarten gewonnen door Riet 
Pothuizen met 5688 punten, op twee 
is Huub Bouwmeester geëindigd 
met 5550 en op drie Wim Buskermo-
len met 5325 punten. Bij het jokeren 
werd deze wee de hoogste eer be-
haald door Kees van der Meer met 
9 punten. Op twee Bets Teunen met 
430 punten. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Bridgedrive in 
kader 777 

Kudelstaart - Aanstaande dinsdag, 
de 7de van de 7de komen de da-
mes van bridgeclub De Uitkomst bij 
elkaar voor een bijzondere bridge-
drive. Dit in het kader van het 777 
jarig bestaan van Kudelstaart. Aan-
vang van deze bridgedrive is, hoe 
kan het ook anders, 7 uur 77. Be-
gonnen wordt met een ontbijt in het 
dorpshuis. Na het ontbijt zullen in 
totaal 7 rondes gespeeld worden. 
Tussendoor is er natuurlijk nog een 
moment voor koffie met iets lekkers. 
Ook wordt voor een heerlijke lunch 
gezorgd. Na afloop is er natuurlijk 
een prijs beschikbaar. Dit alles voor 
de prijs van, hoe kan het ook an-
ders, 7,77 euro per persoon.

Fietstocht van 
ANBO/PCOB

Aalsmeer - Dinsdagmiddag 7 ju-
li start om 13.30 uur de wekelijkse 
fietstocht van de ouderenverenigin-
gen ANBO en de PCOB vanaf het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Wilt u bewegen en houdt u van fiet-
sen? Sluit u dan aan bij de fietsers.

1e Plaats voor 
Plony en Marja

Aalsmeer - De laatste koppelkaart-
avond van buurtvereniging Horn-
meer afgelopen vrijdag 26 juni is ge-
wonnen door is Plony de Langen en 
Marja van Schip met 5738 punten. 
Op twee zijn Dirk Tromp en Rijk van 
Egdom geëindigd met 5238 punten 
en op drie het koppel Coby en Jack 
Veldhuis met 5167 punten. De poe-
delprijs was voor Miep Wolf en Pia 
Housen met 3419 punten. Bij het jo-
keren was de hoogste eer voor Gon 
met 306 punten. Het was de laatste 
kaartavond dit seizoen. In augustus 
wordt de ‘kaartdraad’ weer opgepakt.

Jan Pieter Baars snelste 
op 5 kilometer loop
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
juni werd in de Hornmeer voor de 
vijfde keer de 5 kilometer loop van 
Fitness Aalsmeer gehouden. Aan de 
start verschenen ruim veertig en-
thousiaste deelnemers. Het weer 
was uitstekend, niet te warm en 
droog. De vijf kilometer bestond dit 
jaar uit één grote ronde die via het 
Hornmeerpark, langs de Bachlaan 
en Westeinderplassen voerde. Bij 
de watertoren ging het parcours 
naar beneden, de Hornmeer weer 
in en vervolgens liep de route langs 
het zwembad, door het Hornmeer-

park naar de finishlijn bij Fitness 
Aalsmeer. Geen gemakkelijk par-
cours, vanwege de bruggetjes en 
heuvels. De snelste deelnemer was 
Jan Pieter Baars. Hij legde de route 
af in een tijd van 18 minuten en 35 
seconden. Hiermee heeft hij de wis-
selbeker voor klanten gewonnen, 
net als vorig jaar. Jan Pieter werd 
op de hielen gezeten door Tijs Bus-
kermolen. Met een tijd van 18 minu-
ten en 48 seconden won hij de wis-
selbeker voor snelste niet-klant. Bij 
de dames mocht deze wisselbeker 
in ontvangst genomen worden door 

Esther Visscher. Zij was de snelste 
dame, met een zeer snelle tijd van 
21 minuten en 14 seconde kwam zij 
over de finish. Minke List-Muurling 
won in de categorie dames-klant de 
wisselbeker, zij eindigde in het to-
taalklassement als tweede dame 
met een mooie tijd van 22 minuten 
en 10 seconden.

Een aantal deelnemers had voor-
af aan de wedstrijd meegedaan aan 
de zeven weken durende begin-
nerscursus hardlopen. Trainers Jaap 
Bouwmeester en Niels van Bunnin-
gen hebben trots toe gekeken hoe 
sommige van hun pupillen voor de 
eerste keer een 5 kilometer liepen. 
Alle deelnemers hebben de finish-
lijn gehaald en kunnen terugkijken 
op een mooie persoonlijke prestatie. 

