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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

INFORMATIEBIJEENKOMST 
ONGESTOORDE LOGISTIEKE VERBINDING 
GREENPORT AALSMEER

Onder aansturing van de provincie Noord-Holland wordt al enige tijd 
gewerkt aan plannen voor de OLV Greenport Aalsmeer. In hoofdzaak 
is dit een verbinding tussen de marktplaats van Royal FloraHolland 
met de Groothandelaren en de nieuwe N201. Deze verbinding moet er 
voor zorgen dat het terrein van Royal FloraHolland ook in de toekomst 
goed bereikbaar blijft. Eigenlijk is het een nieuwe ingang aan de 
Legmeerdijk en een nieuwe uitgang aan de achterzijde van FloraHolland. 
De verbinding aan de achterzijde zal via een tunnel onder de Hornweg 
verbonden worden met de (toekomstige nieuwe) Middenweg op Green 
Park Aalsmeer en dan naar de N201.

De inloopavond is op:
Dinsdag 11 juli 2017, van 19.00 tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer

INLOOPBIJEENKOMST ‘CONCEPT 
STARTNOTITIE POLDERZOOM 2E FASE’ 
WOENSDAG 12 JULI 2017 19.30 UUR 
IN GEMEENTEHUIS

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de ‘Concept 
Startnotitie Polderzoom 2e fase onderdeel van het project De Tuinen 
van Aalsmeer’ vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te 
informeren organiseert de gemeente op 12 juli van 19.30 uur tot 
20.30 (inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis. Iedereen die 
hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan 
moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden 
gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan 
en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. 

Geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van 
belanghebbenden voordat ze deze startnotitie aan de raad voorlegt 
om definitief vast te stellen. Van vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 
18 augustus 2017 ligt de concept startnotitie ter inzage op het 
gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen op de informatieavond 
van 12 juli 2017 worden ingediend. 

Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond te komen kunt u 
tot en met 18 augustus 2017 ook schriftelijk uw reactie sturen naar: 
Het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer of via een e-mail naar: info@aalsmeer.nl. 
Wilt u bij uw brief of e-mail: ‘Concept Startnotitie Polderzoom 2e fase, 
project De Tuinen van Aalsmeer’ vermelden?

Meer informatie 
De concept startnotitie kunt u downloaden op: 
www.aalsmeer.nl/polderzoom
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer-Oost: Omg. Boomgaard (180 kranten)
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Links af naar het ‘strand’
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
3 juli is nagenoeg de hele dag ge-
werkt aan de Burgemeester Kas-
teleinweg. Er zijn versmallingen en 
andere afslagen gemaakt. De stre-
pen en pijlen zijn aangebracht voor 
gebruik door het bouwverkeer voor 
de realisatie van de huur- en koop-
woningen tussen de Stommeerkade 
en het Baanvak. Voor nu nog best 
een raar gezicht. Vanaf het cen-
trum rechtdoor richting Uithoorn en 
linksaf voor het tweede ‘strand’ in 
Aalsmeer. 

Busbaan in het midden
Defi nitief is de indeling natuurlijk 
niet. Het plan van herinrichting is 
om de Burgemeester Kastelein voor 
verkeer terug te brengen naar één 
rijstrook aan beide zijden met een 
vrijliggende busbaan in het midden. 

De aanpassing van het wegdek voor 
bouwverkeer is overigens wel ruim 
op tijd. Het plan is om na de zomer 
(ongeveer eind augustus) te starten 
met de bouw van 51 appartemen-
ten en 37 grondgebonden woningen 
in de sociale en goedkope huursec-
tor aan de zuidzijde en 24 rijwonin-
gen in de goedkope en middeldu-
re koopsector aan de noordzijde 
van dit gedeelte van ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’. 

Snelheid er uit
Misschien is versmalling ook wel al-
vast gemaakt om het ‘racen’ op de 
Burgemeester Kasteleinweg tegen 
te gaan. Er geldt een maximum van 
50 kilometer per uur, maar wie zich 
hier aan houdt, wordt veelal door 
(geïrriteerde) medeweggebruikers 
ingehaald. 

Aan regels houden en rekening houden met elkaar!

Veilig en verantwoord varen 
op de Westeinderplassen
Aalsmeer - Met de zomervakantie 
in zicht is het heerlijk varen en re-
creëren op de mooie Westeinder-
plassen. Helaas vinden regelmatig 
ongelukken op het water plaats, met 
name veroorzaakt door onverant-
woord gedrag zoals te hard varen 
en met alcohol op varen. Ook op het 
water is het van belang dat mensen 
zich aan de regels houden en hun 
verantwoordelijkheid nemen. Bur-
gemeester Jeroen Nobel: “Recreë-
ren op en rond onze mooie West-
einderplassen moet leuk, veilig en 
verantwoord zijn. Helaas krijgen wij 
vaak meldingen van te hard varen. 
In de doorgangen waar veel wordt 
gezwommen is dat levensgevaarlijk. 
Ook krijgen wij klachten over jonge-
ren die zonder vaarbewijs varen en 
mensen die met een stevige slok op 
achter het roer staan. Deze zomer 
gaan politie en gemeente extra sur-
veilleren op het water, maar mensen 
hebben ook een eigen verantwoor-
delijkheid. Laten we ons, net als in 
het verkeer, aan de regels houden 
en rekening met elkaar houden, zo-
dat we allemaal kunnen genieten 
van dit prachtige plassengebied.”

Achtervolging speedboot
Deze zomerperiode gaat de politie 
dus regelmatig met medewerkers 
van handhaving van de gemeen-
te het water op om controles uit te 
voeren. Afgelopen vrijdag 30 juni is 
in de middag een surveillance ge-
houden en even over acht uur in de 
avond zijn agenten opnieuw het wa-
ter opgegaan. Er was een melding 

binnen gekomen dat er waterskiërs 
actief waren op de Kleine Poel. De 
politie is ter plaatse gegaan, maar 
de waterskiërs zijn niet aangetrof-
fen. Op dinsdag 4 juli is gecontro-
leerd op de Westeinder tussen drie 
uur ‘s middags en acht uur in de 
avond. Eén schipper heeft een boe-
te gekregen vanwege varen zonder 
vaarbewijs. De betreffende persoon 
had hiervoor al eerder een waar-
schuwing gehad. Verder is een ach-
tervolging ingezet voor drie jongens 
in een kleine speedboot. Bij het zien 
van de agenten gingen de drie er 
met hoge snelheid vandoor. De poli-
tie is achter de jongens aangegaan, 
maar heeft de achtervolging ge-
staakt toen de speedboot de West-
einderdijksloot indraaide. Het boot-
je blijven volgen zou overlast voor 
andere watersporters kunnen ge-
ven en schade kunnen veroorzaken. 
Hou er rekening mee: Ook de ko-
mende dagen/maanden zijn politie 
en handhaving regelmatig ter con-
trole op de Westeinderplassen!

Belangrijke regels
Enkele tips: Houd je aan de toege-
stane snelheid. Op de Grote Poel 
geldt een maximumsnelheid van 12 
kilometer per uur (buiten 50 meter 
van de oever), in doorvaarten van 6 
kilometer per uur. Op de Ringvaart 
is de grens 9 kilometer per uur.

Om onveilige situaties te voorko-
men is snelvaren alleen toegestaan 
op de snelvaarbaan voor speedboa-
ten. Deze baan is open van 1 april 

tot 1 oktober. Voor gebruik van de 
baan is een ontheffi ng nodig en gel-
den strenge regels. Zo is de schip-
per verplicht een dodemanskoord te 
gebruiken en een zwemvest te dra-
gen. 

Geldig vaarbewijs
Neem altijd een geldig vaarbewijs 
mee. Voor het varen met snelle mo-
torboten en waterscooters geldt 18 
jaar als minimumleeftijd. Jongeren 
tussen de 16 en 18 jaar mogen in 
een motorboot varen die niet harder 
dan 20 kilometer per uur kan. Kin-
deren tussen de 12 en 15 jaar mo-
gen alleen in een boot die niet har-
der dan 13 kilometer per uur kan. 
Kinderen onder de 12 jaar mogen 
geen boot met een motor besturen. 

Boetes
Op het overtreden van de regels 
staan forse sancties, bepaald door 
het Rijk: Snelheidsboetes kunnen 
oplopen tot 650 euro. Op varen zon-
der vaarbewijs staat een boete van 
550 euro. Voor grote schepen zijn 
deze boetes nog hoger. Alcoholpro-
millage vanaf 0,51 promille leidt tot 
een dagvaarding. Varen in een mo-
torboot door iemand jonger dan 18 
jaar, daar wordt een boete van 210 
euro voor uitgeschreven. Varen op 
plaatsen waar het verboden is kan 
een boete opleveren van 340 euro. 
Meer informatie over vaarregels op: 
www.aalsmeer.nl/vaarregels.Meer 
informatie over boetes op: www.
vaarbewijzen.nl/boetes-op-het-wa-
ter.

Alarm af, 
inbrekers weg

Aalsmeer - Op zaterdag 1 juli is 
tussen 03.40 en 03.50 uur gepro-
beerd twee buitenboordmotoren te 
stelen bij een bedrijf aan de Oost-
einderweg. De daders hadden de 
motoren klaargezet, maar zijn ge-
vlucht omdat het alarm afging. De 
politie doet verder onderzoek. Er zijn 
camerabeelden veiliggesteld. 

Inbraak woning 
niet gelukt

Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 28 op donderdag 29 juni is gepro-
beerd in te breken bij een woning aan 
het begin van de Fuutlaan. Getracht is 
de achterdeur te openen. De inbraak 
is niet gelukt. De politie heeft sporen 
veiliggesteld. De poging heeft plaats-
gevonden tussen vijf uur ‘s middags 
en donderdagochtend acht uur.



Aalsmeer - De Aalsmeerse stich-
ting Kinderhulp Afrika draagt zorg 
voor bijna 700 (wees)kinderen in 
Oeganda waar ernstige droogte 
heerst. Door de droogte in Afrika is 
de oogst minimaal en door de hon-
gersnood in het buurland Zuid Soe-
dan wordt het schaarse eten, wat 
nog in Oeganda te krijgen is, op-
gekocht door hulp organisatie zo-
als de VN. De voedselprijzen zijn 
enorm gestegen in Oeganda, waar-
door het eten voor de meeste men-
sen onbetaalbaar is geworden. De-
ze ontwikkeling heeft ook voor 
Stichting Kinderhulp Afrika ernsti-
ge gevolgen. Zo betaalden ze in de-
cember 2016 voor een zak rijst nog 
270,000 shilling, nu is dat gestegen 
naar 350,000 shilling. Dit is een stij-
ging van 30% in een paar maanden. 
Driemaal per dag moeten zij bij-
na 700 monden voeden en dat wil-
len ze blijven doen. Jaarlijks geven 
ze 65.000 euro uit aan eten. Deze 

stijging van voedselprijzen betekent 
voor hen een verhoging van het 
budget met ongeveer 20.000 euro 
per jaar. De stichting heeft een aan-
vraag bij stichting OSA ingediend 
voor noodhulp in deze situatie. Help 
mee deze kinderen eten te blijven 
geven! IBAN 5066 t.n.v. St. Kinder-
hulp Afrika. Kijk voor meer informa-
tie op www.kinderhulp-afrika.nl.
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Wacht niet tot het te laat is!
Beterburen bemiddelt bij 
burenruzies en conflicten
Aalsmeer - Wacht niet tot het te 
laat is! De bemiddelaars van Be-
terburen bemiddelen bij burenru-
zie. Heeft u een conflict waar u sa-
men niet uitkomt? Kijk voor infor-
matie op www.beterburen.nl of bel 
085-9022810. Beterburen is actief 
in Amstelland, onder andere ook in 
Aalsmeer. 

Onderstaand verhaal is een voor-
beeld waar u Beterburen voor kunt 
inschakelen.
 
Het zijn maar kinderen…
Saskia nam contact op met Beterbu-
ren, omdat haar buurvrouw steeds 
klaagde over de geluidsoverlast die 
haar kinderen veroorzaakte. Bij elk 
geluidje bonkte de buurvrouw met 
een stok tegen de muur. Ze wist niet 
meer wat ze moest doen. Voordat ze 
kinderen had, was er normaal con-
tact tussen beide dames.
De buurtbemiddelaars spraken met 
Saskia. Zij had twee kinderen, die 
tijdens het gesprek door het huis 
renden en met een bal aan het spe-
len waren. Saskia vond dat de kin-
deren moesten kunnen spelen en 
dat de buurvrouw daar niet over 
moest klagen. In het gesprek met 
de buurvrouw kwam naar voren, dat 
zij door ziekte veel thuis was en niet 
goed tegen de geluiden kon. Vol-

gens haar had de bovenbuurvrouw 
geen idee wat zij allemaal hoorde.
In het bemiddelingsgesprek met 
beide dames en de bemiddelaars 
vertelde Saskia ook dat ze het niet 
leuk vond dat de buurvrouw nooit 
op kraamvisite was geweest. De 
buurvrouw gaf aan het jammer te 
vinden dat Saskia nooit eens ge-
vraagd had hoe het met haar was, 
nu ze al langere tijd ziek was.
Toen ze eenmaal elkaars verhalen 
hadden verteld begrepen ze meer 
van elkaars situatie en waren ze be-
reid om naar oplossingen te zoeken. 
Saskia zou speelkleden voor de kin-
deren op de vloer leggen en reke-
ning houden met de buurvrouw als 
die overdag wilde slapen. Ook zou 
er een zachte bal gekocht worden 
zodat het stuiteren niet steeds door 
dreunde naar beneden. Ze spraken 
af een keer bij elkaar thee te drin-
ken en te kijken hoe ze de geluids-
overlast nog verder konden vermin-
deren. Ze waren blij dat het contact 
weer was hersteld.
De bemiddelaars van Beterburen 
zijn goed getraind en weten 70% 
van burenruzies samen met u op te 
lossen. De hulp is gratis, onafhan-
kelijk en neutraal. Wacht niet te lang 
met bellen, want geëscaleerde ru-
zies kunnen leiden tot gezondheids-
klachten.

Zonnebloemauto biedt 
(bewegings)-vrijheid
Aalsmeer - Als je door een licha-
melijke beperking in een rolstoel 
belandt, ziet de wereld er vaak in-
eens heel anders uit. Zo kan reizen 
van de ene naar de andere plaats 
een enorm grote uitdaging zijn. Je 
eigen auto volstaat niet meer en 
openbaar en/of aangepast vervoer 
hebben vaak hun eigen beperkin-
gen. Nationale Vereniging de Zon-
nebloem streeft ernaar dat iedereen 
met een lichamelijke beperking kan 
blijven deelnemen aan de samenle-
ving. Vrijwilligers van lokale afdelin-
gen komen met regelmaat bij deel-
nemers thuis. Zij zorgen voor uitjes 
en er worden jaarlijks door de afde-
lingen meerdere bijeenkomsten ge-
organiseerd. 
De Zonnebloem biedt nu de moge-
lijkheid aan rolstoelgebonden min-
dervaliden om met de auto een dag-
je of langer op stap te gaan. Door 
sponsors en donateurs is de Zon-
nebloem in staat de kosten zo laag 
mogelijk te houden. 
Ook vanuit Aalsmeer en Amstelveen 
verhuurt de Zonnebloem sinds eni-
ge tijd betaalbare rolstoelhuurau-
to’s aan rolstoel- en scootmobiel-
gebruikers. Om de auto te kunnen 
huren, moet je wel via www.zonne-
bloem.nl/zonnebloemauto een pas 
aanvragen. Deze kost eenmalig tien 
euro. Voor een dag autohuur be-

taal je veertig euro waarbij de eerste 
honderd kilometers zijn inbegrepen.
De Zonnebloemauto geeft huurders 
hun (bewegings)-vrijheid terug. Als 
huurder bepaal je zelf wanneer je op 
pad gaat en je kunt ook nog eens 
vier/vijf familieleden of vrienden 
meenemen omdat jij als rolstoelge-
bondene je eigen plekje achterin de 
auto hebt. Heb je zelf geen chauf-
feur? Dat is geen probleem, want de 
Zonnebloem heeft een pool vrijwilli-
gers die mee kunnen als bestuurder 
tijdens een dagje uit met de auto. 
Meer informatie over de auto met of 
zonder chauffeur of een pas aanvra-
gen via www.zonnebloem.nl/zonne-
bloemauto 

Vrijwilligers gezocht
Er kan zoveel meer dan je denkt. De 
Zonnebloem vindt dat een lichame-
lijke beperking nooit een belemme-
ring hoeft te zijn. Iedereen hoort vol-
op van het leven te genieten. Daar-
om organiseert de vereniging al bij-
na zeventig jaar dagjes uit en aan-
gepaste vakanties. De Zonnebloem 
is altijd op zoek naar vrijwilligers die 
zich willen inzetten voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Je 
kunt hen bijzondere momenten be-
zorgen. En dat kan op verschillen-
de manieren kijk hiervoor op: www.
zonnebloem.nl/vrijwilligerswerk.

