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Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Centrum Visie: Hoe dorp
aantrekkelijk(er) maken?
Aalsmeer - Een interessante avond
over de visie van het Centrum vond
afgelopen maandag 4 juli plaats in
de raadskelder van het gemeentehuis. De opkomst was goed en gemêleerd. Zowel bewoners als ondernemers waren op de bijeenkomst afgekomen. Om het Centrum levendiger en vitaler te maken en te houden, zijn maatregelen nodig. Begrijpelijk was het belangrijkste onderwerp van gesprek het winkelgebied.
En dan vooral de Zijdstraat, want
de gemeente ziet dit als toekomstige hoofdwinkelstraat. De bestuurders willen het kerngebied kleiner
maken en manen voorzichtigheid bij
uitbreiden van het winkelbestand.
Sterker nog, in de visie is opgenomen dat in panden buiten het compacte kernwinkelgebied geen nieuwe detailhandel wordt toegestaan.
De bestaande detailhandel behoudt
haar verkregen recht, maar dit recht
vervalt wanneer de winkel stopt en
op de betreffende plek binnen 1 jaar
geen nieuwe onderneming is gestart.

Airco-serVice

Verdere achteruitgang
Hier zijn uiteraard ondernemers in
omliggende straten het niet mee
eens. Zij pleiten, net als een groot
aantal aanwezige bewoners, juist
voor reuring in het totale centrumgebied. Deze detailhandel buiten de
hoofdwinkelstraat geeft de mogelijkheid om langer te verblijven, om
op ontdekking te gaan in het Centrum met ook veel monumentale panden. “De slijter uit de Dorpsstraat krijg je nooit in de Zijdstraat”,
aldus een van de ondernemers. “Die
wil juist parkeerplaatsen voor de
deur.” Ook eigenaar Leen Mulder
van de muziekwinkel in de Schoolstraat is furieus over deze mogelijke beperking. “Onze bestuurders
hebben weer iets nieuws bedacht
om Aalsmeer verder in een economisch dal te storten. Deze bemoeizucht van de gemeente leidt alleen
tot verdere achteruitgang.”

GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

Meer daghoreca
Natuurlijk was er volop aandacht
voor de leegstand en wat hier vooral
de oorzaak van is. De woorden ‘hoge
huren’ zijn niet gevallen, maar misschien stiekem wel gedacht. In de

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

www.pietdupau.nl

ADVERTEREN?

visie stelt de gemeente dat de Zijdstraat een naar binnen gekeerd winkelgebied is en dus lastig te vinden
voor onbekenden en nieuwe bezoekers. Er zouden heldere routes gemaakt moeten worden en een duidelijke bebording op alle toegangswegen én vanaf het water. Er kwamen overigens legio ideeën om de
winkelstraten en -pleinen zichtbaarder met elkaar te verbinden en
nieuw elan te geven, want de Zijdstraat oogt gedateerd, is geen aantrekkelijk verblijfsgebied. De bestrating is een rommeltje, de zwarte tegels glad na regen, de lantaarnpalen
staan scheef en er is geen eenheid
qua bankjes en vuilnisbakken.
Meer investeren in daghoreca heeft
ook volop de aandacht. Het Molenplein lijkt in deze de plek bij uitstek. Wie durft? Wel apart om te horen trouwens dat Bertram aan de
Punterweg een aanvraag ingediend
heeft voor het realiseren van een
terras, maar hier nog steeds geen
vergunning voor gekregen heeft.
Ook werd aangegeven dat meer
groen de winkelstraat zeker veel
aantrekkelijker zal maken. Het door
Groei & Bloei ingerichte Molenplein
tijdens het Flower Festival heeft veel
bewondering geoogst. Maak van
Aalsmeer ook echt bloemendorp
aan het water.
Betaald parkeren
Er is uiteraard niet alleen gepraat
over de Zijdstraat, want zoals een
bewoner opmerkte: “Het Centrum
is meer dan alleen de Zijdstraat.” In
groepen is gepraat over verkeer en
bereikbaarheid, economie en planologie en verblijf en aantrekkingskracht. Betaald parkeren werd voorzichtig geopperd en hier kwamen
felle reacties op. Unaniem overigens: Onwenselijk! Bekend is dat de
parkeerdruk in het Centrum hoog is,
maar publiek laten betalen vonden
nagenoeg alle aanwezigen een heel
slecht idee. “Gratis parkeren is juist
de grootste kracht van Aalsmeer.”
En: “Het zou een overweging zijn om
als winkel het dorp te verlaten.” Ook
“Onbespreekbaar.“ Er werd goed
meegedacht om de parkeerdruk op
een andere manier te verlagen. Een
betere parkeerroute, medewerkers
van ondernemers laten parkeren te-

Het benzinestation van de Shell aan de kant van het Centrum langs de Burgemeester Kasteleinweg wordt ontmanteld. Tijdens de informatieavond kwam
de vraag of er nu de mogelijkheid is om de Weteringstraat door te trekken?
Volgens een inwoner zou het wel kunnen, maar vooralsnog is deze ‘aftakking’
niet in de visie opgenomen.

gen een (laag) tarief in de garage
van Studio’s Aalsmeer (in plaats van
nu het gebruik voor Schiphol parkeren), ook blauwe zone op het Drie
Kolommenplein en uitbreiding van
het gebruik van de parkeerschijf tot
middernacht. De komst van de Lidl
kan in deze een positief effect hebben. Er komen ongeveer 100 parkeerplaatsen bij, maar of deze ook
openbaar worden? Hier gaf wethouder Gertjan van der Hoeven aan zich
wel hard voor te zullen gaan maken.
Uniformiteit belangrijk
Het idee om de Punterstraat af te
sluiten stuitte op verzet. Is men niet
zo’n dertig jaar bezig geweest om
deze doorsteek te krijgen? Bovendien zou de druk op de Dorpsstraat
erg hoog komen te liggen. Wellicht
is eenrichtingsverkeer in de Punterstraat maken wel een optie, net als
gepleit wordt om dit in te voeren in
de Seringenstraat, mits een goede
(parkeer)route wordt gerealiseerd.
Samenhang vonden alle aanwezigen belangrijk en jammer in deze is
dan wel dat de Centrumvisie exclusief het Raadhuisplein en de invulling van het voormalige postkantoor
aan de Stationsweg is. Ook dit gebied maakt wezenlijk onderdeel uit
van het winkelgebied. Min of meer
kwam de toezegging dat deze projecten wel op elkaar afgestemd
gaan worden. Uniformiteit is belangrijk, aldus de aanwezigen.
Bruggen en wandelroute
Leuke ideeën tot slot: De drie pleinen met elkaar met bruggen verbinden en een wandelroute langs alle winkels en monumenten creëren!
De avond was eigenlijk te kort om
een ‘goed gesprek’ te hebben. Geopperd werd om een vervolgavond
te houden. Hopelijk gaat hier gehoor aan gegeven worden door of
de gemeente of door ondernemersvereniging Meer Aalsmeer of samen. Reageren op de Centrum Visie
kan nog tot 12 augustus. Het concept gaat naar aanleiding van opmerkingen en suggesties, als interessant en mogelijk, aangepast worden. De visie is in te zien in het gemeentehuis en te lezen op de website van de gemeente. Volgens planning volgt in september presentatie van de definitieve versie, derde week van september bespreking
in het college van burgemeester en
wethouders en behandeling met de
fracties in commissieverband in oktober.
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Geen krant?

0251-674433

Vernielingen aan
De Schakel
Aalsmeer - Onbekenden hebben
in de avond of nacht van woensdag
29 juni diverse vernielingen verricht
aan gebouw De Schakel in de Cyclamenstraat. Er zijn enkele ramen
ingegooid. Het gebouw staat, net
als de kerk, al enkele jaren leeg.
Toch is het natuurlijk niet de bedoeling dat leegstaande gebouwen kapotgemaakt worden. De buurtregisseur gaat maatregelen nemen.

Gezocht
logistiek
leidinggevende
Het een
beste
personeel
op de juiste
beste personeel op de juiste
voor Het
de nacht!

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g
u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

plek
plek

www.antennagroep.nl
www.antennagroep.nl

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.

Ontvang €10,korting op
iedere Hankook
band

Benieuwd naar de scherpe prijs voor jouw auto?
Ga nu naar www.profile.nl/hankook of bel ons!

Actie is geldig t/m 21 augustus 2016 en niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.

Meer groen, start daghoreca, maak parkeerroute

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21
www.profile.nl/aalsmeer

Nacht van zaterdag op zondag

6 Stoelen gestolen vanaf
terras café Joppe
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 juli zijn liefst zes
stoelen ontvreemd vanaf het terras
van café Joppe in de Weteringstraat
in het Centrum. De diefstal heeft
vanaf ongeveer één uur à half twee
plaatsgevonden. Gedacht wordt aan
een actie van meerdere bezoekers
aan het dorp, aangezien het voor
één of twee personen onmogelijk
is om er met zes stoelen vandoor
te gaan. Eigenaar Jan van Schuppen hoopt dat het een ‘geintje’ is
geweest en dat de stoelen teruggebracht en weer neergezet worden. “Je kunt ze gewoon weer neerzetten waar jullie ze gepakt hebben.

Herenfiets uit
tuin gestolen
Aalsmeer - Tussen vrijdag 1 en
zondag 3 juli is uit een tuin in de
Weteringstraat een fiets gestolen.
Het betreft een zwarte herenfiets
van het merk Gazelle. Het serienummer eindigt op 534.

Volgende keer even vragen van tevoren. Dan hoef ik dit niet op deze
manier te vragen”, aldus geschreven
op facebook.
Wie weet wie er met de stoelen vandoor is gegaan en waar de terrasstoelen gebleven zijn? Mogelijk zijn
er omwonenden die meer informatie
kunnen geven. Alle tips zijn welkom.
Het is tot slot een behoorlijke kostenpost. Contact opnemen met Joppe kan via twitter, facebook of bel
0297-322949.

02 Nieuwe Meerbode

• 7 juli 2016

INFORMATIEF

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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DaarOM
Door Willem Nijkerk

Zonnebloem Kudelstaart
naar duinen in Schoorl
Kudelstaart - Het is woensdag 29 juni rond half 9 in de ochtend als de eerste gasten en vrijwilligers zich melden op het kerkplein in Kudelstaart. Het is koel en
winderig, maar het belooft een fijne dag te worden. Chauffeur Martin is samen met enkele vrijwilligers
al bezig de rollators en een rolstoel
in te laden. De gasten worden hartelijk verwelkomd door de vrijwilligers. Rond 9 uur vetrekt de bus
richting Schoorl. Onderweg worden de laatste nieuwtjes door de
gasten gedeeld. Rond half 11 arriveert de groep in Camperduin bij
Schoorl, alwaar in restaurant Struin
de ontvangst is met koffie en heerlijke zelfgemaakte appeltaart. Rond
half 12 worden er twee groepen gevormd. De eerste groep maakt nu
een tour door de duinen met de
‘Zonnetrein’. De tweede groep zal de
tour maken na de lunch. Onderweg
met de Zonnetrein vertelt de gids
veel wetenswaardigheden over de
Schoorlse Duinen. Bijvoorbeeld dat
deze de breedste en hoogste duinen
van de Nederlandse kust zijn. Rond

half 1 arriveert de groep weer bij het
restaurant, alwaar gezamenlijk de
lunch wordt gebruikt. Het ziet er allemaal heerlijk uit. Hierna vertrekt
de tweede groep voor de tour door
de duinen. In het restaurant wordt
er gezellig bijgepraat. Een paar gasten met begeleiders maken een
heerlijk wandelingetje buiten in het
zonnetje op de boulevard. Op het
terras is het tevens ook goed toeven. Rond een uur of 3 wordt er nog
een wijntje of frisdrank genuttigd.
Het wordt tijd om afscheid te nemen
van de kust. Martin de chauffeur en
de vrijwilligers zijn al weer druk in
touw om de gasten te begeleiden
naar de bus. Na een voorspoedige
terugreis met enig oponthoud arriveert de bus weer in Kudelstaart, alwaar de ophalers de groep verwelkomen. Het was een mooie en fijne dag, waarvan eenieder heeft genoten. Draagt u/jij De Zonnebloem
afdeling Kudelstaart ook een warm
hart toe? Meer informatie en aanmelden als vrijwilliger kan bij Els
Schaefers, via e.schaefers@kabelfoon.nl of bel 0297–342414.

Rode Kruis dankt gulle
gevers en collectanten
Aalsmeer - De collecte voor het
Rode Kruis Aalsmeer en Kudelstaart
heeft maar liefst 5.997,30 euro opgeleverd. In de week van 19 tot en
met 25 juni gingen 66 collectanten
langs de deuren in Aalsmeer en Kudelstaart. Ondanks het herfstachtige weer in de collecteweek is er
weer een prima resultaat bereikt.
Collecte coördinator Judith Noordam: “Ik ben er trots op dat we met
een harde kern van collectanten in
Aalsmeer en Kudelstaart deze collecte tot een succes hebben kunnen
maken. We hebben wel wat wijken
en straten laten liggen, omdat we
op dit moment niet voldoende mankracht hebben. We zijn dus op zoek
naar meer collectanten voor 2017!”

COLOFON

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
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Opgeven kan via rodekruis@gmail.
com.
De opbrengst is dit jaar onder andere bestemd voor onderhoud aan de
Rode Kruisboot. Deze snelle interventieboot biedt hulp bij calamiteiten op de Westeinderplassen en bij
verschillende evenementen in de regio. Naast de Rode Kruisboot wordt
het geld ook besteed aan (aangepaste) vakanties, welfare, het rolstoelfietsen en natuurlijk jongerenactiviteiten bij de Pramenrace, disco’s met en voor Ons Tweede Huis.
De collectant gemist? Uw zeer gewaardeerde gift kunt u overmaken
op bankrekeningnummer: NL66
RABO 0152 9465 27 ten name van
Rode Kruis, Aalsmeer

Van wie is deze
lieve poes?
Aalsmeer - Al enige tijd loopt deze lieve poes rond op het tweede gedeelte van de Aalsmeerderweg (richting Amstelveen). Het dier
is zwart met bruin en grijs en heeft
witte pootjes, een witte bef en een
witte neus. Bewoners geven hem
eten, maar denken dat er zeker iemand in Aalsmeer of Kudelstaart
is, die deze lieverd mist. Weer in de
armen sluiten kan na bellen naar
06-22754064.

Opbrengst Maag
Lever Stichting
Aalsmeer - In de week van 13 tot
en met 18 juni is de collecte van de
Maag Lever Darm Stichting gehouden. Dat deden zij door iedere dag
het Maag Lever Darm Alarm te laten
‘klinken’ langs de deuren – om aandacht te vragen voor de 60 mensen
die iedere dag te horen krijgen dat
ze een vorm van kanker hebben in
het spijsverteringskanaal. In Rijsenhout is 710,31 euro opgehaald en
in Aalsmeer 2002,18 euro. Met het
geld redt de stichting levens, door
meer onderzoek mogelijk te maken
voor de in totaal 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. De Maag Lever Darm Stichting steunt baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken naar verschillende vormen van
kanker in het spijsverteringskanaal,
zoals darmkanker, alvleesklierkanker en slokdarmkanker. Maar ook
naar chronische buikziekten als de
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
De collectant gemist? Doneren kan
alsnog via www.mlds.nl of sms BUIK
naar 4333 en doneer automatisch 3
euro. Nieuwe collectanten zijn meer
dan welkom en kunnen zich melden
bij Bianca Boer via 06-22345282
voor Aalsmeer en voor Rijsenhout bij
Yvonne Capiteijns via 06-51127622.

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Hoe treedt het OM op tegen
voetbalhooligans?
Het EK is in volle gang. Hoewel
‘we’ zelf niet meedoen, moedigen
bij iedere wedstrijd miljoenen enthousiaste voetbalfans hun land
aan – thuis, in de kroeg, of in het
stadion. Maar voetbal brengt niet
alleen gezellige wedstrijden mee:
denk aan de rellen in Marseille,
Nice en Lille afgelopen maand.
Ook in Nederland hebben we bij
voetbalwedstrijden regelmatig te
maken met voetbalhooligans: in
het afgelopen voetbalseizoen zijn
landelijk 808 strafbare feiten binnen het betaald voetbal geregistreerd. Onder die strafbare feiten vallen onder meer het afsteken van vuurwerk, openlijke geweldpleging en het beledigen van
politieagenten.
Zulke incidenten spelen zich niet
alleen in en rond stadions, of bij
bepaalde wedstrijden af. Ook op
andere plaatsen en tijden merken we dat voetbalhooligans de
confrontatie opzoeken met andere hooligans of de politie. Daar
is niemand bij gebaat: de speler
niet, het team niet, en de supporter niet. We vinden dat een kleine groep overlastgevers niet de
sfeer voor de echte supporters
mag verpesten. Daarom maken
maakt het OM samen met de politie, de burgemeester, de voetbalclubs en de KNVB afspraken
om voetbalvandalisme en -geweld te voorkomen en aan te pakken, zoals het plaatsen van hekken in de stadions en het stilleggen van een wedstrijd bij (discriminerende) spreekkoren, maar
ook op overlast gerichte controles
door de politie aan de vooravond
van met name wedstrijden in Europees verband.
Het OM en de politie geven een
hoge prioriteit aan de opsporing
en vervolging van hooligans. Zo
worden voetbalhooligans zo snel
mogelijk vervolgd en bestraft, en
als het juridisch mogelijk is legt
de officier van justitie daarnaast
een stadionverbod op. De hooligan mag dan voor een bepaalde tijd geen wedstrijden van zijn

KERKDIENSTEN
Zondag 10 juli

Activiteitencommissie Oude Dorp

Gezamenlijk plaatgrillen
in overdekte binnentuin
Aalsmeer - Vrijdag 1 juli hebben
de oudere bewoners van de Rozen-,
Chrysanten- en Weteringstraat genoten van een zeer geslaagde ‘grill
maaltijd’ in de overdekte binnentuin. Na het welkomstdrankje met
stokbrood en kruidenboter hebben
42 bewoners gezellig gegeten van 6
soorten vlees met champignons, uien en diverse sauzen. De maaltijd
werd afgesloten met een door één
van de bewoners zelfgemaakte ‘Triffle’, wat zeer in de smaak viel. Deze
maaltijd werd georganiseerd door
de activiteitencommissie van de be-

woners ‘Oude Dorp’, die naast de
wekelijke spellenmiddag regelmatig activiteiten organiseert. Zo wordt
er binnenkort een ‘meezingmiddag’
gehouden en zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de Nationale Burendag. De gezamenlijke
maaltijd was zeker voor herhaling
vatbaar mede gezien de opmerkingen dat gezamenlijk eten veel fijner
is dan iedere dag alleen! De avond
werd afgesloten met een verloting
met mooie prijzen, waarbij de nummers verstopt zaten onder het dessert bakje.

Jubileumfeest en
afscheid Binding

pensioen gegaan. Dit heuglijke feit
hebben het bestuur en de collega’s
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is groots afscheid genomen van Clazien met mooie speeches en leuke cadeaus. Clazien kijkt
vast vol trots terug op een geweldige
avond. Niet meer als medewerkster,
maar als bezoeker zal Clazien zich
zeker regelmatig laten zien bij de
Binding en de Doopsgezinde kerk.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 1 juli heeft de Binding haar 45-jarig bestaan gevierd met het Bonte Binding
Bal. Het was ook de laatste werkdag
van medewerkster Clazien van Dam.
Zij is na 8 jaar trouwe dienst met

Foto: Loes van der Meer

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Jac. P. Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Babyoppas,
kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met
ds. D. v/d Wal en 18.30u. met ds.
M. Hogenbirk (in Lichtbaken).
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds.
Liesbet Geijlvoet. Collecte voor
Stuurgroep duurzame ontwikkeling. 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. M.
Vermeij. Afscheid KND.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
W.H.B. ten Voorde uit Almere.
Organist: M. Noordam. Om 17u.
kamp-uitzendingsdienst.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met
dhr. E. Kramer, Aalsmeer. Organist: H. van Noord.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

club bezoeken; ook geen uitwedstrijden. Bovendien mag de officier van justitie een meldplicht
opleggen. De hooligan moet zich
dan bij de politie melden op het
moment dat zijn club speelt. Ook
de burgemeester mag een stadionverbod opleggen.
Raakt een relschopper regelmatig
betrokken bij voetbalvandalisme
of -geweld, dan speelt de officier
van justitie deze informatie door
aan de KNVB. De KNVB verbiedt
hem de toegang te verbieden tot
alle stadions in Nederland. In ernstige gevallen duurt zo’n verbod
drie jaar. Ook komt het voor dat
stadionverboden worden gestapeld, dat wil zeggen dat iemand
meerdere stadionverboden opgelegd kan krijgen, met een totale duur van vele jaren. Het afgelopen seizoen legde de KNVB
890 stadionverboden op. Dat betekent niet dat de officier van justitie de zaak dan niet meer naar
de rechter brengt. De rechter kan
vervolgens een boete, taakstraf
of gevangenisstraf opleggen. Het
stadionverbod van de KNVB kan
gewoon naast de straf blijven bestaan.
In Amsterdam maken we de aanpak het komende seizoen nog intensiever. Dat doen we samen
met de burgemeester, de politie,
Ajax en zorginstanties. We willen
namelijk niet alleen de overlastgevers zo snel en passend mogelijk vervolgen en straffen, ook willen we deze personen persoonlijke hulp bieden om hun onderliggende problemen (zoals alcoholen drugsverslavingen, agressieproblemen) op te lossen. Op deze manier beogen we deze groep
voor de lange termijn buiten de
voetbalcriminaliteit te houden.
Zo kunnen de échte supporters
gewoon genieten van hun favoriete club, in een veilig stadion.
Tijdens de vakantieperiode zal er
geen column van Willem Nijkerk
verschijnen. De volgende column
verschijnt op 31 augustus.

Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling
in Engels. Spreker: Jan-Gerard
Dekkers. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. A.H.
Reitsema uit Lienden en 18.30u.
Rijsenhout zingt met ds. M. Hogenbirk. Gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. F. Praamsma uit Sappemeer.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Dienst o.l.v. parochianen m.m.v. dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 van september tot
en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag van september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
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Seniorenfilm ‘Das Weisse Band’

AGENDA

A Hologram for the King
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 8 juli presenteert Bioscoop Aalsmeer de film ‘A
Hologram for the King’. Ver weg van
huis, in een nieuwe nog onvoltooide
stad middenin de woestijn van Saudi Arabië wacht Amerikaanse zakenman Alan Clay (Tom Hanks) samen met enkele medewerkers van
een bedrijf dat gespecialiseerd is in
holografische presentaties dag na
dag op Koning Abdullah. Dit alles
om het beslag op zijn huis te voorkomen en de studie van zijn dochter
te kunnen bekostigen. Maar vooral
om maar ein-de-lijk iets geweldigs
te bereiken. Ondertussen beleeft hij
een onverwachte romance en ontdekt hij wat écht belangrijk is in het
leven. A Hologram For The King is
de verfilming van het gelijknamige boek van Dave Eggers (The Circle). De film begint vrijdag om 21.15
uur en wordt zondag 10 juli eveneens gedraaid vanaf 21.15 uur. De
film duurt 98 minuten.
‘Spotlight’
En vrijdag 8 juli draait in de bioscoop aan de Van Cleeffkade het indrukwekkende filmdrama ‘Spotlight’. In ’Spotlight’ stuit de journalistieke onderzoeksafdeling van The
Boston Globe op een zedenzaak
binnen de katholieke gemeenschap
die uiteindelijk één van de grootste schandalen uit de Amerikaanse geschiedenis werd. Met een sterrencast bestaande uit onder anderen Rachel McAdams, Liev Schrei-

ber, Mark Ruffalo, Michael Keaton
en Stanley Tucci. Vrijdag 8 en dinsdag 12 juli te zien om 20.00 uur. De
film duurt 128 minuten. Kijk voor het
uitgebreide filmaanbod op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten zijn te
reserveren via 0297-753700 of bioscoop@studiosaalsmeer.nl.
Dinsdagmiddagfilm senioren
Op dinsdag 12 juli wordt de briljante zwart-wit film ‘Das Weisse Band’
vertoond voor senioren in Bioscoop
Aalsmeer. Michael Haneke portretteert een Duits dorpje in 1913 en
gaat, zoals al zijn films, over emotionele en psychische onderdrukking.
In het dorpje Eichwald heeft een
kleine elite alle touwtjes in handen.
De boerenbevolking is voor werk afhankelijk van de baron, de dominee zorgt voor geestelijke discipline en de arts gaat over de gezondheid. In de opvoeding van kinderen
draait het om gehoorzaamheid en
discipline. Te laat thuiskomen wordt
door de dominee bestraft met tien
stokslagen. Ook moeten zijn kinderen rondlopen met een witte band
om de arm, zodat ze herinnerd worden aan hun bezoedeling van hun
onschuld. De nadruk op schuld en
boete leidt tot bizar gedrag. De film
begint om 13.30 uur. Verzamelen
vanaf 13.15 uur in de hal van Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. De kosten zijn 6,50 euro, inclusief een kopje koffie of thee met een
lekker koekje.

Kaarten voor discofeest snel bestellen

Ferry Maat weer in Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 7 juli, kunnen de kaarten
voor Ferry Maat in Aalsmeer besteld worden. Dit grote feest vindt
dit jaar plaats op zaterdag 8 oktober
in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De voorbereidingen zijn
al in volle gang, en de organisatie
is weer enorm enthousiast. Omdat
het de vijfde editie is zijn Kees, Marcel en Mike bezig met een topartiest! Uiteraard blijft dit tot de feest-

avond een verrassing. “Maar”, benadrukt Kees. “We gaan dit jaar extra
groot uitpakken.” Kaarten zijn alleen
te bestellen via de website www.ferrymaatinaalsmeer.nl en kunnen afgehaald worden bij Multi Supplies
in de F.A.Wentstraat, elke werkdag
tussen 16.00 en 18.00 uur. Er wordt
een mail verstuurd op het moment
dat de kaarten klaar liggen. Bestel
dus snel je kaarten voor dit fantastische feest, want op is op!

Zomeravondconcert Sursum
Corda bij het Middelpunt
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda sluit het seizoen af met
een aantal zomerconcerten. Vrijdag
8 juli is er vanaf 19.15 uur een buitenconcert bij buurthuis het Middelpunt in de Willhlminastraat in Oost.
Iedereen is van harte welkom. Er zijn
genoeg stoelen, dus kom er gezellig
bijzitten. De bezoekers kunnen luisteren naar een gevarieerd programma met muziek van Frozen tot de
Second Waltz. Als het slecht weer is
vindt het concert binnen plaats.
Zaterdag concert bij de molen
Zaterdag 9 juli speelt Sursum Corda op het plein bij korenmolen De
Leeuw in de Zijdstraat. Het concert
begint om 14.30 uur. Hopelijk is het

een mooie zomerse dag. Bij slecht
weer gaat dit concert niet door.
Nieuwe leden welkom
Buurthuis het Middelpunt is de vaste oefenruimte van de muziekvereniging. Iedere vrijdagavond wordt
er gerepeteerd vanaf acht uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Contact opnemen kan via de website www.sursum-corda-aalsmeer.
nl. Een tijdelijk lidmaatschap, om te
proberen, is ook mogelijk, er zijn diverse instrumenten beschikbaar. Na
de vakantie start de vereniging op
2 september met repeteren. In november zal worden deelgenomen
aan het Streekfestival in Bodegraven.

Rauwe vocalen, gitaar en mondharmonica

Bijzondere match in The
Shack zondagmiddag
Oude Meer - Zondag 10 juli staan
er drie voortreffelijke muzikanten in
The Shack, en bij mooi weer uiteraard op het gezellige terras aan het
water. Klaas en Sandra zijn in The
Shack bekend van die fantástische
band AJ Plug (voorheen AJ and
The Wildgrooves) en ook Kim Snelten is daar een graag geziene muzikant. De krachtige rauwe vocalen
van Sandra, het prachtige akoestische gitaarspel van Klaas, en één
van Nederlands beste mondharmonicaspelers Kim op de smoelenschaaf, zijn een geweldige match,
en dat gaan ze laten horen in een
bijzonder mooie akoestische setting
waarin vele bekende songs voorbij
komen uit verschillende genres.
Zorg dat je ze niet gaan missen.
The Shack is zondag geopend vanaf 15.00 uur, het optreden van A.J.