Wedstrijdzeilen
Team Thorborg Flying wint 
Junior-klassenkampioenschap
Aalsmeer - De Westeinder Wa-
ter Week begon afgelopen week-
end voor de wedstrijdzeilers met het 
klassenkampioenschap in de Flying 
Junior Klasse (het kleinere broertje 
van de Flying Dutchman) 
en open wedstrijden in de Flying 
Dutchman, de Contender en de Fin-
njol. De banen waren op de 
Grote Poel van de Westeinder Plas-
sen uitgelegd en vooral op zondag 
had het wedstrijdcomité onder lei-
ding van Herman van der Meyden 
er haar handen vol aan. De gro-
te wateroppervlakte van de West-
einder veroorzaakt door tempera-
tuurverschillen met het land er om-
heen altijd al veel winddraaiingen. 
Zondag moesten de bovenboeien 
en het finishschip vijf keer verkas-
sen om er voor de zeilers een inte-
ressant kruisrak in te houden. Bij 
de Flying Dutchman zorgde dit zelfs 
voor een afgebroken wedstrijd, die 
gelukkig kon worden overgezeild, 
waardoor voor alle klassen 6 races 
konden worden verzeild. In de Fly-
ing Junior ontspon zich een interes-
sant strijd tussen het team van De 
Jong en het team Hylke Sasse en 
Jori Vermey. Uiteindelijk mochten 
Rolf en Esther de Jong (Rotterdam-
se Zeilvereniging) zich in het club-
huis van de Watersport Vereniging 
Aalsmeer als klassenkampioen la-
ten huldigen. Zij scoorden een to-

taal van 11 punten en bleven daar-
mee Hylke Sasse (Goudse Water-
sport Vereniging Elfhoeven) 2 pun-
ten voor. Norbert Riffeler en Gudrun 
Korsmeier-Riffeler (Segelclub Lipp-
stadt) werden met 17 punten derde 
in totaal. Bij de snelle Flying Dutch-
man won Albert van Vianen (KWV 
De Kaag) met slechts 1 punt ver-
schil van Fred Schaaf (WV De Koe-
nen) en in de eenmans-Contender 
won Marc Thorborg (WV Braasse-
mermeer) met 2 punten verschil van 
Bart Thorborg (Kon. Marine Jacht-
club).Voor de Finnjollen is er op de 
Westeinder nieuwe belangstelling. 
De Finnjol is als eenmansboot een 
Olympische klasse en trekt momen-
teel bekende wedstrijdzeilers als 
nieuwe instappers naar zich toe. Zij 
voeren op invitatie mee; Hans van 
der Laarse won hier de serie. 

Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli worden 
op de Westeinder opnieuw wedstrij-
den verzeild; als opvolging van het 
Nationaal Regenboog Evenement 
gaan de Draken teams ‘racen’ om 
de Gaastra Cup. Zondag komen de 
windsurfers van weleer op het water 
in de Oude Deuren Cup. Surf mee 
met www.westeinderzeilwedstrijden 
en www.westeinderwaterweek.nl
Foto: Jan Jongkind.

Theo van Mierlo.

Goud, zilver en brons voor 
open water zwemmers
Aalsmeer - Voor de 32e keer werd 
de open water wedstrijd in Scheer-
wolde georganiseerd. Er stond aardig 
wat wind op de baan, de zon prikte 
door de wolken heen, watertempera-
tuur 19 tot 20 graden, dus dat beloof-
de wederom een mooie zwemdag te 
worden. Vanuit heel Nederland was 
men weer afgereisd. De Oceanus 
ploeg bestond uit: Margreet v/d Pol, 
Laura Staal, Annette de Visser, Arjan 
en Amber Bellaart. Emma van Zanten 
was mee voor de support en sfeer te 
proeven wat dat nou is ‘open water 
zwemmen’. Margreet, de grootver-
bruiker van kilometers zwemmen, 
nam deel aan de vijf kilometer vrije 
slag. Na 1 uur 29 minuten en 10 se-

conde was ze klaar en het viel haar 
geeneens tegen. Arjan begint zijn 
seizoen rustig aan en deze dag stond 
één afstand op het menu, de een ki-
lometer vrije slag masters. Zo soe-
peltjes als het verleden week ging, 
zo hard werken werd het nu tegen 
het element wind en stroming. Zijn 
tijd 13.35,00 was goed voor de eer-
ste plaats in de categorie 40+. Lau-
ra en Annette vertrokken voor dezelf-
de afstand in een sterk deelnemers-
veld. Laura finishte in 14.13,04, goed 
voor plek twee, en Annette werd met 
14.35,84 keurig derde. Amber kwam 
net als verleden week in actie op de 
één kilometer schoolslag en dook 
meteen achter haar tegenstandster 