Jaarlijkse eilanddienst bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Afgelopen zondag 2 ju-
li was een bijzondere zondag bij de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 
Het was tijd voor de jaarlijkse ei-
landdienst. Deze buitendienst vindt, 
op geheel Aalsmeerse wijze, plaats 
op één van de eilanden op de West-
einderplassen. 
Dominee Liesbet Geijlvoet preekte 
over zoeken en vinden. Haar gebed 
sloot ze af met de woorden: “Mogen 

we vooral die ander vinden, die zich 
verloren voelt. Dat is het ware vin-
den, rust, aandacht en richting. Ge-
geven als troost en zegen en aan-
dacht aan elkaar.” 
Naast de mooie woorden hebben de 
aanwezigen kunnen genieten van 
(grotendeels) goed weer, prachtige 
muziek van het Aalsmeers Saxofoon 
Kwartet en alle bloemen en bomen 
die bloeien op het eiland.

Stichting Kinderhulp Afrika Aalsmeer

Noodkreet uit Oeganda!

Vragen over geldzaken?
Maandelijks Financieel café
Aalsmeer - In het Financieel café 
kan iedereen terecht voor vragen op 
financieel gebied, zoals hulp bij ad-
ministratie, formulieren, brieven of 
informatie over inkomensvoorzie-
ningen, zoals bijzondere bijstand of 
het declaratiefonds voor ouderen en 
jongeren. 
De vrijwilligers van het Financieel 
café kunnen helpen bij de aanvraag 
hiervan. Daarnaast worden budget-
tips gegeven over besparen op vas-
te lasten en huishoudelijke uitga-
ven. Wie weet levert u dat nog geld 

op! De vrijwilligers geven gratis in-
formatie en advies en privacy is ge-
waarborgd. 
Binnen lopen zonder afspraak kan 
elke tweede woensdag van de 
maand van 9.30 tot 11.30 uur in 
de Oude Veiling in de Marktstraat 
19 en op de derde dinsdag van de 
maand in Kudelstaart van 12.30 tot 
14.30 uur in het jongerencentrum 
aan de Graaf Willemlaan 1. Voor 
vragen over het Financieel café kan 
contact opgenomen worden met Vi-
ta Amstelland via 020-5430430. 

Telefooncirkel Rode Kruis 
voor dagelijks contact
Aalsmeer - Het Rode Kruis 
Aalsmeer heeft al vele jaren een te-
lefooncirkel en hier kan iedereen 
aan deelnemen. Deelnemers van 
de telefooncirkel vormen een groep 
mensen, die onder begeleiding van 
een vrijwilligster elkaar bellen. Iede-
re dag of op een aantal afgesproken 
dagen, al naar gelang de wensen 
van de deelnemer, hebben zij kort 
telefonisch contact met elkaar. Vei-
ligheid is een belangrijk aspect van 
de telefooncirkel. Bovendien kan 
dit contact met elkaar een eventu-
eel isolement doorbroken worden. 
Alleenwonende, oud en jong, kort-

om iedereen die om welke reden 
dan ook behoefte heeft aan dage-
lijks contact kan deelnemen aan de 
telefooncirkel. Op een afgesproken 
tijdstip start de vrijwilligster de cir-
kel door de eerste deelnemer te bel-
len. Vervolgens bellen de deelne-
mers elkaar op in een afgesproken 
volgorde. De laatste deelnemer belt 
de vrijwilligster, zodat deze weet dat 
iedere deelnemer is bereikt. Neemt 
iemand de telefoon niet op dan 
wordt de vrijwilligster gebeld, zodat 
er maateregelen getroffen kunnen 
worden. Wanneer de telefooncirkel 
u (ook) zinvol en plezierig lijkt, kunt 

Zondag weer 
inloop 65+

Aalsmeer - Zondagmiddag 9 ju-
li is er de maandelijkse inloop in de 
Zijdstraat 55 bij de Doopsgezinde 
Kerk van 15.00 tot 16.30 uur. Koster 
Leon de Graaff komt tijdens de in-
loop vertellen over zijn hobby, kos-
tuums en attributen uit films. Het 
thema voor de Inloop van zondag 
is ‘Creativiteit van de toekomst’. Er 
klinkt een verhaal, er wordt een lied 
gezongen en de aanwezigen luis-
teren naar muziek waar het the-
ma ook in door zal klinken. De in-
loop begint met een kopje koffie of 
thee en de ontmoeting met elkaar. 
Steeds vaker weten mensen de weg 
naar de inloop te vinden. Die weg 
is voor alle 65 plussers uit Aalsmeer 
en omgeving. Er wordt een vrijwilli-
ge bijdrage van 2 euro per persoon 
gevraagd. U bent van harte welkom! 
Voor vragen: Ellen van Houten (ou-
derenpastor): 06-14144344.

u zich opgeven bij coördinator Ria 
Pieterse-Waaijman via 0297- 322187. 
Er zijn hier geen andere kosten dan 
telefoonkosten aan verbonden.

Waarschuwing 
voor blauwalg

Aalsmeer - Vrijdag 30 juni heeft de 
provincie Noord-Holland een waar-
schuwing afgegeven voor blauwalg 
in de Westeinderplassen ter hoog-
te van Vrouwentroost. Dit betekent 
dat zeggen dat zwemmen op die 
plek slecht kan zijn voor de gezond-
heid. U/jij mag er wel zwemmen en 
moet zelf beoordelen of er een ri-
sico is voor uw gezondheid. Jonge 
kinderen en ouderen, die het meest 
kwetsbaar zijn, kunnen beter een 
andere zwemplek kiezen. Op de lo-
catie is een waarschuwingsbord 
neergezet. Het bord wordt wegge-
haald als de blauwalg verdwenen is.
Actuele informatie over de kwali-
teit en veiligheid van zwemlocaties 
in Nederland is te vinden op www.
zwemwater.nl en via de zwemwater-
telefoon 0800-9986734.

. Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Christiaan v/d Wolf. Baby-
oppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertolking 
en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. J.F. Ezinga 
uit Lunteren en 18.30u. met ds. J. 
van Mulligen uit Lelystad, geza-
menlijke dienst met CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcommunievie-
ring  in Kloosterhof met N. Kui-
per. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. P.J. 
Vrijhof. Afscheid kinderneven-
dienst.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woordcommu-

nieviering m.m.v. koor. Afscheid 
Cum Ecclesia van dirigent Irma 
Zethof. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Rob Kool.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Willem 
Plaizier. Babyoppas en kinder-
werk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. J. 
Markus en 18.30u. met ds. J. van 
Mulligen in Het Lichtbaken. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te voor Mama-project Honduras. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Dienst met ds. M. 
Vermeij.

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

weg 372. Zondag 10u. Dienst 
met ds. J. de Goei uit Amersfoort. 
Organist: Cees Verschoor. 

 Zondag 9 juli
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Muziek
Vrijdag 7 juli:
* Open repetitie Show en Jacht-
hoornkorps Kudelstaart in clubge-
bouw Bilderdammerweg v/a 19.30u.
* Optreden Sunset Travelers in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 22u.
7 en 8 juli:
* Theatershow ‘We love 2017’ door 
SV Omnia in Studio’s Aalsmeer. Vrij-
dagavond, zaterdag twee shows in 
middag en één ‘s avonds.
Zaterdag 8 juli:
* Plaspop op zes locaties in West-
einderplassen met Kwartet Katelij-
ne van Otterloo, Boogie Boy Blues-
band, Van Alles & Nog Wat, Soul 
Supper, The Looters. Optredens om 
20.30, 21.30 en 22.30u. Afsluiting 
vanaf 23.15u. met Illegale Plaatjes-
draaiers.
Zondag 9 juli:
* Akoestisch duo Mike & Marco live 
in The Shack, Oude Meer v/a 16u.
Maandag 10 juli:
* Concert fanfarekorps Flora op 
Ad Verschuerenplein Kudelstaart, 
voor wijkcentrum Voor Elkaer van-
af 19.30u.

Films
Dinsdag 11 juli:
* Film ‘De Zevende Hemel in Bi-
oscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Aanvang: 13.30u.

Exposities 
Zaterdag 8 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
8 en 9 juli:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag 10 
tot 16.30u. Zaterdag aandacht voor 
historische kamerplanten van 13.30 
tot 15.30u.
Tot en met 15 juli:
* Expositie Summer Dreams in stu-
dio Sunny Neeter, Hornweg 196d. 
* Schilderijen van Ada Bruine de 
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Pun-
terstraat. 
Tot en met 19 juli:
* Expositie schilderijen Connie Fran-
sen in gemeentehuis.
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunst-
kasten in gemeentehuis om 16u.
Tot en met 13 augustus:
* Expositie ‘Vreemde vogels en ra-
re snuiters’ in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag tussen 14 en 17u.

Tot 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 6 juli:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Fietsen met Pedaalridders OVAK. 
Start 13.30u. bij zwembad Dreef.
Zaterdag 8 juli:
* Meet & Greet watersportevene-
ment ‘Rank en Slank’ bij Fort Ku-
delstaart van 11 tot 20u.
* Open dag voor voetbaljeugd bij 
RKDES aan Wim Kandreef v/a 13u.
Zondag 9 juli:
* Afscheidsdienst dirigent Irma Zet-
hof van Cum Ecclesia in St. Jan kerk, 
Kudelstaart vanaf 9.30u.
* Watertoren aan Westeinder open 
van 13 tot 17u. Iedere zondag in ju-
li en augustus.
* Inloop voor 65+ers bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 55 van 
15 tot 16.30u.
Woensdag 12 juli:
* Financieel café in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 9.30 tot 11.30u. Op 
18 juli in jeugdcentrum Place2Bieb 
in Kudelstaart van 12.30 tot 14.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
* Baanloop bij Atletiekvereniging (1, 
3 of 5 km) in Sportlaan vanaf 20u.
Vrijdag 14 juli:
* Proef Aalsmeer, culinair evene-
ment op Molenplein, 17 tot 22u.
Zaterdag 15 juli:
* Open dag bij Tennisvereniging Ku-
delstaart aan Bilderdammerweg 
vanaf 10u.
* Familie-estafette in Het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade vanaf 13u. 

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 6 juli:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis over lentenota en landelijk ge-
bied Oost vanaf 20u.
Maandag 10 juli:
* Tweede participatiebijeenkomst 
over Westeinderhage in De Spil, Ku-
delstaart van 19.30 tot 21u.
Dinsdag 11 juli:
* Informatieavond over Logistie-
ke Verbinding vrachtverkeer in ge-
meentehuis van 19 tot 20.30u.
Woensdag 12 juli:
* Vergadering Adviesraad Sociaal 
Domein in gemeentehuis v/a 15u.
* Inloop Startnotitie Polderzoom 2e 
fase in gemeentehuis, 19.30-20.30u.

Maandag op Ad Verschuerenplein
Flora geeft buitenconcert
Kudelstaart - Ter afsluiting van 
het muzikale seizoen geeft Muziek-
vereniging Flora onder leiding van 
Dick-Jan Veerbeek maandag 10 ju-
li een concert in de open lucht. Om 
19.30 uur nemen de muzikanten 
plaats op het Ad Verschueren Plein 
naast winkelcentrum Kudelstaart en 
zullen een aantal populaire num-

mers ten gehore brengen. Dirigent 
en leden van Flora hopen dat zij, 
evenals vorig jaar, op een groot pu-
bliek mogen rekenen. De toegang is 
gratis.
Indien het regent zijn bezoekers van 
harte welkom in het clubgebouw  
op de hoek Bilderdammerweg en de 
Wim Kandreef.

Vrijdag en zondag in The Shack
Sunset Travelers live en 
optreden akoestisch duo
Oude Meer - Het weekend in The 
Shack begint deze week op don-
derdagavond 6 juli met de legen-
darische Red Devils & Big Pete op 
het podium. Helaas voor degene die 
geen kaartje hebben, deze avond 
is volledig uitverkocht! Maar The 
Shack heeft nog veel meer moois op 
het programma voor de liefhebber 
van live-muziek. 
Vrijdag 7 juli: Sunset Travelers, een 
werkelijk voortreffelijke Rhythm 
& Bluesband bestaande uit al-
leen maar topmuzikanten. Een er-
varen roots-band die een smakelij-
ke ‘gumbo’ bereidt met muzikale in-
grediënten uit het diepe zuiden van 
Amerika. Denk aan opzwepende 
Rhythm & Blues en Boogie uit New 
Orleans, downhome Blues uit Mis-
sissippi, en natuurlijk de Memphis-
soul. Sunset Travelers zijn: toetsen-
wonder en zanger Roel Spanjers, 
meestergitarist en zanger Richard 
van Bergen, bassist Nico Heilijgers 
en drummer JJ Goossens. 
Zondag 9 juli: Akoestisch duo Mike 
Vos en Marco Diamantatos. Twee 
stemmen en twee gitaren, meer 
heb je niet nodig voor een prachtig 
akoestisch optreden! Vorig jaar heb-

ben deze twee geweldige muzikan-
ten het Shack publiek al verrast met 
een fantastisch optreden. Ze nemen 
je mee op een muzikale reis met de 
mooiste songs uit vele decennia. 
Nummers van onder andere David 
Bowie, Neil Young, The Kings, Pearl 
Jam, Beatles, Stones, Moody Blues, 
Golden Earring en The Doors zorgen 
voor de nodige nostalgische her-
kenning en kippenvel momenten. 
En dit is nog maar een kleine greep 
uit het repertoire van dit geweldig 
muzikale duo. Op deze hopelijk zon-
nige zondagmiddag komt de Ame-
rikaanse singer/songwriter/slide-gi-
tarist Jim Roberts ook wat nummers 
spelen als support act. 

Fans van Creedence Clearwater Re-
vival opgelet. Vrijdag 21 juli staan ze 
weer in The Shack! Deze tribute is 
ongeëvenaard en steengoed!
The Shack is vrijdag 7 juli open om 
20.30 uur. Aanvang Sunset Trave-
lers is om 22.00 uur en de entree is 
10 euro. Zondag 9 juli open vanaf 
15.00 uur, aanvang band 16.00 uur, 
entree gratis! Voor alle info www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b, Oude Meer.   

Dinsdag filmmiddag
Film ‘De Zevende Hemel’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Dinsdag 11 juli is er 
weer een filmmiddag in Bioscoop 
Aalsmeer. Deze keer kan genoten 
worden van de film ‘De Zevende 
Hemel’. Een muzikale ode aan lief-
de en familie van topregisseur Job 
Gosschalk met liedjes van onder an-
dere Nick en Simon, Boudewijn de 
Groot en Doe Maar.
‘De Zevende Hemel’ gaat over Maria 
Rossi, die samen met haar man Max 
het prachtige Italiaanse restaurant 
De Zevende Hemel runt. Wanneer 
het leven een onverwachte wending 
neemt, besluit ze de familie, haar 
kinderen met partners, weer eens 

samen te brengen. Echter staan ou-
de ruzies, relatieproblemen en het 
jubileum van het familierestaurant 
haar wens in de weg. In ‘De Zeven-
de Hemel’ schittert een fenomenale 
Nederlandse sterrencast bestaande 
uit onder meer Jan Kooijman, Noor-
tje Herlaar, Halina Reijn, Ruben van 
der Meer, Thomas Acda, Tjitske Rei-
dinga, Henriëtte Tol en Huub Stapel
De film begint om 13.30 uur. Ver-
zamelen vanaf 13.15 uur in de hal 
van Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. De kosten zijn 6,50 eu-
ro, inclusief een kopje koffie of thee 
plus koek.