Watertoren open!
Aalsmeer - De watertoren aan de
Westeinderplassen is ook zondag
10 juli geopend van 13.00 tot 17.00

Super swingend weekend:

Jazz bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - De klankkleuren en
de perfect getimede arrangementen van Leo’s Drugstore, het virtuoze, bijna fanatiek swingende muzikale samenspel van As Good As It
Gets en de uitdagende avonturen
van de bezielende zangeres Colette
Wickenhagen en saxofonist Robbert
Tuinhof: het jazz-weekend 2016 op
de Nieuwe Meer was een muzikale belevenis zonder weerga. De drie
blaasinstrumenten van Leo’s Drugstore: trompet, saxofoon en trombone, in combinatie met vibrafoon,
geven de swingende zevenmansband een bijzondere eigen sound.
De band werd geboren achter de
drogisterij van pianist Leo de Boer
in Noorden. Na Leo’s dood zijn de
mannen doorgegaan; ze repeteren
nog elke week in een ruimte achter de drogisterij. Dat de band nog
steeds bestaat, is in niet geringe
mate te danken aan de unieke arrangementen van saxofonist André
van Willigenburg. En aan het speelplezier dat de mannen uitstralen.
Als het om speelplezier gaat, lijkt
het wel of trompettist Michael Varekamp en klarinettist Bernard Berkhout het hebben uitgevonden met
hun band As Good As It Gets. Zij
hebben de hele jazztraditie afgelopen zaterdag in hun spel opge-

nomen. Alle classics komen voorbij, van Sweet Sue (1928), Mood Indigo (1930) tot Caravan (1936) en
You’d Be So Nice To Come Home
To (1943); zelfs de Flintstones (‘een
nummer uit het Stenen Tijdperk,’
zei Michael) kreeg een razendsnelle uitvoering door Bernard. Wat hadden die muzikanten een lol. Het was
een feest dat tot na middernacht
duurde.
En het kon niet op. Zondagmiddag
zong Colette Wickenhagen met een
band die was bijeengebracht door
saxofonist Robbert Tuinhof. Het was
een ‘gelegenheidsband’ – maar wel
tussen aanhalingstekens, want het
klikte alsof ze al jaren elke dag samenspeelden. Terwijl ze elkaar een
jaar geleden hadden ontmoet! Colette gaf zich met hart en ziel over
aan de muziek – en haar begeleiders niet minder. Totale improvisatie – ‘zoals dat hoort in de jazz,’ zei
Colette – en zij gaf een diepere betekenis aan ‘It Don’t Mean A Thing
If It Ain’t Got That Swing’!
Het was een weekend waar iedereen blij van werd: muzikanten en
publiek. Het jazzweekend op de
Nieuwe Meer is een niet meer weg
te denken traditie geworden. Volgend jaar weer.
Pierre Tuning

Plug begint om 16.00 uur. De entree
is gratis.
Beastie Boys en Coolcast!
Vrijdag 15 juli: Beastie Boys undercover! Voordat deze undercoversessie
op het podium staat van de Zwarte
Cross, komen ze warm draaien in The
Shack. Fight For Your Right en No
Sleep Till Brooklyn komen onder andere voorbij in deze tribute met een
top line-up: Loek Hauwert, DJ Daan,
Frans Molenaar en Boris Manintveld.
En zondag 17 juli trakteert The Shack
op de Coolcast Band, een jaarlijks terugkerend muzikaal zomers feestje
met Hans millenaar, Piet van Leeuwen, Jack Muller en Rob Ruijter. Ook
alvast noteren: Zondag 24 juli komt
Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Overbeek optreden. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.
uur. Kom de trappen beklimmen
en genieten van het weidse uitzicht
over Aalsmeer en verre regio op 50
meter hoogte. Beklimming: 1 euro
voor kinderen en 2 euro volwassenen.

Muziek
8 en 9 juli:
* Zomerconcerten muziekvereniging Sursum Corda. Vrijdag vanaf
19.15u. bij ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat en zaterdag vanaf 14.30u.
bij molen De Leeuw, Zijdstraat.
Zondag 10 juli:
* Muzikaal feestje met rauwe vocalen, fantastisch gitaarspel en mondharmonica in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
Vrijdag 15 juli:
* Beasty Boys in The Shack, Oude
Meer vanaf 22u.
Zondag 17 juli:
* Feestje met Coolcast in The Shack,
Oude Meer vanaf 16u.
Films
Donderdag 7 juli:
* Disney´s animatiefilm ´Finding Dory’ dagelijks in Bioscoop Aalsmeer.
Nederlandstalig en in 2D en 3D.
Vrijdag 8 juli:
* Kinderfilm ‘Casper en Emma op
Safari’ in Bioscoop Aalsmeer om
15.15u. Ook zaterdag 9 en zondag
10 juli om 15.15u.
* Film ‘A Hologram for the King’ in
Bioscoop Aalsmeer vanaf 21.15u.
Ook zondag 10 juli om 21.15u.
* Film ‘Spotlight’ in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf 20u.
Ook dinsdag 12 juli vanaf 20u.
Dinsdag 12 juli:
* Senioren filmmiddag ‘Das Weisse
Band’ in Bioscoop Aalsmeer. Ontvangst 13u. Start 13.30u.
Exposities
Zaterdag 9 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open met exposities. Ook zondag. Praamplein.
Tot en met 8 juli:
* Expositie Fiep Westendorp bij Cultuurpunt in bieb, Marktstraat met
speurtocht en elke woensdag 1516u. voorlezen.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeter in gemeentehuis om 14.30u. Expositie
duurt tot en met 20 juli.
Tot en met 31 juli:
* Amazing Amateurs in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag

t/m zondag 14-17u.
Tot en met 18 september
* Start stock-expositie in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open zaterdag
en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders
Genootschap in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Diversen
Donderdag 7 juli:
* Fietsen met de OVAK. Start 13.30u.
bij parkeerterrein Zwembad, Dreef.
Zaterdag 9 juli:
* Open dag Molenstaete in Centrum. Appartement Molenpad 85
open van 10 tot 14u.
Zondag 10 juli:
* Watertoren langs Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Woensdag 13 juli:
* OVAK kaartmiddag in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* AVA baanloop op atletiekbaan,
Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 14 juli:
* Kaartmiddag voor ouderen in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Zondag 17 juli:
* ‘Daggie Varrah’ naar en door de
grachten van Amsterdam met SPIE.
Verzamelen om 10u. bij Pontweg.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 7 juli:
* Infomiddag ‘Moderne wijkverpleging’ in inloop Kudelstaart, Nobelhof 1 vanaf 14u. Start 14.30 uur.
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Vrijdag 8 juli:
* Documentaire ‘Mijn hoofd in jouw
handen’ over dementie in Inloopcentrum in Irene, Kanaalstraat van
14 tot 15.30u.
Maandag 11 juli:
* Meepraten over Oosteindedriehoek en Schinkeldijkje in burgerzaal, gemeentehuis, 19.30 tot 21u.
Woensdag 13 juli:
* Vergadering Wmo-raad in gemeentehuis vanaf 15u.
Donderdag 14 juli:
*
Netwerkbijeenkomst
Borrel
Aalsmeer in resto Flora Holland,
Legmeerdijk 313 vanaf 17u.
* Bijeenkomst OA over ‘Kansen
voor Aalsmeer op weg naar 2020’
in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a
19.30u. Open: 19u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Mondharmonica
‘Special 20’ €39,50
KOOPJE:

Blokfluit
‘Yamaha’ €10,-

AANBIEDING:

Western ‘Richwood’
(blues gitaar)

van €220,- voor €198,TIP:

Ook verhuur van
geluidsapparatuur

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

Kizomba Festival in Studio’s
Aalsmeer - Van 21 tot 23 oktober
wordt het Amsterdam Kizomba Festival gehouden in Studio’s Aalsmeer.
Dit driedaagse dansfestival bestaat
uit diverse dansworkshops, shows
en feesten die plaatsvinden in zes
verschillende ruimtes. De keus om
het Amsterdam Kizomba Festival in
Studio’s Aalsmeer te houden berustte op twee factoren. “Het grote
aantal ruimtes beschikbaar in één
pand, maar ook vanwege de goede mede- en samenwerking”, al-

dus Gulsen Alkan, organistor. Overdag vinden er workshops plaats in
Studio 5, Downtown, The Big Apple
en Hoek van Holland. ’s Avonds zijn
er feesten. Kizomba is een populaire dans die qua beweging lijkt op de
Tango, waarbij Afrikaanse invloeden
zichtbaar zijn, vandaar de bijnaam
‘Afrikaanse Tango’. De muziek is een
combinatie van Zouk en Afrikaanse
ritmes (Semba). Meer informatie en
tickets via www.amsterdamkizombafestival.com.

Alleen nog kaarten voor zondag!

Live registratie concert
André Rieu in bioscoop
Foto’s: Tom Kramer

Aalsmeer - Op zaterdag 23 juli
en zondagmiddag 24 juli om 16.00
uur vertoont Bioscoop Studio’s
Aalsmeer een live registratie van
Andre Rieu’s 2016 Maastricht Concert. Het concert wordt via de satelliet doorgezonden naar de bioscoopzaal (kleine zaal) in Aalsmeer.
André Rieu is één van de populairste artiesten ter wereld, bij miljoenen bekend als ‘de Koning van de
Waltz’. Zijn legendarische, jaarlijkse
concertreeks in Maastricht is dit jaar
wederom in de bioscoop te beleven,
met dit jaar zelfs een extra vertoning
op zondagmiddag. Het is alweer de
twaalfde keer dat het concert gehouden wordt op het meest romantische plein van Nederland, het Vrijthof in Maastricht. De zomeravondconcerten zijn elk jaar een grandioos spektakel vol prachtige muziek, humor, grote decors en lichten vuurwerkshows. Daarnaast ko-

men ook de nodige gastartiesten
voorbij. Dit jaar belooft het zelfs het
grootste, meest spectaculaire concert van André Rieu ooit te worden!
De sfeer op het stadsplein wordt nog
eens versterkt wordt door de enorme menigte en de vele restaurants
langs het plein. Zoals altijd wordt
André vergezeld door zijn beroemde Johann Strauss orkest, zijn sopraan, tenors en zeer speciale gasten. De Maastricht-concerten zijn
André’s meest populaire concerten
van het jaar. Zijn meest toegewijde
fans vliegen van over de hele wereld
naar Maastricht om dit ongelooflijke evenement live te zien. Het concert duurt ongeveer 3 uur en bevat
een pauze van 15 minuten. De toegang bedraagt 12,50 euro per persoon. Kaarten, alleen nog voor zondagmiddag (zaterdag uitverkocht)
zijn te reserveren via 0297-753700
en bioscoop@studiosaalsmeer.nl.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, 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 bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
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. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
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 bestuurssecretariaat. 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. Klik op het kopje
‘Bekendmakingen’ op de homepage van de gemeentelijke
website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u uitleg over hoe
u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar
deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per
thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuiZen? geef het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend
in de basisregistratie personen (brp)
besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Pawłowski

P.P.

09-01-1975 28-06-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook
stuurt u een kopie van het besluit mee.
ter inZagelegging ontWerpbestemmingsplan
‘partiele herZiening n201-Zone schipholparkeren’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend, dat met ingang van 8 juli 2016 tot en met 18 augustus 2016, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herziening N201- zone – Schipholparkeren met de bijbehorende stukken.
doelstelling
Het gebruik van gronden en gebouwen als perifere parkeervoorziening voor de luchthaven Schiphol is momenteel in
alle vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Aalsmeer uitgesloten, met uitzondering van het bestemmingsplan N201-zone. Deze partiele herziening van het bestemmingsplan N201 heeft dan ook als doel om het gebruik van
‘Schipholparkeren’ in enkele deelgebieden uit dit bestemmingsplan te sluiten, waardoor het gebruik van deze gronden in overeenstemming wordt gebracht met het ruimtelijk
beleid van de gemeente, zoals beschreven in de notitie “Beleidslijn Schipholparkeren”.
locatie
Het plangebied waarop deze partiële herziening betrekking
heeft ziet slechts op enkele deelgebieden uit het vigerende
bestemmingsplan N201. Het plangebied van het vigerende
bestemmingsplan N201-zone is de laatste jaren namelijk al
sterk in omvang afgenomen. Het plangebied voor deze herziening ziet daarmee op (delen van) de deelgebieden 2, 4,
6 en 8 van Greenpark Aalsmeer alsmede gronden voor de
bloemenveiling, voor zover gelegen buiten zone 3 van het
Luchthavenindelingsbesluit, zie de bij het bestemmingsplan
behorende verbeelding.
ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken vanaf 8 juli 2016 op de volgende
wijze voor een ieder ter inzage:
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- in papieren vorm bij de balie Bouwen en vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1.
Voor openingstijden zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
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indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden
gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan
‘partiele herziening N201-zone – Schipholparkeren’. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan
daarvoor contact opnemen met dhr. R. Frusch via telefoonnummer 0297-387575.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Legmeerdijk 342, 1431 GC (het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. kleinschalige detailhandel (brocanterie
aan huis)) (Z-2016/034743)
- Cyclamenstraat 39, 1431 RZ (het aanleggen van een inen uitrit) (Z-2016/034742)
- Punterstraat 8, 1431 CT (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het aanleggen van een terras aan de
voor- en zijgevel van de winkel) (Z-2016/035226)
- Kudelstaartseweg 165, 1433 GC (het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het omzetten naar algemene bedrijven bestemming) (Z-2016/035170)
- Praamplein, 1431 CV (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v het plaatsen van een tent voor de feestweek)
(Z-2016/034337)
- Mijnsherenweg 20 kwek., 1433 AS (het herbouwen van
een tuinbouwkas) (Z-2016/036116)
- Aalsmeerderweg naast 378, 1432 EE (het oprichten van
een woonhuis) (Z-2016/036160)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Kanaalstraat 32, 1431 BW (Z-2016/034354), het melden
mobiel breken bouw- en sloopafval
- Stommeerkade 18, 1431 EJ (Z-2016/034706), het melden
van brandveilig gebruik t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten
- Anjerlaan 18, 1431 TS (Z-2016/035282), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/034073),
activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf
- Wim Kan Dreef 4, 1433 HM (Z-2016/035148), activiteitenbesluit t.b.v. het plaatsen van lichtmasten en ledarmaturen tijdens de aanleg van het 2e kunstgrasveld
RKDES
rectificatie, aanvraag ontvangen
- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG (Z-2016/031289) (het
vergroten van het balkon en het uitbreiden van de woning aan de achterzijde). Toelichting: in de bekendmakingen van 16 juni jl. is een onvolledige omschrijving
van de werkzaamheden vermeld
- Helling 48, 1431 BT (Z-2016/033030) (het wijzigen van
de gevel aan de voorzijde van de woning). Toelichting:
in de bekendmakingen van 23 juni jl. is een onvolledige
omschrijving van de werkzaamheden vermeld
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Geraniumstraat 46, 1432 SR (Z-2016/016909), het oprichten van een garage en carport in de zijtuin. Verzonden: 30-06-2016
- Uiterweg 214 ( H 1009), 1431 AT (Z-2016/031664), het
verplaatsen blokhut van landje 504 naar 517. Verzonden:
01-07-2016
buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. 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:
- Tartinihof 20, 1431 ZT (Z-2016/023135) (het vergroten
van een balkon). Verzonden: 28-06-2016. Toelichting:
aanvraag buiten behandeling gesteld
beslistermijn verlengd
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/026193) (het plaatsen van een vaste terrasoverkapping over het
bestaande terras van het restaurant)
- Azaleastraat 24, 1431 SJ (Z-2016/021758) (het uitbreiden van de schuur aan de achterzijde)
geaccepteerde meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/033584) (Activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Bar Restaurant
De Praam)
- Kanaalstraat 32, 1431 BW (Z-2016/034354) (het melden
mobiel breken bouw- en sloopafval)
- Anjerlaan 18, 1431 TS (Z-2016/035282) (het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Corellihof 2, 1431 ZZ (Z-2016/034710) (het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
niet-geaccepteerde meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerkade 17 en 18, 1431 EJ (z-2016/032338) (het
melden van brandveilig gebruik t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten)

- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/031045) (Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Rustik
Aalsmeer)
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 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.
- Westeinderplassen (Z-2016/022423), Plaspop 2016 op
zaterdag 2 juli 2016, verleend 26 juni 2016
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Apollostraat 9-24 (Z-2016-031277), eten met bewoners
Apollostraat, ingetrokken 28 juni 2016
- Parkeerterrein De Dreef nabij zwembad De Waterlelie
(Z-2016/015434), kermis Aalsmeer, ingetrokken 23 juni
2016
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Dorpshaven-Zuid (Z-2016/033448), Buurtbarbecue op 15
juli 2016, melding akkoord 28 juni 2016
- Surfeiland (Z-2016/036564), afscheid klas 2B1 op 7 juli
2016, melding akkoord 5 juli 2016
- Ad Verschuerenplein (Z-2016/033999), Pleinconcert Flora op 4 juli 2016, melding akkoord 1 juli 2016
- Apollostraat 20-24 (Z-2016/035419), Straatfeest op 16
juli 2016, melding akkoord 5 juli 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ter inZage
t/m 22-07-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase
1’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
(met bijbehorende stukken)
t/m 22-07-16 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere
grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure)
t/m 04-08-16 De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bijbehorende stukken) m.b.t. Uiterweg 380 (het
verbouwen en vergroten van een woning)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bijbehorende stukken) m.b.t. Haya van Somerenstraat 35A (brandveilig gebruik t.b.v. BSO
Kudelstein)
t/m 18-08-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herziening N201-zone - Schipholparkeren met de
bijbehorende stukken.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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Huis aan huis voor KWF

Inloopcentrum voor ouderen

Aalsmeer zoekt wijkhoofd
en collectanten

Film over dementie tijdens
themamiddag in Irene
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 8
juli wordt de film ‘Mijn hoofd in jouw
handen’ getoond in het Inloopcentrum van zorgcentrum Aelsmeer.
De film gaat over beginnen dementie. Zolang mensen niemand kennen die hiermee te maken hebben,
houden zij zich hier niet mee bezig. Toch is de kans groot dat er op
enig moment iemand in de familie of
vriendenkring dement gaat worden.
Want het staat vast dat het aantal
dementerenden in rap tempo fors
toeneemt. Nu zijn er circa 250.000
dementerenden, in 2050 is dit aantal opgelopen naar 750.000. Hoe ga
je daar mee om, als een familielid
dementie krijgt? Blijf je zo lang mogelijk samen de dingen doen die je
allebei leuk vindt? Of trek je je te-

rug en laat je de zorg over aan professionals? ‘Mijn hoofd in jouw handen’ is een opgewekte documentaire over een zwaar onderwerp. In
de film worden vier hoofdpersonen
gevolgd in hun eigen omgeving. De
relationele aspecten bij beginnende
dementie worden belicht vanuit het
perspectief van iemand die de diagnose heeft, een mantelzorger en een
hulpverlener.
Op vrijdag 15 juli wordt het vervolg getoond ‘Ger, mijn hoofd in eigen hand’. Op 22 juli zal een documentaire over de ziekte van Parkinson getoond worden. Kom gerust op
de vrijdagmiddag thema filmmiddag. Van 14.00 tot 15.30 uur in Irene in de Kanaalstraat. Voor informatie: 06-22468574.

Uitbreiding hulpaanbod
via Aalsmeervoorelkaar
Aalsmeer - Aalsmeervoorelkaar,
de online marktplaats voor vrijwillige hulp, gaat het hulpaanbod uitbreiden: Naast het matchen van
vraag en aanbod van hulp via de
website, biedt Aalsmeervoorelkaar
nu ook hulp bij de boodschappen
en hulp bij vervoer. Hiervoor heeft
Aalsmeervoorelkaar een poule van
vrijwilligers opgezet.
Voor wie?
De hulp van deze vrijwilligers is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking uit Aalsmeer en Kudelstaart,

die geen beroep kunnen doen op iemand uit hun omgeving. Ook inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart
jonger dan 65 jaar kunnen een beroep doen op de hulp van Aalsmeervoorelkaar, wanneer zij worden verwezen door bijvoorbeeld het Sociaal
Team, Algemeen Maatschappelijk
Werk of een huisarts. Hulp-aanvragen kunnen gedaan worden tijdens
het telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur via 0297-347510. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeervoorelkaar.nl

Met workshops, schminken en disco

Benefietconcert voor Judith
Aalsmeer - Op zondag 10 juli organiseert World Peace Child in samenwerking met Skills 4 Kids een benefietconcert voor Judith in Centrum
Zonnewijzer in de Linnaeuslaan 2b.
De middag is van 14.00 tot 17.00 uur.
De kids van basisschool ‘t Startnest presenteren hun CD en geven
een optreden voor Judith. Ze hebben hier zes weken voor geoefend
en titel van het album is ‘De wereld
delen’. De opbrengsten van het Album gaan naar Stichting 100% Judith (judithwordtbeter.nl).
Er is een super kinderprogramma
in elkaar gezet waar iedereen aan
mee kan doen om dit evenement
tot een groot feest te maken. In de
mooi versierde grote danszaal kunnen kinderen drum, dans en zang
workshops volgen onder leiding
van choreografe en zangeres Renske Skills en muzikant Bas ten Hoor.
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Voor de ouders is er ook ruimte, tijd en sfeer om mee te doen of

even te genieten van biologische
koffie, thee, taartjes en tuin. Daarnaast zijn er ook pimp en schmink
workshops te volgen. En als iedereen is opgemaakt voor het feest,
dan volgt een knallend kinderdiscofeest met dj Joel ter afsluiting. Aanmelden kan via: info@worldpeacechild.com. De entree voor deze middag is 5 euro. De workshops kunnen
dan gratis gevolgd worden.

Drie jubilarissen bij Flora
Aalsmeer - Zondag 3 juli hield muziekvereniging Flora ter afsluiting
van het muzikale seizoen 2015/2016
haar jaarlijkse voorspeelmiddag. Tijdens deze middag, waarin jong en
oud van zich lieten horen voor veel
enthousiaste toehoorders, zijn een
drietal leden in het zonnetje gezet omdat zij een jubileum te vieren hadden. Benno Wolffensperger
ontving de zilveren speld van de Ko-

Ellen collecteert al jaren voor KWF.
“In 2001 kreeg mijn vader op 58-jarige leeftijd beenmergkanker. Dit heeft
een enorme impact gehad op ons
gezin.”

Donatie Schipholfonds
voor Scouting Tiflo

Voorkom hennepteelt in
woning of bedrijfspand!

van hennepteelt in het eigen pand.
Want wie een woning of bedrijf verhuurt, blijft verantwoordelijk voor
de invulling ervan. Als een plantage ontdekt wordt is niet alleen de
kweker zijn plantjes en apparatuur kwijt, maar loopt de verhuurder
kans om verantwoordelijk te worden
gesteld. Ook als de verhuurder nergens van af wist. De kosten kunnen
oplopen tot tienduizenden euro’s.
Denk hierbij aan ontmantelingskosten, energiekosten en overige schade aan een woning of bedrijf én verlies van huurinkomsten. De huurder
is meestal onvindbaar, zodat de verhuurder veelal voor de kosten opdraait. “Wietplantages in woningen
of bedrijfspanden kunnen leiden
tot overlast en zelfs levensgevaarlijke situaties”, aldus de gemeente in
het schrijven. “Brandgevaar vanwege illegale elektriciteitsaansluiting,
crimineel milieu in omgeving, elektrocutiegevaar, kans op legionellabestemming en overlast door gebruik en opslag van chemicaliën.”
Eigenaren van woningen en bedrijven worden aangeraden bij verhuur
regelmatig te gaan controleren.
“Eén keer per jaar is niet genoeg”,
zo stelt de gemeente. En: “Controleer iedere ruimte in de woning of
het bedrijf, want een kleine ruimte kan al winstgevend zijn.” De gemeente geeft in de folder ook tips
hoe een hennepplantage te herkennen is. Aan de buitenkant is meestal
niet te zien wat er gebeurt, maar beslagen of afgeplakte ramen, licht dat
op vreemde tijden brandt, een constant zoemend of ronkende geluid,
problemen met stroom en bewoners of gebruikers die zelden aanwezig zijn kunnen aanwijzingen zijn.
Wie een vermoeden heeft een hennepplantage in de buurt of eigen
pand te hebben wordt gevraagd dit
te melden bij de politie, ook bij twijfel, via 0900-8844 of anoniem 08007000. “Laten we samen werken aan
een veilige leefomgeving”, besluit
burgemeester Jeroen Nobel in het
begeleidend schrijven. Voor vragen kan contact opgenomen met de
gemeente via 0297-387575 of mail
naar hennep@aalsmeer.nl. Meer
informatie is te vinden op www.
aalsmeer.nl/hennep.

hoofd voor Aalsmeer Dorp/Centrum. Als wijkhoofd kom je in een
gespreid bedje, alle gegevens en
collectanten zijn opgenomen in het
digitale bestand. Jouw taak is om te
helpen de collectanten te voorzien
van de benodigde materialen en
contact houden met hen! Nog vragen of wil je jezelf aanmelden? Mail
dan naar info@kwfaalsmeer.nl, t.a.v.
Jacqueline Weijer. Je kunt ook via
kwf.nl/collecte reageren.

Veilige steiger kan gebouwd worden

Samenwerken aan veilig Aalsmeer

Aalsmeer - De misdaadmeter geeft
aan dat Aalsmeer een heel veilige
gemeente is, de veiligste zelfs in de
regio Amsterdam-Amstelland. Het
aantal woninginbraken is in 2015
afgenomen ten opzichte van vorig jaar, evenals diefstallen van auto’s en motoren. Ook zijn minder
zakkenrollers actief geweest, zijn
er minder vernielingen genoteerd
en zijn mishandeling en bedreiging minder vaak voor gekomen.
Het aantal straatroven is gelijk gebleven en, best opvallend, overvallen zijn met 300 procent gestegen.
Nou hoeft de schrik niet gelijk in de
benen te schieten, de telling is van
1 overval naar 4 overvallen. Minder
schokkend dan lijkt, dus. Het blijkt
rustig wonen in Aalsmeer.
Waar de gemeente wel in scoort is
kweken. En dan niet ‘gewoon’ rozen of gerbera’s, maar het verboden hennep. Er worden regelmatig
hennepkwekerijen in bedrijfspanden en zelfs woningen opgespoord
en daarna opgedoekt. De gemeente
heeft in deze sinds 2015 een nieuw
beleid geïntroduceerd. Als hennepteelt wordt ontdekt worden woningen en bedrijven op last van de burgemeester voor een bepaalde tijd
gesloten. “Door dit ingezette beleid
blijft het aantal constateringen van
hennepkwekerijen en dus ontruimingen door de politie en het sluiten van de desbetreffende ruimte
door de burgemeester ‘aan de orde van de dag’. De eerste raming
van de kosten zijn in 2015 ingeschat
op 5.000 euro per sluiting. Het betreft hier met name ambtelijke capaciteit. Inmiddels is er behoorlijke
ervaring binnen de ambtelijke organisatie opgedaan. Thans worden
de kosten ingeschat op gemiddeld
2.200 euro per sluiting. Uitgaande
van de huidige tendens van 18 sluitingen per jaar worden de kosten
op jaarbasis geraamd op 40.000 euro”, zo staat geschreven in de Lentenota 2016, die afgelopen maandag
6 juni is gepresenteerd. Deze kosten zijn niet alleen voor ontruiming,
maar ook om inwoners te ontraden
een hennepplantage te beginnen.
De gemeente heeft onlangs diverse
eigenaren van panden middels een
folder geattendeerd op de gevolgen

Aalsmeer - Voor de KWF-afdeling
Aalsmeer worden nog een aantal
collectanten gezocht voor het gebied Dorpshaven en een wijkhoofd
voor het Dorp/Centrum. Met slechts
een paar uurtjes tijd breng je als
collectant en wijkhoofd de dag dat
kanker wordt verslagen dichterbij.
De KWF-collecteweek is dit jaar van
5 tot en met 10 september.
Eén op de drie Nederlanders krijgt
kanker. KWF Kankerbestrijding
heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker.
Daarom financiert en faciliteert de
KWF wetenschappelijk onderzoek,
beïnvloed zij beleid en wordt kennis
over kanker gedeeld. KWF-afdeling
Aalsmeer helpt mee door geld in te
zamelen voor kankeronderzoek. Samen steeds dichter bij een wereld
komen waarin kanker geen dodelijke ziekte meer is. Tijdens de KWFcollecteweek zetten ruim 100.000
vrijwilligers door het hele land zich
in. Elke euro die de collectanten ophalen, draagt bij aan de missie van
KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. De collecteweek is dus van levensbelang.
Om zoveel mogelijk huishoudens te
kunnen bereiken, is KWF Aalsmeer
op zoek naar nieuwe collectanten
in de wijk Dorpshaven en een wijk-

ninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap. Gert Groeneveld
en Kees van Oorde kregen de vergulde speld met zirkonia’s opgespeld. Beiden zijn al liefst 60 jaar lid
van muziekvereniging Flora. De middag werd afgesloten met een heerlijke barbecue. De dirigent en muzikanten van Flora gaan nu van een
welverdiende vakantie genieten.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 1 juli hebben bestuursleden Monique
Hollenkamp en Rolf Groot van het
Schipholfonds een bedrag van bijna
64.000 euro uitgereikt aan organisaties actief op het gebied van sportief
bewegen in de omgeving van Schiphol. Het was de tweede uitreiking
van algemene donaties van 2016.
Uit Aalsmeer heeft Scouting Tiflo
Aalsmeer een donatie gekregen van
5.000 euro voor de bouw van een
nieuw vlot. Alle andere donaties zijn
vergeven aan sportclubs in de wijde regio.
Goede en veilige steiger
Bestuursleden van Tiflo over de uitreiking: “We hebben geld aangevraagd voor het vlot, een steiger aan
de Uiterweg waar de vletten aan liggen afgemeerd. Deze is zwaar aan
vervanging toe en hiervoor hebben we geld nodig. Het Schipholfonds honoreerde onze aanvraag
met een donatie en op 1 juli hebben we het toegekende bedrag ontvangen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Het bedrag zou tijdens
deze bijeenkomst bekend worden
gemaakt. Samen met de verkenners Joep Sparnaaij en Daan Kennedy zijn twee bestuursleden van

ons voor deze uitreiking naar het
Historisch Museum Haarlemmermeer gegaan. Na een heel interessante rondleiding met veel informatie over het ontstaan van de huidige Haarlemmermeer begon de bekendmaking en uitreiking. Wat een
ontzettend mooi bedrag van 5000
euro mochten wij ontvangen! Hiervoor kunnen we werkelijk een goede en veilige steiger bouwen! Schipholfonds, hierbij nogmaals hartelijk bedankt voor deze donatie namens alle waterscouts van de Tiflo,
de Verkenners en Gidsen.” Scouting
iets voor jou? Kijk dan voor meer informatie op www.tiflo.nl.
Betrokkenheid
Het Schipholfonds is in 1994 opgericht, op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, met als doel
de maatschappelijke betrokkenheid
van de luchthaven met de omgeving
tot uiting te brengen. Het fonds ontvangt jaarlijks een schenking van
de luchthaven. Het Schipholfonds
steunt projecten die als thema sportief bewegen hebben. Voor dit thema is gekozen omdat bewegen bij
uitstek mensen verbindt en bijdraagt aan goede gezondheid. Meer
informatie: www.schipholfonds.nl.