Amber Bellaart in actie bij de 1 kilometer schoolslag. 

aan. De nummer drie in de ‘trein’ pro-
beerde nog voor te dringen, maar dat 
liet Amber niet toe. Na het 500 meter 
keerpunt hadden de drie een aardige 
voorsprong opgebouwd op de rest 
van het veld. Na 700 meter versnel-
de de twee meiden en moest Amber 
echt lossen. Ze werd vanaf de kant 
volop aangemoedigd, maar ze was 
aardig leeg gezwommen, 18.31,87 
was goed voor plaats drie. Laura had 
zich deze middag ingeschreven voor 
twee afstanden. 
Op de 2500 vrije slag ze finishte in 
38.11,21. De middag zat erop, en een 
aantal vertrokken richting Stadska-
naal om daar op zondag ook deel 
te nemen aan een open water wed-
strijd. Stadskanaal staat bekend om 
zijn ‘modderige’ baan. De meeste 
zwemmers komen na hun race rede-
lijk zwart van de bagger uit het wa-
ter vandaan. De watertemperatuur 
lag om en nabij de 18 graden en tot 
een uur of drie bleef het droog. Lau-
ra Staal was de enige Oceanees die 
in actie kwam. Ze begon met de een 
kilometer vrije slag masters en werd 
daar overtuigend eerste in 14.37. 
Twee jaar geleden liep Laura bij een 
open water wedstrijd een nare bles-
sure op tijdens de schoolslag aan 
haar vinger en vorig seizoen durf-
de ze het ook niet aan om wederom 
op deze afstand te starten, maar voor 
dit jaar was het doel om het weer te 
gaan proberen. Ze begon met de een 
kilometer schoolslag en het resultaat 
was er meteen, de tijd 19.18 was met-
een goed voor de eerste plaats in de 
40+ categorie. Een mooie weekend 
met fantastische resultaten. Komend 
weekend staan Oss en Sluis in de 
agenda’s van de open water zwem-
mers. 

Westeinder Water Week:
Drakenzeilers op de Poel
Aalsmeer - Met een sterke deelna-
me van kampioenen uit diverse zeil-
klassen gaan de Drakenzeilers vrij-
dag 3en zaterdagmiddag 4 juli zei-
len om de Gaastra Cup op de West-
einderplassen. Er komen teams uit 
Aalsmeer, Muiden, Reeuwijk en 
Alkmaar en organisator ‘Westein-
der Zeilwedstrijden’ neemt deel 
aan de race. Geprobeerd gaat wor-
den om de baan zo dicht mogelijk 
bij de grote tent op het Surfeiland 

te leggen. Vermoedelijk staat er wei-
nig wind en gaat dit voor de startlijn 
of de bovenboei goed lukken. “We 
gaan ervoor”, zegt Jan Bakker. “Ple-
zier voor de zeilers en de toeschou-
wers op het water in de volgboten 
en kijkers op de wal. Alleen al de 
Draak op zich is een lust om naar te 
kijken.” De bedoeling is om korte ra-
ces van circa 30 minuten te zeilen. 
De eerste start is zowel vrijdag als 
zaterdag om14.00 uur.

Vinzwemmers Oceanus zeer 
succesvol op NK in Eindhoven
Aalsmeer - Op 20 en 21 juni was het 
weer tijd voor de Nederlands Kam-
pioenschappen vinzwemmen. Deze 
prachtige sport is in opkomst. Dat 
was te merken aan de vele inschrij-
vingen van zowel Nederlandse als 
Duitse en Franse teams. De laatst-
genoemden zwemmen niet voor 
medailles, maar om bijvoorbeeld li-
mieten te halen voor Europese wed-
strijden. Het team van Oceanus ver-
trok al vrijdag naar een hotel in de 
buurt van de zwemhal in Eindhoven 
om zich daar rustig voor te berei-
den op een heel weekend knallen! 
En dat deden ze. Ieder kwam uit in 
de eigen leeftijdscategorie. Er werd 
gezwommen door Linn Arendse uit 
Aalsmeer, ze was goed voor 7 gou-
den medailles, 1 zilver en 1 brons. 
Ze zwom in totaal 9 afstanden en 
ook nog 2 estafettes. Alle afstanden 
dus een medaille. De mooiste over-
winning was voor haar toch wel de 
100 meter met vin, ze zwom hem in 
53.08. en was erg blij. Yvanka Ashby 
uit Amstelhoek zwom ook een zeer 
sterk toernooi en behaalde uit haar 