Open repetitie Show- en 
Jachhoornkorps
Kudelstaart - Vrijdag 7 juli is de 
laatste muzikale repetitie van het 
Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart en deze repetitie is dit keer 
voor iedereen die het leuk vindt om 
te komen kijken en luisteren naar 
hoe het korps op zo’n avond re-
peteert. De afgelopen maand was 
druk met optredens, er werd ge-
speeld tijdens avondvierdaagsen in 
Badhoevedorp, Huizen, Lelystad en 
Vleuten. Ook hebben zeven jeugd-
leden deelgenomen aan de acht-
weekse muziekcursus van het korps 

en was het korps actief op de jaar-
markt in Kudelstaart. Onder leiding 
van de nieuwe dirigente Sandra van 
Luijtelaar wordt er ook weer druk 
gewerkt aan verandering van re-
pertoire, zodat het korps zich na de 
vakantie weer vernieuwd kan laten 
zien en horen. Voor iedereen die het 
leuk vindt om te komen kijken en 
luisteren is er dus deze vrijdag een 
open repetitie die start om 19.30 uur 
in het clubgebouw aan het einde 
van de Bilderdammerweg. Het club-
gebouw is open vanaf 19.00 uur.

Zaterdag op Westeinderplassen
DIP presenteert: PlasPoP
Aalsmeer - DIP organiseert aan-
staande zaterdag 8 juli: PlasPoP 
2017, de gouden sjouwer editie. Het 
muzikale evenement op het water 
van de Westeinderplassen wordt 
voor de zevende keer door de Dip-
pers georganiseerd. De voorberei-
ding van dit reeds diepgewortelde 
Aalsmeerse evenement loopt niet 
helemaal op rolletjes. Er moeten nog 
een aantal kleine zaken geregeld 
worden, het wordt nog een hecti-
sche slotfase. Maar, het komt goed. 
Zelfs de weergoden lijken gunstig 
gezind te zijn. De artiesten zijn er 
klaar voor, de locaties zijn onder de 
loep genomen, de vrijwilligers en de 
vaartuigen geselecteerd. Zelfs heb-
ben de Dippers na een moeizaam 
voortraject dit jaar vergunning ge-
kregen om het evenement 5 jaar te 
mogen organiseren. Dat mag ook 
wel eens een klein applausje ople-
veren!
Waarvoor verder een enorm applaus 
zou moeten doen losbarsten is het 
fenomeen: sponsoring van inwoners 
en Aalsmeerse bedrijven. Echt een 
Aalsmeers evenement voor, maar 
vooral ook door Aalsmeerders.
De Dippers kunnen dankzij de spon-
sors diverse zaken voor Plaspop re-
aliseren die normaliter niet moge-
lijk zouden zijn geweest. Dankzij 
een aantal sponsoren kan dit he-
le evenement draaien zonder subsi-
die van wie-dan-ook en kan ook de 
artiesten en medewerkers een klei-
ne versnapering worden aangebo-
den. Wie naar het muzikale spek-
takel komt kijken, dient zich wel te 
houden aan een aantal spelregels: 
Respecteer andermans eigendom-
men (van particulieren en kwekers). 
In de Westeinderdijksloot wordt op 
de avond van PlasPoP eenrichtings-
verkeer ingesteld. De vaarrichting is 
vanaf Aalsmeer alleen richting Rij-
senhout. De tegengestelde vaar-
richting dient dus te worden afge-
legd via de kleine of grote Poel. Zorg 
voor een schuimblusser aan boord 
of neem een emmer mee. Op het ei-
land van familie de Niet (schuilha-
ven de Kodde) staat een toilet waar 
de bezoekers van PlasPoP gebruik 
van mogen maken! Tevens staat 
er een DIXI-toilet op het eiland bij 
schuilhaven de Grote Brug. Ook di-
verse horecagelegenheden hebben 
zich bereid verklaard PlasPoppers 
toe te laten op hun toilet. Het laten 
spelen van de eigen geluidsinstalla-
tie tijdens PlasPoP wordt in het ge-

heel niet op prijs gesteld. Voor ie-
ders veiligheid zal de AED rondva-
ren. In geval van nood bellen met 
06-38321966. Ook zullen er waar-
schijnlijk enkele leden van de vrij-
willige brandweer aanwezig zijn. 
Zorg voor passende ‘verlichting’ op 
het vaartuig, voor de eigen veilig-
heid en voor de sfeer. Bij het verla-
ten van een locatie na een optreden 
(dus niet tijdens) gaat Uitvarend pu-
bliek voor invarend. Het Westein-
derplassengebied is een prachtig 
natuurgebied. Natuurlijk geldt:  ei-
gen rotzooi in de eigen emmer mee 
terug naar huis! Voor de volledig-
heid volgen hier de juiste lokaties 
en de bijbehorende acts:
* Torregat - Little Boogie Boy Hein 
en Harry Meijer (echte blues).  
* Schuilhaven de Grote Brug - The 
Looters (almost Big Band).              
* Vissersvreugd - Van Alles en Nog 
Wat 7.0 – (swingende klassiekers, 
afgewisseld met eigentijdse muziek 
van bijna elk genre).                           
* Schuilhaven de Kodde - Soul Sup-
per (soul muziek).                      
* Poeltje van Meijer - Katelijne van 
Otterloo kwartet (dit jaar haar ille-
gale lustrum, hoera).
Bovenstaande acts treden drie keer 
op en beginnen om exact 20.30 uur, 
om 21.30 uur en om 22.30 uur. De 
optredens duren 30 minuten. Na  
de optredens verplaatst het publiek 
zich rustig varend naar een volgen-
de locatie en dus naar een ander 
optreden. En dan, de slotacht vanaf 
23.15 uur bij de Koddespoel met de 
Illegale Plaatjesdraaiers. Een kaart-
je met alle locaties en optredens is 
te downloaden via de website www.
plaspopaalsmeer.nl. 

KCA presenteert nieuw, 
gevarieerd cabaretseizoen
Aalsmeer - Het cabaret- en muziek-
seizoen is nog maar net ten einde, 
maar de cabaretcommissie van de 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
heeft het nieuwe programma van-
af september al helemaal rond. De 
cabaretvoorstellingen worden weer 
gegeven in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat op totaal zeven 
zaterdagavonden. De start is op 23 
september en het spits wordt afge-
beten door Nathalie Baartman met 
de voorstelling ‘Voest’. Dit is Twents 
voor vuist. Op 21 oktober kan ge-
noten worden van Martijn Kardol 
met ‘Bang’. Martijn is zoekende: Is 
hij bang? Op 25 november kan een 
avondje ongedwongen gelachen 
worden met Marcel Harteveld met 
‘De Sneeuwengel’. Alle kerstclichés 
komen voorbij en iedereen is wel-
kom. In het nieuwe jaar presenteert 

KCA op 13 januari Kees van Am-
stel. Kees is veranderd en geeft zich 
bloot in ‘De man die ik niet worden 
wilde’. Op 17 februari komt Tom Lash 
naar Aalsmeer en trakteert op ‘Uit 
vrije wil’. Hoe objectief zijn mensen? 
Hoe vormen ze hun mening zonder 
beïnvloeding? Op 24 maart is het de 
beurt aan de cabaretier Rayen Pan-
day met het programma ‘Fenomeen’. 
Rayen beschrijft alles zoals het is, 
maar wel op fenomenale wijze. Als 
laatste gaan op 21 april de spots 
aan voor Yvonne van den Eeren-
beemt met ‘Sirenes’. Als de sirenes 
loeien is er geen tijd voor getreuzel.  
Wie verzekerd wil zijn van een plaats 
in het kleine, knusse culturele café 
kan een abonnement aanschaffen 
voor totaal 72,50 euro. Bestellen kan 
via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl 
(voor 15 september).  

Swingend jazz- en latin-
feest bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Een onvergetelijk en 
swingend weekend is het driedaag-
se Latin jazzfeest bij Nieuwe Meer 
geworden. De bezoekers werden 
zowel vrijdag als zaterdag en zon-
dag getrakteerd op heerlijke, vrolij-
ke en aanstekelijke klanken. De Zui-
delijke ritmes van de band Okaku 
met Olaf Keus op drums kreeg vrij-
dag 30 juni veel waardering. 
Op zaterdag 1 juli opnieuw een vol-
le zaal voor dit keer de band Mabas-
sa. Popmuziek gecombineerd met 
Braziliaanse-Afrikaanse vibes en 
funk bleken moeilijk om stil te blij-
ven zitten. Er werd meegedeind en 
geklapt en na ieder nummer, waar-
over voor aanvang eerst een uit-
voerige omschrijving werd gegeven 
door de bandleden, klonk een luid 

en uitvoerig applaus. Zondag 2 juli 
was de grand finale en is het pont-
je opnieuw vele malen heen en weer 
gegaan om alle bezoekers naar de 
sfeervolle ‘concertzaal’ te brengen. 
Opnieuw was het druk en dit kwam 
mede ook door de aanwezigheid 
van bigband Kosmosis, die uit liefst 
achttien muzikanten bestaat. Een 
gevarieerd optreden werd gepre-
senteerd met swingende Braziliaan-
se stukken, evenals latin, afro, jazz-
rock, fusion en funk. Het weekend 
aan het slot van de Westeinder Wa-
ter Week werd mede georganiseerd 
door KCA en cultureel café Bacchus 
met als grote animators Pierre Tu-
ning en Reinoud Staps. Volgend jaar 
weer? Graag!
Foto: www.kicksfotos.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

KOOPJE:

NIEUW:

TIP:

Klassieke gitaar 
'Motion' 3/4 € 69,-

Blokfluit 'Yamaha'
(kunststof)  € 10,-

Ukelele's van
'Ortega' vanaf  € 69,-

Uitgebreid assortiment 
(gitaar) kabels

André Rieu live 
in Bioscoop 
Aalsmeer - André Rieu, bij mil-
joenen bekend als ‘De koning van 
de wals’, is één van de populair-
ste klassieke popartiesten ter we-
reld. Dit jaar is het precies dertig 
jaar geleden dat André Rieu het Jo-
hann Strauss Orkest in zijn thuis-
stad Maastricht oprichtte. Om dat 
te vieren wordt zijn energieke con-
cert via satelliet op zaterdag 22 juli 

(20.00 uur) en zondag 23 juli (15.00 
uur) in 60 bioscopen in heel Neder-
land vertoond. Speciaal voor deze 
jubileumeditie is komiek en presen-
tator André van Duin aangesteld als 
gastheer van André in Cinemas. Ex-
clusief voor de bioscoopbezoekers 
zal Van Duin zowel het voorpro-
gramma verzorgen als een interview 
doen met André Rieu, zodra hij van 
het podium stapt. André in Cinemas 
is ook te zien in Bioscoop Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.bioscoo-
paalsmeer.nl. 
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
6 juli 2017

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

onder vermelding van “Inspraak bestemmingsplan GPA, hotel 
De Zwerm”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge 
inspraakreactie kunt u een afspraak maken via het algemene 
tel. 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. 
- Bilderdammerweg 70, 1433 HJ (Z-2017/032451), het op-

richten van een woonhuis
- Legmeerdijk 322, 1431 GC (Z-2017/032842), het oprichten 

van een tankstation met wasboxen en een reclamezuil
- Zijdstraat 55, 1431 EB (Z-2017/032685), het kappen van 

een bruine beuk voor de kerk i.v.m. onvoldoende stabiliteit
- Zijdstraat 83, 1431 EB (Z-2017/033041), het renoveren 

van het winkelpand van Blokker
- Hoofdweg 50 B, 1433 JW (Z-2017/033037), het kappen 

van 3 bomen
- Herenweg 39, 1433 GV (Z-2017/033064), het plaatsen van 

een zonwering
- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/033294), het 

plaatsen van een berging
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2017/033290), het maken van een 

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

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 
- Geraniumstraat 29, 1431 SR (Z-2017/027986), het plaat-

sen van een afvalcontainer. Verzonden: 27-06-2017
- Sierteeltstraat 127, 1431 GM (Z-2017/022526), het intern 

aanpassen en veranderen van brandtechnische voorzienin-
gen. Verzonden: 29-06-2017

- Archimedeslaan 17, 1433 ME (Z-2017/021109), het ver-
groten van een woonhuis en plaatsen van een dakkapel. 
Verzonden: 29-06-2017

Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 357 ws, 1432 AX (Z-2017/026819), het 

verplaatsen van een woonark. Verzonden: 27-06-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Jupiterstraat 49, 1431 XA (Z-2017/025196), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het uitbreiden van een 
woning. De beslistermijn is verlengd met zes weken.

- Jan Lunenburg Oever 13 (sectie D nr. 7005) kavel 4, 1433 
HB (Z-2017/026388), het oprichten van een woonhuis. De 
beslistermijn is verlengd met zes weken.

- Jan Lunenburg Oever 9 (Sectie D nr. 7007) kavel 8, 1433 
HW (Z-2017/026412), het oprichten van een woonhuis. De 
beslistermijn is verlengd met zes weken.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Korfstraat 136, 1433 DD (Z-2017/023066), het oprichten 

van een tuinhuis annex schuur. Verzonden: 28-06-2017

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL 
- UITERWEG 222, AALSMEER - Z-2016/019016

Burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat tussen de gemeente Aalsmeer en de heer W.D.G. Keessen 
(Terranova) een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten 
met betrekking tot het in ontwikkeling brengen van de locatie 
Uiterweg 222 in Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te 
werken aan een wijziging van het bestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.’ op grond van de daarin opgenomen wijzi-
gingsbevoegdheid ten behoeve van het bouwplan bevattende 
15 recreatiewoningen van gezamenlijk ten hoogste 940 m2 
bruto vloeroppervlak en tenminste 23 parkeerplaatsen op het 
maaiveld op eigen terrein.

Inzage vanaf 3 juli 2017 (gedurende 6 weken)
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter in-
zage bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-
huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer en op het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, balie bouwen en wonen. De actuele 
openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

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

CONCEPT STARTNOTITIE POLDERZOOM 2E FASE 
TER INZAGE

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de ‘Con-
cept Startnotitie Polderzoom 2e fase onderdeel van het pro-
ject De Tuinen van Aalsmeer’ vrijgegeven voor inspraak. Om 
iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 
12 juli van 19.30 uur tot 20.30 (inloop vanaf 19.15 uur) in 
het gemeentehuis. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is 
van harte welkom. Het College van B&W wil graag de mening 
en adviezen vernemen van belanghebbenden voordat ze deze 
startnotitie aan de raad voorlegt om definitief vast te stellen. 
Van vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017 ligt de con-
cept startnotitie ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen 
en reacties kunnen op de informatieavond van 12 juli 2017 
worden ingediend. Mocht u geen tijd hebben om naar de infor-
matieavond te komen kunt u t/m 18 augustus 2017 ook schrif-
telijk uw reactie sturen naar: Het College van Burgemeester en 
Wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of 
via een e-mail naar: info@aalsmeer.nl. Wilt u bij uw brief of 
e-mail: ‘Concept Startnotitie Polderzoom 2e fase, project De 
Tuinen van Aalsmeer’ vermelden? De concept startnotitie kunt 
u downloaden op: www.aalsmeer.nl/polderzoom

Plangebied Polderzoom 1e fase (rood omkaderd) 
en 2e fase (blauw)

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
“HERZIENING GPA, MIDDENWEG EN DEELGEBIEDEN 3, 
5 EN 7, HOTEL DE ZWERM” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat in de periode van 7 juli 2017 t/m 14 september 2017, 
overeenkomstig artikel 4.1 van de Inspraak- en participatie-
verordening Aalsmeer 2010, gelegenheid tot inspraak wordt 
geboden over:
- het voorontwerp bestemmingsplan “Herziening GPA, Mid-

denweg en deelgebieden 3, 5 en 7, hotel De Zwerm” met 
de daarop betrekking hebbende stukken.

Het plangebied is gelegen in deelgebied 7 van Green Park 
Aalsmeer, en heeft betrekking op de gronden die globaal zijn 
gelegen tussen de Middenweg, de Braziliëlaan en de oostelijke 
op- en afrit van de provinciale weg (N201).

Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch moge-
lijk maken van een hotel met congres- en vergaderfacilitei-
ten met ondersteunende voorzieningen, zoals een restaurant, 
amusementsruimte en een gebouwde parkeervoorziening. 
Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan de structuurvisie 
“Green Park Aalsmeer 2016, inclusief Royal FloraHolland”, 
zoals vastgesteld door de raad van Aalsmeer op 7 juli 2016.