Joep Sparnaaij en Daan Kennedy met de cheque van het Schipholfonds.

Con Amore in ‘Aelsmeer’
Aalsmeer - Con Amore heeft haar
laatste repetitieavond voor de vakantie ‘buitenshuis’ gehouden. Dit
maal ging het koor op bezoek in het
zorgcentrum Aelsmeer. Met vijf en
dertig zangers verzorgde het koor
een leuke avond voor de bewoners.
Na een hartelijk welkom gingen de
heren van start met de gebruikelijke openingstune om daarna direct
in blokjes van drie muziekstukken in
dezelfde stijl ten gehore te brengen.
Geestelijke nummers als eerste,
daarna die nummers die iets met
Aalsmeer van doen hebben (de
bloemenliederen, het Dorp en de
Oude school) en toen was er koffie.

Na een kleine pauze vervolgde het
koor zijn programma met volksmuziek uit Schotland en Ierland. Daarna een reclamespotje voor iets wat
nog komen gaat, Italiaanse stukken voor het concert in het najaar.
De bewoners mochten ook mee zingen, maar lieten dit toch maar aan
het koor over.
Tot slot nog twee toppers en de afsluiting met een bloemetje voor de
dirigent en applaus voor het koor.
Al zal Con Amore in het zorgcentrum geen nieuwe leden vinden, het
is een dankbaar publiek en erg leuk
om deze mensen een leuke avond
te geven.

Lage alten welkom bij vrouwenkoor

Davanti zoekt versterking
Aalsmeer - Voor vrouwenensemble
Davanti uit Aalsmeer is de vakantie aangebroken. Het seizoen is gezellig afgesloten en er wordt vooruit
gewerkt en gekeken naar de optredens die in het verschiet liggen. In
oktober staat het Limburgs Koorfestival op het programma en al eerder,
op 24 september, zingt Davanti tijdens een lunchconcert in de Grote
of Sint-Bavokerk in Haarlem.

Davanti bestaat op dit moment uit
15 vrouwen en bij de lage alten is
nog versterking nodig. Het repertoire bestaat uit overwegend A-capella gezongen licht klassieke muziek. Muzikale uitdagingen worden niet geschuwd. Up tempo Japans, dromerig Zweeds, pittig Hongaars of het klassieke Latijn. Alle
muziek wordt in de oorspronkelijke taal en zonder bladmuziek uitge-

Rijsenhout zingt zondag
met Hugo van der Meij
Rijsenhot - Ook in de zomer zal er
weer een Rijsenhout zingt dienst
zijn. Deze keer op zondagavond 10
juli om 18.30 uur in het Lichtbaken
aan de Aalsmeerderweg.
Voorganger van de dienst is dominee Pim Hogenbirk. En het thema
voor de avond is ‘Ik wil zingen van
mijn Heiland’. Vele bekende nummers zullen gezongen worden, zowel opwekking, psalmen en gezangen. Dominee Hogenbirk zal een

korte overdenking houden. De muzikale begeleiding is dit keer in handen van Hugo van der Meij. Inmiddels geen onbekende meer in Rijsenhout. Hugo is pas 24 jaar, maar
nu al begeleider en dirigent van diverse koren uit verschillende plaatsen. Ook een muzikale improvisatie staat op het programma, dus zeker de moeite waard om op zondagavond 10 juli naar het Lichtbaken te
komen.

voerd. De stukken worden, waar gepast, door verschillende kooropstellingen en subtiele bewegingen hier
en daar een pietsie theatraal omlijst. Plezier in zingen staat voorop,
maar de passie voor muziek uit zich
ook in blijvend werken aan zuiverheid, techniek en balans. Door deze
aanpak, onder leiding van dirigente
Alice Roes, wist het koor hoge ogen
te gooien op diverse koren festivals.

Als dit je aanspreekt, je ervaring
hebt met zingen in een koor of
zanglessen gevolgd, neem dan eens
contact op. Er is altijd een mogelijkheid om vrijblijvend langs te komen
en kennis te maken. Op 30 augustus worden de repetities weer hervat. Davanti repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 in het
Dorpshuis Kudelstaart. Meer informatie op www.davanti.nl
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De Schijnwerper op...

Wandelroute Pelgrimspad
krijgt vijf kunstkasten

Bob van den Heuvel

“Werk, vrijwilligerswerk en
hobby’s lopen door elkaar”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. Vorige keer vertelde
Anna-Maria Mantel honderduit over
haar veelzijdige werk en vele hobby’s, deze maal is het de beurt aan
bloemenman Bob van den Heuvel.
Wie kent hem niet?
Wie ben je?
“Bob, zevenenvijftig. Ik woon vanaf de euro samen met Wilbert, dat
was in 2002. Hij heeft twee kinderen. Inmiddels midden twintigers,
Karlijn en Wilbert. We zijn nog geen
opa, maar hebben wel twee leuke
schoonkinderen. Een heel gezin. Het
klikte vanaf het begin.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren op de Hornweg tegenover De Boer Automaterialen.
Op mijn zesde zijn we verhuisd naar
Rijsenhout. Mijn vader had een rozenkwekerij en al die kwekers gingen destijds naar de Aarbergerweg.
Wij dus ook. Ik heb er mijn jeugd
doorgebracht. Ik ging naar de Emmanuelschool. Op mijn achttiende ging ik werken bij Til van der
Zwaard. Dat is een bloemenzaak in
Hoofddorp (Nu Fred Wurpel).”
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Om mijn levensloop te vervolgen;
rond mijn twintigste begon ik mijn
eigen bloemenzaak in de Weteringstraat. Boven de zaak was mijn woning. Ik heb daar tien jaar gezeten
totdat ik verhuisde met mijn winkel naar de Zijdstraat. Er staat nog

steeds ‘BOB’ op de gevel, maar Raymond zit daar al vanaf 2001. Ik werk
nu op freelancebasis voor een groot
rozenbedrijf als huisbloemist. Tijdens de vak tentoonstelling bijvoorbeeld. Ook doe ik bruidswerk, kistversiering en geef workshops. Vier
periodes per jaar; lente, zomer,
herfst en kerst, hier in onze ark. Dat
is altijd ontzettend gezellig. Groepen tot twintig mensen kunnen zich
hiervoor opgeven. Wilbert verzorgt
de innerlijke mens met een High
Wine. Daarin onderscheiden wij
ons echt van andere bloemenworkshops. Het kan ook ’s avonds. Ook
dan duikt Wilbert de keuken in voor
lekkere hapjes en drankjes. Ik krijg
wel eens de opmerking van klanten
(overigens uit heel het land) dat ze
niet voor mij en het bloemstuk komen, maar voor Wilbert! Haha.”

Wat zijn je hobby’s?
“Ik houd me bezig met divers vrijwilligerswerk. Theatervoorstellingen
van ‘Exclusief bij Bob & Gon’ bijvoorbeeld. Dat gaat gelukkig weer door
dit jaar bij Crown Theater Aalsmeer!
Daar ben ik best trots op en vereerd. Vanaf oktober barst het los in
de Club. En dan hebben we natuurlijk het Flowerfestival dat een aantal
weken geleden voor de derde keer
heeft plaatsgevonden. Constantijn
Hoffscholte is de bedenker, Ab Eigenhuis houdt zich hoofdzakelijk bezig met de zakelijke aspecten en ik
ben verantwoordelijk voor het artistieke gedeelte. Dat doe ik niet alleen! Mijn creatieve rechterhand is Ilse Keessen, Janna van Zon regelt de
kunst en Wilbert de muziek en uiter-

aard zijn er vele vrijwilligers die dit
festival wederom tot een groot succes maakten. Daar zijn we trots op.
Daarnaast hebben we ook nog een
clubje; Quo Vadis, dat heel veel omvat, maar de hoofdzakelijke hoofdmoot is om Aalsmeer beter op de
kaart te zetten.” Genoeg vrijwilligerswerk dus voor Bob. Is er dan nog wel
tijd voor hobby’s? “Jawel, ik ben gek
op varen, we hebben een boot. Ook
rijd ik graag motor. En hier aan het
water wonen is een hobby op zich.
Ik ken de Poel op mijn duimpje!” De
hobby die tevens ter sprake komt is
schilderen. Bob heeft een mooi atelier naast de ark. Tijdens de kunstroute kunt u zijn werk bewonderen
in de overwinteringskas bij de Historische tuin. Momenteel exposeert hij
met ‘Poelgezichten’ in Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart. “Ik heb les gehad
van Cathy Vermeulen en schilderde in het begin alleen poelgezichten.
Daarna veel ander werk. En nu ben ik
bezig met opnieuw een schilderij van
de Westeinderplas. Ik heb net een foto gemaakt van een geschikt beeld.
Het onderwerp hobby’s wordt wel
een flink stuk. Ik hou namelijk ook
nog van lekker uit eten gaan en heb
een leuk, breed, sociaal leven.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik vind Aalsmeer een mooi dorp
aan de Westeinderplassen. Met een
oud centrum en een grote sociale betrokkenheid. Er wordt van alles
georganiseerd.”
En wat zou je willen veranderen
in het dorp?
“We zijn op de goede weg, maar het

Aalsmeerse centrum mag beter. Er
komen gelukkig binnenkort winkels
bij. Het dorp moet weer gaan bloeien. Mijn wens is dat de gemeente
hierin investeert en meehelpt met
het opfleuren ervan. We zijn zelf bijvoorbeeld al bezig met de Kunstkast. Op het Praamplein bij de glasbak ben ik bezig geweest. Aalsmeer
moet weer gezellig worden!”
Wil je een leuke (of minder leuke)
ervaring met de lezer delen?
“Dan ga ik ruim dertig jaar terug.” zegt Bob. “Toen ik in 1980 in
Aalsmeer begon, het jaar dat Beatrix
koningin werd, toen was ik al uit de
kast en heb ik mij in de krant (ik geloof dat het de Aalsmeerder Courant was) voorgesteld als: ‘Hallo, ik
ben Bob en ik ben homoseksueel.
Dan weten jullie dat. En als jullie dat
een bezwaar vinden dan zie ik jullie níet in mijn winkel en leren jullie mij nooit kennen en ik jullie dus
ook niet.’ Vanaf dat moment ben ik
een bekend persoon in Aalsmeer.
Een gelovige Aalsmeerse man heeft
destijds gereageerd op dat stuk en
daar is een heftige discussie uit ontstaan dat ‘uitgevochten’ werd in die
krant. Hij zei namelijk dat hij geen
homoseksuele mensen kende hier.
Inmiddels, en dat is wel grappig om
te weten, is hij een goede vriend van
mij geworden. Het kan raar lopen.”
Bob staat binnenkort in het bekende homomagazine ‘Winq’. Bijgaande foto werd gemaakt in zijn atelier naast een net verkocht schilderij van hem zelf.
Door Miranda Gommans

Nieuw community art project: Aan tafel

Kleien met De Kunstploeg
Aalsmeer - De Kunstploeg heeft
een nieuw project bedacht in aanloop naar de Kunstroute in september. Na het ‘Veldboeket’ en ‘Het Selfie van Aalsmeer’ worden inwoners
uitgenodigd om aan tafel plaats te
nemen met zelfgemaakt voedsel
van klei. “Iedereen kan kleien”, zeggen de kunstenaars Karin Borgman
en Femke Kempkes. Beide dames
hebben al diverse lekkere hapjes
van klei bereid en hebben genoeg
ideeën om een goed gevulde tafel
te krijgen.
Een boterham met een gebakken eitje met kaas, een overheerlijke hamburger en een appelpunt
met veel slagroom zijn al gefabriceerd en gewerkt wordt aan rolletjes ham en een hutspotje met jus
en worst. Net als met de vorige twee
projecten worden scholen, ouderen en minder-validen bij het project betrokken. Al drie klassen van
twee scholen hebben zich opgegeven, maar Karin en Femke hopen
op meer deelname. De dames gaan
naar de scholen om samen met kinderen hun lievelingseten te kleien
en verzorgen hierbij direct een lesje kunstgeschiedenis met het thema eten als inspiratiebron. Wat oudere inwoners betreft is contact met
de OVAK en om ook mindervaliden

aan het kleien te zetten, is samenwerking met Ons Tweede Huis gezocht en gevonden.
‘Vrije kleiers’
De dames hopen dat ook inwoners
zich individueel aanmelden om deel
te nemen aan dit project dat een financiële bijdrage krijgt van de gemeente. Niet genoeg overigens om
alle kosten te dekken en daarom
wordt aan inwoners voor deelname 10 euro per persoon gevraagd.
De Kunstploeg hoopt dat veel ‘vrije
kleiers’ aan de slag willen, waardoor
aan de scholen, ouderen en mindervaliden het project een stuk goedkoper aangeboden kan worden.
Realistisch en fantasie
Alle ‘vrije kleiers’ krijgen een pak
klei mee naar huis en zes tubes verf
om hun lievelingseten een kleurtje te geven en dat hoeft niet perse de juiste kleuren te krijgen. Fantasie eten mag ook. “Een bord soep
met een vlieg er in of een roze pannenkoek”, geeft Karin als voorbeeld.
“Een blauwe appel of een grote
haaienvin op een bord”, vult Femke
aan. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer het eten presenteert
op een bordje uit eigen keuken. Alle
verschillende borden met een diver-

siteit aan eten worden geserveerd
op lange tafels tijdens de Kunstroute in de boomgaard aan de Uiterweg 185. Alle individuele kunstwerkjes van klei worden op deze manier één groot kunstwerk. De
makers zijn welkom deze dag, maar
uiteraard ook alle bezoekers aan de
Kunstroute.
Grote pan soep
Karin, Femke en projectleider Jan
Daalman vormen samen de basis
van De Kunstploeg. Ze zijn voornemens er een gezellig weekend van
te maken. Er wordt van alles gebrainstormd. Het idee van Femke
om zelf een grote pan soep te maken (echte, niet van klei) en iedere bezoeker een kom aan te bieden, lijkt het te gaan worden. “Het
past bij dit community art project”,
aldus de beeldend kunstenaar. Tijdens het interview weet Femke in
no-time een heerlijk borrelbord te
maken van klei. Karin is schilderes
en kleit ook eigenlijk nooit. Zij weet
eveneens een smakende stamppot
te creëren. Het benadrukt wat de
twee bij aanvang zeiden. “Iedereen
kan kleien. Het hoeft geen ingewikkelde maaltijd te worden. Het gaat
om het meedoen en plezier hebben
in kleien.”

Filmpjes en spreekuur
De ‘vrije kleiers’ kunnen overigens
rekenen op steun via internet en facebook. Er gaan filmpjes gemaakt
worden met instructies, hoe kleuren mengen en er zullen voorbeelden te zien zijn. Vorig jaar is dit bij
het project ‘een selfie maken’ ook
gedaan en deze filmpjes, gemaakt
door Jan, zijn goed bekeken. Vragen
kunnen gesteld worden tijdens het
spreekuur, dat ook weer gehouden
zal gaan worden. De ‘vrije kleiers’
hoeven overigens geen oven in huis
te nemen. De klei is binnen 24 uur
hard en kan dan beschilderd worden. En, is uw/jouw interesse gewekt? Geef je op en vertel ook over
het project aan anderen. “We hopen
op minimaal 250 deelnemers”, aldus
de dames en heer van de Kunstploeg. Voor opgave en informatie:
dekunstploeg@xs4all.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Op zaterdag 9 juli gaan
Aalsmeerse kunstenaars vijf elektriciteitskasten langs het Pelgrimspad beschilderen. Deze wandelroute loopt van Amsterdam naar België
en is 466 kilometer lang. De Kunstkast organisatie gaat de tien kilometer door Aalsmeer nog leuker maken
met schilderingen en gedichten. Het
Kunstkastproject wil de vaak saaie
kastjes die overal te vinden zijn mooi
maken. Vorig jaar werden al zes kasten op het Praamplein beschilderd.
Met behulp van de omwonenden,
kunstenaars, de gemeente Aalsmeer
en de bedrijven die eigenaar zijn van
de verschillende soorten kastjes.
Dichters en schilders
Als het niet regent komen er 9 juli vijf nieuwe kunstwerken bij. Deze
keer ook met medewerking van twee
dichters: Marcel Harting, voormalig
dorpsdichter van Aalsmeer, en Michelle De la Haye. Onder de schilders

zijn Peggy en Dave Moespot, Cathy
van der Meulen en Giovanni Margaroli. Vind je het leuk om de kunstenaars aan het werk te zien, kijk dan
op de Facebookpagina www.facebook.com/kunstkast voor de exacte
locaties en tijden.
Meer in de toekomst
Lex Berghuis van de Kunstkastorganisatie zegt over een mogelijk vervolg: “Er zijn nog veel meer kunstenaars en omwonenden die zich hebben aangemeld voor deelname. We
krijgen hele leuke reacties op onze
Facebookpagina. We werken daar
stap voor stap doorheen, iedereen
komt aan de beurt. Mensen kunnen zich ook nog steeds aanmelden. Als je er op gaat letten staan er
zo ontzettend veel kastjes. De eerstvolgende wordt waarschijnlijk Michael Glanz die een kastje op de Van
Cleeffkade voor zijn rekening gaat
nemen.”

Gestart is met het kunstkasten-project op het Praamplein.

Elke dag muziek op Radio Aalsmeer

Laatste gast in ‘Door de
Mangel’ voor zomerstop
Aalsmeer - De zomer is eindelijk gearriveerd en vele Aalsmeerders maken zich op voor de vakantie. Ook diverse programmamakers
van de lokale omroep gaan genieten van een welverdiende vakantie
of doen het even wat rustiger aan.
Zomerhits met Ron
Vrijdagavond om 21.00 uur is het
weer: ‘Ron’s Vrijdagavond Zomer Muziekcafé’. De beste, maar
ook de inmiddels vergeten, zomerhits uit de jaren tachtig en negentig, afgewisseld met de hits van nu.
Met ook de favoriete zomerhit van
een (on)bekende Aalsmeerder. Deze vrijdag de zomerhit van Stefan
Levarth, Sven Muller en Ruud Vismans. Luister mee op vrijdag van
21.00 tot 23.00 uur. Reageren is altijd leuk, dit kan via Twitter: @Vrij_
avondcafé of via de Facebookpagina van Vrijdagavondcafé. Tijdens de
uitzending is Ron ook bereikbaar via
0297-325858 of via studio@radioaalsmeer.nl
Echte Kudelstaarter
Afgelopen maandag ontvingen de
presentatoren Mylene en Elbert
Huijts van ‘Door de Mangel’ weer
een bijzondere gast in de studio.
Deze week was het Beatle Raadschelders dit plaats nam achter de
microfoon. De drie woorden die bij
de ras Kudelstaartser horen zijn positief, prater en organisator. Één van
de eerste vragen die broer en zus
Elbert en Mylène stelden, ging natuurlijk over zijn (bij)naam. Dat zijn
bijnaam Beatle van de Beatles komt
wilde hij wel vertellen, maar zijn
echte naam hield hij geheim. Gelukkig schoot een luisteraar te hulp
en belde zijn echte naam door. De
praatgrage Kudelstaarter gaat dit
najaar starten met een kroeg en

vertelde daar ronduit over in de uitzending. “In september zal de opening zijn. Wat er precies gaat gebeuren, vertel ik nog niet, maar het
zou zo maar eens een heel weekend
kunnen gaan duren”, aldus de gezellige kroegbaas in spè. Als volgende gast heeft Beatle opnieuw voor
een Kudelstaarter gekozen: Jan
Hoogenbosch. “Hij helpt mij met het
café, maar is ook actief binnen de
Supportersvereniging Kudelstaart.
Zij kunnen wel wat meer bekendheid gebruiken en ik zou graag van
hem willen weten wat ze zoal doen
voor Kudelstaart”, zei Raadschelders. Hij eindigde de uitzending met
een prachtige uitspraak van zijn vader: “Het kan nooit zo donker worden, of het wordt weer licht.” Na deze uitzending gaan de makers van
‘Door de Mangel’ voor zes weken
op vakantie, maar het programma
hoeven luisteraars niet helemaal te
missen. Tijdens de zomerstop luisteren wordt op het vertrouwde tijdstip
een aantal herhaling uit het afgelopen seizoen uitgezonden. Mocht u
graag een bepaalde uitzending willen terug horen, laat het dan even
weten via: info@radioaalsmeer.nl of
Twitter: #DoordeMangel.
Elke dag programma’s
Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM
in de ether, 99.0 FM op de kabel en
via de website www.radioaalsmeer.
nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek. Uitzending gemist? Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg
Radio Aalsmeer ook op Twitter en
Facebook.

Samengaan nee, samenwerken ja

Lokale omroepen vinden
elkaar steeds beter
To be or not to be
Zij liepen naar de randen van hun land
en wierpen wrevel in het open water.
Onvoorbereide vissen schrokken navenant
aalscholvers vraten zelfs de graten.
Duisternis viel overal en later
bleek niets meer als voorheen.
Ongeloof, een grote kater en
onzekerheid in het algemeen.
Michelle De la Haye

Wandeling langs
Amstelveense Poel
Bovenkerk - Zondag 10 juli nemen de gidsen van het IVN Amstelveen belangstellenden mee terug in de geschiedenis. In de omgeving van Amstelveen is veel veranderd en weinig hetzelfde gebleven, maar de Westelijke oever van
de Amstelveense Poel is daar een
uitzondering op. Sinds mensenheugenis wiegt het water het riet langs

de oever en wachten Wollegras,
Nachtorchis, Koningsvaren en Zonnedauw op de tijd om voort te gaan:
Al met al een wandeling die om stil
te staan. De gidsen verzamelen ter
hoogte van de Urbanuskerk aan de
Noorddammerlaan 126 te Bovenkerk en staan daar klaar om belangstellenden geheel kosteloos en
vrijblijvend mee te nemen naar dit
prachtige stukje Amstelveen. Wie
met de auto komt, kan deze aan de
overkant achter café Silversant parkeren. Voor meer informatie: 0625083910.

Aalsmeer - Contacten waren er al,
maar van meer samenwerking tussen lokale omroepen wordt iedereen beter. Dat is het gevoel van de
vijf lokale omroepen in Amstelland
en Meerlanden en daar maakten ze
meteen afspraken over. Het medialandschap is al jaren sterk in beweging, en dat zal nog wel even zo
blijven. Daarom deed de organisatie
voor lokale omroepen (OLON) een
oproep aan haar leden om te fuseren. Groter worden en zo sterker.
Dat lijkt de omroepen uit Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn geen goede weg. “Je steek al snel veel energie in een fusie tussen organisaties
en ondertussen verlies je vrijwilligers en je publiek.” De lokale om-

roepen vinden het belangrijk zich te
kunnen blijven richten op hun eigen
gemeenschap, de wijken en dorpen,
de activiteiten daar, het gemeentebestuur, de lokale ondernemers.
“Samengaan nee, samenwerken ja”,
was de conclusie van de besturen
die onlangs bijeenkwamen. Leren
van elkaar, meelopen en opleiden.
Programma’s delen die ook buiten
het eigen uitzendgebied interessant
zijn. Nieuws van elkaar delen, bijvoorbeeld Schiphol-nieuws en ontwikkelingen, want de omroepen liggen allemaal rond Schiphol. “Er zit
veel kwaliteit in de lokale omroepen
van Amstelland en Meerlanden, ieder op een ander onderdeel. Als we
die kwaliteit meer gaan delen, worden we allemaal beter.”
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Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds

Symposium ‘Sport en
cultuur smelten samen’
Aalsmeer - Op woensdag 21 september organiseert het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds een
symposium met als titel ‘sport en
cultuur smelten samen’ in de studio’s Aalsmeer. Aanvang is 20.00
uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee.
Voor dit symposium worden het
college van burgemeester en wethouders uitgenodigd, evenals bestuursleden, trainers en teamleiders van sportverenigingen, besturen en docenten op het gebied van
kunst en cultuur, onderwijzend personeel, huisartsen, fysiotherapeuten, combinatiefunctionarissen, welzijnsinstellingen, die zich bezig houden met jeugd, voedselbank, diaconie van kerken, politieke partijen en
sponsors die de doelstelling van de
fondsen ondersteunen.

Boeiende sprekers zijn onder andere Marco da Souza, directeur van
muziekschool Bijlmermeer en oprichter van het leerorkest, en Johan
Wakkie, voorzitter landelijke stuurgroep Cultuur en Sport en oud voorzitter van het landelijke jeugdsportfonds. Ook vele anderen sprekers
zullen informatie geven over de mogelijkheden voor kinderen op het
gebied van cultuur en sport.
Na afloop is er een netwerkborrel in
de Pianobar van Studio’s Aalsmeer.
Aanmelden kan nu reeds via:
aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl of
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl. Het
symposium wordt mede mogelijk
gemaakt door Studio’s Aalsmeer.
Kijk voor meer informatie op www.
jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl.