9 afstanden 1 gouden medaille, 2 
zilveren en 1 bronzen! Super knap. 
Yvanka kwam na een aantal maan-
den individueel getraind te hebben 
voor het eerst uit op de 1500 me-
ter met vin. Super zwaar en een ech-
te uitputtingsslag. Ze zwom deze af-
stand in een tijd van 19.25.99. Dit 
was genoeg voor een welverdiende 
gouden plak! Wat spannend om te 
zien hoe een lange afstand verloopt. 
Ook Yvanka zwom mee met de es-
tafette. Eline Hoogduijn uit Uithoorn 
beleefde ook een prima toernooi, ze 
kwam uit op 8 afstanden en zwom 
uiteraard de estafette. De inzet van 
Eline was helemaal in orde en dat 
bleek ook wel uit haar tijden die ze 
allemaal wist te verbeteren. Bijzon-
der goed zwom ze de 100 meter met 
vin. Ze wist hier een tijd neer te zet-
ten van 56.75. Super snel. De esta-
fette zwemt Eline ook erg graag en 
ze was dan ook blij dat ze met het 
team de derde plaats wist te beha-
len. Cassey Glebbeek uit Aalsmeer 
had zich vanwege een langdurige 
blessure ingeschreven voor 1 af-

stand. Dit was de 100 meter met vin. 
Ze zwom deze in een keurige tijd 
van 59.77. Erg knap omdat ze niet 
voluit kon trainen. De estafette 
heeft ze ook mee kunnen zwem-
men. Dus ook de derde plaats van 
deze afstand is aan haar te dan-
ken. De meiden die meer afstan-
den zwemmen zijn altijd blij met 
Cassey, ze helpt bijvoorbeeld bij het 
vlaggen op de lange afstanden. Op 
deze manier kun je je als zwem-
mer niet vergissen in het aantal ge-
zwommen banen. Liam Glebbeek 
uit Aalsmeer heeft zich ook weer in 
de kijker gezwommen met het be-
halen van 7 gouden medailles. Op al 
zijn gezwommen afstanden had hij 
het hoogst haalbare resultaat! Top 
gedaan. Hij zwom de 50 meter met 
vin in een daverende tijd van 22.70. 
Hij kan terug kijken op een prachti-
ge prestatie. Michel van Langeraad 
uit Aalsmeer is de steun en toever-
laat van de andere teamleden. Als 
er iets niet in orde is met het mate-
riaal lost hij het op en als de span-

ning of vermoeidheid toeslaat helpt 
hij de zwemmers er weer overheen. 
Mooi om te zien. Michel zwom zelf 
ook nog een prachtige 100 meter 
met vin, goed voor een bronzen me-
daille. Prima gedaan! 

Deze mooie resultaten zouden na-
tuurlijk nooit tot stand gekomen zijn 
zonder de inzet van de trainsters 
Brenda van Langeraad en Karin van 
Oostveen. Ze trainen met het team 
gedurende het hele jaar op zater-
dag van 13.00 tot 14.30 uur. De laat-
ste maanden voor het NK worden 
hier de dinsdagen aan toegevoegd. 
Dat het team erg blij is met Brenda 
en Karin blijkt wel uit het plezier tij-
dens de trainingen en wedstrijden. 
Er wordt veel gelachen met elkaar, 
waardoor het sportieve doel op een 
leuke manier behaald wordt! Zon-
dag ging iedereen weer met een 
voldaan gevoel naar huis, allen er 
van overtuigd om voor het volgend 
NK minstens weer zo hard te gaan 
trainen!

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Moonlight zwemmen in 
het Oosterbad vrijdag
Aalsmeer - Afgelopen maandag 29 
juni is in Het Oosterbad de Zwem-
4daagse van start gegaan voor ie-
dereen met een diploma. Kinde-
ren tot 12 jaar zwemmen vier dagen 
lang dagelijks 4 x 250 meter en jon-
geren vanaf 12 jaar en volwassenen 
4 x 500 meter, oftewel 5 of 10 lan-
ge banen. De Zwem4daagse eindigt 
op vrijdag 3 juli. Er wordt tijdens de 
Zwem4daagse weer van alles ge-
organiseerd door het Oosterbad-

team, Zo is gisteren, woensdagmid-
dag 1 juli, een gezellige kindermid-
dag gehouden met allerlei spulletjes 
bij en in het water. 
En aanstaande vrijdag 3 juli staat 
moonlight zwemmen op het pro-
gramma. Van 20.00 tot 00.00 uur 
mag gezwommen worden in het na-
tuurbad aan de Mr. Jac. Takkade 1. 
Kijk voor meer informatie en al het 
actuele nieuws op de website www.
hetoosterbad.nl
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