Inzien voorontwerp bestemmingsplan
Het voorontwerp van het digitale bestemmingsplan is met in-
gang van 7 juli 2017 te raadplegen op:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 
 door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.05M-VO01;
- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via 
 http://0358.ropubliceer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ont-
werp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende 
bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op het raad-
huis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstij-
den van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 
8.30-20.00 uur. Het plan ligt tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 
uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage 
wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene tel. 0297-387575.

Inloopavond
In het kader van de inspraakprocedure zal er een informatie-
bijeenkomst worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 
woensdag 19 juli 2017 van 19.45-21.30 uur in het gemeente-
huis aan het Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

Zienswijzen indienen 
Gedurende de inzagetermijn, van 7 juli 2017 t/m 14 sep-
tember 2017, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om 
een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren 
te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan bur-
germeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

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

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

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

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Berg P.B. 30-05-1991 28-06-2017
Gilewski R.K. 02-03-1978 27-06-2017
Korczak J. 28-05-1988 27-06-2017

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Bunsee R.M.J. 11-07-1971 26-06-2017
Budike R.M. 28-06-1964 26-06-2017
Steba N.A.F. 14-04-1993 27-06-2017
Seo M. 01-02-1991 27-06-2017
Geerts M.A. 28-02-1966 27-06-2017

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

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL - 
ZWARTEWEG 147, AALSMEER - Z-2016/057592

Burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat tussen de gemeente Aalsmeer en Trubeka Techniek Hol-
ding B.V. een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met 
betrekking tot het in ontwikkeling brengen van de locatie 
Zwarteweg 147 in Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te 
werken aan een wijziging van het bestemmingsplan op grond 
van de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten behoeve 
van het uitbreiden van de bestaande bedrijfsbebouwing. Dit 
zal gebeuren op basis van artikel 4 Bijlage II Bor via een 
reguliere procedure.

Inzage vanaf 3 juli 2017 (gedurende 6 weken)
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter in-
zage bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-
huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer en op het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, balie bouwen en wonen. De actuele 
openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

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

Vervolg op volgende blz.
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Pontweg 7A, 1432 BW (Z-2016/061091), het oprichten 

van een woonhuis

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Uiterweg 153, 1431 AD (Z-2017/032017), Activiteitenbe-

sluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Yacht Club Units 
BV

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 

www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat (Z-2017/031070), Intocht Sinterklaas op 18 no-

vember 2017, ontvangen 19 juni 2017
- Kudelstaartseweg 20 (Z-2017/031183), 25ste Grote Prijs 

van Aalsmeer (Windsurf wedstrijd) op 1 oktober 2017, ont-
vangen 19 juni 2017

- Machineweg 25 (Z-2017/031701), Verjaardagsfeest op 30 
september en 1 oktober 2017, ontvangen 21 juni 2017

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 

vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Start Pontwegsloot, Westeinderplassen, finish Praamplein 

(Z-2017/019118), Pramenrace Aalsmeer op 9 september 
2017, verzonden 3 juli 2017

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

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

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

ken
t/m 27-07-17 Het ontwerp bestemmingsplan “Green Park 

Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan Zuid-
Oost” met bijbehorend ontwerp exploitatie-
plan en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken

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

t/m 14-08-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Zwarteweg 147, Aalsmeer 
Z-2016/057592 zakelijke beschrijving van de 
overeenkomst overeenkomst tot kostenverhaal 
- Uiterweg 222, Aalsmeer, Z-2016/019016

t/m 18-08-17 Concept startnotitie Polderzoom 2e fase ter 
inzage

t/m 14-0917 Het voorontwerp bestemmingsplan “Herzie-
ning GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, hotel De Zwerm” met de daarop betrekking 
hebbende stukken.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Orchideeën rond nationale boom
Twee jaar geleden heb ik me ontzet-
tend boos gemaakt op de gemeen-
te Aalsmeer. Ik heb B&W en de ge-
meenteraad hierover toen een be-
richt gestuurd. Het ging over de or-
chideeën die al jaren lang ieder jaar 
bloeiden rond de ‘nationale boom 
van Kudelstaart’ op de Antonius-
hof, geplant naar aanleiding van het 
750 jarig bestaan van Kudelstaart. 
Naar aanleiding van mijn klacht heb 
ik twee keer bezoek ontvangen van 
heren van de gemeente en van de 
uitvoerder van het onderhoud aan 
het gemeentelijke groen, De Meer-
landen. Deze deskundigen maak-
ten in de plezierige gesprekken uit-
voerig excuus. Een van hen merk-
te op dat iemand in het gemeen-
tehuis wilde dat ‘de rommel om die 
boom eens opgeruimd moest wor-
den’. Het resultaat van de gesprek-

ken was een duidelijke afspraak 
over het onderhoud van de grond 
rond de boom. En die wordt sinds-
dien goed nagekomen. De wens 
van de persoon op het gemeente-
huis om de rommel op te ruimen is 
niet helemaal uitgekomen. Kort na 
de aanslag op de orchideeën kwa-
men er weer een paar plantjes op. 
Vorig jaar bloeiden er zelfs twee. Dit 
jaar bloeiden er tien met meerdere 
jonge plantjes op komt. De natuur 
heeft de gemeentelijke ingreep her-
steld. Orchideeën kunnen zich door 
hun super lichte zaden gemakke-
lijk verspreiden. Als die toevallig te-
recht komen op een plekje waar de 
omstandigheden goed zijn dan kie-
men ze en kunnen ze al na een jaar 
bloeien.
Jan Westerhof
jan@westerhof50.nl

ingezonden
Veel belangstelling voor bijeenkomst 
over migrantenhotels
Vorige week dinsdag 20 juni heb-
ben enkele bewoners van Nieuw-
Oosteinde een bijeenkomst gehou-
den om belangstellenden te infor-
meren over de mogelijke komst van 
migrantenhotels in de omgeving van 
Greenpark. De gemeente heeft in 
haar plannen namelijk opgenomen 
dat er 2 of 3 migrantenhotels van ie-
der ongeveer 200 personen kunnen 
komen. De ‘hotels’ zijn bedoeld voor 
buitenlandse werknemers die tijde-
lijk gaan werken bij (bloemen)be-
drijven in Aalsmeer en omgeving. 
Het gaat dus niet om permanente 
bewoning, maar om een kort ver-
blijf voor seizoensarbeid van vier tot 
zes maanden. Driekwart van de be-
woners worden arbeidsmigranten, 
maar het is nog volstrekt onduide-
lijk voor wie de andere kamers zijn 
bestemd. In 2016 was er al een plan 
voor een migrantenhotel in Molen-
vliet. Na veel protest van bewoners 
is dat plan voorlopig in de ijskast 
gezet. (Maar dat komt er misschien 
weer uit als de 2 andere geplan-
de hotels klaar zijn). Nu is er een 
bouwaanvraag voor een migranten-
hotel op de Japanlaan. De belang-
stelling was enorm en overtrof alle 
verwachting. Met 295 aanwezigen 
puilde de kantine van de Bloemhof 
uit, er was nauwelijks nog een sta-
plaats te vinden. De avond was ge-
organiseerd door enkele bewoners 
die kort daarvoor een belangenver-
eniging hadden opgericht, de Be-
langenvereniging Plan Oosteinde. 
De vereniging maakt zich sterk om 
te voorkomen dat de plannen van 
de gemeente worden uitgevoerd. 
Doel van de bijeenkomst was voor-
al om informatie over de plannen 
te geven. Dat die bijeenkomst nut-
tig en nodig was bleek wel. De aan-
wezigen hoorden die avond voor het 
eerst van de plannen van de Ge-
meente Aalsmeer en mensen waren 
onaangenaam verrast. Er was veel 
onbegrip en woede, omdat zowel de 
Gemeente, als Greenpark (die het 
gebied gaat exploiteren) inwoners 
niet geïnformeerd hadden. Begrij-
pelijk voor dat veel aanwezigen het 
gevoel hebben dat de Gemeente de 
plannen er ‘in het geniep’ probeert 
‘door te drukken’. “Op deze manier 
hebben we niet eens de mogelijk-
heid om bezwaar te maken”, werd er 
terecht opgemerkt. Maar, ook al in-
formeren de Gemeente en Green-
park de bewoners goed, het was 

overduidelijk dat de aanwezigen fa-
liekant tegen de plannen zijn. Bewo-
ners zitten niet te wachten op zo’n 
groot aantal arbeidsmigranten, al-
lemaal in één gebouw gehuisvest 
vlakbij een woonomgeving. Het be-
oogde migrantenhotel op de Japan-
laan wordt maar liefst ruim 16 me-
ter hoog, met 5 verdiepingen. De 
schetstekeningen van het te bou-
wen gebouw die werden getoond 
maakten indruk op de aanwezigen. 
Natuurlijk waren er veel vragen en 
zorgen over de gevolgen die zo’n 
hotel voor de bewoners en de om-
geving heeft. “Je komt via de Leg-
meerdijk Aalsmeer binnen rijden 
en wat voor impact denk je dat die 
twee (of 3) migrantenhotels zullen 
hebben?” En: “Wat te denken van 
parkeerproblemen of overlast?” Van 
de kavels op de Machineweg die 
de gemeente te koop aanbiedt zijn 
er al meerdere teruggegeven, na-
dat kopers met veel moeite achter 
de plannen van de Gemeente waren 
gekomen. Een inwoner verwoordde 
het zo: “200 Mensen die geen bin-
ding hebben met Aalsmeer of met 
de buurt worden allemaal bij elkaar 
gehuisvest in 1 gebouw. Ze gaan in 
24 uur van het hotel naar het werk 
en daarna weer terug naar het ho-
tel, dat gaat een keer fout.” Veel ver-
trouwen in het instellen van een 
avondklok en het aanstellen van een 
beheerder om de rust en veiligheid 
te garanderen bleek er niet te zijn. 
Inwoners zijn bang voor waarde-
vermindering van hun woning, ver-
storing van de openbare orde en de 
veiligheid van de kinderen. De be-
langenvereniging benadrukte dat zij 
niet wil discrimineren, maar dat zij 
de komst van zoveel arbeidsmigran-
ten (waar vandaan ook) vlakbij een 
woonwijk een slecht plan vindt. De 
vereniging heeft een advocaat in de 
arm genomen die helpt bezwaar te 
maken te midden van dit onzichtba-
re reilen en zeilen van de Gemeente 
en Greenpark. Het doel van de ver-
eniging om inwoners te informeren 
was zeer geslaagd. Aanwezigen wa-
ren overduidelijk erg blij nu te weten 
wat er speelt. En natuurlijk werd af-
gesloten met een oproep om lid te 
worden van de vereniging, want ‘sa-
men sta je sterker’. De belangstel-
ling daarvoor was groot. Lid worden 
kan natuurlijk ook nu nog, door een 
aanmelding op: 
planoosteinde@outlook.com

ingezonden
Geen interesse college, AB en CDA 
voor ‘politiek uurtje’ in Oude Raadhuis
Op het initiatief om het door Ra-
dio Aalsmeer van de zaterdagmid-
dag verwijderde politieke program-
ma voort te zetten als het ‘politieke 
uurtje’ in het Oude Raadhuis, is al-
om positief gereageerd.
Het college en de fracties hebben 
een uitnodiging ontvangen om 2 à 
3 keer in 2017 naar het Oude Raad-
huis te komen voor een gesprek van 
circa 1 uur. PACT en de VVD hebben 
in het voormalige Raadhuis aan de 
Dorpsstraat de actuele politiek van 
commentaar voorzien. De beide op-
names zijn te beluisteren via www.
ouderaadhuisaalsmeer.nl.
De positieve reactie van het college 
op 2 mei op de uitnodiging van 22 
april luidt: “Hoewel wij uw initiatief 
en betrokkenheid bij de Aalsmeer-
se politiek zeer waarderen, hebben 
wij besloten niet op uw verzoek in 
te gaan” en “Wij wensen u veel suc-
ces met uw programma Het Oude 
Raadhuis Aalsmeer.”
Aalsmeerse Belangen volgt op 3 mei 
en laat weten: “Aalsmeerse Belan-
gen gaat geen medewerking geven 
aan het programma. We begrijpen 
de behoefte van jullie om een alter-
natief te ontwikkelen na het weg-
vallen van het politieke uur bij Ra-
dio Aalsmeer en wensen jullie suc-
ces met de gekozen formule.”
Op de uitnodiging voor de opna-
me op 17 juni volgt op 7 juni de re-
actie van de CDA fractie: “We heb-

ben jullie uitnodiging tot het bijwo-
nen van een politiek uurtje in het 
Oude Raadhuis uitgebreid bespro-
ken. We zijn daarbij tot de conclu-
sie gekomen dat we van jullie uitno-
diging geen gebruik willen maken, 
omdat wij de politieke uitzendingen 
van Radio Aalsmeer voldoende vin-
den. Radio Aalsmeer heeft met het 
programma ‘Radio Aalsmeer Poli-
tiek’ een uitstekend programma op 
de donderdagavonden tussen 20.00 
uur en 22.00 uur. Zoals jullie ook 
weten, is het CDA altijd bereid bij 
dit programma aanwezig te zijn. Wij 
staan niet negatief tegenover jul-
lie initiatief, maar wij zien echt geen 
meerwaarde in een programma wel-
ke buiten Radio Aalsmeer om wordt 
opgenomen en via een ander medi-
akanaal wordt uitgezonden.”
Hoe nu verder? 
De redactie van het Oude Raadhuis 
Aalsmeer spreekt bij voorkeur niet 
over, maar met de mensen die be-
leid maken over wonen en leven in 
Aalsmeer. Ze gaat door op de inge-
slagen weg en zal proberen de vin-
ger aan de pols te houden van de 
politieke actualiteit in Aalsmeer. De 
heren van het college en de dames 
en heren van de fracties blijven on-
verminderd welkom om hun duide-
lijkheid te verschaffen!

Namens de redactie van het Oude 
Raadhuis, Berend Vollmuller

ingezonden

Informatieve en interactieve middag

Vita blij met geslaagd 
Dementie symposium
Amstelland - Het was niet al-
leen een warme zomerdag afgelo-
pen donderdag 22 juni, het was ook 
de dag van het Dementie symposi-
um in wijkcentrum Westend. Onder 
het genot van de zelfgebakken ap-
peltaarten door Ons Tweede Thuis 
volgden zo’n zestig mensen met 
verschillende achtergronden ge-
boeid het Dementie symposium. Het 
publiek bestond uit mantelzorgers, 
mensen met dementie, vrijwilligers 
en professionals van instellingen 
uit heel Nederland. Het symposium 
werd geopend door bestuurder Wil-
lem Draaisma die met een knipoog 
naar vergeetachtigheid zijn waar-
dering voor de Ontmoetingsgroe-
pen en lof voor wijkcentrum Wes-
tend uitsprak. De middag was in de-
len opgesplitst. Na de presentaties 
van de projecten Ketenzorg Demen-
tie Amstelland en de Meerlanden, 
Leerplein Dementie en het project 
Dementie Thuis werd in de tweede 
ronde een speciale vorm van bege-
leiding gepresenteerd, de Individue-
le activiteitenbegeleiding, welke Vi-
ta Amstelland onlangs in haar pak-
ket heeft opgenomen. Verder werd 
de gesprekstechniek, die gebruikt 
wordt voor de ‘Kop-groep’ gepre-
senteerd en werden de interventies 
uit het onderzoeksproject Ontmoe-
tingscentra 3.0 toegelicht: Demen-
tel-coach, Demen-talent en Star-
educatie. De voorbeelden uit de 
praktijk en betrokkenheid met het 
informele netwerk en de wijk kwa-
men steeds terug in alle ronden. Het 
publiek toonde grote belangstelling 
voor de presentaties en was ook erg 
geïnteresseerd om te horen hoe het 
gaat in het allereerste begin van het 
dementieproces. In de derde ron-
de werd aandacht gegeven aan de 

vroegsignalering vanuit het Oude-
renadvies, Blended Leren toegepast 
in de communicatie, ten behoeve 
van leerstijlen en tot slot als elear-
ning. Het symposium bood tal van 
voorbeelden: De portretten van Her-
man van Hoogdalem in ‘Gezichten 
van Dementie’, Alzheimer Experien-
ce en onder andere Portal Demen-
tie Aalsmeer. Tot slot werd beeld ge-
schetst van het Odensehuis Am-
stelveen en van het project ‘Mu-
ziek in het Odensehuis’ uit Gronin-
gen. Studenten van het conserva-
torium aldaar hebben een muzika-
le performance gecomponeerd over 
hoe het is om dementie te hebben. 
Christy Luth liet fragmenten horen 
en zong midden vanuit het publiek 
een prachtig lied. De reacties waren 
positief. Het symposium was wat het 
beloofde te zijn: een heel informa-
tieve én interactieve middag. 