Cheque van Rabobank
voor ThamerThuis
Aalsmeer - Op vrijdag 1 juli verraste Ruud van Hecke, directeur Rabobank regio Schiphol, de vrijwilligers
van ThamerThuis - op hun jaarlijkse zomerborrel in het Theehuis van
Annelies Hansen in Aalsmeer – met
een cheque van 10.000 euro voor
hun Stichting. Het geld kan het hospicehuis in De Kwakel goed gebruiken voor een bijdrage in de kosten van een nieuwe keuken en voor
zonnepanelen. Bij de overhandiging
van de cheque aan vrijwilliger Anneke Harting benadrukte Van Hecke hoe indrukwekkend en belangrijk de regionale functie is van de
vrijwilligers van ThamerThuis, bij
de ondersteuning van mensen in
hun laatste levensfase. Ook Marianne Klinkenberg, voorzitter van ThamerThuis, merkte in haar welkomstspeech op, dat vooral het laatste
jaar de vraag naar vrijwilligers voor
‘thuisinzet’ bij mensen in hun laatste levensfase, in de regio enorm is
gestegen. Ze is blij te kunnen con-

stateren dat er meer en meer vrijwilligers, ook van buiten Uithoorn,
zoals uit Aalsmeer en Amstelveen,
zich het laatste jaar bij ThamerThuis
hebben aangemeld.

Ruud van Hecke directeur Rabobank
regio Schiphol met vrijwilliger Anneke Harting van ThamerThuis.

Spreker Ivo Peters, bestuurslid van
Team Timmerman uit Aalsmeer.

Team Timmerman
Ook dankte zij Ivo Peters van Team
Timmerman uit Aalsmeer, die in de
komende maanden met zijn fietsploeg verschillende sponsoractiviteiten regelt om de keuken in ThamerThuis te realiseren. Zo zal er in
september rond de Westeinderplassen een fietstocht worden georganiseerd voor jong en oud, waarna in
november een groot slotfeest volgt
in het Westeinder Paviljoen met onder andere een optreden van zanger
Rick van der Kroon. Ivo Peters beloofde op zijn beurt aan de vrijwilligers dat hij met zijn team er hoe dan
ook voor zal zorgen dat de nieuwe
keuken in ThamerThuis er komt. Een
belofte die door de vrijwilligers met
een groot applaus werd ontvangen.

Voor regulier onderhoud

Waterwolftunnel van vrijdag
op zaterdag een nacht dicht
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
8 op zaterdag 9 juli wordt de Waterwolftunnel onder de Ringvaart
tussen de gemeenten Aalsmeer en
Haarlemmermeer een nacht afgesloten voor verkeer. De afsluiting is
nodig voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Verkeer op
de N201 wordt deels omgeleid en
moet rekening houden met enige
vertraging. Vanwege de geplande
onderhoudswerkzaamheden aan de
Waterwolftunnel, is de tunnel afgesloten van vrijdag 8 juli (19.00 uur)
tot zaterdag 9 juli (06.00 uur). Door
de afsluiting kan het verkeer geen
gebruik maken van de N201 tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en
de aansluiting met de Fokkerweg in
Haarlemmermeer. De toe- en afritten van de Middenweg en de Braziliëlaan zijn afgesloten. Met behulp
van borden worden de omleidingsroutes aangegeven.
Om de veiligheid en doorstroming

van de Waterwolftunnel te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de tunnel regelmatig onderhouden 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
onderhoudspersoneel te kunnen
garanderen en te zorgen voor een
snel verloop van de onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden zijn niet alleen voor preventief
onderhoud, zoals het wassen van de
tunnelwanden en het reinigen van
de wegmarkeringen, maar ook voor
inspecties en testen, zoals controles op veiligheidsmiddelen. Om het
verkeer zo min mogelijk te hinderen
worden de onderhoudswerkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Bij
vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het Provinciale Servicepunt via 0800-0200600 (gratis).

De zwagers Paul en Peter. Foto: Sanne Kreijmborg

ALLEEN BIJ VAN KOUWEN
40% KORTING OP ALLE
MERKEN ZOMERBANDEN!

Binnenkort eigen streekbier voor Kudelstaart

Bierbrouwerij ‘de Bezwooren
Kerf’ houdt proefavond
Kudelstaart - Vorige week opende
bierbrouwerij ‘de Bezwooren Kerf’
in Kudelstaart voor het eerst even
haar deuren om met een select gezelschap een zestal eigen bieren te
proeven en te beoordelen. Circa 30
bierliefhebbers beoordeelden de
bieren op diverse facetten die een
bier aangenaam maken. Er werd geroken, gekeken, geproefd en met elkaar gediscussieerd.
Ondanks de in korte tijd opgebouwde saamhorigheid (bier verbroederd
erg snel) en de gezelligheid werd
van elk bier het beoordelingsformulier enthousiast maar kritisch en secuur ingevuld. De zes beoordeelde
bieren liggen in elkaars verlengde
qua geur en smaak, maar hebben

elk hun specifieke eigenschappen.
Het betreft een wat zwaarder blond
bier. Na afloop kon men ook nog
enkele andere bieren van de brouwerij proeven, onder andere een zomerbier en een heuse quadrupel!
De twee zwagers Paul Buck en Peter
Kreijmborg, die al enkele jaren bierbrouwen aan de Hoofdweg, zijn blij
met de aangedragen opmerkingen
en bevindingen tijdens deze proefsessie. Zij nemen deze graag mee
bij de productie van hun volgende
bieren.
De brouwerij hoopt op niet al te lange termijn een bier op de markt te
brengen die Kudelstaart en nabije
omgeving weer kan voorzien van
een eigen streekbier.

Amsterdamse Bos Golf toernooi

52.500 Euro voor verlagen
handicap na herseninfarct
Aalsmeer - Dinsdagavond 5 juli
kon voorzitter Rob Simoons van de
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn in
het Amsterdamse Bos een cheque
van 52.500 euro overhandigen aan
de AMC Foundation. Het geld wordt
besteed aan onderzoek naar de
beste behandelmethode van een
herseninfarct. Verantwoordelijk voor
het onderzoek is professor Charles
Majoie verbonden aan het AMC.
Daar wordt het onderzoek uitgevoerd door promovendus Ivo Jansen
Verrassingen onderweg
Het bedrag werd dinsdag bijeengebracht tijdens de zesde editie van
het Amsterdamse Bos Golf-toernooi. De leden van de Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn hadden, in samenwerking met het Amsterdamse
Bos, het bos voor 1 dag omgetoverd
in een heuse 18 holes golfbaan. De
125 golfers in 32 flights kwamen tijdens de baan bij verschillende holes
culinaire verrassingen en verrassende obstakels tegen. De dag werd afgesloten met een veiling en een loterij tijdens een exquise diner.

Professor Charles Majoie, die de
cheque in ontvangst nam, was opgetogen over het resultaat. Dat was
bijna twintig procent hoger dan de
44.000 euro van vorig jaar. Bij elkaar
kon de afgelopen drie jaar door de
serviceclub 136.000 euro aan de
AMC Foundation worden uitgekeerd. De donaties van de afgelopen twee jaren stelden promovendi Olvert Berkhemer en Kilian Treurniet in staat om onderzoek te verrichten dat resulteerde in grensverleggende uitkomsten die in de medische wereld internationaal opzien
baarden. Majoie meldde dat met de
opbrengst van het golftoernooi van
dit jaar promovendus Ivo Jansen in
2016 vervolgonderzoek kan uitvoeren waarmee bijgedragen kan worden aan het verder verlagen van een
lichamelijke handicap na een herseninfarct.
De organiserende Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn (incl. Ronde Venen) telt 37 leden die zich dienstbaar opstellen voor de (lokale) samenleving.

Het golftoernooi in het Amsterdamse Bos werd gewonnen door een team namens het Aalsmeerse schoonmaakbedrijf firma L.J. de Vries

Weer 10 kinderen jaar lang sporten

Jeugdsportfonds krijgt
cheque van 2.250 euro!
Aalsmeer - Bestuursleden van het
Jeugdsportfonds Aalsmeer mochten afgelopen maandag 4 juli een
cheque van 2.250 euro in ontvangst
nemen van Ruud van Hecke. De
cheque van Rabobank Regio Schiphol is bedoeld om kinderen, waarvan de ouders of verzorgers de contributie niet kunnen betalen, deel te
laten nemen aan sportactiviteiten.
Van het bedrag wat de Rabobank
Regio Schiphol, namens het Coöperatiefonds van de bank, beschikbaar
heeft gesteld kunnen weer tien kinderen een jaar lang sporten.
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot

18 jaar die leven in gezinnen waar
niet genoeg geld aanwezig is om
lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt
Jeugdsportfonds de contributie en
in bepaalde gevallen de sportattributen.
Sporten is juist een heerlijke manier
is om je energie kwijt te raken. En
door te sporten kan een kind zich
ontwikkelen op fysiek, mentaal en
sociaal vlak. Dat is belangrijk voor
de ontwikkeling en toekomst van
het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft. Kijk voor
meer informatie op de de website:
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl.

Ruud van Hecke, Rayondirecteur Rabobank Regio Schiphol (midden) overhandigt de cheque aan de bestuursleden van het Jeugdsportfonds Arie de Vos
(links) en Wim Zandvliet.

Vraag direct de prijs voor uw nieuwe banden op via
actie@vankouwen.nl of kijk op www.vankouwen.nl
Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70

AALSMEER
- AMSTERDAM
Hoofddorp, Sonderholm
164, (023) 554 29 20
Aalsmeer, Oosteinderweg
110, (0297) 329 911
HOOFDDORP
- MIJDRECHT

Voorverkoop voor KWF
Korenmarathon gestart
Aalsmeer - Op vrijdag 1 juli is de
voorverkoop gestart van de toegangskaarten voor de KWF Korenmarathon die op 2 oktober
gaat plaatsvinden in de Studio’s
Aalsmeer. Maar liefst 22 koren hebben zich ingeschreven, waarvan 5
uit Aalsmeer, 5 uit Amstelveen en
2 uit Uithoorn. Verder zijn er 3 Amsterdamse koren, waaronder een
Grieks koor en het Groot Amsterdams Grachtenkoor met zo’n 125
tot 150 leden. Maar ook hebben koren, van allerlei pluimage, uit Alkmaar, Assendelft, Castricum, Duivendrecht, Nieuw-Vennep, Weteringbrug, Hoorn en Purmerend
zich aangemeld voor het grootse
muzikale spektakel. In totaal zullen ongeveer 800 koorleden naar
Aalsmeer komen om hun kunnen
op zanggebied te laten horen.
Kaarten voor dit heel speciale KWFevenement zijn te verkrijgen bij drie
voorverkoopadressen in Aalsmeer
en Kudelstaart, te weten het Boekhuis in de Zijdstraat, Gall& Gall in
Kudelstaart en Primera op het Poldermeesterplein. Ook kunnen online kaarten besteld worden via de
website
www.kwfaalsmeer.nl/korenmarathon.
De prijs van kaarten in de voorverkoop is 10 euro voor volwassenen.
Voor kinderen onder 10 jaar is de
toegang gratis, aan de zaal zijn de

kaarten voor kinderen van 12 tot 18
jaar te koop voor 5 euro. Op de dag
zelf, kunnen - indien nog voorradig kaarten aan de kassa gekocht worden voor 12,50 euro per stuk.
De voortekenen zeggen dat het
enorm druk zal worden, want als alle koorleden één of twee fans meenemen dan wordt het echt dringen.
En de ruimtes in de Studio’s en het
Theater zijn wel groot, maar er kunnen niet ongelimiteerd veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Dus wilt
u genieten van een fantastisch evenement met een formidabel aantal koren wacht dan niet met het
kopen van kaarten via de voorverkoopadressen of de site van KWF
Aalsmeer. De opbrengst van de
KWF Korenmarathon is bestemd
voor verder onderzoek naar en genezing van kanker.
Sponsors gezocht
Helaas brengt het organiseren van
zo’n groots evenement, ondanks de
vele sponsoring, ook nog ongedekte kosten met zich mee. Kunt u zelf
niet naar de Korenmarathon komen
en draagt u of uw bedrijf het KWF
en dit fantastische evenement een
warm hart toe ofwel wilt u sponsoren? Neem dan contact op via korenmarathon@kwfaalsmeer.nl om
de diverse mogelijkheden te bespreken.

Huiswerk voor de gemeente

Is daghoreca dé redding
van de Zijdstraat?
Aalsmeer - Twee bewoners van de
Uiterweg, toekomstige architecten,
kwamen met plannen waar de gemeente niet voor weg moet lopen.
Het Molenplein zo gaan inrichten
voor daghoreca dat het de moeite
waard wordt er een ommetje voor te
maken en er neer te strijken. De basis is er met de molen en de invulling hoeft niet zo lang op zich te laten wachten. Een boom, wat bankjes er bij en een verblijfsplein is geboren. Ook het Praamplein moet
meer worden dan alleen parkeerplaats, richt het zo in dat het winkelende publiek de mogelijkheid krijgt
er een kopje koffie te drinken. Het
terras achter de Praam is een goed
begin. Houd ook rekening met uitbreidend toerisme, en maak van
Aalsmeer een echt bloemendorp.
Aalsmeer houdt niet op bij de Veiling, zorg dat de toeristen ook het
centrum bezoeken. Wat veel aanwezigen missen, is een uitgangspositie. Niet alleen kiezen voor de Zijdstraat die in de allereerste plaats zo
moet worden ingericht dat bezoekers er tenminste prettig kunnen lopen! Dus alle niveau verschillen als
eerste op de schop.
Neem ook de lintbebouwing mee,
jonge ondernemers kunnen de hoge huren in de Zijdstraat niet betalen, zij zijn dus belangrijk in de straten paralel lopend met de Zijdstraat.
Zorg er voor dat deze straten niet
gaan verpauperen, de winkels die
er nu zitten passen prima in het to-

taal beeld, zij zijn juist belangrijk.
Maak van deze straten aanloopstraten, mogelijk kunnen ondernemers
dan later doorstromen naar de Zijdstraat. Deze winkels maken de mensen nieuwsgierig, wat is er nog meer
te beleven? De Aalsmeerders zelf
weten de weg wel te vinden, maar
vergeet de nieuwkomers niet. Zorg
er voor dat zij het dorp verder in willen lopen. Als je als gemeente ondernemers naar de Zijdstraat wil halen dan moet je deze ook financieel
gaan ondersteunen. Het verschil in
huur van 300 naar 1750 euro is veel
te groot. Dat redt geen beginnende
ondernemer. ‘Ik ben bewust uit de
Zijdstraat gegaan, mijn cliënten willen voor de deur kunnen parkeren.
Bellen mij en dan ligt de bestelling
klaar. Kunnen zij meteen weer weg.
Ik wil investeren in een nieuw pand,
laat mij gewoon mijn eigen bammetjes kunnen verdienen, zit mij niet
dwars met regels”, aldus een ondernemer in de Marktstraat.
Meer woningen boven winkels verlevendigt het straatbeeld en levert
aan starters woonruimte. Maak een
fietsroute. Laat de gemeente eens
gaan kijken naar andere gebieden
ook in de grote steden. Maak kleinere units voor beginnende ondernemers. Kortom, de gemeente heeft
voldoende huiswerk voor de komende tijd meegekregen tijdens de
informatieavond over de Centrum
Visie afgelopen maandag 4 juli.
Janna van Zon

Andere vorm van
krachtenbundeling
PvdA, D66 en GL

verkiezingen in 2018, maar blijven
zoveel mogelijk op politieke thema’s
samenwerken om het progressieve
geluid krachtig te laten horen. Reden
is dat de partijen er van overtuigd zijn
dat ze op deze manier meer kiezers
aan zich kunnen binden. De fractie
van PACT Aalsmeer zal zich tot de
gemeenteraadsverkiezingen onverminderd blijven inzetten voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in Aalsmeer.

Aalsmeer - De lokale krachtenbundeling van de Partij van de Arbeid,
Groen Links en Democraten 66 krijgt
een andere vorm. De partijen gaan
afzonderlijk meedoen aan de raads-
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Iedere 2e woensdag van de maand

Inbreker geeft
zichzelf over

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Tijdens de junivergadering van de Wmo-raad zijn de leden uitgebreid voorgelicht over het
invoeren van één uniforme regeling voor alle soorten klachten. Deze nieuwe procedure is nodig, aangezien burgers en organisaties de
huidige klachtenregeling als verwarrend ervaren. Naast een Burgerraadsman is er op dit moment namelijk ook een klachtencoördinator
die klachten behandelt. Er zal goed
gekeken moeten worden naar wat
het werkelijke probleem is en wat
een klacht. Daarbij melden burgers
vaak geen klachten, omdat ze denken dat het geen zin heeft. Er moet
worden gekeken hoe dit kan worden aangepakt. En natuurlijk kunnen ook complimenten uitgedeeld
worden. Op 13 juli wordt met de
Wmo-raad door desbetreffende
ambtenaren bijgepraat worden over
de ontwikkelingen die zich binnen
het sociaal domein, het jeugdbeleid
en werk en wonen (Wmo) hebben
voorgedaan en zich in de komende tijd zullen voordoen. Op deze wijze kan de Wmo-raad steeds goede

gevraagde en ongevraagde adviezen uitbrengen. En natuurlijk zal de
Wmo-raad zich blijvend inzetten om
nieuwe structuren, nieuwe perspectieven vorm te geven en gevraagd
en ongevraagd advies te geven.
De Wmo-raad vergadert iedere
tweede woensdag van de maand
in het gemeentehuis. De eerstvolgende vergadering is op woensdag
13 juli vanaf 15.00 uur. Mocht u de
leden van de WMO-raad deelgenoot willen maken van uw ervaringen met de Wmo, dan kunt u contact opnemen met de secretaris. De
Wmo-raad handelt geen individuele vragen en klachten over toekenning, weigering of uitvoering van
hulp af, maar kan wel een luisterend oor bieden met als doel het
optimaliseren van het Sociaal Loket
en de Wmo voorzieningen/diensten.
In voorkomende gevallen zullen de
bevindingen van de Wmo-raad zo
nodig anoniem besproken worden
met het Sociaal Loket of desbetreffende beleidsambtenaren. Zie voor
agenda en verslagen de website
www.wmoraadaalsmeer.nl.

B&W: “Goede huisvesting voor
arbeidsmigranten belangrijk”
Aalsmeer - In de lokale media zijn
diverse artikelen verschenen over
het voorgenomen plan voor arbeidsmigrantenhuisvesting in Green Park
Aalsmeer. Het college van B&W
heeft behoefte om hier wat feitelijke
informatie aan toe te voegen:
De sierteeltsector en de bloemenveiling zijn van groot belang voor de
economie en werkgelegenheid in
de regio (circa 50.000 arbeidsplaatsen). In de sector werken ook arbeidsmigranten uit EU-landen, met
name Polen. Een deel van die mensen woont in Aalsmeer. Ondernemers uit de sector, waaronder Flora
Holland en de Dutch Flower Group,
hebben bij de gemeente aangegeven dat EU-arbeidsmigranten onmisbaar zijn en dat zij goede huisvesting voor deze groep belangrijk
vinden.
Ook de gemeente vindt kwalitatief aanvaardbare en veilige huisvesting van belang. In 2014 heeft
de gemeente het Convenant huisvesting arbeidsmigranten ondertekend met de andere gemeenten
in de regio, het Rijk, de provincie,
de stadsregio, uitzendorganisaties
en andere betrokkenen. Daarmee
heeft Aalsmeer zich verplicht om op
Green Park Aalsmeer minimaal 600
verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten te realiseren. Het college heeft
aan de Gemeenteraad voorgesteld
om in Green Park nu drie locaties
van 200 plaatsen aan te wijzen. Zij
heeft bewust gekozen voor meerdere locaties en kleinere aantallen,
omdat beheer en toezicht dan beter
te organiseren zijn (er is 24 uur per
dag toezicht, 365 dagen per jaar).
Momenteel wonen arbeidsmigranten verspreid door heel Aalsmeer
in woonhuizen, vaak onder slechte
omstandigheden. Het is in het belang van bedrijven, de arbeidsmigranten en de gemeente om huisvesting betaalbaar en veilig te regelen. Migrantenhotels zijn daar een
goede oplossing voor. Andere gemeenten beamen dit.
De locatie op de Molenvlietweg is
volgens het college geschikt voor
tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, omdat deze vlakbij FloraHolland en veel andere bedrijven ligt. De locatie is goed bereikbaar en ligt vlakbij allerlei voorzieningen. Wat voor het college ook
een overweging is geweest, is dat
de locatie in een LIB (Luchthavenindelingsbesluit) zone Schiphol valt.
‘Vaste’ huisvesting op deze locatie
is niet toegestaan, maar kortstondig verblijf van arbeidsmigranten
mag wel. Het college begrijpt dat er
enige onzekerheid en onrust is ontstaan over de locatie Molenvlietweg
en geeft aan met de omwonenden
in gesprek te zullen blijven. “Wij begrijpen dat dit een flinke verandering is voor de omwonenden die in

het algemeen belang hun woonomgeving zien veranderen. De exploitant zal samen met de gemeente
moeten zorgen voor heldere regels
en afspraken die overlast zo veel
mogelijk voorkomen.”
Handhaving huisvesting
Het college zet de huidige handhaving op het gebied van illegale
en/of onveilige huisvesting van arbeidsmigranten in woningen in de
wijken voort. Onze inzet is en blijft
om de overlast door huisvesting
van arbeidsmigranten in woonhuizen terug te dringen. Huisvesting
op Greenpark maakt de handhaving
naar verwachting effectiever.
Hoe zit het met de LIB zone?
Een verblijfsvoorziening voor arbeidsmigranten kan in zone 4 van
het
Luchthavenindelingsbesluit
(LIB) worden gerealiseerd. In artikel 2.2.1 van het LIB is bepaald dat
op de gronden die zijn aangewezen
met nummer 4 geen (nieuwe) woningen, woonwagens, woonboten,
gebouwen met een onderwijsfunctie of gebouwen met een gezondheidszorgfunctie zijn toegestaan.
Dit is een limitatieve opsomming;
andersoortige gebouwen zijn gewoon toegestaan. Daarvoor is geen
‘verklaring van geen bezwaar’ nodig, als bedoeld in artikel 8.9 van de
Wet luchtvaart. Het LIB is niet rechtstreeks bindend, maar vindt doorwerking via het bestemmingsplan.
De bestemmingen die aan gronden worden toegekend dienen dus
in overeenstemming te zijn met de
bepalingen van het LIB. Dit betekent dat het beoogde arbeidsmigrantenlogies naast de Molenvlietweg niet kan rekenen op een woonbestemming. Dit is echter geenszins
de bedoeling. De arbeidsmigrantenlogies zal worden gerealiseerd in
de vorm van een kamerverhuurbedrijf (het bedrijfsmatig verstrekken
van nachtverblijf voor een verblijfsperiode van maximaal zes maanden, aan personen die elders hun
hoofdverblijf behouden). Daarmee
onderscheidt een kamerverhuurbedrijf zich van een hotel (boeking per
nacht).
De toegestane verblijfsperiode van
maximaal zes maanden is van belang, omdat bij een langer verblijf de
verplichting bestaat voor de betreffende persoon om zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Er is dan sprake van een
nieuw hoofdverblijf. De uitoefening
van een kamerverhuurbedrijf heeft
weliswaar een permanent karakter,
maar is niet aan te merken als een
woonfunctie. Hetzelfde geldt voor
de uitoefening van bijvoorbeeld een
hotel of het gebruik van een recreatiewoning. Dergelijke functies en
gebouwen zijn eveneens toelaatbaar in zone 4 van het LIB.

Goede balans leefbaarheid

VVD: 2 Migrantenlogies
op Greenpark voldoende
Aalsmeer - Tijdens de raadsvergadering op donderdag 7 juli zal de
structuurvisie Greenpark centraal
staan. Belangrijk onderdeel daarvan is de huisvesting van arbeidsmigranten. In de structuurvisie worden drie locaties aangewezen voor
die huisvesting. Uit alle inspraakreacties blijkt dat veel inwoners in
Aalsmeer vooral moeite hebben met

één van die locaties, de locatie Molenvliet. Deze locatie is nooit eerder
aangewezen voor dat doel, ligt heel
dicht tegen een woonkern aan en
heeft geen logische verbondenheid
met Aalsmeerse ondernemers. Voor
de VVD reden om donderdag tijdens
de raadsvergadering een amendement in te dienen om deze derde
locatie uit de structuurvisie te laten

Onwel door
drugsgebruik

Vanavond laatste raad voor reces

Nieuw (tijdelijk) raadslid
en meer uit de Raad
Aalsmeer - Een vlot verloop kende de raadsvergadering afgelopen
donderdag 30 juni. Over de meeste onderwerpen hadden de fracties
weinig te melden. Het merendeel is
tot slot al uitgebreid behandeld in
de commissievergaderingen. In het
begin was er een kleine ‘hapering’
in het vlotte verloop, maar dit had
te maken met het benoemen van
een tijdelijk raadslid en de vervanging van het Aalsmeerse lid voor de
Regioraad Stadsregio Amsterdam.
Binnen het CDA zijn er de laatste
maanden enkele wisselingen geweest vanwege terugkomst na ziekteverlof en natuurlijk de wisseling
van het wethouderschap. RobbertJan van Duijn fractievoorzitter af en
nu wethouder en Tom Verlaan wethouder af en nu weer raadslid. Deze
keer heeft de tijdelijke vervanging
een positieve reden. Marlon van
Diemen is met zwangerschafsverlof
en haar taken worden overgenomen
door Ton Harte. Hij neemt niet alleen
voor haar plaats in het pluche van
de raad, maar gaat ook in plaats van
Marlon zijn stem laten horen in de
Regioraad Stadsregio Amsterdam.
Voor het onderzoek van de geloofsbrieven wordt altijd even geschorst
en dit gebeurde dus twee keer achter elkaar. Ton Harte kon opgelucht plaats nemen naast de CDAcollega’s in de Raad. Iedereen akkoord. Voor de functie in de Regioraad kreeg hij niet iedereen achter
zich. In totaal 22 stemmen, waarvan
21 geldig en 1 stem op Pact-lady
Wilma Alink-Scheltema. Aardig, wel
of niet gemeend, was de hart onder
de riem van de VVD. In haar Lentenota zegt de CDA te hopen weer in
rustiger vaarwater te kunnen belanden na alle wisselingen. De VVD zei
dit te begrijpen en bood zelfs hulp
aan als dit gewenst werd.
Besloten deze avond:
* De atletieksport blijft behouden
in Aalsmeer. De huidige baan in de
Sportlaan gaat gerenoveerd worden
inclusief de bouw van een nieuw
clubhuis. Buurman tennisvereniging All Out krijgt hierdoor de mogelijkheid om meer banen te creeren “Laat ze lekker sporten”, aldus Robert van Rijn van de VVD
om vervolgens akkoord te geven.
Ook het CDA kon zich volledig vinden in het voorstel. “Het CDA staat
voor uitgebreide sportmogelijkheden in haar gemeente. Een goede
en wedstrijdwaardige atletiekbaan
van 400 meter aan de Sportlaan met
als hoofdgebruiker de 52 jarige atletiekvereniging AVA hoort daar zeker bij”, aldus Paul van Soelen. PACT
was het er niet mee eens. De fractie vond de te maken kosten niet in
verhouding staan met het aantal leden en zei nee.
- Het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte kreeg wel
groen licht van alle fracties. Het
college werd wel gesommeerd
tempo te gaan maken. “Er zijn
nog veel plekken in Aalsmeer
niet fraai”, zo merkte René Martijn van AB op.
- Unanimiteit was er ook voor het
kredietvoorstel om fusieschool
verwijderen. “Goede en veilige huisvesting voor Aalsmeerse arbeidsmigranten is voor de VVD belangrijk”, zegt fractievoorzitter Robert
van Rijn. “Al sinds de eerste plannen
uit 2011 is dit de koers van de lokale VVD-fractie: Een bepaald maximum aantal bedden, het liefst in samenwerking met lokale ondernemers, die gebruik maken van de inzet van deze arbeidsmigranten. Dat
is goed voor de lokale economie en
doet ook recht aan de leefbaarheid
in de wijken van Aalsmeer”, vervolgt
Robert van Rijn. Al in 2011 diende
de VVD hierover moties in, om lokale ondernemers te ondersteunen
en een maximaal aantal bedden op
Greenpark vast te stellen. De nieuw
voorgestelde locatie aan de Molenvliet kent niet de steun van de lokale VVD, omdat het niet nodig is voor
de lokale economie en niet bijdraagt
aan de leefbaarheid. Twee locaties
met een maximum aantal bedden
van 600 is op dit ogenblik meer dan
voldoende. Daarom zal de VVD in
elk geval komen met een amende-

Triade te gaan bouwen in de
Hornmeer, op het voormalige
VVA-terrein aan de Dreef.
En daarna begon, drie kwartier eerder, de behandeling van de Lentenota. En hier hadden de fracties behoorlijk veel over te zeggen. Over
elkaars algemene beschouwingen,
over het beleid, het mogelijk niet
kunnen invoeren van precariobelasting, ‘buurman’ Schiphol en de varende boswachter. “Niet ons ding,
zo anno jaren tachtig”, zo liet Robert van Rijn van de VVD weten. Om
half elf kwamen de kroketten op tafel, heerlijk, want de vergaderavond
was nog niet voorbij...
Amendementen en moties
Liefst tien amendementen en moties waren ingediend naar aanleiding van de jaarrekening en de lentenota. De helft hiervan door PACT.
Zeven hiervan zijn na stemming verworpen. Het amendement om de
formatie van de griffie uit te breiden
van de VVD is met 6 stemmen voor
en 16 stemmen tegen niet aangenomen. Ook de varende boswachter van AB blijft vooralsnog op een
laag pitje staan. Verworpen met 13
stemmen tegen. PACT pleitte middels een motie voor een sluitende begroting. Burgemeester Nobel gaf aan de wens mee te nemen
in de begroting en hier konden AB,
CDA en HAC (13 stemmen) zich vinden. Nipt niet aangenomen, 9 stemmen voor. Drie moties zijn aangehouden. Een daarvan heeft te maken met de onduidelijkheid over het
wel of niet mogen invoeren van precariobelasting. De VVD stelde middels een motie voor een deel van
de opbrengst van de precariobelasting te gebruiken voor een eenmalige lastenverlichting door circa 30
euro per huishouden terug te geven
via de afvalstoffenheffing. Ook aangehouden is de motie van het CDA
om de OZB niet als sluitpost voor de
begroting te gebruiken, maar wel
om grote bezuinigingen, met name in het kader van de zorgtaken,
te voorkomen. De motie ’de ambtenaar komt naar u toe’, ook van het
CDA, kende sympathie en er gaat
nader naar gekeken worden. Vandaar aangehouden! De Lentenota is
uiteindelijk aangenomen.
Raad: Greenpark en N196
Vanavond, donderdag 7 juli, komen
burgemeester, wethouders en fracties voor de laatste maal voor het
zomerreces bijeen. De Raadsvergadering kent een ‘zware’ agenda met behandeling van de Structuurvisie Green Park (migrantenhotels), ontwerp Burgemeester Kasteleinweg, onteigening Middenweg
en deelgebieden 3, 5 en 7, actualisering grondexploitaties, jaarrekening
2015 en horecabeleid 2016-2020
inclusief artikelen in de plaatselijke verordening aangaande de horeca. De Raad wordt besloten met het
vragenkwartier. Volgens de planning kan om elf uur de hamerslag
voor ‘vakantie’ gegeven worden. De
Raadsvergadering begint om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar.
ment om het collegevoorstel aan te
passen.
Het amendement van de VVD zal
voorstellen om de derde locatie,
Molenvliet, uit de structuurvisie te
schrappen. “Voorlopig hebben we
met de eerste twee locaties meer
dan voldoende bedden”, aldus VVD
raadslid Nanda Hauet. “En op deze wijze zal dit raadsvoorstel op veel
meer steun uit de Aalsmeerse samenleving kunnen rekenen.”
De VVD is een voorstander van lokaal ondernemerschap, maar in
goede balans met de leefbaarheid
voor de lokale bevolking. Iets wat
in een florerend dorp als Aalsmeer
hand in hand hoort te gaan.
De Raadsvergadering vanavond,
donderdag 7 juli, begint om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom. De structuurvisie Green Park
Aalsmeer met hierin het voorstel om
drie migrantenlogies toe te staan,
komt als eerste onderwerp aan de
orde.

Kudelstaart - Op zaterdag 2 juli rond drie uur in de middag kregen de hulpdiensten een melding
dat in de Joke Smitstraat een persoon onwel was geworden. De
politie en de ambulancedienst
zijn ter plaatse gedaan. De 30 jarige bleek echter teveel drugs gebruikt te hebben. De Aalsmeerder
is door de medewerkers van de
ambulance nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis,
er bleek voldoende hulp voor opvang thuis te zijn.

Scooter heel
snel terug
Kudelstaart - Op donderdag 30
juni is tussen acht en negen uur
in de avond een scooter gestolen
vanuit de Einsteinstraat. De eigenaar had nauwelijks tijd om aangifte te doen, binnen een uur was
de scooter weer terecht. De politie kreeg melding van een inwoner in Uithoorn die gezien had
dat twee knapen een bromfiets
in de struiken gooiden. Het bleek
de in Kudelstaart gestolen scooter te zijn. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De twee waren
reeds gevlogen.

Motor vanaf
praam weg
Aalsmeer - Tussen vrijdag 1 en
zaterdag 2 juli is vanaf een praam
een buitenboordmotor gestolen.
De praam lag afgemeerd in een
jachthaven aan de Uiterweg. Ontvreemd is een kopstaart motor
van het merk Yamaha, type Forestrook. De motor zat een kokerslot
vastgemaakt aan de praam. Het is
de dieven niet gelukt om het slot
te verbreken. Om de motor mee
te kunnen nemen is een stuk hout
uit de praam gebroken. Het serienummer van de motor eindigt op
637. De diefstal heeft tussen vier
uur ‘s middags en de volgende
middag half twee plaatsgevonden.

Aalsmeer - Om middernacht van
zondag 3 op maandag 4 juli is de
politie afgegaan op een inbraakalarm bij een autosloperij aan de
Molenvlietweg. Agenten troffen
de hekken voor het bedrijf open
aan en een auto met een openstaand portierdeur. Ook stonden ze oog in oog met de 37 jarige bestuurder van de wagen. De
man zonder vaste woon- of verblijfplaats verklaarde aan het inbreken te zijn. In zijn auto trof de
politie een groot aantal vouwfietsen aan. De man is aangehouden, wordt verhoord en zit nog in
de cel.

Engelse klok weg
na inbraak
Aalsmeer - Om half acht in de
ochtend van dinsdag 5 juli ontdekte bewoners bij thuiskomst
dat ingebroken was in hun woning in het Corellihof. Vermoedelijk hebben de dieven zich toegang verschaft via een losstaand
badkamerraam. Hier zijn ook
voetsporen aangetroffen en veilig
gesteld door de politie. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden en een oproep gedaan
via Burgernet. De dieven zijn er
vandoor gegaan met een staande Engelse klok en de televisie.
De inbraak gezien of vreemde figuren in de nabij omgeving gezien? De politie hoort het graag
via 0900-8844.

Knieletsel na
aanrijding
Aalsmeer - Om middernacht op
woensdag 29 juni heeft een aanrijding plaatsgevonden in de Brasemstraat. Een 19 jarige fietser
zag een aankomende auto te laat,
remde nog, maar kon een botsing
niet meer voorkomen. Ook de 41
jarige automobilist uit Aalsmeer
heeft geprobeerd de fietser te
ontwijken. De fietser is op de weg
gevallen en heeft knieletsel opgelopen. Toen de politie en de
ambulance arriveerde werd door
buurtgenoten al eerste hulp verleend. De 17 jarige is naar het VU
ziekenhuis vervoerd.

Botsing scooter en auto
Aalsmeer - Op de Bosrandweg bij
de Rietwijkeroordweg is dinsdag
5 juli rond half negen in de avond
een ongeval gebeurd. Een scooter is
aangereden door een auto. De bestuurder van de scooter raakte gewond, evenals de passagier. Hoe het

ongeval kon gebeuren is nog onbekend, mogelijk gaat het om een
voorrangskwestie. De politie doet
nader onderzoek.
Foto: KaWijKo Media
Roy Gerritsen

Aanrijding, bus gekanteld
Aalsmeer - Rond half elf in de ochtend van donderdag 30 juni heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de kruising Legmeerdijk met de
Burgemeester Kasteleinweg (N196).
Een bestelbus en een auto zijn gebotst. Door de klap is de bestelbus gekanteld. De politie, ambulancedienst en brandweer waren snel
ter plaatse. Voor zover bekend zijn
er geen zwaar gewonden, wel licht
letsel. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

Om sporen veilig te stellen en het
weggedeelte weer rijklaar te maken,
wordt het verkeer op de Legmeerdijk omgeleid via de Lakenblekerstraat. Dit leverde behoorlijke lange rijen op in de Lakenblekerstraat
en op de Zwarteweg. Regelmatig
vinden op deze kruising aanrijdingen plaats. Veelal is rijden door rood
licht hiervan de oorzaak. De komende weken gaat de politie hier meerdere controles houden.
Foto: Marco Carels
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Bijeenkomst Ondernemend Aalsmeer

Onthulling
Naast de onthulling krijgen de aanwezigen ook een toelichting van de
Heer Oud, zakelijk directeur van
Marketing Amsterdam, over het
spreiden van het grote aanbod van
toeristen vanuit Amsterdam. Hij verzorgt deze avond een presenta-

tie over de mogelijkheden en kansen uit de ‘overloop’ van toeristen uit
Amsterdam naar Aalsmeer. Vervolgens is het woord aan Freek Loos,
architect stedenbouw- en landschapsontwikkeling. Hij presenteert
een inventarisatie van de mogelijkheden van de vergroting van de
herkenbaarheid bij de verschillende ‘toegangspoorten’ van Aalsmeer
en hij praat bij over de Drecht-doorsteek bij Leimuiden. Daarna is er de
mogelijkheid om na te praten en te
netwerken. Het belooft een zeer informatieve avond te worden, waar
vast nog lang over nagepraat zal
worden. Ondernemend Aalsmeer
hoopt vele ondernemers te mogen
begroeten. Toegang uiteraard gratis. De koffie is gratis en voor leden
van Ondernemend Aalsmeer liggen
twee gratis consumpties klaar. Geinteresseerden kunnen zich op de
avond ook aanmelden als lid van
Ondernemend Aalsmeer. Zaal open
vanaf 19.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website www.ondernemendaalsmeer.nl.

Organisatie van ‘Zomer
Ondernemer’ op stoom
Aalsmeer - De organisatie van Zomer Ondernemer is flink op stoom
met de werving; 19 deelnemers tot
nu toe. Het streven is 26 deelnemers dus er moeten nog wat jonge
ondernemers met dromen uitgenodigd worden. Daar kan de organisatie best wat hulp bij gebruiken! Uitzendbureau Antenna heeft dit initiatief onder de aandacht van haar jonge uitzendkrachten gebracht en de
supermarkten zijn er op gewezen
welk een prachtige kans dit is om
hun jonge krachten ondernemender
te maken. Deze en volgende week
zal Radio Rik een interview uitzenden met een uitleg over dit project.
De deelnemers
De aanmeldingen komen uit allerlei
verschillend windstreken en opleidingen: VMBO, Universiteit, Havo en
ROC. Opvallend is dat het merendeel
van het enthousiasme en de ondernemerszin uit Amstelveen komt. De
organisatie had veel meer ondernemerschap uit Aalsmeer verwacht. Er
is weer een bonte verzameling van

praktische, innovatieve en creatieve
initiatieven. Zo komt er een alternatief om via het web makkelijk vanuit
huis bij de kringloop te kopen, voor
het opzetten van een evenementenbureau, het openen van een ijssalon,
en meiden webshop bedrijf.
De organisatie
Het team aan trainers staat klaar:
Ben v.d. Sluis, Margriet Weehuizen
en Bernhard Schellenberger. Het
programma staat zo goed als vast en
volgende week wordt alles nog eens
doorgenomen, geoefend en gecontroleerd. Ook zijn er weer nieuwe
en verrassende programma onderdelen toegevoegd. Spannend. De te
bezoeken bedrijven voor de terugkomdagen worden op dit moment
vastgelegd. En, zo laat de organisatie tot slot weten: “Wij hebben de
wethouder van Aalsmeer gevraagd
om bij de opening aanwezig te zijn.
We wachten nog op antwoord.” Bel
voor meer informatie over of opgave
voor Zomer Ondernemer Amstelland
naar 06-83226784.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

De huiskamer van De
Oude Veiling een feit!
Aalsmeer - Vrijdag 1 juli was er de
feestelijke opening van de huiskamer Oud Vitaal in De Oude Veiling.
Daags tevoren kwamen nieuwsgierigen al vast een kijkje nemen.
In de serre van De Oude Veiling is
een knusse hoek gecreëerd waar
het gezellig toeven is. Er was thee,
koffie en zelf gemaakte cake. Hoewel niet iedereen elkaar kende ontstond er direct een geanimeerd gesprek en werd ook de kunst van het
Aalsmeer Schilders Genootschap de expositie duurt tot eind september - bekeken. Actieve vrouwen die
altijd veel vrijwilligers hebben gedaan en nog steeds een goed verhaal hebben. Leuk dat er voor hen
nu een ontmoetingsplaats is in de
Huiskamer van de De Oude Veiling, want dat is wat Ingeborg Ducardus, (van Amstelring) gesteund
door Kim de Haan en Nina Staudinger van Gewoon Doen! Ons Tweede
Thuis voor ogen staat. Maar zij willen meer…veel meer! Ga zelf eens
een kijkje nemen in de Huiskamer
Oud Vitaal en proef de sfeer, iedere donderdag en vrijdag van 9.30 tot
16.30 uur is men welkom. De Huiskamer is er voor oudere Aalsmeerders (en omstreken) en ook voor
jongeren met een zorgvraag. Wie
meer informatie wil? Schroom niet
en zoek contact met Geertina Hendriksen. ghendriksen@amstelring.nl
of via 06-12776772.
Opening
Bijna iedere organisatie die betrok-

ken is bij Huiskamer Oud Vitaal was
bij de opening aanwezig. De sfeer
was zo bijzonder dat er onmiddellijk nog veel meer ideeën ontstonden. Samen met de bibliotheek, het
Cultuurpunt en de ESA wordt in de
komende maanden een programma samengesteld rond kunst, cultuur en kennis over de omgeving..
Ook zal Aalsmeer voor Elkaar een
rol kunnen gaan spelen met nieuwe vervoersdiensten, zodat de activiteiten ook bereikbaar worden voor
deelnemers zonder een WMO advies. Oost Oogst gaat voor de toelevering zorgen van verse groentes
voor de warme lunch en voor geurende rozen op de tafels. Met PACA zijn afspraken gemaakt voor
sport en bewegen en op het gebied
van muziek zijn er al aanbiedingen
van Aalsmeerders. Dat ook de Hoge School van Amsterdam aanwezig was op de opening geeft aan
hoe Aalsmeer een voortrekkersrol
speelt. Men vindt het initiatief interessant en kan als voorbeeld dienen
voor de ontwikkeling van ouderenvriendelijke dorpen en steden. Met
een likeurtje van Van Zuijlekom Distilleerderij werd er een toost uitgebracht op de mooie toekomst van
De Oude Veiling. Een van de aanwezigen grapte: ‘Misschien zit er
wel een Rozenlikeur in het vat.’ De
gastvrouwen hebben er heel veel
zin in en dat stralen zij ook uit, zie
de foto. Deze zegt meer dan duizend
woorden.
Janna van Zon

Vierde seizoen Happen &
Stappen in het Centrum
Aalsmeer - Alweer voor het vierde
seizoen organiseert het VVV-agentschap wandelingen onder leiding
van gidsen door de oude dorpskern van Aalsmeer. Tijdens de wandelingen worden monumenten bekeken en mooie plekjes aangedaan.
De gidsen vertellen vanuit hun persoonlijke deskundigheid over de
historie van Aalsmeer en geven zo
een vaak verrassende kijk op het
dorp. De wandelingen worden gehouden van april tot en met september op elke laatste zaterdag van
de maand. Ook worden op afspraak
wandelingen voor groepen gehouden.
Zaterdag 30 juli staat er een speciale wandeling op het programma.
Na het succes van vorig jaar wordt
wederom een wandeling georganiseerd onder de noemer Happen &

Stappen. Verschillende gidsen begeleiden de deelnemers tijdens deze wandeling, die afwijkt van de gebruikelijke route. Onderweg zijn er,
in samenwerking met lokale ondernemers, enkele tussenstops met
een lekkere verrassing. Waar en hoe
blijft nog een verrassing. Zeker is
dat het een informatieve, gezellige
en aangename middag gaat worden!
Happen & Stappen op zaterdag 30
juli begint om 13.00 uur in het VVVagentschap in Boekhuis Aalsmeer.
De wandeling eindigt omstreeks
15.00 uur. Deelname kost 12,50 euro
per persoon. Inschrijven kan in het
Boekhuis, via tel. 0297-324454 of info@beleefaalsmeer.nl. Ook bij regen
gaat de dorpswandeling door, in dat
geval met een groter aantal binnenlocaties.

3-gangendiner in restaurant Voor Elkaer
Geen zin om te koken? kom dan a.s. woensdag en vrijdagavond
gezellig bij ons eten. Voor maar € 9,- krijgt u een heerlijk 3-gangen menu
met op woensdag een kerriesoep met daarna een kiprollade met tutti
frutti en remolade saus,geserveerd met witlof uit de oven, bietensalade
en gefrituurde aardappelen. En een heerlijk desert van griekse yoghurt
met vers fruit. Vrijdag bestaat het menu uit een zomerse cocktail met
daarna coq au vin geserveerd met ratatouille, romanobonen, rijst, en
kudelstaartse rauwkost. En een heerlijk desert van vanille pudding met
bessensap. U bent van harte welkom! Voor reserveringen/ inlichtingen
kunt u bellen met 0297 820 979. Nobelhof 1 in Kudelstaart
‘Geheugentraining’ Inloopcentrum Kudelstaart nu ook op vrijdag!
Het Inloopcentrum in Kudelstaart heeft ruim een jaar geleden zijn
deuren geopend voor de senioren in Kudelstaart en omstreken. De
maandagochtend waar we het geheugen ‘trainen’ spreekt veel senioren
aan. Door middel van vragenspellen, gesprek, oefeningen en cognitieve
spelletjes activeren we de hersenen. Nu kunt u ook vanaf 15 juli elke vrijdagmiddag het brein aan het werk zetten. Om 14.00 uur staat de koffie
klaar en bent u van harte welkom. Ook is het mogelijk om voorafgaand
om 13.00 uur gezamenlijk een wandeling te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Ontmoetingscentrum Ellen
Millenaar 06-22468574. U kunt ook binnenlopen bij het Inloopcentrum,
gevestigd in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’, Nobelhof 1, Kudelstaart en vragen naar Nina Oudshoorn, activiteitenbegeleidster.
Kookworkshop in inloopcentrum Aalsmeer in Irene
Afgelopen woensdag hebben we, bij de kookworkshop, genoten van
een heerlijk drie gangen menu. Wat is er gezelliger Samen koken en
tafelen! Iedere woensdag is er de mogelijkheid om samen aan de slag
te gaan! Deze zomer staat in het teken van verschillende (makkelijke)
hapjes. Bent u, of kent u iemand die samen met ons wilt koken?
Kom dan op woensdagochtend bij ons langs!
We starten om 10.00 uur met koffie en
eindigen om 13.30 uur. Hopelijk
tot snel!

“Ik vind het eigenlijk niks”

(Zwarte) Jaap Spaargaren
eindelijk met pensioen

Uitreiking van het PRO certificaat door Eric Prent van Profile Nederland aan
Marco Burgers van Profile ABO Aalsmeer.

Transparantie, service en gemak

Nieuw onderhoudsconcept
Profile ABO Aalsmeer

Wandeling met lekkere tussenstops

15

Voor iedereen vanaf 55jr.

Onthulling: Plan voor
‘herkenbaar Aalsmeer’
Aalsmeer - Een onwetende toerist doorkruist bij toeval Aalsmeer.
Als de toerist Aalsmeer verlaat,
krijgt een Aalsmeerse ondernemer
geen antwoord op de vraag ‘wat is
je bij gebleven? Waar je Aalsmeer
ook binnenrijdt, aan niets is te zien
waarin Aalsmeer zich onderscheidt.
Op donderdag 14 juli onthult Ondernemersvereniging Aalsmeer daarom
in het gemeentehuis met trots het
eerste van een reeks plannen om
Aalsmeer onmiskenbaar op de kaart
te zetten: Kansen voor Aalsmeer op
weg naar 2020. Ondernemers, kom
naar ‘Herkenbaar Aalsmeer’, zorg
dat je hier bij bent, nogmaals 14 juli om 19.30 uur in het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein.

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Profile Car & Tyreservice ABO uit Aalsmeer introduceert
een nieuw onderhoudsconcept op
het gebied van onderhoud en reparaties. De Pro’s van Profile bieden
de consument transparantie, service en gemak. De Profile vestiging
in Aalsmeer behoort tot de eerste
groep van Profile vestigingen in Nederland die de Pro’s mag voeren. In
de komende maanden zal dit concept verder worden uitgerold over
de andere locaties.
De introductie van het nieuwe concept is een verdere invulling van de
onderhoudspropositie die al door
een groot aantal Profile ondernemers wordt aangeboden en liggen
in het verlengde van de naamswijziging van Profile Tyrecenter naar Profile Car & Tyreservice in 2015.
Om de steeds kritischer wordende
consument tegemoet te komen, introduceert Profile de Pro’s: acht garanties op het gebied van transparantie, service en gemak. De uitgevoerde werkzaamheden worden ingevuld op een checklist en aangevuld met foto’s van de vervangen of

gerepareerde onderdelen. Oude onderdelen worden bewaard. Vooraf krijgt de klant een duidelijke offerte, zodat hij precies weet waar hij
aan toe is. Hij kan kiezen tussen basis- of fabrieksonderhoud en krijgt
op onderhoud, reparatie en banden
standaard een jaar garantie. In dat
jaar krijgt hij gratis pechhulp, 24/7
in heel Europa.
Een bezoek aan een Profile Car
& Tyreservice moet natuurlijk een
prettige ervaring zijn. Daarom een
gastvrije ontvangst met goede koffie en gratis wifi, brengt een expert
gratis de banden op spanning en
wordt er indien nodig gezorgd voor
een leenauto. “De vestigingen die
Pro’s van Profile mogen voeren voldoen aan strenge eisen”, aldus Marco Burgers, van Profile Car & Tyreservice ABO. “We gebruiken technisch hoogwaardig gereedschap en
houden het personeel met behulp
van opleidingen en trainingen op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. We zijn er
erg trots op dat we dit nieuwe concept mogen gaan uitdragen.”

Speeddaten tijdens editie
44 van Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 14 juli kunnen belangstellenden weer
netwerken tijdens de 44ste editie
van de netwerkbijeenkomst Borrel
Aalsmeer. Iedereen, ook werkzoe-

kenden, is van harte welkom bij à
Resto Bar & Brasserie gevestigd in
de Bloemenveiling FloraHolland aan
de Legmeerdijk. De entree is gratis. Niet alleen relaties uit Aalsmeer

Aalsmeer - Op 1 juli was het zover. Jaap Spaargaren, beter bekend
in Aalsmeer onder de naam ‘Zwarte
Jaap’, gaf officieel het zakelijke stokje door aan zijn opvolger Michiel
Pos. Michiel is al jaren in dienst bij
J. Spaargaren Hoveniers en de bedrijfsnaam blijft dan ook hetzelfde. “Er verandert eigenlijk helemaal niks”, zegt Jaap met Aalsmeerse tongval. “Ik blijf gewoon werken
zolang ik gezond blijf, want dat bevalt me prima. Het is alleen beter
dat we het zakelijke gedeelte goed
geregeld hebben, mocht er met mij
iets gebeuren. Maar dat ben ik niet
van plan. Ik blijf het contact onderhouden met onze klanten. Ik ga met
pensioen ja, maar ik vind het eigenlijk niks. De voornaamste en enige
reden voor deze verandering is dat
nu de toekomst is gewaarborgd voor
het bedrijf. En, omdat Michiel altijd
al mijn rechter- én linkerhand is,
komt dat wel goed.” Jaap hoopt op
23 juli aanstaande de respectabele
leeftijd van vijfentachtig te bereiken.
“En dan geef ik een feestje. Ook al
onze klanten zijn uitgenodigd.” Deze
verslaggeefster valt op vrijdag wel
met haar neus in de spreekwoordelijke boter, want het voltallige per-

soneel is aanwezig voor een klein
afscheidsfeestje. Heerlijke hapjes
staan op de tafel van de gezellige
kantine van het bedrijf, dochter Angelique heeft lekkere saté gemaakt
en de drankjes vloeien rijkelijk. “Blijf
je gezellig een wijntje meedrinken?”
vraagt Magriet, de vrouw van Jaap.
Dat aanbod wordt niet afgeslagen.
Op de vraag of er voor haar nog iets
gaat veranderen antwoordt zij dat
Jaap waarschijnlijk net zo druk blijft
als voorheen. “Maar ik heb gelukkig
ook altijd mijn bezigheden hoor. Genoeg te doen.” Tijdens de informele receptie worden er boeketten uitgereikt aan de nieuwe en de ‘oude’
eigenaar. Ook heeft het personeel
een geschikte cadeau voor Zwarte
Jaap: Een soort e-reader waar duizend boeken op kunnen, maar ook
luisterboeken en zelfs films. “Ik geloof dat ik hier heel blij mee ben, al
weet ik nog niet hoe dit werkt.” De
twee aanwezige kleinzoons zullen
opa hier wel mee op weg helpen.
Hopelijk neemt de hardwerkende
gepensioneerde eens de tijd om iets
meer te ontspannen. Iedereen gunt
hem dat.

bezoeken de netwerkbijeenkomst,
maar ook uit andere regio’s in de
Randstad. Er zijn inmiddels vele verbindingen gelegd en opdrachten
vergeven. Netwerken loont!
Om 17.00 uur gaan de deuren open
en vanaf 18.15 uur staat speeddaten op de agenda. In 8 minuten tijd
maak je kennis met een andere relatie van Borrel Aalsmeer en dan
wordt er gerouleerd. In totaal maak
je kennis met tien andere netwer-

kers. Deelname is uiteraard niet verplicht. Vanaf 17.00 uur kan tijdens de
netwerkborrel een dagschotel besteld worden en om 20.00 uur staat
er een lange tafel klaar en wordt de
mogelijkheid geboden om met diverse relaties samen te dineren. Verhinderd? Borrel Aalsmeer is ook op
11 augustus, 8 september en 13 oktober. Kijk voor meer informatie en
het volledige programma op www.
borrelaalsmeer.nl

Door Miranda Gommans
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Zomervakantie in het Bos
Aalsmeer - Blijf je thuis tijdens de
zomervakantie? Doe elke woensdagmiddag vanaf woensdag 20 juli tot en met woensdag 24 augustus
mee aan een bosactiviteit. Van onderzoek naar waterdiertjes, schatzoeken, kriebeldiertjes tot huttenbouwen en een kleurrijk bosschilderij. Elke woensdagmiddag heeft
ander thema. Kijk op de boskalender via www.amsterdamsebos.nl en
meld je aan
Bosbingotocht
Neem op zondagmiddag 10 juli om

12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur je
camera mee naar het Bos. Wie het
eerst 16 verschillende planten en
dieren vindt en fotografeert, heeft
gewonnen. Deze activiteit is voor
kinderen van 6 tot 11 jaar en (groot)
ouders/begeleiders.
Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro
per volwassene. Duur: 1 uur en start
is bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Aanmelden voor alle activiteiten kan via 020-5456100. De Boswinkel is iedere dinsdag tot en met
zondag geopend van 10.00 tot 17.00
uur.

Samenwerking Rijnland
met drinkwaterbedrijven
Amstelland - Op maandag 4 juli hebben gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland opnieuw een overeenkomst ondertekend voor de samenwerking in de
waterketen, deze keer met drinkwaterbedrijven, zodat de keten nu
volledig is. De ondertekening vond
plaats in Gemaal De Cruquius.

In Aalsmeer genieten inwoners en bezoekers uit de regio bijna dagelijks van
de Westeinderplassen: Zwemmen, varen, zeilen, surfen, suppen, waterskiën,
etc. De afgelopen Westeinder Water Week heeft vele kennismaken gegeven.