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

ZOMER
KORTING!

VRAAG NAAR ONZE

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

Heerlijke allround boot
met Volvo Pentha inboard motor

breedte: 2.40
Lengte: 6.00

Heel veel plek, en doordat de voorkant dicht is, 
is deze boot met kleine kinderen echt ideaal. 

Tevens kun je met goed en slecht weer
heerlijk varen!

inclusief: 
Zwemtrap, 2 zeilen: buiskap en stallingzeil

+ vele extra's

Meer info: 06-54935925

TE KOOP:
Monark sloep nu €10.999

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - De watertoren is ko-
mende zondag 9 juli geopend voor 
alle belangstellenden. Uiteraard is 
er de gelegenheid om naar boven te 
klimmen en vanaf 50 meter hoogte 
heeft men een 360 graden uitzicht 
over Aalsmeer en de verre regio. De 
watertoren, die tot begin jaren ne-
gentig heeft gefungeerd als druk-
verhoger binnen het drinkwater lei-
dingssysteem van Aalsmeer en om-
liggende plaatsen, ziet er groten-
deels nog hetzelfde uit als de oor-
sprong. In 1926 is gestart met de 
bouw van deze hoge toren en men 
begon met het heien van maar liefst 

452 palen van 15 meter lengte. De 
stoere watertoren heeft zich altijd 
geweerd tegen onstuimige weers-
omstandigheden: zelfs stormen met 
windkracht 10 en méér kon de toren 
hebben. Tijdens de oorlogsjaren had 
de toren geluk, ondanks de nabij-
heid van Schiphol dat een mikpunt 
zou kunnen zijn, is de watertoren 
ongeschonden deze jaren doorge-
komen. Deze en alle overige zonda-
gen in juli en augustus is de water-
toren geopend tussen 13.00 en 17.00 
uur. Wil men naar boven dan zijn de 
kosten voor de kinderen 1 euro en 
voor volwassenen 2 euro.
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STUDIO’S AALSMEER

2207
André Rieu 2017

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3
Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, 

Edith en Agnes en de Minions zijn terug in 

een nieuwe avontuur! Verschrikkelijk Ikke 

zie je nu in 3D en 2D in Bioscoop Aalsmeer.

Verschrikkelijke Ikke 3 is de nieuwe animatiefi lm 

van de makers van Verschrikkelijke Ikke, Verschrik-

kelijke Ikke 2, Minions, Huisdiergeheimen en Sing. 

Gru leert zijn tweelingbroer Dru kennen. Nadat Gru 

is ontslagen, probeert Dru hem te verleiden weer 

een schurk te worden om de diamant van Balthazar 

Bratt te stelen. Ondanks dat Gru het schurkenleven 

achter zich wil laten, voelt het weer goed om slecht 

te zijn.

Verschrikkelijke Ikke 3 kijk je vanaf €7,50 per per-

soon in Bioscoop Aalsmeer.

11.07
Seniorenvoorstelling
De Zevende Hemel

22.07
Andre Rieu’s 
Maastricht concert

23.07
Andre Rieu’s 
Maastricht concert

AGENDA

NU IN DE BIOSCOOP
    
www.studiosaalsmeer.nl

Wandelen langs kunstkasten
Aalsmeer - Een nieuwe rubriek 
sinds begin juli: Wandeling langs de 
kunstkasten. Er zijn al veel elektrici-
teitskasten omgetoverd tot prachtige 
en mooie kunstwerken in Aalsmeer. 
Het ‘Boek van de Week’, afgelopen 
maanden iedere zondag op de web-
site van de Meerbode, is even in de 
kast. Het is zomer, tijd om naar bui-
ten te gaan en te gaan genieten van 
kunst in de natuur! De aandacht voor 
de kunstkasten wordt iedere zondag 
gepubliceerd op www.meerbode.nl 
en daarna voor de fans van de papie-
ren editie op donderdag in de krant.

De vissenfamilie van 
Cathy van der Meulen
Meester Niek van de Josefschool 
is één van de deelnemers die ge-
volg gaf aan de uitnodiging van het 
Kunstkast team bestaande uit ini-
tiator Lex Berghuis en zijn kompa-
nen Giovanni en Jolande. En wat 
een vrolijke kast is dat geworden. 
Een reden voor De Nieuwe Meer-

bode om een kunstkast route uit te 
stippelen voor een leuke kunstkast 
ontdekkingstocht door Aalsmeer en 
als voorproefje wordt er iedere week 
een foto van de kunstkast getoond.
De kunstkast beschilderd door Ca-
thy van der Meulen staat langs het 
water bij de steiger en parkeer-
plaats van het Praamplein. Cathy 
moet gedacht hebben: Bij water ho-
ren vissen en zij schilderde een hele 
vissenfamilie op een warme turquoi-
se ondergrond. Haar vissen hebben 
een menselijke uitdrukking gekre-
gen, zo valt er een schalks kijken-
de vis te zien, een boze, een lachen-
de en een brutale. Door de luchtbel-
len die in het water drijven lijkt het 
alsof er met elkaar wordt gecommu-
niceerd. Ook de moeilijk bereikba-
re zijkant is mooi afgewerkt met een 
waterplant. Bovenop de kunstkast 
drijven de waterlelies. Ook dit is een 
kast om vrolijk van te worden.

Janna van Zon

Middag over Historische 
kamerplanten in de Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
8 juli wordt alles onthuld over het 
sortiment, de verzorging en de ver-
meerdering van de kamerplanten-
van-toen in de Historische Tuin. Het 
wordt een vrolijk weerzien met de 
soorten die oma nog in de venster-
bank had staan. Tuinvrijwilliger en 
-kenner Jos Bonnyai zal branden-
de vragen met betrekking tot deze 
gezellige en makkelijk te onderhou-
den groene huislongen beantwoor-
den. De Historische Tuin heeft maar 
liefst 23 (!) soorten kamerplanten-
van-toen staan. Een greep uit het 

sortiment: Pelargonium (Geranium), 
Impatiens (Vlijtig Liesje), Plumbago 
(Mannentrouw), Beleperone (Gar-
nalenplant) en Tolmiea, in de volks-
mond ook wel Kindje-op-moeders-
schoot genoemd. Uiteraard zijn er 
ook (tuin)-planten te koop in de 
tuinwinkel. De entreekaart geeft 
toegang tot deze bijzondere histo-
rische middag. Donateurs en mu-
seumkaarten komen gratis binnen. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom tussen 13.30 en 15.30 uur. De 
Historische Tuin is bereikbaar via de 
ophaalbrug aan het Praamplein. 

Afscheidsviering dirigente 
Irma Zethof in St. Jan
Kudelstaart - Na 27 jaar als diri-
gent voor Cum Ecclesia te hebben 
gestaan, heeft Irma Zethof te ken-
nen gegeven te willen stoppen bij 
dit zangkoor. Dit doet ze met pijn in 
haar hart, maar soms kan het niet 
anders. De leden van het zangkoor 
vinden het heel erg jammer, maar 
begrijpen wel dat er soms iets kan 
veranderen waardoor je voor je-
zelf kan en mag kiezen. Dit heeft Ir-
ma gedaan en de koorleden wen-
sen haar dan ook heel veel geluk en 
succes toe. Natuurlijk wil Cum Ec-
clesia haar ook bedanken voor 27 
jaar vakmanschap, humor en vriend-
schap. Inmiddels heeft het zangkoor 
een nieuwe dirigent gevonden en 
met haar hopen de leden weer net 
zo prettig samen te gaan werken als 
met Irma. Het afscheid van Irma wil-
len de leden niet zomaar voorbij la-
ten gaan. Op zondag 9 juli om 9.30 
uur is de afscheidsviering van Irma, 
waarin zij voor de laatste keer als di-
rigent voor het zangkoor zal staan.
Na afloop van deze viering is er kof-

fie of thee en tevens gelegenheid 
om Irma te bedanken en afscheid 
te nemen. Om het een gedenkwaar-
dig afscheid te laten zijn, wordt ie-
dereen die Irma kent of met haar 
heeft gewerkt van harte uitgeno-
digd om hierbij aanwezig te zijn. Het 
zou prachtig zijn om voor de laatste 
keer te dirigeren voor een St. Jan 
Geboortekerk aan de Kudelstaart-
seweg.

Laatste concert door Con 
Amore voor de vakantie
Aalsmeer - Maandag 3 juli was 
de laatste repetitie voor de vakan-
tie voor de leden van Con Amo-
re. Het mannenkoor gebruikte deze 
avond om een concert te geven in 
het zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad. Een gevarieerd reper-
toire met liederen voor elk wat wils 
werd ten gehore gebracht.
Na een korte vakantie start het koor 
weer in de tweede helft van augus-
tus. Er staat dan een zangdienst in 

de Marktpleinkerk in Hoofddorp op 
het programma, tijdens Open mo-
numentendag is het koor in de om-
geving van Apeldoorn om daar een 
aantal concerten te geven in monu-
mentale panden en kerken. Verder 
staan er al kerst-medewerkingen in 
de planning en een eigen kerstcon-
cert. Het nieuwe jaar 2018 zal in het 
teken staan van 60 jaar Con Amo-
re, een jubileumconcert is in voor-
bereiding.

Kinderburgemeester Derek 
te gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds Derek Buikema 
afgelopen donderdag de ambts-
keten van Kinderburgemeester 
Aalsmeer kreeg omgehangen is hij 
druk bezig zijn nieuwe functie vorm 
te geven. Bij familieprogramma 
‘Let’s Go’ op vrijdag tussen 18.00 en 
19.00 uur kijkt hij terug op de ver-
kiezingen en vooruit naar het ko-
mende jaar. Verder te gast in de stu-
dio van Radio Aalsmeer: musicalster 
Mariska van Kolck bij ‘Sem op Za-
terdag’ van 11.00 tot 12.00 uur, au-
teur Michiel ten Broek bij ‘Echt Es-
ther’ en sport coach Hylke Sietzema 
in ‘Door de Mangel’.

‘Echt Esther’ spreekt Michiel 
In de talkshow van Esther Sparnaaij 
is donderdag Michiel ten Broek te 
gast. Vanwege verkeersproblemen 
verviel de vorige uitzending helaas, 
dus daarom komt Michiel deze don-
derdag voor een nieuwe poging. Hij 
schreef het boek ‘Beschikbaar voor 
het leven’. “Feitelijk gaat mijn boek 
over de overgave aan het leven, 
want je kunt ook eigenlijk niets an-
ders. Overgave. Punt.” Esther is heel 
benieuwd naar zijn leefwijze. Don-
derdag het gesprek tussen 19.00 en 
20:00 bij Radio Aalsmeer. Heb je nu 
al een vraag voor Michiel? Mail die 
dan naar esther@radioaalsmeer.nl.

Hylke in ‘Door de Mangel’
Stel je voor ruim 7000 kilometer in 
je eentje te fietsen naar de Noord-
kaap en weer terug. Dat is precies 
wat Dirk Raams in 2015 heeft ge-
daan. Afgelopen maandag was de 
sociale sportgekke familieman de 
177ste gast in ‘Door de Mangel’. En 
alsof dat nog niet genoeg is, gaat de 
Aalsmeerder op maandag 21 mei 

2018 in Nova Scotia in Canada van 
start voor weer een monstertocht. 
Dit keer is het eindpunt Key West 
in Florida. En dat allemaal om geld 
in te zamelen voor de Mike Mul-
ti Foundation. Maar eerst zal Dirk 
nog de Nijmeegse Vierdaagse lopen 
en als training en passant nog een 
rondje Nederland op de fiets. Dirk 
heeft natuurlijk ook weer een opvol-
ger gevonden. Op maandag 10 juli 
zal zijn personal trainer Hylke Siet-
zema om 19.00 uur aanschuiven 
aan de studiotafel. De 178ste gast 
van presentatoren Mylène en El-
bert Huijts heeft een bedrijf in tri-
atlon coaching en ondersteunt pro-
fessionele en amateursporters. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 
Volg de lokale omroep ook op face-
book en twitter

Kinderburgemeester 
Derek met ambtsketen. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Achtzaamheid
Aalsmeer - Ik ben vrijwilliger bij 
verschillende organisaties. Ra-
dio Aalsmeer, voorheen in het mar-
ketingteam van Crown Theater 
Aalsmeer en ook, al vanaf de op-
richting ruim twee jaar geleden, voor 
Achtzaam. Een fantastische stich-
ting die zich inzet voor de eenza-
men onder ons. En dat zijn er nog-
al wat. Niet alleen ouderen. Het pro-
bleem speelt bij alle leeftijden. Vo-
rig jaar hebben zij derhalve ‘De 
Week van Achtzaamheid’ in het le-
ven geroepen; een week die draait 
om een aandachtsmomentje. Vo-
rige week was het de tweede keer 
dat de week werd georganiseerd. 
Door het hele land (van Hoogeveen 
tot Katwijk) werden er, door uitslui-
tend vrijwilligers, mooie momen-
ten gecreëerd tussen jong en oud. 
De vraag of ik iets kon organiseren, 
kwam al maanden geleden. Dat wil-
de ik wel. Maar waar te beginnen? 
Ik ben gaan bellen; eerst maar eens 
het Zorgcentrum Aelsmeer. Het leek 
mij de aangewezen plek. Vervolgens 
heb ik KDV Solidoe De Berenboot 
benaderd en ook zij wilden meewer-
ken. Het leek mij leuk om de kindjes 
een mooie bloem te laten knutselen 
en die aan de ouderen te overhan-
digen. Afgelopen donderdagmorgen 
was het zover. Tien kinderen in de 
leeftijd van rond de drie jaar kwa-
men aangelopen aan een touw met 
hun handjes aan gekleurde ringen, 
langs de Dorpsstraat naar het zorg-
centrum op de hoek. Wat vertwij-
feld kwamen ze binnen. Spannend 
hoor al die mensen. Laura van het 
zorgcentrum had lekkere limona-
de klaargezet en de koffie was bruin 
voor de bewoners. Tien enthousiaste 
dames die meteen een lach op hun 
gezicht kregen van die lieve ukkies. 
Iedereen werd ook blij van de heer-
lijke bosvruchtentaartjes die bakkerij 
Vooges voor deze gelegenheid had 
gesponsord. (Wat een lief gebaar). 
En wethouder Ad Verburg, die ik re-
gelmatig tegenkom en dus bereid 
had weten te vinden om even langs 
te komen, opende de ochtend met 
mooie woorden. Vervolgens werd er 
flink op los geknutseld. En niet al-
leen door de kinderen, nee, de da-
mes hielpen waar ze konden. Jong 
en oud gingen om en om zitten en 

M iranda’s
omentenm

met lijm en stukjes stof werd er een 
heuse bloem gemaakt met groen 
blad en al. Een leuke bezigheid voor 
beide partijen. Wij konden alleen 
maar toekijken en hoefden weinig 
te doen dan alleen maar genieten 
van de blije interactie die ontstond. 
Met ‘wij’ bedoel ik: Fleur (opricht-
ster Achtzaam), mijn moeder Mar-
ry Breur, drie leidsters van het zorg-
centrum en drie leidster van De Be-
renboot. Ook was Erik de Rijk aan-
wezig als fotograaf die mooie plaat-
jes heeft weten te schieten. Na het 
knutselwerk, die de ouderen moch-
ten meenemen voor op hun kamers, 
werden er nog een paar kinderlied-
jes gezongen, waarbij de handen 
omhoog gingen bij ‘Hoofd Schou-
ders Knie en Teen’. “Gaan we nou 
weer naar Beerboot?”, vroeg een 
ukkie. Hij had gelijk: Het was na een 
uur mooi geweest. Voldaan werd de 
ochtend afgesloten. Ik voelde me zo 
gelukkig nadien. “Mooi is dit hè.” 
Zei Fleur, die juist door dit gevoel 
haar stichting samen met haar com-
pagnon heeft opgestart. “Dit bedoel 
ik nou. Het is zo’n kleine moeite en 
het wordt zó gewaardeerd.” En dat 
is waar. Een klein beetje aandacht 
voor elkaar en dagen worden goed-
gemaakt. De uitspraak ‘Een dag niet 
gelachen is een dag niet geleefd’ 
geldt voor jong en oud. Dat moge 
duidelijk zijn. Ik wil iedereen bedan-
ken die heeft bijgedragen aan deze 
bijzondere ochtend en deze gewel-
dige week (volgend jaar pak ik het 
zeker weer op) en ik sluit af met de 
woorden: ‘Achtzaam zijn, dat zou-
den meer mensen moeten doen!’

Knutselen in Week van Achtzaamheid

Wethouder Verburg op 
bezoek in Zorgcentrum
Aalsmeer - Wethouder Zorg en 
Welzijn Ad Verburg was afgelo-
pen donderdag 29 juni op bezoek 
bij Zorgcentrum Aelsmeer voor 
de ‘Week voor Achtzaamheid’. Een 
week waarin allerlei activiteiten 
worden georganiseerd in het land 
en dus ook in Aalsmeer. Het doel 
van deze week is eenzame mensen 
zich verbonden te laten voelen met 
de wereld om hen heen. Cijfers (op 
basis van recente lokale GGD-mo-
nitoren) laten zien dat 38% van de 
Nederlanders te maken heeft met 
eenzaamheidsgevoelens. Juist met 
de vakantieperiode voor de boeg, 
bestaat er een grote kans dat veel 
mensen alleen achterblijven. Om ie-
dereen hiervan bewust te maken, 
brengt Stichting Achtzaam mensen 
samen.

Achtzaamheidjes
Meerbode correspondente Miran-
da Gommans is ook vrijwilligster 

bij de stichting en had bedacht dat 
kinderen van Solidoe De Berenboot 
mooie achtzaamheidjes (kleine at-
tenties) voor en met ouderen gingen 
knutselen in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Het werd een heel gezellige middag. 
En met heerlijke bosvruchtentaart-
jes van bakkerij Vooges bezorgde 
stichting Achtzaam kwetsbare ou-
deren ook een smakelijk moment-
je van aandacht. Ook in andere ge-
meenten is er op deze manier con-
tact gemaakt tussen ouderen en de 
jeugd. Een week vol mooie momen-
ten om even stil te staan bij het feit 
hoe belangrijk het is om aandacht 
te schenken aan elkaar, helemaal zo 
net voor de start van de zomerva-
kantie. “Samen het verschil maken 
en eenzaamheid doorbreken”, aldus 
de oprichtsters van Achtzaam, Mir-
jam Paap en Fleur van den Horn, die 
ook aanwezig waren.

“Iedereen kan het”

Wethouder Verburg: “Ik bedank de 
stichting Achtzaam. Het was een 
fantastisch initiatief. Om zo een po-
sitieve bijdrage te leveren aan het 
leven van kwetsbare personen. Het 
aanpakken van eenzaamheid hoeft 
niet zo ingewikkeld te zijn; we moe-
ten het gewoon doen. Het is een 
kwestie van weer oprechte aan-
dacht hebben voor elkaar, ofwel 
samen bouwen aan een achtzame 
samenleving. Het onderwerp be-
spreekbaar maken is heel belang-

rijk, want het is geen schande, een-
zaamheid kan iedereen overkomen. 
Voor degene die dit betreft: je kunt 
het aan de buitenkant vaak niet zien 
en mensen kunnen geen gedach-
te lezen, dus praat er over, geef het 
aan. Mensen willen vaak meer dan 
je denkt. Voor iedereen geldt: durf te 
vragen en durf te kijken, we kunnen 
zoveel meer voor elkaar betekenen 
als we achtzaam zijn naar elkaar. Ie-
dereen kan het.” Meer informatie is 
te vinden op www.achtzaam.nl. 
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Fanfare Flora concert
Ad Verschuerenplein

Op maandag avond 10 juli geeft 
het Fanfare Flora hun muzikale 
mini concert op het Ad Verschue-
ren plein in Kudelstaart! Aan het 
optreden zijn geen kosten ver-
bonden, dus kom gezellig langs! 
Wijkpunt Voor Elkaer is vanaf 
19.30 uur geopend!

Woensdag & vrijdag menu 
Wijkpunt Voor Elkaer

Op woensdag 12 juli maakt de 
kok een gebonden tomatensoep 
met verse tuinkruiden en stok-
brood met kruidenboter daarna 
een gebakken lekkerbekje met 
Ravigotte saus (geen vis: schou-
derkarbonade) geserveerd met 
sla met ei, tomaat, komkommer 
en rode bietjes met ui en appel en 
pommes duschesse. En als dessert 
vanille ijs met chocolade saus met 
naar keus slagroom. De kosten 
bedragen €12,-. 

Op vrijdag 14 juli staat er een
waldorfsalade met toast en zee- 
boter op het menu, geserveerd 
met kip saté en satésaus. Daarbij 

oma’s friet met mayonaise, 

komkommer salade, kroepoek, 
gebakken uitjes, en een bolletje 
aardappelsalade met ananas. 
Eindigend met een perzik 
bavarois + saus met slagroom 
naar keuze. De kosten bedragen 
€ 10,-. Voor meer informatie of 
reserveren kunt u bellen met onze 
gastheer of gastvrouwen op tel. 
0297-820979. U bent op beide 
dagen hartelijk welkom vanaf 
17.30 uur.

Dag van de Aardbei
in Wijkpunt Voor Elkaer

Op donderdag 13 juli is het de 
dag van de aardbei: “Blij met een 
Aardbei”. Aardbeien zijn gezond, 
lekker en ECHT heerlijk voor in de 
zomer..!  Vanaf 12.00-14.00 uur is 
er een heerlijke lunch met aard-
beien in het restaurant van Voor 
Elkaer. De lunch bestaat uit een 
pasta met aardbeien en gerookte 
kip, kruidenrisotto met aardbeien 
en parmaham en een aardbeien 
crumble met vanilleijs. Samen 
met een heerlijke Prosecco maakt 
het deze lunch helemaal af.              
De kosten van deze lunch zijn 
€10 ,-.  Voor deelname aan deze 
lunch kunt u reserveren bij de 
gastvrouwen/heer in het 
restaurant of via de telefoon 
0297-820979.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Just Patty Skincare: Meer dan 
alleen een schoonheidssalon
Aalsmeer - Bijna anderhalf jaar 
alweer heeft Patty Kok zich met 
haar knusse en sfeervol ingerichte 
schoonheidssalon aan huis geves-
tigd aan de Cartografielaan 82 in de 
nieuwe woonwijk Park Krayenhoff te 
Uithoorn. Deze maand viert zij haar 
12,5 jarig bestaan in het vakgebied. 
Vóór haar verhuizing was zij met 
haar salon al jarenlang actief aan de 
Geraniumstraat in Aalsmeer. Maar 
omdat zij tot haar trouwe klanten-
kring ook inwoners uit Uithoorn en 
De Kwakel mag rekenen besloot zij 
te verkassen naar een meer centraal 
gelegen locatie. Die kans kreeg zij 
met de nieuwbouw in Park Krayen-
hoff. De nieuwe woonstee biedt te-
vens het voordeel dat de salon ‘aan 
huis’ wat ruimer in oppervlak is. 
“Daardoor kan ik mijn activiteiten in 
de schoonheidsbehandelingen wat 
meer uitbreiden. Want ik overweeg 
ook de visagie weer op te pakken, 
als ook pedicurebehandelingen op 
medische basis uit te voeren”, vertelt 
Patty. “Met die visagie ben ik even-
eens in de gelegenheid om bruids-
make-up te doen. Dat deed ik al bij 
de andere salons waar ik heb ge-
werkt, want daar had ik de ruimte 
om dat te doen. In mijn oude salon 
ging dat niet, maar nu kan het weer. 
Nu ik niet meer tussentijds bij an-
dere salons werk kan ik ook ruime-
re openingstijden hanteren al hoe-
wel ik op afspraak blijf werken. Men 
kan nu bij mij terecht op dinsdag en 
woensdag van 09.00 tot 21.00 uur, 
donderdag van 09.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Op maandag, vrijdag en zondag ben 
ik gesloten”, laat Patty weten.

Helemaal zelfstandig per 1 juli
Patty legt uit dat zij de afgelopen ja-
ren ook bij andere schoonheidssa-
lons werkzaam is geweest en daarbij 
heel veel ervaring heeft opgedaan. 
Aan huis had zij zelf ook een salon 
ingericht, omdat het altijd haar stil-
le wens was om ooit een keer voor 
zichzelf te willen beginnen. Stilaan 
kreeg dat gestalte omdat zich in die 
tijd steeds meer klanten bij haar ei-
gen salon aanmeldden voor een ge-
zichts- en huidbehandeling of ver-
zorgingsbeurt voor vinger- en teen-
nagels. Uiteindelijk heeft zij de be-
slissing genomen om per 1 juli ge-
heel zelfstandig te gaan werken. In 
dat kader heeft Patty naast de com-
plete lijn van schoonheidsproduc-
ten van het merk Extenso die zij met 
succes hanteert ook een keuze ge-
maakt voor het gebruik van Pupa 
cosmetics. Producten hiervan heb-
ben bijvoorbeeld voor het gezicht 
allemaal een fijne en zachte tex-
tuur, ze laten oneffenheden verdwij-
nen en zijn geschikt voor elk huid-

type. Zonder af te doen aan Exten-
so zorgt Pupa Make up voor een ge-
heel eigen unieke en fantastische 
uitstraling. Pupa heeft een comple-
te lijn voor het gezicht, ogen, nagels 
en lippen. Het aanbod van dien-
sten en producten heeft Patty ook 
in de vorm van aantrekkelijke ca-
deaubonnen in een aardige verpak-
king. Leuk om te geven bij diver-
se gelegenheden. Het 12,5 jarig ju-
bileum is voor Patty aanleiding om 
daar een actie aan te koppelen. Wie 
kiest voor een ‘Just Basic’ gezichts-
behandeling krijgt daar nu een gra-
tis gezichtsmassage bij. Men krijgt 
dus voor de prijs van een basic er 
een ‘relaxbehandeling’ bij en op een 
pedicurebehandeling tien procent 
korting (zie de advertentie in deze 
krant). Wat Patty aan schoonheids-
behandelingen, pedicure en ma-
nicure te bieden heeft staat uitge-
breid op haar website. Bij haar kunt 
u overigens ook terecht voor een 
ontspannende rugmassage en als 
u van uw pijnlijke voeten af wilt. Bij 
Patty gaat het dus om méér dan al-
leen een schoonheidssalon. Bent u 
geïnteresseerd om uw gezicht, han-
den of voeten een keer of vaker te 
laten verwennen, dan kunt u con-
tact opnemen met Patty voor het 
maken van een afspraak. Telefoon: 
06-48072360, via e-mail: info@just-
patty.nl. of online via het contact op 
haar website www.justpatty.nl. Zij is 
ook bereikbaar via haar Facebook-
pagina (Just Patty Skincare).

Jacco van der Laarse en Jaap van der Maarl krijgen de ondernemersprijs uit 
handen van burgemeester Weterings. Foto: Martine Goulmy

Uitvaartzorg De Meer ZP-net 
ondernemer van het jaar
Rijsenhout - Jacco van der Laarse 
en Jaap van der Maarl van Uitvaart-
zorg De Meer uit Hoofddorp hebben 
afgelopen donderdagavond 29 juni 
uit handen van de burgemeester 
van Haarlemmermeer, drs. Th.L.N. 
Weterings, de ZP-net ondernemers-
prijs 2017 ontvangen in de categorie 
bedrijven jonger dan drie jaar. 
In april dit jaar werden zij door de 
gemeente Haarlemmermeer bena-
derd om zich voor deze bijzonde-
re ondernemersprijs in te schrijven. 
Begin juni mochten zij zich presen-
teren in het gemeentehuis. De des-
kundige jury bestaande uit Ap Rein-
ders, wethouder gemeente Haar-
lemmermeer, Birgitta van Antwer-
pen van Actan adviseurs & accoun-
tants en Jos Bölte van restaurant 
Joseph & Josephines verkozen na 
rijp beraad Uitvaartzorg De Meer tot 
winnaar. Woorden die tijdens de uit-
reiking naar voren kwamen waren: 

kleinschalig, korte lijnen, transpa-
rant, solide, bekend met de regio, 
werken met jullie hart, lef, oog voor 
details, duurzaam, onderscheidend 
en innovatief. “Wij zijn dankbaar 
dat al zoveel nabestaanden ons, in 
de 15 maanden dat ons bedrijf be-
staat, het vertrouwen hebben gege-
ven om de uitvaart van hun dierba-
re te hebben mogen verzorgen. De-
ze prijs is een bevestiging dat klein-
schaligheid en korte lijnen gewaar-
deerd worden en een mooie gele-
genheid om onze dienstverlening bij 
nog meer mensen kenbaar te ma-
ken. Maar nu gaan wij weer verder 
als gewone jongens van ‘De Meer’ 
om nabestaanden, na het overlij-
den van hun dierbare, met steun 
en vertrouwen te gaan helpen om 
een waardige uitvaart te gaan ver-
zorgen”, aldus Jacco en Jaap. Meer 
weten? Kijk op www.uitvaartzorgde-
meer.nl of bel 06-57627540.

De Jong Dakinspectie 
blijft groeien
Aalsmeer - Al jaren is er een groei 
geweest van opdrachten bij De Jong 
Dakinspectie. De recessie had to-
taal geen invloed en het afgelopen 
boekjaar was er zelfs een groei van 
50 procent. Daar is eigenaar Willem 
de Jong terecht heel trots op. Vol-
gens hem heeft deze groei een re-
den. 
“Via de zoekmachines wordt op 
dakinspectie gezocht en daar staan 
we al jaren op de eerste plaats. Dat 
heeft natuurlijk een oorzaak. De be-
zoekers van de site lezen hoe het 
bedrijf in elkaar zit. Geen onnodi-
ge kostenposten, maar een eerlijke 
prijs. De kracht zit in het feit dat je 
zelf bepaald, wat je rekent voor een 
klus. Af en toe voer je werkzaam-
heden uit om mensen te helpen die 
met een groot probleem zitten. Wat 
is het dan leuk om te zeggen, het 
is goed zo, maak maar reclame voor 
me. Dit zijn natuurlijk wel uitzonde-
ringen want ook bij ons moet de ka-
chel branden”, vertelt De Jong.

Goede doelen
Ieder jaar zet De Jong Dakinspec-
tie zich in voor een goed doel om 
te sponsoren. Een team wielrenners 
heeft mede dankzij dit Aalsmeerse 
bedrijf op de Alpe d’HuZes 31.000 
euro bij elkaar gefietst. “Dan ben je 
trots dat je daar een kleine bijdrage 
aan hebt mogen leveren”, gaat De 
Jong verder. 

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen in de ener-
giebranche zorgt voor bewuste keu-
zes maken. Steeds vaker gaan scho-
len, bedrijven, VvE’s en particulie-
ren over op zonne-energie. Er wordt 
gekozen voor een schoner milieu 
en kostenbesparing. Er zijn fiscale 
voordelen zodat de investering de 
moeite waard is. Voordat zonnepa-
nelen geplaatst worden is het pre-
ventief uitvoeren van een dakin-
spectie belangrijk. Je wilt natuur-
lijk niet dat na het plaatsen van de 
panelen, lekkage optreed. De Jong 
Dakinspectie inspecteert landelijk 
voor bedrijven om de eventuele ri-
sico’s in beeld te brengen. Voor wie 
zijn huis in originele staat wil hou-
den zijn er al dakpannen waarin de 
zonnepanelen verwerkt zijn. 
Vaak worden (pannen)daken die 
veelal in de schaduw liggen, groen. 
Hier kun je ook je voordeel mee ha-
len. Er zijn dakpannen waar een 
biodiversiteitspakket op aan is ge-
bracht. Dit zorgt voor opvang van 
regenwater, pollen en is voor bij-
en en andere insecten een rustplek. 
Komt nog bij dat de isolatiewaarde 
wordt verhoogd, wat weer een gun-
stig effect heeft op de energienota. 
Kortom, er zijn veel keuzemogelijk-
heden. Kies bewust, kies De Jong 
Dakinspectie. Advies op hoogte. 
Kijk voor meer informatie op www.
dejongdakinspectie.nl

Rabo Geldkiosk binnenkort 
op Praamplein in gebruik
Aalsmeer - Hij staat er al een tijdje, 
de Geldkiosk van de Rabobank op 
het Praamplein. Maar helaas duurt 
het in gebruik nemen van deze 
Geldkiosk, met daarin een sealbag- 
en pinautomaat, vanwege techni-
sche omstandigheden langer dan 
gepland. De verwachting is dat ui-
terlijk eind juli de Geldkiosk in ge-
bruik genomen kan worden. 