Noord-Holland: Walhalla
voor waterrecreatie

Plaspop editie zes: Weer
leuker dan vorig jaar!
Aalsmeer - De zesde editie van
Plaspop op de Westeinderplassen
werd gekenmerkt door een aantal
nog nooit eerder voorgekomen lastige perikelen. Het podium voor de
slotact werd reeds op woensdag op
de Koddespoel neergelegd, de vergunning werd wel afgegeven, maar
later ook weer (deels) gewijzigd, wat
dan weer resulteerde in een hoofdpijndossier van enorme omvang.
De goedwillende ambtenaren kregen er ook het heen en weer van.
Maar, eind goed al goed. Want, ondanks het feit dat het op het poeltje van Meijer erg rustig bleef, werd
er op alle andere locaties flink gemusiceerd. Wat waren de Dippers
blij met alle publieke belangstelling,
de kwaliteit en variatie van de geboden muziek en het prachtige weer.
Wat waren de Dippers blij dat ze
geen locatie aan lager wal hadden
gekozen, maar prachtige plekjes
op windluwe plekjes in het prachtige eilandgebied van de Westeinderplassen.
De zompige sfeer op het Torregat,
veroorzaakt door de originele, rauwe blues van: The men unplugged,
tezamen met de door de bootmotoren omhooggewoelde poelbagger,
was werkelijk te proeven, te voelen en te ruiken. De artiesten waren
door de local unit leader, Leo Terlouw (techniek), van alle gemakken
voorzien. De Dippers brachten hun
traditionele harde worst en toen was
er helemaal geen houden meer aan.
Ook bij Vissersvreugd waren de artiesten en het publiek laaiend enthousiast. Dazzle speelde daar hun
befaamde covers. Vanaf een grote dekschuit met prachtige overkapping werd het ene na de andere topnummer, onder toeziend oog
van gastheer/gastvrouw Jan en Nina, over het water van de kleine Poel
geslingerd. Na een aantal kleine

technische probleempjes raakte het
smartlappenkoor: Denk aan de buren, ook zonder stroom, volledig op
stoom. Gelukkig zongen zij ‘voor de
wind’. Vanaf de Kop van Bud schalden de meezingers en de smartlappen. Vanuit de boten werd uit volle
borst meegezongen. Kortom, sfeer,
zang en pannenkoeken, een ideale
combinatie!
In de vrijwel windstille schuilhaven:
de Kodde, op het eiland van familie
de Niet, gaven The Riverstones hun
zeer bijzondere optredens ten beste. Voor hen de normaalste zaak van
de wereld, voor velen een absolute
ontdekking. Een heel eigen geluid,
eigen nummers en vol enthousiasme. Dat was ook duidelijk te merken
aan de reacties van het publiek. Er
waren botenbezitters die niet meer
weg wilden van deze plek, van deze
muziek, van deze sfeer.
En toch, om 23.00 uur was ook daar
de stilte ingevallen. Was Plaspop
dan al afgelopen? Nee, natuurlijk
niet. Het was het tijd voor de slotact!
Er was op de Koddespoel met medewerking van de families Kramer
en W. Visser, Ab Spaargaren, J.M.
van Leeuwen en C. Otto een cluster aan boten neergelegd. Een echte dansvloer was gecreëerd naast
het prachtig overkapte Toppodium.
Daarnaast lag de Bona Spes, die de
power leverde. De slotact door de
Remband was overweldigend, wat
een gezelligheid en wat een drukte.
Helaas koos één gezelschapje voor
eigen muziek, maar toen ook dit, op
verzoek van de band en het publiek,
aan banden was gelegd, schalde de
hits over het water. De Remband
heeft gezorgd voor een waardig
en prettig slot van alweer de zesde
Plaspop. De Dippers willen bij deze alle acts en bezoekers bedanken:
“Het was weer leuker dan vorig jaar.
Op naar editie zeven in 2017.”

Foto: www.kicksfotos.nl

Verkiezing Pool van het jaar
met gala in Studio’s
Aalsmeer - De Pool van het jaar
uitreiking vindt op 19 november
plaats in Studio’s Aalsmeer. Na vier
succesvolle verkiezingen, wordt dit
Polonus lustrumjaar extra feestelijk
gevierd met een gala. De nominaties voor de Pool van het jaar verkiezing zijn inmiddels in volle gang.
Nomineren is mogelijk tot 31 augustus in de categorieën: business, carrière, cultuur, wetenschap & techniek, jonge succesvolle pool en ‘ere
polonus’. Stichting Polonus heeft als
doel Poolse successen in Nederland
te promoten en dit doen zij onder
andere door succesvolle Polen in de
schijnwerpers te zetten. Er wonen in
Nederland namelijk veel succesvolle Poolse ondernemers, (flex)mede-

werkers, wetenschappers en artiesten. Hier benutten ze hun kennis en
talenten, werken ze hard en laten ze
zien dat ze daadwerkelijk in staat
zijn hun diensten te bewijzen aan de
Nederlandse economie en samenleving. Nomineren is mogelijk tot 31
augustus via www.polonus.nl. Tevens te bezoek voor informatie.

Regina winnaar
kaartmiddag
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis

Aalsmeer - Waterrecreatie in
Noord-Holland biedt een gevarieerd
aanbod voor iedereen. Ondernemers bieden aantrekkelijke arrangementen. Vaargebieden zijn goed en
veilig met elkaar verbonden, waardoor leuke afwisselende rondjes te
varen zijn in een groot gebied. Op
de plassen en meren wordt volop
gezeild en gevaren. Onderweg en
na afloop zoeken de watersporters
het terras op. Er zijn extra zwemplekken zodat elke Noord-Hollander
in de buurt waterpret kan beleven.
Dat is een deel van het toekomstbeeld voor waterrecreatie in NoordHolland in 2030 dat staat in de ‘Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’ die op 5 juli 2016 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland. De Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030
laat zien dat Noord-Holland een belangrijke waterrecreatieprovincie is
en de provincie wil deze positie behouden en versterken vanuit economisch en maatschappelijk belang. Gedeputeerde Cees Loggen:
“Noord-Holland is sinds jaar en dag

verweven met het water: de strijd tegen het water, maar ook het gebruik
van het water. Het resultaat is een
provincie met een variëteit aan kustlandschappen, uniek buitenwater,
karakteristieke binnenwateren en
belangrijke vaarwegen. Vaak is het
water gecombineerd met cultuurhistorische elementen in het landschap. Een “walhalla” voor de waterrecreant! Zowel vanuit het economisch als het maatschappelijk
belang wil de provincie Noord-Holland deze positie behouden en versterken.”
De economische waarde van waterrecreatie is aanzienlijk. De totale
bestedingen in Noord-Holland in de
watersportsector zijn circa 1,5 miljard. De sector is goed voor 6400
tot 8500 arbeidsplaatsen (direct
en indirect). De Visie Waterrecreatie is samen met gemeenten, waterschappen, beherende partijen, belangenbehartigers, ondernemers en
de waterrecreanten tot stand gekomen. In oktober 2016 ligt de visie ter vaststelling voor aan Provinciale Staten.

Met de ondertekening bevestigen
de partijen hun samenwerking in de
waterketen: van afval- tot drinkwater. Doel is het bereiken van de zogeheten 3k’s: kostenreductie door
gezamenlijk investeren, verlaging
van de kwetsbaarheid van de watersector door kennisuitwisseling en
het waarborgen van de kwaliteit van
de dienstverlening. De samenwerking is in navolging van het landelijke Bestuursakkoord Water in 2011.
Het hoogheemraadschap, de inliggende gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben zich verenigd in
vier sub-regio’s: Leidse Regio, Bollenstreek, Kennemerland en Groene Hart.
Klimaatverandering
Een belangrijk onderwerp binnen de
samenwerking is het veranderende
klimaat en de effecten, die nu merkbaar zijn. Pieken in droogte en regen
wisselen elkaar vaker af, de zeespie-

gel stijgt, de bodem zakt. Dat vraagt
om een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Iets dat niet
alleen bereikt kan worden door samenwerking tussen overheden en
drinkwaterbedrijven, maar ook door
medewerking van burgers en bedrijven.
Elk balkon een ton
Diverse publiekscampagnes laten
zien wat mensen zelf kunnen doen
bij droogte en wateroverlast, zoals: “Tegel eruit, plant erin”, “HuisjeBoompje-Beter” en “Actie Regenton”. Hoogheemraad Jeroen Haan:
‘Inwoners dragen bij aan een duurzame waterhuishouding door een
regenton te plaatsen. Op elk balkon past wel een ton. Het regenwater is prima voor de planten, hiervoor hoeven we geen drinkwater te
gebruiken.’
Wethouder Hoekstra van Alphen
aan den Rijn vult aan: ‘Bij de inrichting van de openbare ruimte kijken
we of, en waar, stenen vervangen
kunnen worden door beplanting.
Het zou goed zijn als ook inwoners
minder stenen in hun tuin aanbrengen en meer beplanting. Zo maken
we onze leefomgeving prettiger én
helpen we de riolering een handje
bij het voorkomen van wateroverlast
als gevolg van stortbuien.’

ingezonden
Betreurenswaardig dat de Lidl
zich niet wenst aan te passen

Voor ‘oude’ basisschool De Hoeksteen

Rolstoeltenniser Ruben
geeft leerlingen clinic
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 5
juli heeft Ruben Spaargaren een
rolstoeltennisclinic gegeven bij Tennisverenging All-Out. Dit deed de
nummer 7 van de wereld voor de
jongens voor kinderen van zijn oude basisschool De Hoeksteen uit
Aalsmeer. Deze bovenbouw-leerlingen hadden namelijk het meeste geld opgehaald voor de Gehandicaptensport tijdens de ‘Record 4 Rio
- Sponsorrol’ van een maand geleden. Dit deden zij door in een rolstoel een zo groot mogelijke afstand
af te leggen. Uiteindelijk wist de
school hiermee maar liefst €5.180,96
op te halen. Als beloning kregen de
beste leerlingen een clinic van het
grootste rolstoeltennistalent van
Nederland.
Tijdens deze clinic leerde Ruben als
eerste de leerlingen via leuke spelletjes te ‘rollen’ met een racket in
de hand. De kinderen waren door
de sponsorrol al enigszins behendig
met de rolstoel, maar het rijden met
een racket in de hand was voor veel
kinderen toch wel een probleem.
Gelukkig kon Ruben de leerlingen
van handige tips voorzien. Toen de
leerlingen het een beetje onder de
knie hadden, gingen ze voor het
eerst met ballen slaan. De combinatie rijden en ondertussen een bal
slaan, was voor veel kinderen in het
begin nogal moeilijk. Gelukkig leerden ze snel en ook het afsluitende
volleren ging de kinderen zeer goed
af. Hierbij moesten de leerlingen
naar het net toe rollen om daar de
bal terug te slaan, voordat die stuitert. Hier kwamen mooie rallies uit
en de kinderen hadden er veel plezier in. Ook het aanwezige publiek

vond het leuk om naar te kijken. Tijdens de clinic werd Ruben ondersteund door twee meiden van Tennisvereniging All-Out. Zo konden de
18 leerlingen in twee groepen verdeeld worden, zodat zij ook een normale tennisclinic kregen. Gelukkig
bleef het weer goed, zodat het niet
hoefde plaats te vinden in de tennishal van All-Out. Na afloop van de
clinic speelde Ruben ook nog een
korte demonstratiewedstrijd tegen
de twee talentvolle tennissters van
All-Out. Onder aanmoediging van
de leerlingen wist Ruben hier een
aantal mooie punten te slaan.
Deze zomer zal Ruben elke week in
actie komen op toernooien in zowel Nederland als België. Hierbij zal
de 17-jarige ook steeds vaker bij de
senioren meedoen. In september
zal hij afreizen naar Rio de Janeiro,
waar hij als stagiair via het Talents4Tokyo-project de Paralympische
Spelen een week lang van dichtbij
mag meemaken.

van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 30 juni is het klaverjassen gewonnen door Regina Geleijn met
5087 punten, gedeeld tweede zijn
Geertje Koopstra en An Uiterwaal
geworden, beide met 5065 punten. Bij het jokeren was Bets Teunen deze week met 217 punten de

beste, gevolgd door Gerard de Wit
met 249 en Trudy Knol met 266 punten. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Er worden nog
enkele jokeraars gezocht. Kom gerust eens kijken en kaart mee. Voor
inlichtingen: Nico de Ron, tel. 0647890256

De stille hoop, die door het lange uitblijven van berichten over de vestiging van Lidl ontstond dat het snode plan niet door zou gaan, is helaas
niet in vervulling gegaan. De Lidl
presenteert nu haar derde plan en
deze is nog minder te pruimen dan
de twee eerdere plannen. Dat Lidl
zich niet wenst aan te passen aan de
sfeer van de omgeving is inmiddels
duidelijk en dat is zeer betreurenswaardig. Mijn motivatie voor Lidl-excit is als volgt:
1. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal het gebouw
bestaan uit een staalconstructie, bekleed met kleurige metalen gevelplaten Dit past op een industrieterrein,
maar beslist niet op een redelijk historisch plein, omringd door gemetselde gebouwen.
2. De enorme glasgevel in de voorgevel doet vreemd aan ten opzichte van
de overige gebouwen op het Raadhuisplein, aangezien de indruk wordt
gevestigd dat achter het glas iets te
zien is wat aandacht vereist. Volgens
de beschrijving wordt er op de begane grond geparkeerd en op de verdieping de verkoopruimte, welke bij
voorkeur om een blinde wand vraagt.
Aangezien een plattegrondtekening
ontbreekt is het nut van deze enorme glaswand niet duidelijk. De toepassing van sheddaken aan de zijde
van de Uiterweg verhoogt de uitstraling van een industrieel gebouw. Er
bestaat geen enkele zichtbare rela-

tie met de voorgevel en lijkt bij een
ander gebouw te horen. Voor de eronder liggende verkoopruimte is een
sheddak een niet verklaarbare keuze
3. Aangezien, zoals de beschrijving
aangeeft, de aanvoer via de Dorpstraat, Praamplein en Grundelweg
zal plaatsvinden, moeten de vrachtwagencombinaties op het parkeerterrein keren, wat behoorlijk veel
ruimte in beslag zal nemen. De hoge en vrij smalle brug in de Dorpstraat en de vrij smalle weg naar deze supermarkt zal voor verkeersproblemen gaan zorgen. Ook de nieuwe vestiging van de Rabobank in dit
gebied zal de nodige parkeerruimte
vergen.
4. Dat de Rabobank naar het noordelijk deel van de Zijdstraat verhuist,
is voor de opwaardering van de winkelstraat positief. Het nadeel is echter dat Lidl hierdoor in de gelegenheid wordt gesteld zijn industriegebouw over een lengte van ongeveer
55 vierkante meter langs de Stommeerweg te plaatsen en Aalsmeer op
deze gevoelige locatie een behoorlijk
gezichtsverlies berokkend.
5. Dat de Welstandscommissie als
behoeder van een redelijk aanzien
van Aalsmeer tot drie keer toe de
plannen van Lidl positief adviseert,
roept bij mij de nodige vragen op:
Wie de schoen past, die trekke hem
aan.
Jaap Tromp
Jaap.tromp@kpnmail.nl

Houd inbrekers buiten!
Aalsmeer - In gedachten is menigeen al op vakantie en staan de koffers reeds klaar. Voorpret is een van
de leukste onderdelen van je vakantie. Maar een ander, heel belangrijk,
aspect wordt helaas nog vaak vergeten. 15.000 inbraken in de zomerperiode lijkt misschien niet veel, maar
je zal toch thuiskomen en je huis
door inbrekers compleet overhoop
gehaald vinden. Dan is het vrolijke
vakantiegevoel wel heel snel verdwenen. Soms houden niet alleen
de buren, maar ook inbrekers je huis
in de gaten als je een paar weken
weg bent. De vakantieperiode vormt
een prachtige gelegenheid voor dieven; ook ’s nachts is er dan niemand
thuis, de inbreker grijpt zijn kans.
Het zal je maar gebeuren. Kostbare
spullen weg, kapotte achterdeur of
raam. Maar het allerergste: je bent
het gevoel van veiligheid in je eigen
huis kwijt. Zo’n 75% van de mensen die een inbraak hebben meegemaakt, heeft daar nog lang last

van. Slecht slapen en van elk geluidje wakker worden, “Ze zullen toch
niet weer?” Met een beetje aandacht
kun je dit voorkomen. Een dief gluurt
over de schutting en ziet een achterdeur waar hij in een minuutje binnen is. Hij checkt of de mensen thuis
zijn: Staat er een auto op de oprit?
Wat ligt er op de tafel in de woonkamer en op het aanrecht in de keuken? De keurige Hollanders hebben
namelijk de gewoonte om alles netjes achter te laten als ze weggaan.
Of de buren maken nette stapeltjes
van de post en kranten op de tafel in
de woonkamer. Dit zijn allemaal signalen voor een inbreker: “Dit is mijn
kans!” Zover moet je het niet laten
komen; en dat hoeft ook niet. Maak
het inbrekers niet te makkelijk, vooral niet tijdens de vakantie. Om straks
met een goed gevoel op pad te gaan,
heeft de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken diverse waardevolle tips voor je: Kijk hiervoor op de
website www.inbraakmislukt.nl
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De drie winnende teams uit Almere, Giesbeek en Haren.
Foto: www.kicksfotos.nl

zich niet omhoog weten te zeilen en
bleef steken op plaats vijftien.
In het jaarklassement verstevigt Almere Centraal met dit winnende resultaat zijn koppositie. De KWS uit
Sneek blijft tweede in de strijd om
de Eredivisie Zeilen 2016. De zeezeilers uit Scheveningen staan nu derde in de Eredivisie Zeilen. Giesbeek
staat nu vierde en Groningen vijfde. Aalsmeer staat in het jaarklassement op plaats veertien. De eredivisie zeilen heeft nu twee maanden
vakantie. In september wordt deze
nieuwe competitie weer opgepakt.
In het weekend van 9 tot en met 12
september gaan alle zeilteams de
strijd aan in Veere (Zeeland) en de

afsluiting is van 30 september tot en
met 2 oktober in Almere.
Ook misschien in 2017
Wethouder Jop Klein van de gemeente Aalsmeer zei: “We zijn
heel blij dat de Eredivisie Zeilen
Aalsmeer heeft aangedaan in 2016.
Dit is het niveau van zeilen waar we
naar zoeken. Er wordt hier natuurlijk al veel wedstrijd gevaren, maar
op de Westeinder zien we niet vaak
dit hoge niveau. De wedstrijden zijn
kort en ze zijn heel goed zichtbaar
en goed te volgen. We gaan ons uiterste best doen om de Eredivisie
Zeilen in 2017 weer naar Aalsmeer
halen.”

Woensdagavond 29 juni is de Westeinder Water Week (WWW) weer van start
gegaan en ondanks het koude, regenachtige weer heeft de Poeloversteek
doorgang gevonden. Leden van zwem- en triathlonvereniging Oceanus zijn
van Leimuiden naar Aalsmeer gezwommen. Uiteraard was er begeleiding met
boten. Deze hebben alleen meegevaren, alle zwemmers hebben de hoge golven getrotseerd en overwonnen. Wat een topprestatie van deze bikkels! Ook
de Poeloversteek kent winnaars. Fabiëne Vork (17) en Bart Sommeling (18)
zijn extra in het zonnetje gezet. Foto: www.kicksfotos.nl

Team Amovola winnaar van de Rib Race. Foto: www.kicksfotos.nl

Westeinder Water Week met
zeilen, zwemmen en meer
Aalsmeer - De eredivisie zeilen op
de Westeinderplassen zit er weer
op. Drie dagen zijn wedstrijden gezeild door achttien teams. Het weer
van vrijdag 1 tot en met zondag 3
juli was wisselvallig. Regen en somber weer, maar zonovergoten op
de laatste dag. Wat een prachtige
dag voor ook de afsluiting van de
Westeinder Water Week. De eredivisie zeilen op de Poel hebben onder uitdagende omstandigheden
plaats gevonden. Alle dagen veel
wind. Op vrijdag waaide het windkracht vijf met uitschieters naar zes.
De tweede dag opnieuw een stormachtige wind. Na elf gezeilde races
in prachtige en spannende condities moest de voortgang stil gelegd
worden. Windkracht 8 was gemeten. Het geeft natuurlijk spectaculaire beelden, maar veiligheid voor
alles. Na een klein uur pauze zijn de
races voortgezet.
Zeilen, surfen en Rib Rally
Ook zondag waaide een flinke bries.

De zeilers waren er (weer) blij mee.
Een prachtig gezicht om de boten
met hoge snelheden de Westeinder
te zien varen. Het was een heerlijke
zonnige dag, met ook zeilwedstrijden voor de jeugd en surfwedstrijden, diverse activiteiten op het Surfeiland en heel spectaculair de Rib
Rally. Deze is gewonnen door team
Amovola.

Qua weer heeft de organisatie van de Westeinder Water Week het afgelopen
week niet altijd getroffen. Het bootje bouwen kende donderdag 30 juni diverse
natte momenten. Gelukkig liet ook de zon zich zien, zeker aan het einde van
de middag. Hét moment dat op het Surfeiland het beachvolleybal bedrijventoernooi van start ging. Een groot aantal bedrijven had zich aangemeld voor dit
sportieve treffen. Er zijn leuke en spannende wedstrijden gespeeld. Het toernooi is uiteindelijk gewonnen door Henrite Food Wear, de schoenenwinkel in
de Dorpsstraat. Had het team een streepje voor vanwege goed schoeisel? Ze
speelden ‘gewoon’ prima en waren fanatiek. Terecht de beker voor Henrita.
Foto: www.kicksfotos.nl

Feestelijke afsluiting
Uiteraard is de eredivisie zeilen, en
de Westeinder Water Week, feestelijk afgesloten met livemuziek en
uitreiken van de bekers aan de drie
beste teams. De trofeeën waren in
de vorm van de watertoren, heel bijzonder. Het hele weekend domineerde het team van Almere en voor
deze dames en heren was ook de
grootste beker. Op twee is het team
van Giesbeek geëindigd en op drie
WV DTP (De Twee Provincien) uit
Haren. Zeilteam Westeinder heeft
niet kunnen profiteren van de races op ‘eigen’ water. Het team heeft

Foto: Jan Jongkind

Eredivisie Zeilen op Poel
met spectaculaire races
Aalsmeer - De Westeinder Water Week werd op vrijdag, zaterdag
en zondag afgesloten met een serie indrukwekkende zeilwedstrijden
in de Eredivisie Zeilen, de nieuwe
zeilcompetitie in Nederland waarvoor 18 verenigingen zich mochten aanmelden. Er werd gezeild in
zes snelle wedstrijdmachines van
de J70-klasse, die met de zg. gennaker, een groot bol voorzeil, op de
ruime rakken de boot grote snelheid
geeft. En dat was zeker deze drie
dagen zo, want de wind liet de zeilers niet in de steek. Met een harde
wind uit het zuidwesten tot westen
planeerden de schepen zo snel dat
de begeleidende rescue-ribs moeite had ze bij te houden. Handenvol
werk voor de bemanningen, die bij
een soms iets te late reactie de boot
plat geduwd zagen worden en daarmede hun positie behoorlijk konden
verspelen. Zaterdag was er zelfs op
het eind van de middag een uur uitstel, nadat het wedstrijdcomité vlagen tot ver in de 7 Beaufort had gemeten. Zondag was de wind iets gematigder en kon er weer volop worden gezeild. Al met al drie dagen
fantastisch zeilweer.
“Het kan niet beter”, volgens John
den Engelsman,aan boord van het
team Almere Centraal. Als voormalig Europees en Wereldkampioen in
de J22-klasse zette hij met zijn team
duidelijk een stempel door maar
liefst 11 van zijn 15 races te winnen. Opmerkelijk was het sterke zeilen van het team uit Giesbeek, volgens Peter Wanders hebben zij genoten van hun tweede plek, bereikt
door veel voorbereiding en goede
communicatie aan boord. Het Gro-

ningse team werd goed derde en
mocht daardoor mede op het podium. Daar werden de prijswinnaars
verrast met een buitengewoon fraai
3D-miniatuur model van de watertoren, aangeboden door de gemeente Aalsmeer en overhandigd
door wethouder Jop Kluis. De wethouder was op zijn beurt zeer blij
met het succesvolle zeilevenement.
“Dit is het niveau wat we zoeken,
met korte banen, goed zichtbaar
vanaf de kant. We hopen de Eredivisie in 2017 weer te mogen begroeten”. Ook het Aalsmeerse Team
Westeinder was een en al enthousiasme. Met teamleden van zowel de
W.V. Nieuwe Meer als van de W.V.
Aalsmeer was een brede ploeg zeilers samengesteld met als doelstelling om zo veel mogelijk betrokkenheid op te bouwen. Daarmede konden zij zich nog niet direct in de top
meten, maar dat had ook wel met
de erg harde wind te maken. Bij iets
minder wind werd op zondag prima afgesloten met een tweede plek,
die zonder hindering van een andere boot volgens stuurvrouw Sandra van der Meyden een race-overwinning had moeten zijn. Met deelnemers uit het hele land werd de
Westeinder andermaal op de kaart
gezet als een uniek wedstrijdwater.
Daar was men het bij de geanimeerde en druk bezochte prijsuitreiking
wel over eens. Surf voor detailinfo
en spectaculaire foto’s naar eredivisiezeilen.nl en westeinderzeilwedstrijden.nl .
Het Eredivisiecircuit wordt op 9 september vervolgd in Veere en op 30
september in Almere afgesloten.
Theo van Mierlo

Liefst 13.500 euro voor CliniClowns

Eerste lustrum culinair
proefvaren groot succes

Veel livemuziek tijdens de
Westeinder Water Week
Aalsmeer - Na twee dagen pauze
was woensdag 29 juni de Westeinder Water Week (WWW) weer van
start gegaan. Ook live-optredens
maakten deel uit van deze promotie van Aalsmeer. Restaurant Joseph
aan de Poel presenteerde woensdag
een gezellige avond met livemuziek.
Liefst drie artiesten lieten van zich
horen. Eerst gingen de spots aan
voor Saskia Soulful en de zangeres oogstte veel bewondering. Net
als Danny Froger, die een daverend
applaus in ontvangst mocht nemen.
Helaas kon het optreden van Dave
Miller wegens ziekte niet doorgang,
maar in Quincy had de organisatie
een hele goede vervanging gevonden. Eveneens een gezellig en goed
optreden.
Er kon dit weekend van nog meer
livemuziek genoten worden. Van
vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli
presenteerde De Nieuwe Meer jazz
op de haven. Zaterdagavond 2 juli
was het een gezellige drukte op de
Poel met tussen de eilanden Plaspop en aan het strand van het Surfeiland Aqua Palooza. Voor aanvang

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

was er behoorlijk wat ‘gedoe’ over
het samenvallen van deze twee muziekevenementen. De beat zou de
jazz bij het poeltje van Meijer gaan
overstemmen. Besloten is toen om
deze act geen doorgang te laten
vinden. Eerst was er de afspraak om
Aqua Palooza tot acht uur ‘s avonds
te laten plaatsvinden, maar na een
laatste gesprek met deze organisatie besloot burgemeester Nobel om
beiden vergunning tot middernacht
te geven. Dit zodat beide feestjes
niet in elkaars vaarwater zouden
gaan zitten. De Westeinder Water
Week is zondagmiddag en -avond
afgesloten met een swingend optreden van de band Alderliefste in
het Westeinder Paviljoen.
Foto’s www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft Lionsclub Aalsmeer Ophelia op de eerste dag van de Westeinder Water
Week het evenement Proefvaren georganiseerd. De opbrengst van het
evenement is geheel bestemd voor
een goed doel: De CliniClowns. Zaterdag 25 juni hebben 400 deelnemers in iets meer dan 60 open boten
deelgenomen aan een tocht door
de sloten van het Westend en over
de Kleine Poel, waar op zes locaties culinaire hapjes werden geserveerd. De start was om half vier op
het Starteiland, waar onder het genot van een glaasje prosecco werd
genoten van het eerste gerechtje.
Na de inschrijving waaierden de boten uit om via hun eigen route de
restaurants op de eilandjes aan te
doen. Het vroeg soms enige stuurmanskunst om in de kleine slootjes
met zo veel bootjes te varen, maar
er waren louter vrolijke gezichten te
zien en indien nodig stak men elkaar de helpende hand toe bij het
aanmeren. Het dessert vond plaats
in de hal van Jachthaven Piet Huis
die voor de gelegenheid prachtig
met bloemen was versierd. De gezellige live muziek werd geheel om
niets verzorgd door muzikaal duo
‘Another cup of tea’ bestaande uit
Wim Bartels en Jolanda van Schaik
Bogers en door DJ Ard Kuiper. In
de loterij waren meer dan 130 prij-

zen te vergeven met dank aan de
Aalsmeerse middenstand die weer
enthousiast leuke giften beschikbaar stelden. 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 boten al snel was bereikt.
Pas op de plaats
Volgend jaar doen de dames van
Lionsclub Aalsmeer Ophelia even
een pas op de plaats. Proefvaren zal
wellicht in 2018 weer plaatsvinden.
De opbrengst van Proefvaren 2016
bedraagt 13.500 euro. Het bedrag
gaat naar het goede doel dat Lionsclub Aalsmeer Ophelia dit jaar ondersteunt: de CliniClowns.
CliniClowns komen bij kinderen in
ziekenhuizen en instellingen op bezoek. Ze spelen samen waardoor
de kinderen afleiding en plezier beleven en even vergeten dat ze ziek
zijn. Inmiddels bezoeken zo’n 67
clowns ruim 100 ziekenhuizen en
andere instellingen door heel Nederland. Voor meer informatie:
www.cliniclowns.nl
Lionsclub Aalsmeer Ophelia bedankt alle sponsors, de inzet van
de deelnemende restaurants en alle deelnemers aan Proefvaren die
deze prachtige dag met dit prachtige restultaat mogelijk hebben gemaakt!

Foto: Jan Jongkind

Cees van Sprongen winnaar
Oude Deuren Surfcup
Aalsmeer - De Oudedeurensurfcup tijdens de Westeinderwaterweek was weer een succes! En dit
keer vond deze onder zomerse omstandigheden plaats: Zon, goede
wind, surfplezier en een barbecue
op het strand voor de accommodatie van de Windsurfclub Aalsmeer.
Er deden 41 deelnemers uit Nederland, Italië en België, mee, surfen
op surfboards uit de beginfase van

de windsurfsport, dus 30 jaar oud!
Deze diehards zijn zelf nu ook 40+.
De kleurige driehoekzeiltjes hebben
drie manches gevaren. Naar huis
met de fel begeerde ODSC-prijzen
mochten in de lichtgewicht klasse Ron van de Berg, in de zwaargewicht klasse Paul van der Sluis,
bij de dames Christ’l Smet en in de
windsurferklasse Cees van Spronsen. Allen gefeliciteerd.

Foto: Jaap Maars

Zumba les op Surfeiland
Aalsmeer - Maandag 4 juli was de
eerste zomer zumba les op Surfeiland Vrouwentroost. Een groepje
enthousiaste zumba-ers heeft een
heuse buitenles gevolgd. Het weer
zat gelukkig mee en onder het genot van zumba klanken uit een
beatbox is een uur lang fanatiek gedanst. Een aantal recreanten op het
surfstrandje keek wel op van de mu-

ziek en de zumba les zomaar buiten.
Grappig was dat een groepje kleine kinderen direct wilde meedoen!
Het is wel even wat anders dan in
de veilige sportschool om buiten de
moves te proberen, maar wat hebben de meiden genoten. “Wat een
leuke manier om de week mee te
beginnen”, aldus de dames enthousiast.

20 Nieuwe Meerbode

• 7 juli 2016

kinder- en jeugdkrant
Leerlingen De Zuidooster
beste ‘scheepsbouwers’

Meisjes C pupillen: Renske, Jennifer, Lisa en Sophie op weg naar de finale met
trainer/coach Victor Waasdorp.

Regiocompetitie jeugd in Beverwijk

Laatste wedstrijd voor de
zomer voor AVA pupillen
Aalsmeer - Op zaterdag 2 juli vond
in Beverwijk bij AV DEM de derde regio pupillen wedstrijd en tevens laatste wedstrijd voor de zomervakantie plaats. Voor een aantal kinderen de laatste mogelijkheid om zich te plaatsen voor de finale van de regio competitie in september. Ondanks de voorspellingen
was het droog en zonnig en beloofde het een mooie dag jeugd atletiek
te worden. AVA Aalsmeer stond zaterdag met 31 pupillen aan de start.
De dag begon met estafettes. Helaas waren er een aantal blessures waardoor niet alle estafette teams konden lopen. De meisjes C pupillen (Jennifer Griekspoor,
Lisa de Vries, Renske Olieman en
Sophie Lucas) begonnen als eerste met hun 4 x 40 meter en verbeterden het AVA clubrecord met een
tijd van 30.65 seconde, waarmee ze
derde werden. De jongens B pupillen verbeterden zich weer op de 4
x 40 meter. Tygo Witteveen, Steven
Waasdorp, Diego Rodriguez Cáceres en Justin Alewijnse werden ook
derde in 28.77 seconde. De meisjes B pupillen (Djuna Gersen, Carice
Heemskerk en Tessa Yntema) waren niet compleet waardoor Jennifer Griekspoor (C pupil) mee mocht
meelopen. Toch verbeterden zij zich
tot 29.13 seconde waarmee ze vierde werden. Tot slot moesten de
meisjes A2 pupillen nog hun 4 x 60
meter lopen. Roanna Geleijn, Gwen
Alewijnse, Julie Witteveen en Carlijn
Bijnsdorp werden heel mooi derde
van 7 estafette teams in een tijd van
38.95 seconde.
Meisjes
Bij de meisjes D pupillen stonden 3
meisjes aan de start, Linn Smithuis,
Candela Rodriguez Cáceres en Jennecy Prokop. Voor Jennecy was het
haar eerste meerkamp. Ze deed het
op alle onderdelen heel goed en
eindigde net naast het podium op
een vierde plaats. Op de 600 meter werd Linn heel mooi vijfde en
verbeterde Candela haar persoonlijk record en werd zesde. De meisjes C pupillen, stonden met hetzelfde viertal aan de start als bij de estafettes. Jennifer grossierde in persoonlijke records op alle onderdelen
en werd daarmee heel verrassend
vierde op de meerkamp. Sophie
won de meerkamp net zoal de vorige twee wedstrijden. Renske verbeterde zich vooral bij het balwerpen en verspringen en Lisa liep een
persoonlijk record op de afsluitende 600 meter, die door Sophie werd
gewonnen. Als team zijn de meisjes bijna zeker van plaatsing voor
de finale in september. Djuna, Carice en Tessa verbeterden zich bij de
meisjes B pupillen allemaal op bijna alle onderdelen, wat ook in de
einduitslag terug te zien was. Djuna en Carice klommen richting een
top 10 klassering. Op de afsluitende afstand liepen alle meisjes binFinn Rademaker weer razend snel op
de afsluitende 1000 meter.

nen de top 10. Carice won haar serie, maar werd vijfde overall en Djuna deelde haar race nu heel goed in
waarmee zij een nieuw persoonlijk
record liep.
De 3 meisjes A1 pupillen, Mette Smithuis, Senna Stokman en Juna van der Waall hadden gezamenlijk 6 persoonlijk records. Vooral bij
het verspringen ging het veel verder
dan de vorige keren. Op de afsluitende afstand liep Mette een persoonlijk record en voor het eerst onder de 4 minuten, daarmee werd
ze vierde, Senna werd heel knap
negende. Bij het viertal A2 pupillen meisjes, Roanna Geleijn, Gwen
Alewijnse, Julie Witteveen en Carlijn Bijnsdorp viel vooral de verbetering op bij het balwerpen voor alle 4 de meisjes. Bij het verspringen
sprong Gwen een nieuw persoonlijk
record van 3.78 meter. Roanna eindigde uiteindelijk op een mooie zevende plaats binnen de top 10. Op
de afsluitende 1000 meter werd Roanna heel knap derde.
Jongens
Bij de jongens D pupillen stonden
Silvan Oud, Julius van Wilgenburgh
en Ryan Waasdorp aan de start. Silvan en Julius verbeterden zich op
de 40 meter sprint. Door een hele
verre worp met de bal werd Silvan
uiteindelijk heel mooi tiende. Op de
afsluitende afstand werd hij achtste
en liep Ryan voor het eerst onder de
3 minuten. Voor Luuk van der Stokker was het zijn eerste wedstrijd.
Samen met Nils Smithuis startte hij
bij de jongens C pupillen. Hij heeft
het geweldig gedaan in zijn eerste meerkamp waar hij direct tiende werd. Nils Smithuis verbaasde
iedereen met een worp naar 32.30
meter, maar eindige met een vijfde
plaats net buiten het podium. Desondanks lijkt hij vrijwel zeker van
een finale plaats in september. De
jongens B pupillen moesten net als
de meisjes B pupillen voor het eerst
kogelstoten en hoogspringen. Zij
hebben dit allemaal heel goed gedaan, met zelfs een aantal top 10
klasseringen op die onderdelen. Bo
en Steven eindigden uiteindelijk in
de top 10 op een zesde en negende plaats. Op de lange afstand won
Justin zijn serie, maar werd daar uiteindelijk toch nog vijfde mee. Diego
liep een nieuw persoonlijk record
op de 1000 meter. Colin Alewijnse
was zaterdag de enige A1 pupil. Op
de meerkamp haalde hij persoonlijke records op alle onderdelen en op
de afsluitende 1000 meter werd hij
heel mooi tweede in ook weer een
persoonlijk record. Finn Rademaker
en Daniel Winkels behoren in de regio competitie bij de jongens A2 pupillen tot de top. Beiden verbeterden
zich weer op de sprint en met hele
verre worpen ver over de 30 meter
bij het balwerpen. Finn werd daarmee tweede op de meerkamp en
Daniel vijfde. Finn won de afsluitende 1000 meter en Daniel werd heel
mooi derde. Finn lijkt nu wel zeker
van een plaats in de finale in september. Om 17.00 kwam een einde
aan een mooi zonnige dag jeugdatletiek. In september zijn pas weer de
eerste wedstrijden, met op 17 september de finale van de regio competitie (ook in Beverwijk) met waarschijnlijk Finn (A2), Nils (C), Sophie
(C) en de meisjes C pupillen (Sophie, Lisa, Jennifer en Renske).

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Donderdag 30 juni was
het scholendag tijdens de Westeinder Water Week (WWW). Alle leerlingen van de groepen 7 van de
basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart kregen een divers aanbod
aan activiteiten aangeboden op het
Surfeiland. ‘Hoofdact’ was het bootje bouwen onder leiding van medewerkers van Koninklijke De Vries
scheepsbouw. De jongens en meisjes gingen een grundel in elkaar
zetten. Heel geconcentreerd werden het lijmpistool en de schroevendraaier ter hand genomen. Heel
leuk om te zien. Het is natuurlijk wel
de bedoeling dat de bootjes ook
echt kunnen waren. Dit werd aan
het einde van de middag uitgeprobeerd met redelijk succes. Dat het
(af en toe) regende deerde de jongens en meisjes niet. Daar is deze
dag te leuk voor, want naast bootje
bouwen kregen ze ook zeilles, mo-

gen ze suppen en stonden wedstrijden beachvolleybal en handbal op het programma. Ook kregen
de leerlingen een rondleiding door
Fort Kudelstaart en het Cultuurpunt
presenteerde hier een muziek- en
dansprogramma. De ontvangst op
het eiland voor alle leerlingen was
spectaculair: Een demonstratie flyboarden! Geweldig, wat een evenwichtskunstenaar. De scholendag
eindigde met de prijsuitreiking door
wethouder Jop Kluis rond half vier
in de middag. Welke school de best,
drijvende boot heeft gebouwd? De
Zuidooster, met in hun midden kinderburgemeester Sophie. Gefeliciteerd! Deze beste ‘scheepsbouwers’
krijgen een rondleiding bij Feadship
Koninklijke De Vries scheepsbouw.
De meiden en jongens hebben onder applaus van de andere ongeveer 450 leerlingen hun prijs in ontvangst genomen.

Leerzame ‘dode hoek’ les
voor groep 6 Jozefschool
Aalsmeer - De groepen 6 van de
Jozefschool hebben maandag 27
juni een praktijkles gehad over de
dode hoek bij de vrachtwagen. Er
werd een mooie vrachtwagen van
Van Zaal met een chauffeur geregeld, die de hele ochtend op de parkeerplaats in de Gerberastraat klaar
stond. Iedere leerling mocht om de
beurt plaatsnemen in de vrachtwagencabine om zelf te ervaren wat
een chauffeur nu wel en niet ziet
door zijn ramen en spiegels. Met

behulp van pionnen mochten ze inschatten vanaf welk punt ze zichtbaar zijn. De chauffeur vertelde de
kinderen dat het belangrijk is om
zeker te weten dat de chauffeur je
gezien heeft en dat je daarom altijd
moet proberen even oogcontact te
maken. Is er geen fietsstrook? Blijf
dan minstens 3 meter achter de
vrachtauto en ga zoveel mogelijk
rechts staan. Ga de vrachtauto nooit
rechts voorbij! Zo blijf je uit de dode
hoek. Een heel leerzame les!

Voor jeugd in de bibliotheek

Mad Science Vakantiedagen

De Brug naar Drievliet!
Aalsmeer - De groepen 1 tot en
met 7 van basisschool De Brug zijn
maandag 27 juni naar Drievliet op
schoolreis geweest. De kinderen
hebben genoten van de verschillende attracties. Vooral de volgende attracties waren spannend: Stap in de
sleepbootjes en red de walvis, wie
kan het hoogst springen op het duikelduin, lekker klimmen op de vuurtoren maar ook veel plezier beleven met de springende hondjes op
het strand. En op dit spannende Koraaleiland konden de kinderen in de
vliegende vissen zelf de vlieghoogte
van hun vis bepalen maar ook waterpret beleven op het Fonteinplein.
Kinderen met stalen zenuwen gin-

gen in de spectaculaire kwal of
maakten een rit hoog door de lucht
met hangende benen in de Nautilus.
Voor de echte waaghalzen was er
de Formule X, een achtbaan waarin je wordt afgeschoten, over de
kop gaat, gewichtloosheid voelt en
in een kurk komt. Er was ook nog
een geweldige speeltuin in Drievliet!
Aan het einde van de dag is met elkaar als afsluiting een heerlijk ijsje
gegeten.
Veilig en wel, moe maar voldaan arriveerden de bussen met de kinderen aan het einde van de middag
weer op basisschool De Brug.
Speciale dank aan de geweldige begeleiders. Jullie waren top!

Amstelland - Zomervakantie in de
bieb. Dat vergeet je nooit meer. Lekker veel doen staat voorop, want
je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen
doet. Na het succesvolle Eureka
programma van vorige zomer kunnen kinderen ook deze zomer weer
meedoen met de Mad Science Vakantiedagen. De gekke professors
van Mad Science hebben voor bibliotheek Amstelveen Stadsplein weer
twee mooie weekprogramma’s samengesteld; Mad en Crazy. Daarnaast kun je in de bieb alles te weten komen over het zelf maken van
een stopmotion filmpje in de workshop Stopmotion: Ik ga op reis en ik
neem mee. Tijdens de Mad Science
Vakantiedagen gaan kinderen tussen de 6 en 12 jaar samen met de
gekke professors op ontdekkingstocht in de wondere wereld van wetenschap en techniek. Mad Science probeert op deze manier kinderen al op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. Bij het MAD programma (18
tot en met 21 juli) is geen dag hetzelfde! De kinderen leren over moleculen, atomen en chemische reacties, en maken hun eigen kneedgum
om mee naar huis te nemen. De andere dag beleven ze een schokkende ervaring, met statische elektriciteit, stroomkringen, en andere stoere experimenten. Ook gaan ze als
bioloog en ecoloog aan de slag met
hun eigen ecosysteem. En tenslotte
leren ze alles over de krachten die
we gebruiken om te bewegen op
aarde.

Ook met het Crazy programma (22
tot en met 25 augustus) hoeven wetenschappers in de dop zich geen
dag te vervelen. Ze leren van alles over licht en geluid en maken
een chemische zaklamp. De kinderen onderzoeken, testen en bouwen
hun eigen machine en doen mee
aan een race. Ze ontdekken hoe
geheim agenten en detectives hun
werk doen. Vervolgens sporen ze de
verdachten op met vingerafdrukken
en nog veel meer onderzoek. Ook
leren ze over bruggen en structuren, en testen hun inzicht door een
Romeinse brug in elkaar te zetten.
Elke dag staat er een ander thema
centraal en valt er wat nieuws te beleven. De Vakantiedagen staan bol
van educatieve, spannende en knettergekke experimenten. Plezier maken en lekker veel doen staan voorop, want je leert het meest wanneer je zelf iets ontdekt. Veel deelnemers hebben zich al gemeld voor
een of meerdere dagen, dus schrijf
wel snel in. Dat kan voor één, twee,
drie of vier dagen. Kies daarbij voor
week 29 of 34. Je kan natuurlijk ook
voor allebei de weken inschrijven
via inschrijven.mad-science.nl
Workshop Stopmotion
Maak je liever een bijzonder filmpje?
De workshop Stopmotion is op dinsdag 19 juli van 10.00 tot 12.00 uur
in bibliotheek Uithoorn en op donderdag 21 juli dezelfde tijd in bibliotheek Aalsmeer. Kaarten voor deze workshop zijn te koop in de bieb
in de Marktstraat of te bestellen via
www.debibliotheekamstelland.nl

Elke dinsdagavond les

Inline-skaten voor jeugd
bij VZOD Kudelstaart
Kudelstaart - Schaatstrainingsgroep VZOD uit Kudelstaart verzorgt ook deze zomer weer lessen
inline-skaten voor de basisschooljeugd. Op de skeelerbaan in Kudelstaart is elke dinsdagavond een
groot aantal kinderen op skates
aanwezig en deze jongens en meiden krijgen les op hun eigen niveau.
De lessen zijn voor de meeste kinderen ter voorbereiding op het
schaatsen op de ijsbaan in Haarlem, dat vanaf oktober weer begint.
Natuurlijk is het ook mogelijk om
deel te nemen aan het inline-ska-

ten als je in de winter een andere
sport beoefend. De laagdrempelige
sport dat inline-skaten nu eenmaal
is, maakt dat de lessen elk jaar weer
een succes zijn.
In de zomervakantie stoppen de lessen en vanaf het nieuwe schooljaar
tot ongeveer eind september zullen
de lessen gegeven worden. Er wordt
afgesloten met de uitreiking van een
inline-skate vaardigheidspaspoort
van de KNSB voor iedere deelnemer. Meer informatie over het inline-skaten en schaatsen bij VZOD
via www.stgvzod.nl

Tenniscompetitie

Jeugdkampioenen bij All
Out in zonnetje gezet
Aalsmeer - In juni zijn bij Tennisvereniging All Out de Jeugd Clubkampioenschappen gehouden. Op
26 juni zijn de finales gespeeld. Er
waren leuke, sportieve en spannende wedstrijden te zien bij de jongens
en meisjes.
Zondag 3 juli hebben de Tenniskids
van rood en oranje een leuke tennisochtend gehad. Ze hebben allemaal leuke partijtjes gespeeld. Iedereen heeft aan het einde een
mooie medaille gekregen.
Met de voorjaarscompetitie zijn er,
van de tien teams die mee hebben
gedaan, zes teams kampioen geworden. Dit is een hele mooie prestatie! Alle kampioenen zijn op 26 ju-

ni, gelijk met de clubkampioenen, in
het zonnetje gezet.
Hieronder de uitslagen:
Meisjes Enkel A: 1e plaats Lynne
van Bael, 2e plaats Alex Bruine de
Bruin.
Meisjes Enkel B: 1e plaats Milou
Bos, 2e plaats Magali Breur.
Groen: 1e plaats Marit v.d. Zwaan,
2e plaats Thijs van Rooijen.
Jongens enkel B: 1e plaats Danny
Buskermolen, 2e plaats Bram Hoep.
Jongens enkel C: 1e plaats Wiggert
Vos, 2e plaats Berend Kleijn.
De finale van de jongens enkel A
moet nog worden gespeeld door
Max Heemskerk en Thomas Steinhart.
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Open Jeugd Toernooi bij
Tennisvereniging All Out

Duikteam Thamen

Brevet voor twee duikers!

Aalsmeer - Zondag 3 juli stonden
er weer veel duikers en andere belangstellenden op de verzamelplaats
bij zwembad de Waterlelie. Vlak voor
het verzamelen was er nog regen en
onweer, op de duikstek zelf was het
wat fris maar prachtig weer met een
zonnetje. Twee cursisten gingen de
opleiding afronden en gingen samen met een instructeur te water. Diverse andere buddyparen zijn
een poging gaan doen een meerval
te spotten. De weelderig groeiende jungle onder water maakt dat ze
zich goed kunnen verstoppen, zelfs
de grotere exemplaren kunnen probleemloos verdwijnen tussen het
groen. Na afloop lieten diverse duikers weten een meerval te hebben
gezien. Ook de twee examen kan-

didaten konden hun geluk niet op.
Beide zijn geslaagd voor het eerste
Open Water Diver duikbrevet. In het
najaar start duikteam Thamen met
de theorie- en zwembadlessen, als
dat klaar is wordt meestal zo half
april de eerste duik in het vrij koude buitenwater gemaakt. Na ongeveer 6 duiken zijn de cursisten klaar
en kunnen de brevetten worden uitgedeeld. Voor wie interesse heeft:
Op donderdagavond 15 september
houdt duikteam Thamen een open
avond. Het is dan mogelijk om kosteloos een kijkje te nemen in de onderwaterwereld van het duiken. De
proefduiken worden gegeven door
ervaren instructeurs. Opgeven voor
de open avond en meer informatie is
te vinden op www.thamen-diving.nl

Atletiek NK junioren in Breda

Sterk debuut Nienke van Dok
Aalsmeer - Tijdens de eerste dag
van het NK junioren heeft Nienke van Dok voor een verrassing gezorgd. Eerstejaars C-junior Nienke
kwam bij de 3 en 4 jaar oudere B-junioren uit op de 3000 meter. Dat zij
zich als jongste van het veld niet gek
liet maken, liet ze van begin af aan
zien. Alert lopend kon ze de kopgroep blijven volgen. Dit resulteerde
in een zevende plaats in de groep
van 20 geplaatste junioren. Niet alleen deze klassering viel op, vooral
haar tijd was uitstekend: Nienke finishte in 10.19.73 minuten (een gemiddelde kilometertijd van 3.26 minuten) en verbeterde daarmee het
43 jaar oude seniorenclubrecord
van Marica Zethof met maar liefst
23 seconden.
Op dag twee kwam Inger van Dok in
actie op de 1500 meter bij de B-junioren. Doelstelling was om zo lang
mogelijk voorin te blijven lopen om
zicht te houden op plaatsing voor de
finale. Inger ziet graag een snel aan-

vangstempo en kwam helaas in een
langzaam startende race terecht.
Lange tijd volgde ze het spoor van
de eerste vier atletes. Nadat er een
flinke tempoversnelling werd ingezet miste Inger de aansluiting. Uiteindelijk liep ze de race sterk uit en
finishte met 5.05.40 minuten maar
net boven haar persoonlijk record.
Corné Timmer zesde
Na twee succesvolle dagen mocht
A-junior Corné Timmer al om 10 uur
’s ochtends starten op de 5000 meter. Met een sterke tactische race
zoals dat bij een NK hoort en met
een goed slotakkoord over de laatste 200 meter, in 33 seconden, vocht
Corné zich naar een zesde plek.
Vooraf stond Corné als dertiende op
de startlijst.
Niet alleen de klassering is uitstekend, ook zijn eindtijd van 16.10.09
minuten betekent een verbetering
van zijn persoonlijk record met maar
liefst 11 seconden.

Nienke van Dok met startnummer 644. En Corné Timmer met startnummer
464. Foto’s: Erik Witpeerd.

Aalsmeer - In de eerste week van
de zomervakantie, van 18 tot en met
22 juli, organiseert Tennisvereniging All Out het gezellige ‘Hilverda
de Boer Open Jeugd Toernooi’. Ga of
ben je niet op vakantie en vind je het
leuk om te tennissen, misschien met
een vriend of vriendin van een andere vereniging? Schrijf je dan snel

Badminton Volant’90

Duco en Joni winnaars
Ouder - Kindtoernooi
Aalsmeer - Ieder seizoen organiseert Volant ’90 twee keer een Ouder - Kindtoernooi. Eenmaal in december en eenmaal aan het einde
van het seizoen. Dit niet alleen gedaan omdat het heel leuk is, maar
ook om de ouders te laten beleven
hoe de kinderen zich ontwikkelen in
het spelen van badminton. Dinsdag
28 juni is het toernooi weer gehouden. Maar liefst 31 kinderen hadden hun vader, moeder of een ander familielid meegenomen om aan
het toernooi deel te nemen. De koppels werden door de leiding ingedeeld in twee groepen. De jongste
kinderen en hun ouders bij elkaar
en de oudste kinderen en competitiespelers en hun ouders. In verschillende poules werd er gestreden om de overwinning. De wedstrijden waren heel spannend en er
werd met veel energie en inzet ge-

speeld. Nadat halverwege de avond
alle wedstrijden gespeeld waren,
werden de teams op basis van de
resultaten ingedeeld in finale poules. Aan het einde van de avond
waren de winnaars bekend. Bij de
jongste jeugd ging de overwinning
na een spannende strijd tegen Yuna, Luuk, Tristan en hun ouders
naar Duco en zijn oudere broer. Bij
de oudste jeugd won Joni en haar
vader na overwinningen op Wouter
met zijn moeder en Yordan met zijn
vader. Na afloop werd op veler verzoek de ‘afvalrace’ gespeeld. Kinderen tegen ouders natuurlijk. Wonnen in december de ouders nog.
Deze keer ging de overwinning naar
de kinderen. De lessen hebben dus
geholpen! Het nieuwe seizoen start
bij Volant ’90 op dinsdag 30 augustus. Kijk voor meer informatie op
www.volant90.nl

Postduivenvereniging de Telegraaf

Dubbele winst voor John
Aalsmeer - Zaterdag 2 juli stonden
twee vluchten op het programma,
een jonge duiven vlucht vanuit Minderhout in België en een Midfond
vlucht vanuit Pont Saint Maxence.
Bede vluchten werden gewonnen
door John van Duren uit Amstelveen. Op Minderhout werd Piet v.d.
Meijden uit Aalsmeerderbrug tweede en Dirk Baars uit Kudelstaart
derde, op Pont St. Maxence werd
Cees van Vliet uit Kudelstaart tweede en Comb. van Ackooy uit Hoofddorp derde.
Uitslag Minderhout met 536 duiven
en 16 deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstel veen
2. P. v.d. Meiden Aalsmeerderbrug
3. D. Baars Kudelstaart
4. L. v.d. Sluis Uithoorn
5. J. Vijfhuizen De Kwakel
6. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
7. W. Wijfje De Kwakel
8. A. v.d. Wie Aalsmeer

9. C. van Vliet Kudelstaart
10. A.J. van Belzen Kudelstaart
11. M. de Block Aalsmeer
12. J.A. van Dijk Aalsmeer
13. J. Spook Aalsmeer
14. Comb. van Ackooy Hoofddorp
15. E. Wiersma Amstelveen
16. Darek Jachowski Mijdrecht
Uitslag Pont St. Maxence met 207
duiven en 14 deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. C. van Vliet Kudelstaart
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. P. v.d. Meiden Aalsmeerderbrug
5. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
6. A.J. van Belzen Kudelstaart
7. D. Baars Kudelstaart
8. L. v.d. Sluis Uithoorn
9. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
10. A. v.d. Wie Aalsmeer
11. J. Vijfhuizen De Kwakel
12. E. Wiersma Amstelveen
13. Darek Jachowski Mijdrecht.

Geleijn, Buijs en Eekhoff prijsrijders

Oogsttijd voor wielrenners
in zomerse straatkoersen

Handbalmeiden RKDES
zoeken gezellige leden
Kudelstaart - Door wat verschuivingen hebben twee van de handbalteams van RKDES net niet genoeg leden om te kunnen blijven
handballen. Daarom zijn de meiden
op zoek naar een paar extra teamleden. Je hoeft nog geen handbalervaring te hebben, maar het mag natuurlijk wel!
Tijdens de trainingen wordt geleerd
hoe je een bal moet gooien en vangen en vanzelfsprekend alle andere trucjes die je kunt gebruiken in
het veld. Beide teams bruisen van

energie en staan te popelen om na
de zomervakantie weer van start te
gaan. Ben jij 10 tot 12 jaar? Je wordt
uitgenodigd om bij de D te komen.
En ben jij 15 tot 16 jaar oud? Dan
willen de B meiden je heel graag
opnemen in hun team. Na de zomervakantie kun je natuurlijk een
paar keer mee trainen voordat je
echt beslist of je lid wilt worden. Geinteresseerd? Stuur een mail naar
rkdes@handbal.nl, zodat nog voor
de vakantie met elkaar kennis gemaakt kan worden.

in! Er kan voor alle onderdelen worden ingeschreven in de leeftijd van
10 tot 12 (groen), 11 tot 14 jaar en
11 tot 16 jaar. Op woensdag 20 juli is het voor de Tenniskids rood tot
en met 9 jaar en oranje tot en met
11 jaar. Inschrijven kan tot en met 9
juli via de link op de website www.
allout.nl .