Geld pinnen kan tijdens kantoor-
uren bij de geldautomaat in het kan-
toor van de Rabobank op de hoek 
van de Zijdstraat en de Dorpsstraat. 
Een sealbag afstorten kan bij één 
van de automaten in Hoofddorp of 
Nieuw-Vennep. Dit mag eventueel 
ook bij een sealbagautomaat van 
een andere Rabobank, indien dit 
dichterbij is.

Voor inwoners regio Amstelland
Website ‘gezondheid in 
beeld’ gelanceerd
Aalsmeer - De website ggdgezond-
heidinbeeld.nl voor de regio Amstel-
land is dinsdag 4 juli officieel in de 
lucht gegaan. Op de website is ge-
zondheidsinformatie over de inwo-
ners van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn te vinden. De website 
heeft cijfers over de gezondheid van 
jeugd en volwassenen. Jeugdcijfers 
worden elk jaar gepubliceerd, cijfers 
over volwassenen elke vier jaar.
Gezondheid in Beeld is bedoeld 
voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de gezondheid van inwoners in 
de Amstelland gemeenten en Am-
sterdam. Van beleidsmedewerkers 
en onderzoekers tot schooldirecteu-
ren, media en burgers. De cijfers ko-
men uit verschillende gezondheids-
monitoren van de GGD. De gebrui-
ker stelt zelf de cijfers die hij nodig 
heeft samen. 
De gebruiker kiest zelf een onder-
werp binnen de hoofdthema’s: li-
chamelijke gezondheid, psychische 
gezondheid, leefstijl en leefomge-
ving. Daarna kiest hij op welke wijze 
de cijfers worden getoond: per ge-

meente of wijk of voor leeftijd, ge-
slacht, herkomst of sociaaleconomi-
sche status. 

Meer resultaten 
Afgelopen najaar vulden ruim 6.500 
inwoners uit de regio Amstelland 
een vragenlijst in van de ‘Gezond-
heidsmonitor volwassenen en ou-
deren 2016’ met vragen over licha-
melijke en psychische gezondheid, 
leefgewoonten en zorggebruik. Al-
le GGD’en in Nederland voerden 
deze Gezondheidsmonitor tegelijk 
uit. Daardoor komen voor een groot 
aantal thema’s nationale cijfers be-
schikbaar waarmee de lokale cijfers 
vergeleken kunnen worden. Met 
gebruik van deze cijfers publiceert 
de GGD Amsterdam factsheets met 
een compleet beeld van de gezond-
heidssituatie van de inwoners in de 
vijf Amstelland gemeenten. Deze in-
formatie vormt de basis voor het lo-
kale gezondheidsbeleid van deze 
gemeenten. Dit najaar verschijnen 
vijf gemeentelijke factsheets over 
de gezondheidssituatie van volwas-
sen van 19 jaar en ouder. 

In 2040: 212.000 woningen nodig
Aantal inwoners Noord-
Holland groeit flink door

Aalsmeer - De bevolking in Noord-
Holland groeit van 2,8 miljoen inwo-
ners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen 
in 2040. Het grootste deel van de 
groei zit in het zuiden van de pro-
vincie; vooral in en rondom Amster-

dam neemt de bevolking fors toe. 
Tegelijkertijd vergrijst de bevolking 
in de hele provincie. Ook het aan-
tal huishoudens neemt hierdoor toe, 
dit zorgt voor een groei van de wo-
ningbehoefte van 212.000 wonin-

Dopperflesje gemeente voor 
alle basisschoolverlaters
Aalsmeer - Dinsdag 4 en woens-
dag 5 juli hebben de wethouders 
Jop Kluis en Ad Verburg samen met 
Ton Harte van de Wereldwinkel een 
bezoek gebracht aan alle leerlingen 
uit groep 8 van de basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Voor el-
ke schoolverlaters brachten ze een 
mooi Dopperflesje mee. Er gaat vol-
gend schooljaar veel veranderen 
voor de schoolverlaters van groep 
8. Nieuwe leraren, nieuwe vakken, 
nieuwe vrienden en vaak ook verder 
fietsen. Dat is nogal wat en dat wil-
de de gemeente Aalsmeer niet on-
gemerkt voorbij laten gaan. Daarom 
hebben Jop Kluis en Ad Verburg aan 
alle leerlingen van groep 8 een han-
dig Dopperflesje cadeau gegeven. 
Dit flesje is niet alleen leuk, maar is 
ook veel beter voor het milieu. Wat 

ook mooi is dat een gedeelte van 
de opbrengst van de Dopperfles-
jes naar schoon drinkwaterprojec-
ten in ontwikkelingslanden gaat. Per 
dag worden er in Nederland meer 
dan 500.000 plastic flesjes wegge-
gooid! Die belanden bij het vuilnis, 
maar soms ook op straat of in zee. 
Als al dat plastic bij elkaar geveegd 
wordt, ontstaat er een plastic eiland 
zo groot als Spanje en Frankrijk bij 
elkaar. 
Aalsmeer is een JOGG-gemeente. 
Dit staat voor Jongeren Op Gezond 
Gewicht. “We willen graag dat jon-
geren met plezier kiezen voor een 
gezonde leefstijl. Water drinken is 
gezonder dan gezoete drankjes. Dit 
kan prima in het nieuwe Dopper-
flesje”, aldus de wethouders Kluis 
en Verburg.

gen. Deze gegevens komen uit de 
provinciale bevolkingsprognose 
2017-2040, die inzicht geven in de 
verwachte demografische ontwik-
kelingen. 
Gedeputeerde Joke Geldhof: 
“Noord-Holland staat voor een for-
se bevolkingstoename. En daarmee 
komt ook een grote woningbouw-
opgave. De vraag naar extra wo-
ningen ligt met name in de stede-
lijke omgeving. De prognose kan de 
regio’s helpen te bepalen waar aan 
welk soort woningen het meest be-

hoefte is. Daardoor kunnen zij be-
ter aansluiten op de toenemende 
vraag.” De regio Amsterdam is bij 
uitstek populair en trekt bewoners 
uit grote delen van Nederland. Met 
name het aantal vrouwen dat stu-
deert en werkt is de afgelopen de-
cennia gestegen. Zij verhuizen op 
jonge leeftijd, ook uit andere pro-
vincies, naar Amsterdam en blij-
ven hierna vaak in Noord-Holland 
wonen. Ook vanuit het buitenland 
komen veel nieuwe inwoners naar 
Noord-Holland. Deels door asielmi-
gratie, maar vooral vanwege werk 
en studie.
 
Bevolkingssamenstelling
Terwijl in Noord-Holland de bevol-
king flink doorgroeit, verwacht het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) dat de totale bevolking in 
Nederland steeds minder hard gaat 
groeien. In de toekomst neemt voor-
al het aantal alleenstaande ouderen 
toe, huishoudens worden kleiner 
en het aantal bewoners per woning 
neemt af. In combinatie met bevol-
kingsgroei zijn hierdoor in alle re-
gio’s van Noord-Holland nog extra 
woningen nodig.
 
Vergrijzing
Ondanks de instroom van jonge 
mensen, vergrijst ook in Noord-Hol-
land de bevolking. De bevolkings-
groei tot 2040 bestaat voor 77% uit 
inwoners van 65 jaar en ouder en de 
huishoudensgroei zit bijna volledig 

bij oudere paren en alleenstaande 
huishoudens. Het aantal jongeren 
en gezinnen met kinderen neemt in 
het zuiden nauwelijks toe en daalt 
in Noord-Holland Noord. Door de 
verhoging van de AOW-leeftijd 
neemt het aantal werkende oude-
ren toe en wordt de daling van de 
beroepsbevolking enigszins gecom-
penseerd. In Noord-Holland Noord 
gaat de beroepsbevolking naar ver-
wachting vanaf 2021 dalen, terwijl in 
het zuiden na 2025 de groei afvlakt.
 
Samenwerking met de regio’s
De provincie heeft de prognose be-
sproken met de verschillende re-
gio’s in Noord-Holland. De progno-
se wordt eens per drie jaar opge-
steld. Het is de intentie van de pro-
vincie om dit regelmatiger te gaan 
doen, zodat gemeenten nog beter 
kunnen inspelen met hun woon-
beleid. Ten opzichte van de vori-
ge prognose uit 2015 zijn de cijfers 
licht gestegen.
 
Prognose 
Door de vele bouwmogelijkheden, 
de goede bereikbaarheid, de hoge 
druk op de woningmarkt in Haarlem 
en Amsterdam valt te verwachten 
dat de regio Amstelland-Meerlan-
den gaat groeien. Dit leidt in 2040 
tot een groei van circa 68.000 inwo-
ners en 35.000 huishoudens. Vooral 
in de gemeenten Haarlemmermeer, 
Amstelveen, Diemen en Ouder-Am-
stel is de groei hoog.
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NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

Open huis bij 200 imkers
Amstelland - Benieuwd naar het 
werk van een imker? Wil je we-
ten hoe honing wordt gemaakt? Of 
hoe bijen hun raten bouwen? In het 
weekend van 8 en 9 juli houden im-
kers op meer dan 200 locaties open 
huis. Voor het achtste jaar op rij or-
ganiseert de Nederlandse Bijenhou-
dersvereniging de Landelijke Open 
Imkerijdag, het grootste imkereve-
nement in Nederland. Tijdens het 
open huis van de NBV ontdek je van 
alles over bijen. Je krijgt uitleg over 
werksters, darren en de (bijen)ko-
ningin en krijgt praktische tips over 
het bij-vriendelijke maken van eigen 
tuin en balkon. Je ziet hoe honing 
wordt gemaakt en gaat in bijenkast 
op zoek naar de koningin.

Bijen zijn onmisbaar voor ons da-
gelijks voedsel. Het is daarom van 
groot belang om onze leefomge-
ving zo bij-vriendelijk mogelijk te 
maken. Bijvoorbeeld door het plan-
ten van allerlei bloeiende gewassen 
waar nectar en stuifmeel kan wor-
den verzameld. Imkers laten tijdens 
het weekend van 8 en 9 juli zien wat 
jij kunt doen om de Nederlandse 
bijenpopulaties te verbeteren. Ne-
derland telt ongeveer 9000 imkers 
waarvan 80% is aangesloten bij de 
Nederlandse Bijenhoudersvereni-
ging (NBV). De vereniging leidt 
jaarlijks nieuwe imkers op. Dit jaar 
zijn dat er meer dan 1.000. Kijk voor 
een open huis locatie bij jou in de 
buurt op www.bijenhouders.nl.

Debby Albers (links) en Mariska Stoop (midden) overhandigen Ilona Kock 
(rechts) van het Reisburo de cheque van 2000 euro.

Overhandiging cheque 2.000 euro
Inner Wheel Aalsmeer helpt 
Reisburo van Zorgcentrum
Aalsmeer - Door het overhandi-
gen van een cheque van 2.000 eu-
ro heeft de serviceclub Inner Wheel 
Aalsmeer weer een steentje bijge-
dragen ten behoeve van de activi-
teiten van het Reisburo van Zorg-
centrum Aelsmeer. Door bezuinigin-
gen en het wegvallen van subsidies 
werd het voor het Reisburo financi-
eel bijna onmogelijk haar werk nog 
(goed) te doen. Het verzorgen van 
reisjes, dagjes uit en de taxiservice 
met de twee eigen busjes voor be-
woners van het zorgcentrum dreig-
den gevaar te lopen. Trouwens niet 
alleen bewoners van het Zorgcen-
trum, maar ook ouderen die in de 
gemeenten Aalsmeer of Uithoorn 
wonen kunnen deelnemen aan de 

reisjes en gebruik maken van de 
diensten.
In de loop van het jaar zijn door de 
vrouwen van Inner Wheel diver-
se fundraising-acties op touw ge-
zet waarbij in totaal zo’n 4.000 euro 
is opgehaald. De helft daarvan is al 
eerder overgemaakt naar het Reis-
buro.
Mariska Stoop, voorzitter en Debby 
Albers, inkomend voorzitter, hebben 
op 27 juni de cheque van 2.000 euro 
overhandigd aan Ilona Kock van het 
Reisburo. Ilona Kock en haar colle-
ga’s Sandra de Jong en Ivon Por-
tegies lieten weten heel blij te zijn 
met het initiatief van Inner Wheel 
en hebben uiteraard een goede be-
stemming voor het geld.

Openingstijden Taalpunt 
in bibliotheek gewijzigd
Aalsmeer - De openingstijden van 
de bibliotheek in de Marktstraat zijn 
met ingang van 1 juli gewijzigd. Dat 
heeft ook gevolgen voor de openings-
tijden van het Taalpunt. Het Taalpunt 
is voortaan geopend van 11.00 tot 
13.00 uur. Bij Het Taalpunt kunnen 
mensen zich melden die graag weke-
lijks willen oefenen met het spreken 
en/of schrijven van de Nederland-
se taal. Men wordt dan gekoppeld 
aan een taalvrijwilliger die graag be-
reid is om een zogenaamde taalvra-

ger te helpen. Vrijwilligers die bereid 
zijn iemand wekelijks te helpen kun-
nen zich overigens ook bij Het Taal-
punt in de bibliotheek melden.

Taalcafé open
Het Taalcafé blijft gewoon geopend 
van 13.30 tot 14.30 uur. Dit Taalcafé is 
bedoeld voor mensen die in een on-
gewongen sfeer op een gezellige ma-
nier met elkaar oefenen in de Neder-
landse taal. Iedereen is van harte wel-
kom.

Grote belangstelling, veel enthousiasme

Boerenvreugd kijkt trots 
terug op leuke hondendag
Aalsmeer - Dankzij de grote be-
langstelling van het publiek en de 
enthousiaste medewerking van vrij-
willigers en partners van Boeren-
vreugd is de Hondendag op de kin-
derboerderij afgelopen zondag 2 ju-
li uitgelopen op een groot gezellig 
spektakel. In de stolp was een pre-
sentatie van KNGF geleidehonden, 
waarbij Susan uitleg gaf over het le-
ven, de opleiding en werk van haar 
hulphond Guido en andere hulp-
honden. Ook in de stolp was een mi-
ni-tentoonstelling over honden als 
huisdier en werkhonden. De kinde-
ren genoten van de vele verschillen-
de spelletjes, zoals het speurneu-
zenspel, de hondenpuzzel en hon-
denrace. In de hooiberg gaf de kin-
derboerderij een hondenklas, waar-
in veel aandacht was voor het ge-
drag van honden en het benade-
ren van bijvoorbeeld vreemde hon-
den op straat bij hun baasje. In de 
tent was er ruimte voor het knut-
selen van hondjes van papier en er 
was ook een leuke verkoopkraam 

met gehaakte hondjes. Ongetwijfeld 
het meest spectaculaire deel van de 
dag bestond uit demonstraties van 
bewakings- en speurhonden. Be-
veiligingsbedrijf OSR was aanwezig 
met een aantal bevriende bezitters 
en trainers met hun bewakingshon-
den. Zij lieten zien welke oefenin-
gen de honden krijgen bij een trai-
ning. Ook bezoekers konden mee-
maken hoe het is om door een hond 
‘gesteld’ (staande houden) te wor-
den. Uiteraard kregen zij hiervoor de 
benodigde instructies en werden ze 
in het bekende dikke pak gehesen. 
Ook Aalsmeer Verhuur was aanwe-
zig met een poffertjeskraam, voor 
de lekkere trek. Een mooie mix van 
educatie, spelletjes, knutselen en 
vermaak was het resultaat van de 
samenwerking van alle genoem-
de partijen. De activiteitencommis-
sie van Stichting Kinderboerderij 
Aalsmeer kan trots terugkijken op 
een geslaagd evenement. Het vol-
gende evenement, ‘Griezelen’, vindt 
plaats op 22 oktober. 

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1 
juli was het één groot feest voor de 
speltakken van Tiflo bij het surfei-
land. De Westeinder Water Week is 
juist voor de jongste speltakken erg 
spannend. In samenwerking met 
Zeilschool Aalsmeer werd er gezeild 
en waren er kano’s aanwezig. Uiter-
aard werd een heel goede uitleg ge-
geven door de leraren van de Zeil-
school hoe je nu precies moet zei-
len. Na de theorie volgde de prak-
tijk. Reddingvest aan en hup de 
boot in. Sommige kinderen hadden 
al eens gezeild, maar voor de mees-
te was het toch wel heel spannend. 