Aalsmeer - Nu klassiekers en kampioenschappen even zijn geweken van de nationale wielerkalender kunnen de wielrenners zich laven aan prijzen en premies in een
veelheid aan straatrondes. Owen
Geleijn (Rijsenhout) en Leon Buijs
(Aalsmeer) meldden zich de afgelopen dagen twee keer aan de prijzentafels voor het aannemen van
enveloppes met inhoud. Nieuweling Owen Geleijn spekte zijn onkostenpot met een zesde plaats in
het Brabantse Maren-Kessel en een
achtste in Honselersdijk. Leon Buijs
mocht na de juniorenwedstrijd in
Maren-Kessel de achttiende prijs
in ontvangst nemen en in Honselersdijk de twintigste. De 60-plussers rijden meer voor de eer. John
Tromp (Kudelstaart) eindigde zaterdag als zevende in Zutphen en zijn

UWTC-clubgenoot Guus Zantingh
toonde zijn snelle benen in de categorie 68-plus: tweede in Zutphen en
daags nadien tweede in Rotterdam.
Nils Eekhoff uit Rijsenhout eindigde vorige week woensdag als tweede in een 15.5 lange klimtijdrit, waar
de nationale juniorentop voor was
uitgenodigd door bondscoach Piet
Kuijs.
Op het grondgebied van Vaals
moesten drie hellingen beklommen
worden: de Camerig, de Pannisberg
en de klim bij Vaalsbroek. Mitch
Groot uit Brunssum trapte zeven seconden sneller over de pukkels dan
Eekhoff. Nationaal kampioen tijdrijden Stijn Daemen was als derde vijftien tellen langer onderweg. De junioren haalden op het lastige parcours een gemiddelde snelheid van
ongeveer 35 kilometer per uur.

Woensdag weer
baanloop AVA

mers een prachtige plant. Ook supporters zijn van harte welkom. Voor
verdere informatie kun je kijken op
de vernieuwde website van de atletiekclub: www.avaalsmeer.nl

Aalsmeer - Op woensdag 13 juli kan iedereen weer meedoen met
de recreatieve baanloop bij Atletiek
Vereniging Aalsmeer aan de Sportlaan 43A. Belangstellende hardlopers/sters kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 1, 3 of 5 kilometer.
Deelname kost 2 euro voor niet-leden van AVA. Het startschot wordt
gegeven om 20.00 uur en inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang in de kantine op het sportcomplex. Er wordt gelopen met een Ipico-loopchip die aan de deelnemers
wordt uitgeleend. Kleedkamers met
douches zijn beschikbaar. Na afloop ontvangen de meeste deelne-

Tromp wint de
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 13
juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 29 juni is gewonnen
door Dirk Tromp met 5286 punten,
op twee Jan Alderde met 4929 punten, op drie Rinus Buskermolen met
4858 punten en op vier is Wil ter
Horst geëindigd met 4797 punten.

Suus Arende manege kampioen

Clubkampioenschappen
bij Funny Horse
Aalsmeer - Even leek het erop dat
het weer roet in het eten zou strooien op zondag 3 juli, maar het werd
een prachtige dag en alle wedstrijden en demonstraties konden doorgaan. Alle leden van PSV
Funny Horse en de manegekinderen streden in twaalf verschillende rubrieken om de titels clubkampioen 2016. Meer dan 100 deelnemers hadden hun paarden en pony’s mooi gepoetst en gevlochten
en onder veel belangstelling werden
de dressuurproeven getoond aan
de juryleden. Aan het einde van de
dag reed Shanda de Boer met Eastend’s Allstar een prachtige kur op
muziek op grand-prix niveau. Daarna reden 40 combinaties een mooie
parade wat een heel mooi gezicht is,
van Shetlanders tot grote paarden,
een carrousel op muziek. Om 17.00
uur werd de dag afgesloten met een
prijsuitreiking op het podium. Alle deelnemers kregen sowieso een
certificaat, herinneringsrozet, bioscoopkaartje en een kraslot. Voor alle prijswinnaars waren er bekers en
linten. De kampioenen kregen een
mooi zadeldek en een inenting voor
paard of pony. Funny Horse bedankt
alle sponsoren en vrijwilligers voor
deze geweldige dag. Kinderen die
volgend seizoen nog willen opgeven
voor lessen kunnen het beste nu
al contact opnemen en niet wachten tot september, want dan zijn alle indelingen al gemaakt. De eerste
week van de zomervakantie staat
nog het pony en instructiekamp op
het programma.
Beginners
1. Mirjam Sharif – Mando

2. Tara Valentijn – Isabel
3. Nikki van der Jagt - Mando
Vaardigheid
1. Anna van Wieringen – Simone
2. Marit Kleijn – Floortje
3. Dina Amkari – Okki
4. Tamara Mollenbroek – Mando
FH_B
1. Ylva Sint – Okki
2. Elisa Jourdan – Snuitje
3. Madison Schoorl – Duco
4. Sanne van Westrene – Floorje
Klasse B manege
1. Mette Schuit – Sedan
2. Faye Bosse – Franciska
3. Emma van Diemen – Dave
4. Liscia Zwerver – Marloes
5. Kiki Abrahamy – Franciska
Klasse L1 manege
1. Suus Arendse – It’s me
2. Eva Verstelle – Quint
3. Bo van der Jagt – Unieko
4. Eva Vorster – Quint
Klasse M2 Manege
1. Anna Ferrucci – Goldy
Klasse B pony KNHS
1. Nikki Bosse – Franciska
2. Romy Stokkel – Roos
Klasse B paard KNHS
1. Geraldien van Calcar – Gravity
2. Samantha Wakker – Lady
Klasse L pony KNKS
1. Joelle van Steijn – Blingbling
2. Rozemarijn Alderden – Macho
Klasse L paard KNHS
1. Afke Wierdsma – Beaunini
Klasse M KNHS
1. Shadee Schouten – Sueno
Klasse Z KNHS
1. Zoe Kuintjes – Churchill
Kampioen manege:
Suus Arende
Kampioen KNHS:
Zoe Kuintjes.

Zwemwedstrijden en familieestafette in Het Oosterbad
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 9
juli worden weer de traditionele familie-estafette en zwemwedstrijden
gehouden in Het Oosterbad. Wie is
de snelste familie en wie gaat er met
de beker vandoor op onder andere
de 25 meter vrije slag en schoolslag.
Opgeven voor deze wedstrijd kan
deze week aan de kassa van Het
Oosterbad als tijdens de Zwem4daagse een bezoek gebracht wordt
aan het oudste en gezelligste natuurzwembad aan de Mr. Jac. Takkade 1.
Hoe werkt de familie-estafette?
Een familie moet te minste bestaan
uit drie familieleden; een vierde persoon mag ‘geleend’ worden en dat
mag dus een niet-familielid zijn. Er
wordt 4 x 25 meter gezwommen met
een slag naar keuze en 4 x 25 meter
wisselslag estafette. Wie de gemiddeld snelste tijd zwemt mag zich de
snelste familie van Aalsmeer noemen en gaat met de beker naar huis.

Individuele zwemwedstrijden
Ook de individuele zwemwedstrijden staan gepland op deze zaterdagmiddag. Er zijn mooie prijzen te
winnen. Zowel de zwemwedstrijden
als de familie-estafette starten om
13.00 uur.
Zwem4daagse
Deze week is de Zwem4daagse in
volle gang en is onder andere het in
ere herstelde boegsprietlopen terug
als randevenement (donderdag). Er
kan tot en met 8 juli dagelijks gezwommen worden tussen 19.00 en
20.30 uur en voor wie in de avond
niet kan, ook in de middag van 13.00
tot 17.00 uur. Op het terras is er een
gezellige zomerbraderie waar voor
iedereen iets leuks te vinden is. Zo
zullen Fashion Ibiza-stijl, een pedicure, vetmeting, Anita’s Choice en
vele andere kramen hun waren en
diensten tonen. Iedereen is van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.hetoosterbad.nl.

7 juli 2016

Jetze Plat Nederlands
kampioen tijdrijden

Wielrennen Veteranen
De veteranen 68+ en 60+ van de
UWTC Leen Blom, Piet Rewijk, John
Tromp en Guus Zantingh waren
weer actief in wielerwedstrijden. Zaterdag 2 juli waren de renners afgereisd naar het Oosten van het land
om in Zutphen te starten.
Bij de 68+ werd er vanaf het startschot volop gedemarreerd en al
vroeg in de wedstrijd wisten drie
renners uit het peloton te ontsnappen met daarbij Guus Zantingh. De
wedstrijd werd gewonnen door Piet
Gruteke uit Rotterdam voor Guus
Zantingh uit Mijdrecht, deze behaalde hiermee een verdienstelijke
tweede plaats. Bij de 60+ werd John
Tromp zevende.
Zondag 3 juli stonden de renners
aan de start in Rotterdam. Bij de

68+ ontstond er al snel na de start
een kopgroep van drie renners met
daarbij Guus Zantingh. Deze drie
bouwden een mooie voorsprong op.
Achter de drie koplopers ontstond
een tweede groep van zeven renners met daarbij Leen Blom.
Ook deze wedstrijd werd gewonnen
door Piet Gruteke uit Rotterdam met
opnieuw op de tweede plaats Guus
Zantingh uit Mijdrecht en Leen
Blom finishte als zevende. Bij de
60+ eindigde Piet Rewijk als tiende.
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Dromen van de gele trui
in Tour de Kwakel

UWTC handbike

Uithoorn - UWTC handbiker Jetze
Plat uit Vrouwenakker is zaterdag
2 juli Nederlands Kampioen tijdrijden geworden in Emmen. En Tim
de Vries uit Vinkeveen werd tweede! Een mooi podium. Op nu naar
de Paralympische Spelen in Rio. En
voor Jetze dus een dubbele nationale titel, met winst op de weg een
week eerder en nu bij de tijdrit.

• Nieuwe Meerbode

Tour de France puzzel al
opgelost? Mooie prijzen!
Aalsmeer - De Tour de France puzzel al opgelost? Al vele inwoners
wel. De stapel op het bureau van de
redactie is groeiende. En begrijpelijk, er zijn mooie, handige en lekkere prijzen mee te winnen. De hoofdprijs is zelfs een fiets ter waarde
van 579 euro, beschikbaar gesteld
door Bert de Vries Fietsen, Oosteinderweg 155. Wijn van Wittebol, een
fietshelm en een fietsbril van Waning, een plate barbecue van Marskramer, een cheque van Sparnaaij
en een reiskussen van Goemans
behoren eveneens tot het prijzenpakket. Gevraagd wordt in de krant

van vorige week (30 juni) op zoek te
gaan naar letters behorende bij de
cijfers op de prijsvraagpagina en de
‘zin’ bij elkaar te puzzelen. En dan
zijn er nog drie vragen te beantwoorden. Wie wint de gele trui, wie
wordt de beste Nederlander en wie
is de beste Nederlander in het bolletjesklassement?
Doe u/je best. Puzzelen kan dit
weekend nog, maar uiterste inleverdatum is maandag 11 juli. De oplossing kan gebracht of opgestuurd
worden naar de Nieuwe Meerbode,
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
(Bedrijventerrein Hornmeer).

De Kwakel - In Normandië werd
afgelopen weekend de Tour de
France in gang geschoten. In deze
eerste dagen is er veel te winnen.
Zo staan naast ritzeges ook de eerste gele, groene en witte (met bolletjes) truien op het spel. Er is echter
ook veel te verliezen. Valpartijen en
lekke banden liggen in deze hectische eerste dagen op de loer. In De
Kwakel voltrekken de eerste dagen
van het tourspel zich vergelijkbaar.
Zo legde Plat Voorn direct al zijn
troeven op tafel door in de eerste rit
Mark Cavendish te voorspellen. Dit
leidde tot gefronste wenkbrauwen
in het Tourhome, met name bij Jeroen Meijer. Rond vijf uur was het
echter ‘Peer’ die nat ging en streek
Plat alle roem op. Saillant detail is
dat Jeroen kopman is van de ploeg
met waterdrager Plat. Zo werd het
toch nog een maatslag. De vraag
die achterbleef na een gezellige
kaartmiddag in het Tourhome was:
moet Plat kleur gaan bekennen na
het weekend? Na de rit van zondag
is dat nog maar zeer de vraag. Peter Sagan vond in zijn regenboogtrui
eindelijk weer eens de pot met goud
aan de finish van een Touretappe.
Ondanks zijn vele tweede plaatsen
van vorig jaar had een groot aantal
Kwakelse deelnemers dit jaar toch

weer vertrouwen in hem gesteld. Zo
ook Jim Voorn, die volgens onbevestigde bronnen maar liefst 14 punten
overhield aan deze tweede etappe.
Vooralsnog is de winnares van vorig
jaar, Cynthia van den Berg, de Contador van De Kwakel. Waar Contador tweemaal hard in aanraking
kwam met het Franse asfalt, botste Cynthia hard tegen de hoge verwachtingen op. Wie de eerste gele trui van deze Tour de Kwakel aan
mag trekken weten de deelnemers
maandag door middel van de standenlijsten in het Tourhome. De trouwe lezer zal voor de eerste officiële standen moeten wachten tot het
verslag van volgende week of moet
zondag rond 12.00 afstemmen voor
het radioverslag op Rik FM.

TOUR DE FR AN C E 2 0 1 6

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

Het gewriemel met de
wind

‘Hij sterft met opgeheven Toneelstuk Voeckler levert Geen kiss voor
rondemiss?
rood rugnummer op
hoofd’

Aalsmeer - Zaterdag 2 juli: Nieuwe schriften, potloden geslepen: De Tour is begonnen! Al snel geef ik het
op om naar het Nederlandse commentaar te luisteren,
in de latere schrijfsels wordt wel duidelijk waarom. Hoe
anders is het om de bevlogen Zuiderburen te volgen. Zij
hebben echt lol in hun werk en verpesten niet het kijkplezier. ‘Let eens even op die mooie gouden schoentjes van Peter Sagan.’ Naast degelijke informatie die er
toe doet, zijn ook de bijzaken om van te smullen. De heren weten culinair en van andere geneugten als heerlijke Bourgondiërs van wanten. De wind speelt de eerste
dag een grote rol, de angst voor waaiers zit meer tussen
de oren van de renners dan dat er werkelijk iets aan de
hand is. ‘Kijk nu toch dat gewriemel met de wind.’
Zoals vaak op de eerste dag is de nervositeit in het peloton groot. De eerste valpartij laat dan ook niet lang op
zich wachten, gelukkig zonder gevolgen. De tweede is
van heel andere aard. Met een gang van zo’n zestig kilometer per uur kwakt de Spaanse favoriet Contador met
zijn schouder tegen een middenrand van de weg. Het
doet pijn als je de gevolgen ziet. Lijken hiermee zijn kansen op een podiumplaats verkeken? De komende drie
weken zullen dat moeten uitwijzen!
Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 3 juli: ‘Wat een overgave, wat een
fantastische stijl. Leeft u mee?’ Natuurlijk wordt er thuis
meegeleefd, trillende handen, rode wangen en een
hartslag hoger dan normaal. De Belgen gaan uit hun
dak en zien hun held en landgenoot Jasper Stuijven het
geel om de schouders krijgen. De ruim een minuut voorsprong slinkt en slinkt. ‘Daar komen de beren, daar komen de hengsten.’ De jonge veelbelovende Belg liet de
hele dag zien waartoe hij in staat is. Hij briest en zwoegt.
‘Hij heeft zich het zuur uit de benen gefietst. Laat nooit
de moraal afpakken door dikke benen.’ Maar voor het
geel was het net niet goed genoeg 600 meter voor de
streep was het de smaakmaker Sagan met de gouden
schoentjes die de dagzege en het geel om de schouders
kreeg. Stuijven hield er wel de bolletjes trui aan over.
En dan die arme Contador… Wat moraal betreft zit
het wel goed. Maar hij kan zich niet herinneren zo een
slechte nacht te hebben gehad. Pech blijft hem achtervolgen, opnieuw valt hij op de rechterschouder en verliest daarmee steeds meer terrein. Zijn manager Steven
de Jong hoopt op een wederopstanding. Bij Contador
weet je het maar nooit.
Janna van Zon

‘Gelijk een steek in mijn
onderbuik’
Zaterdag 2 juli 2016
1e etappe 188 kilometer
Mont St. Michel – Utah Beach
Aalsmeer - Ik was er aan het begin van de dag nog
niet helemaal gerust op dat het door zou gaan, ik bedoel Plaspop natuurlijk, want de Tour de France gaat altijd door. Nee, voor alle mensen die zich op een of andere wijze met Plaspop bezighielden was het weer een
onzekere factor. Wij, de band Dazzle, werden geacht op
het eiland van Visser, ‘Vissersvreugd’ de muziek te verzorgen. Normaal gesproken ga je een paar uur voor een
optreden de deur uit, maar deze keer moet de gehele
installatie en de gehele band met behulp van Luc Persoon vanaf de Uiterweg naar het eiland worden gevaren op een, geheel in traditie van de Aalsmeerse kwekers, platte stalen dekschuit. Op het moment dat wij bezig zijn om de tent op te zetten (we zijn op het ergste
voorbereid) komt de gedoodverfde winnaar van de Tour,
Contador, ernstig ten val. Ik heb ‘s nachts de herhaling
gezien en kreeg gelijk een steek in mijn onderbuik. Uit
eigen ervaring kan ik vertellen dat een schuiver over het
asfalt en landen tegen een stoprand, geen prettige ervaring is. Buiten de mechanische ongemakken van een
verbogen beugel en verdwenen verf van het frame, is
een tot op het rode vlees opengehaalde schouder, elleboog en knie, geen garantie voor een prettig verloop
van de rest van de rit, maar ook de nacht gaat gepaard
met veel ongemak, want op welke zijde moet je gaan
liggen om de minste pijn te ervaren? Lang nadat de eerste etappe is gefinisht, met een ongenaakbare Cavendish als winnaar, die gelijk maar even de eerste gele
trui van deze Tour en van zichzelf om de brede schouders mag hangen, beginnen wij op het eiland aan onze eerste set. Het is dan 20.30 uur precies. Mede door
het redelijke weer blijven er de gehele avond veel bootjes op de Poel en worden alle locaties van Plaspop goed
bezocht. Ook bij ‘ons’ eiland hebben we niet te klagen
over de publieke belangstelling. Na de laatste set is het
spektakel over en gaat de laatste band, de Remband,
over tot de afsluiting van alweer een geslaagde editie
van Plaspop. Toen wij aan het begin van de nacht weer
op de platte dekschuit de gehele installatie naar de Uiterweg brachten begon het uit de richting van Bretagne
flink te bliksemen, gelukkig dacht ik nog, we zijn netjes
voor de bui binnen. Pas later, na het zien van de herhalingen op NPO 1, dacht ik heel even dat het misschien
iets te maken zou kunnen hebben met de slechte nacht
van Contador. Na alle drukte van deze dag ben ik met
een rustig gevoel in slaap gevallen. ‘Komt alles toch nog
goed’ waren mijn laatste gedachten.
Dick Kuin

‘Achting voor Sagan meer
gegroeid’
Zondag 3 juli 2016
2e etappe 183 kilometer
Saint Lo – Cherbourg-Octeville
Aalsmeer - Ik werd vanmorgen wakker met het geluid van de grote regendruppels en daarna hagelstenen op het glas van het dakraam. Bij het horen van zoveel geweld heb ik me nog een keertje omgedraaid, met
in gedachten dat het fietsen deze morgen toch niets
zou gaan worden. We, de fietsmannen, gaan namelijk
nooit op pad wanneer het regent. Wanneer het onderweg gaat regenen is het jammer, dan fietsen we gewoon door en accepteren de weersomstandigheden.
Pas om half negen werd het aardig weer en hebben we
besloten om toch maar het strakke tricot om het lijf te
trekken, de helm op te zetten en richting Leiderdorp te
gaan. De wind was ons niet goed gezind en eenmaal in
Leiderdorp waren de dijbenen al 2 keer zo dik als anders. Genietend van een kop koffie en een vulkoek worden de accu’s weer opgeladen om de thuisreis te aanvaarden, met dan wel de wind in de rug, wat zorgt voor
een hoog gemiddelde. In de tijd dat wij onze rit voltooien
maken de renners in de Tour zich klaar voor een tweede dag over de Franse wegen in een streek die bol staat
van de herinneringen aan de tweede wereldoorlog. In
de ‘Avondetappe’ van gisteren was als locatie de keuze gevallen op de kerk in Sainte Mère Eglise, met een
namaak parachutisten pop die al jaren aan de kerktoren hangt. Ik was wel zeer benieuwd naar de verrichtingen van Contador deze dag, want een slechte nacht
doet geen wonderen. Hij oogde redelijk goed, maar tijdens de etappe was hij weer betrokken bij een valpartij,
ik voorspel een nog slechtere nacht en hoop van ganser
harte dat hij de Tour niet gaat verlaten. De rit zelf vond
ik niet zo spectaculair, wel is mijn achting voor Sagan
alleen maar gegroeid, op zo’n lepe wijze een rit winnen
van de andere sprinters getuigd van grote klasse, maar
dat was met het winnen van het wereldkampioenschap
eigenlijk al duidelijk, Sagan is een groot kampioen. Het
toneelstukje na de finish, hij dacht dat er nog twee renners voor hem waren geëindigd, laat zien dat er voor
hem, na het wielrennen, nog een carrière als stand-up
comedian is weggelegd.
Dick Kuin

Aalsmeer - Zelfs voor een geboren wielrenner blijkt
met losse handen niet altijd goed af te lopen. Tom Dumoulin begon de TOUR niet in de meest gunstige
omstandigheden.’Ik fietste met losse handen ineens was
er een windvlaag en daar lag ik’ Een pijnlijke heup het
resultaat. ‘Ik moet de juiste benen nog vinden maar voor
mij begint het pas over een paar dagen. Ach ik moet niet
zeiken, ik sta er helemaal niet slecht voor wat tijd betreft.’ Ook de Duitser Tony Martin had de handen van
het stuur... een drempel en bam... daar hij lag niet alleen maar nam Contador in zijn kielzog mee. Een onoplettendheid met grote gevolgen. De derde dag lijkt een
wandelroute de gemiddelde tempo steekt op 33 kilometer per uur. Dumoulin moet er van gapen, Contador vindt
het wel prima, kan hij wat herstellen van zijn twee val
partijen. Een fikse stier loopt loom door het beeld. Thomas Voeckler krijgt er 100 kilometer voor de finish zo genoeg van dat hij er de sokken in zet. In luttele minuten
haalt hij de Breton met Portugese achtergrond Armindo Fonseca - die de eerste 123 kilometer alleen door de
achtertuin van zijn woongebied rijdt- in. Samen rijden de
mannen verder. Voeckler flirt met de camera, de Franse
lieveling is dol op publiciteit. Het toneelstuk dat hij opvoert levert hem zowaar het rode rugnummer op. Niet
te geloven dat een jury in dit theater trapt. De finish is
bloedspannend een foto moet uitwijzen wie de winnaar
is. Opnieuw is Cavandish de gelukkige en Greipel de verliezer. Sagan behoudt de gele trui.
Janna van Zon

Fascinerend en een
wonder dat er niet meer
ongelukken gebeuren
Maandag 4 juli 2016
3e etappe 223,5 km
Granville – Angers
Aalsmeer - De bijna langste etappe vandaag en dan
hoor ik de tv commentatoren zeggen dat er een rustige
dag van wordt gemaakt, terwijl de gemiddelde snelheid
37 km/u is. Dat noemen zij rustig. Afgelopen zondag
ging ik met de fietsmannen op pad en terug in Aalsmeer
was de gemiddelde snelheid 27,2 kilometer per uur, kijk
dat noem ik rustig. Het zal wel het verschil zijn tussen
de profs en de amateur wielrenners, zoals wij dat zijn.
De etappe heeft dus een rustig verloop, behalve in de
laatste paar kilometer wanneer de vluchters Voeckler en
Fonseca worden ingelopen en de sprint treintjes zich
klaarmaken om de sprinters aan de meet te brengen.
Het is steeds weer een fascinerend gezicht en tegelijkertijd een wonder dat er in die fase van de etappe niet
meer ongelukken gebeuren. Met ware doodsverachting
gooien de renners Cavendish en Greipel zich over de finishlijn en uiteindelijk is het na een foto duidelijk dat de
eerste met een banddikte heeft gewonnen. Dat je daar
dan 223,5 km voor heb moeten rijden. De Nederlander
Dylan Groenewegen eindigt op een goede 10e plaats,
dat belooft wat voor de toekomst.
Dick Kuin

Aalsmeer - Volgens Rob Harmeling - oud wielrenner
en nu een van de vaste gasten bij het programma De
avondetappe - is het voordeel van een ‘wandeletappe’
dat de duizenden omstanders naar de mooie beentjes
van de wielrenners kunnen kijken. Hij vervolgde: ‘fietsen
is de ultieme vrijheid.’ Hij is duidelijk een groot liefhebber en levert prachtige analyses. ‘Alles is anders in de
Tour, nooit panikeren als het een dag niet lukt.’ adviseert
de Belgische commentator José de Cauwer. De tussentijdse genomen interviews zijn juweeltjes om naar te
luisteren. Zij bewijzen allen de kracht en de moraal van
de renners, zij zijn de terechte helden.
Neem de Bask ‘noem mij nooit een Spanjaard, ik ben
een Bask’ Markel Erizar, hij had ooit teelbalkanker en
rijdt nu weer mee in de voorste gelederen. Het hele verhaal is tranen trekkend met een goede afloop. Er
wordt uitgebreid gesproken over de kwetsbaarheid van
de renner. ‘Tourrenners zijn patiënten bij wie we extra
waakzaam moeten zijn’, volgens de teamarts van de Belgische ploeg Lotto Soudal, Dus worden er geen handen
en kussen meer gegeven. En zie…daar is de winnaar
Cavendish die zijn kinderen mee neemt naar het podium hen knuffelt. Ook de winnaar van vandaag de Duitse
sprinter Marcel Kittel houdt zich niet aan de regels een
rondmiss niet kussen als je een dagetappe wint? Onbestaanbaar! Bij de avond etappe is gast Wim Daniëls,
schrijver, acteur en taalpurist. Ooit won hij lang geleden
een ronde. Hij had nog nooit gewonnen dus wist hij veel
hoe hij moest. Hij pakte de rondemiss innig vast en gaf
haar nog net geen tongzoen. Het leverde een prachtige foto op en een hilarisch gelach. Een heerlijke tourdag
afsluiten met de avondetappe, dan ga je lekker slapen.
Janna van Zon

Ontsnapten worden
ingelopen
Dinsdag 5 juli 2016
4e etappe 237,5 kilometer
Saumur – Limoges
Aalsmeer - Het was vandaag bijna een zelfde etappe
als gisteren, veel kilometers, een ontsnapping, de ontsnapten worden weer ingelopen, de ploegen formeren de treintjes, deze vallen zo hier en daar door obstakels en te smalle wegen uit elkaar en de sprinters worden gepositioneerd. De mannen met dikke dijen vertonen hun kunsten in de laatste paar honderd meter
en met een banddikte wint Greipel. Bijna hetzelfde dus,
maar met een andere winnaar. Ook de verrichtingen van
ons nationaal kampioen waren iets anders, Dylan Groenewegen weet zijn lijf inclusief fiets met een uiterste
krachtsinspanning in een vierde positie over de meet
te gooien. Zijn treintje functioneerde beter dan de dag
daarvoor, vanuit de helikopter camera was dat duidelijk waarneembaar, goede samenwerking van de Lotto
ploeg. Ik zie, na deze vlakke dagen wel uit naar de etappe van morgen. Een redelijk hobbelige etappe met een
Puy Marie als onbetwist hoogtepunt. Daar kan ik nog
wel een aardige anekdote over vertellen, maar dat leest
u morgen wel. Ik wil nog wel even kwijt dat de NOS met
de ‘Avondetappe’ weer een goed programma neerzet,
zullen we afspreken dat de presentatie volgend jaar in
handen komt van Rob Harmelink?
Dick Kuin