Twee uur later was het alweer afge-
lopen en werden de kinderen opge-
haald door hun ouders, die veelal 
heel blije kinderen aantroffen. Dui-
delijk een geslaagde activiteit. 
In de middag was er zeilen het voor 
de gidsen van Scouting Tiflo. Deze 
speltak is wel wat bekend met zei-
len, maar het is altijd leuk om in bij-
zijn van ouders en toeschouwers te 
laten zien wat je geleerd hebt. Alle 
scouts van Tiflo willen de organisa-
tie van de Westeinder Water Week 
en de Zeilschool hartelijk danken 
voor deze kennismaking met de 
zeilsport. 

Zeilen tijdens Westeinder Water Week

Scouts Tiflo het water op!

Eigen ingang, tunnel onder Hornweg

Info-avond over Ongestoorde 
Logistieke Verbinding 
Aalsmeer - De afgelopen jaren is 
gewerkt aan de plannen om de On-
gestoorde Logistieke Verbinding 
(OLV) Greenport Aalsmeer aan te 
leggen. De provincie Noord-Hol-
land heeft de plannen voor deze 
aparte verbinding voor vrachtver-
keer uitgewerkt samen met de ge-
meente Aalsmeer, Royal FloraHol-
land, de Vervoerregio Amsterdam, 
de Vereniging voor Groothandela-
ren in Bloemkwekerijproducten en 
Green Park Aalsmeer Gebiedsont-
wikkeling BV. Om inwoners te infor-
meren wordt op dinsdag 11 juli een 
inloopbijeenkomst gehouden in het 
gemeentehuis. De bijeenkomst is 
van 19.00 tot 20.30 uur, inloop van-
af 18.45 uur.

Bereikbaarheid
In de tweede helft van 2017 zal de 
nodige besluitvorming plaatsvinden 
over de OLV Greenport Aalsmeer 
bij alle betrokken partijen, waar-
onder het vaststellen van een be-
stemmingsplan door de gemeen-
te Aalsmeer. De betrokken partijen 
willen de belanghebbenden en de 
omgeving over de plannen zoals de-
ze nu zijn uitgewerkt informeren.
Wat is de OLV Greenport Aalsmeer?
Onder aansturing van de provincie 

Noord-Holland wordt al enige tijd 
gewerkt aan plannen voor de OLV 
Greenport Aalsmeer. In hoofdzaak is 
dit een verbinding tussen de markt-
plaats van Royal FloraHolland met 
de Groothandelaren en de nieuwe 
N201. Deze verbinding moet er voor 
zorgen dat het terrein van Royal Flo-
raHolland ook in de toekomst goed 
bereikbaar blijft. Ook het bedrijfsle-
ven en verschillende overheden zul-
len meebetalen aan de aanleg. De-
ze toekomstige OLV krijgt een eigen 
ingang naar het Royal FloraHolland 
terrein middels een rijstrook langs 
de Legmeerdijk. En een nieuwe uit-
gang: aan de achterzijde van het 
Royal FloraHolland terrein, die mid-
dels een tunnel onder de Hornweg 
door zal gaan naar de (toekomstige 
nieuwe) Middenweg op Green Park 
Aalsmeer en vandaar naar de al be-
staande aansluiting met de N201

Planning
In 2017 worden door alle betrokken 
partijen de besluiten genomen om 
OLV Greenport Aalsmeer te realise-
ren. De voorbereiding van de werk-
zaamheden zal circa 1,5 jaar in be-
slag nemen. De uitvoering van de 
werkelijke aanlegwerkzaamheden 
zal 1,5 jaar duren. 

Kwaliteit natuur en landschap vergroten

Verkenning over toekomst 
Oosteinderweggebied
Aalsmeer - De gemeente wil graag 
samen met bewoners, ondernemers 
en eigenaren in het Oosteinderweg-
gebied een toekomstvisie opstellen. 
Het gebied wordt globaal begrensd 
door de Ringvaart, Mr. Jac. Takka-
de, de Hoge Dijk en Oude Spoordijk. 
Het doel van deze structuurvisie is 
om de kwaliteit van natuur en land-
schap te vergroten en tegelijkertijd 
bewoners en ondernemers in het 
gebied een duidelijker perspectief 
voor de toekomst te bieden.
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft adviesbureau 
Kuiper Compagnons gevraagd om 
de participatie voor het maken van 
een toekomstbeeld als onafhanke-
lijke partij te begeleiden. Als start 
van het participatieproces worden 
op korte termijn verkennende ge-
sprekken gevoerd met enkele be-
woners, bedrijven en terreinbeheer-
ders in het gebied. 
Doel van deze gesprekken is van 
bewoners en andere betrokkenen 
te horen wat zij belangrijk vinden 
voor de toekomst van het Oostein-
derweggebied. Op basis van deze 
gesprekken wordt een aantal uit-

gangspunten voor een visie op het 
Oosteinderweggebied samenge-
steld. In het najaar van 2017 wor-
den vervolgens verschillende werk-
bijeenkomsten georganiseerd. Dit 
geeft alle betrokkenen in het ge-
bied de kans gezamenlijk een visie 
voor de toekomst van het gebied te 
schetsen. 

Bestemmingsplan
Naast het maken van de toekomst-
visie gaat de gemeente aan de slag 
met het actualiseren van het be-
stemmingsplan Oosteinderweg e.o. 
Reden hiervoor is dat de gemeen-
te wettelijk verplicht is om vóór het 
zomerreces van 2018 het bestem-
mingsplan voor dit gebied te ac-
tualiseren. Het bestemmingsplan 
wordt conserverend van aard; dat 
wil zeggen dat de bestaande situ-
atie wordt vastgelegd. Toekomstige 
nieuwe ontwikkelingen zullen moe-
ten passen binnen de nog op te stel-
len structuurvisie. Kijk voor meer in-
formatie op www.aalsmeer.nl/oost-
einderweggebied. Daar kunnen be-
langstellenden die nu al mee willen 
praten, zich ook melden.

Brandweer-steiger voor openbaar 
gebruik: Wat een onzalig idee
In de Nieuwe Meerbode van 29 ju-
ni las ik het bericht dat de gemeen-
te Aalsmeer besloten heeft om de 
afmeerhelling en -steiger van de 
brandweer te gaan bestemmen voor 
openbaar gebruik. Wat een onzalig 
idee. In de huidige situatie, waarbij 
de helling, tegen de regels in, wordt 
gebruikt door particulieren is er al 
sprake van irriterende overlast. Dit 
wordt veroorzaakt door auto’s met 
trailers die het fietspad blokkeren. 
Een van de drukste fietspaden van 
Aalsmeer al helemaal bij mooi weer. 
Dit fietspad maakt ook nog deel van 
de fietsknooppunten-route. En nu 

kunnen we op nog meer overlast re-
kenen. Hiernaast is er de overlast op 
de Zwarteweg van geparkeerde au-
to’s en trailers die daar tot onover-
zichtelijke en gevaarlijke situaties 
leiden. Tenslotte kun je je afvragen 
of het een taak van de overheid is, 
om in een tijd van bezuinigingen op 
sociaal en cultureel gebied, recre-
atieve voorzieningen te realiseren 
voor burgers die wel een boot wil-
len kopen, maar geen ligplaats voor 
diezelfde boot willen huren.
 
Anton de Boer
amdeboer@xs4all.nl

ingezondenVanavond Lentenota deel 2 
in raadsvergadering
Aalsmeer - De raadsvergadering 
afgelopen donderdag 29 juni kende 
een vlot verloop. Allereerst werd stil-
gestaan bij het overlijden van oud-
raadslid, de heer J.D. Lok. Hij heeft 
in de periode van 1973 tot 1977 deel 
uitgemaakt van de gemeenteraad 
namens de fractie Protestants Chris-
telijke Groep en van 1978 tot 1982 
voor de CDA-fractie. Er is een mi-
nuut stilte gehouden. Na de verkla-
ring en motie van afkeuring door AB, 
CDA, PACT en VVD tegen raadslid 
Heijstek van HAC (zie elders in de-
ze krant) werd de agenda afgewerkt. 

De sfeer was ontspannen en alle 
fracties hielden het zover mogelijk 
kort en bondig. Ook de antwoorden 
van de burgemeester en de wethou-
ders waren ‘strak’. Vastgesteld zijn 
het voorstel voor voorschoolse voor-
zieningen, de renovatie en restaura-
tie van fase twee van het gemeen-
tehuis en het uitvoeringsprogramma 
buitenruimte Aalsmeer. 

‘Spaarpotje’
Over de lentenota is uitvoerig ge-
sproken, maar besluitvorming vindt 
later plaats. Positief nieuws had 

voorzitter Nobel, die de portefeuille 
financiën beheerd. Er is een ‘spaar-
potje’ gecreëerd als reserve voor 
een nieuw collegeprogramma. Vol-
gend jaar maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. “We hebben er 
voor gezorgd dat het nieuwe colle-
ge fris aan de slag kan”, aldus Nobel. 
De vergadering is enkele malen ge-
schorst, waarvan één maal voor een 
bijzonder moment. 

Certificaten en bloemen
De deelnemers aan de cursus Poli-
tiek Actief zijn midden in de raad-

zaal in het zonnetje gezet met bloe-
men en allen kregen een certificaat. 
Mogelijk is de interesse in de poli-
tiek zo aangewakkerd, dat zij aan-
sluiting zoeken bij een politieke par-
tij en misschien wel zelf volgend jaar 
‘echte’ raadsleden worden. De len-
tenota deel twee, wordt vanavond, 
donderdag 6 juli, tijdens alweer de 
volgende raadsvergadering behan-
deld. Ook gaan besluiten genomen 
worden over de tweede herziening 
woonarken van Uiterweg 417 naar 
Oosteinderweg 319, het beeldkwali-
teitsplan Royal Terra Nova (recrea-
tiepark Uiterweg) en de structuurvi-
sie Landelijk Gebied Oost. De raads-
vergadering begint om 20.00 uur en 
is openbaar. Belangstellenden wor-
den uitgenodigd op de publieke tri-
bune plaats te nemen. Thuis luiste-
ren kan via livestream via de websi-
te: www.aalsmeer.nl.
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Motie van afkeuring unaniem (1 niet) aangenomen

Beroep fracties op raadslid 
Heijstek: Geef zetel op!
Aalsmeer - Een gezamenlijke ver-
klaring hebben de fractievoorzitters 
van CDA, VVD, PACT en AB opge-
steld naar aanleiding van de brief 
van burgemeester Nobel op 30 mei 
aan raadslid Bram Heijstek. Deze 
verklaring is afgelopen donderdag 
29 juni direct na de opening van de 
raadsvergadering voorgelezen door 
Helma Persoon, fractievoorzitter van 
Aalsmeerse Belangen:
“De fractievoorzitters en alle raads-
leden en fractieassistenten van de 
voornoemde fracties spreken hun 
afkeuring uit over het niet-intege-
re gedrag van raadslid Heijstek. Wij 
doen een dringend beroep op hem 
om, in het belang van de samenle-
ving en het aanzien van het loka-
le gemeentebestuur, zijn zetel op te 
geven. De burgemeester benoemt 
in zijn brief aan de heer Heijstek 
een grote verzameling van gedra-
gingen die te kwalificeren zijn als 
niet integer en grensoverschrijdend 

handelen. De gemeenteraad is het 
hier mee eens. Daarbij heeft deze 
gemeenteraad een langere periode 
de gedragingen van raadslid Bram 
Heijstek ervaren, die niet in de brief 
verwoord zijn, doch wel zijn opge-
merkt. In de voorbereiding op de-
ze verklaring hebben de vier frac-
tievoorzitters goed overleg gevoerd 
en kwam de vraag op: ‘Wat zou je 
doen als één van jouw fractieleden 
het gedrag zou vertonen uit de brief 
van de burgemeester?’ Het ant-
woord laat zich raden: ‘Vertrek uit 
onze fractie!’ Daarmee is zo iemand 
uit de fractie gezet, maar nog niet 
uit de gemeenteraad. Het raadslid 
kan immers de zetel behouden. De 
heer Heijstek heeft geen fractie met 
een dergelijk zelfreinigend vermo-
gen en de gemeenteraad heeft niet 
de middelen om een raadslid de de-
mocratisch verkregen zetel te ont-
nemen. Alle raadsleden zijn immers 
allemaal bij de verkiezingen van 

Gezamenlijk initiatief vier fracties
Motie van afkeuring over 
gedrag raadslid Heijstek
Aalsmeer - Een motie van afkeu-
ring over het gedrag van raadslid 
Bram Heijstek hebben de vier frac-
ties afgelopen donderdag 29 juni 
gezamenlijk ingediend bij aanvang 
van de raadsvergadering. 

Gelet op artikel 35 van het 
Reglement van Orde.
Gelezen:
-  De raadsbrief van 6 juni 2017 van 

burgemeester Nobel over het 
niet-integer handelen van raads-
lid Heijstek en de bijbehoren-
de brieven van de burgemeester 
aan raadslid Heijstek uit de peri-
ode maart 2016 tot mei 2017;

-  Het vonnis van de rechtbank 
Amsterdam van 16 juni 2017 met 
de veroordeling van raadslid He-
ijstek wegens laster, misbruik 
van persoonsgegevens van an-
deren, belaging en bedreiging.

Overwegende dat:
-  Raadsleden een voorbeeldfunc-

tie hebben naar de samenleving 
en hun handelen een herken-
baar verband dient te hebben 
met de functie die zij vervullen 
in het gemeentebestuur. Daar-
bij dienen raadsleden optimale 
transparantie en rekenschap te 
geven zowel naar elkaar als naar 
de samenleving.

-  Er in de gedragscode voor de ge-
meenteraadsleden van Aalsmeer 
is bepaald dat raadsleden in hun 
optreden respect naar elkaar to-
nen, naar het college, de burge-
meester, de ambtelijke organisa-
tie alsmede naar inwoners, be-
drijven en instellingen.

-  Het gedrag van raadslid Heijstek 
- zoals gebleken uit de raads-
brief van de burgemeester - niet-
integer en grensoverschrijdend 
is geweest in de richting van in-
woners, bedrijven, medewerkers 

van beide ambtelijke organisa-
ties en de burgemeester.

-  Raadslid Heijstek geen inzet 
toont om zijn gedrag aan te pas-
sen;

-  De gemeenteraad geen moge-
lijkheden heeft om een raadslid 
uit zijn functie te ontheffen;

-  Alleen een rechter iemand het 
raadslidmaatschap kan ontne-
men, hetgeen niet heeft plaats-
gevonden.

Keurt het handelen van 
raadslid Heijstek af.
Spreekt daarom uit dat:
-  Raadslid Heijstek niet langer ge-

schikt is om de functies van lid 
van de werkgeverscommissie 
van de griffier en voorzitter van 
de raadscommissies te vervullen;

-  Raadslid Heijstek niet meer wel-
kom is in het seniorenconvent;

-  Raadslid Heijstek niet meer wel-
kom is bij gezamenlijke raads-
activiteiten ( zoals werkbezoe-
ken, de informele opening van 
het politieke jaar en het jaarlijkse 
raadsuitje);

-  De raadsfracties geen politieke 
samenwerking zullen aangaan 
met raadslid Heijstek (zoals de 
wederzijdse medeondertekening 
van moties en amendementen);

Verzoekt raadslid Heijstek:
-  Afstand te doen van zijn zetel in 

de gemeenteraad van Aalsmeer 
in het belang van de samenle-
ving en het aanzien van het loka-
le gemeentebestuur

Verzoekt de voorzitter en griffier:
-  Voor de eerstvolgende raadsver-

gadering een voorstel aan de ge-
meenteraad voor te leggen met:

1.  De ontslagbesluiten van raads-
lid Heijstek als lid van de werk-
geverscommissie en commissie-
voorzitter;

2.  Waar nodig wijzigingen van de 
Verordening werkgeverscom-
missie en het Reglement van or-
de van de gemeenteraad, die 
recht doen aan de nieuw ge-
wenste samenstelling van de 
werkgeverscommissie, het presi-
dium en het seniorenconvent.

Namens de fracties van
CDA, Aalsmeerse Belangen VVD en 
PACT Aalsmeer; fractievoorzitters 
Dirk van Willegen, Helma Persoon 
Robert van Rijn en Ronald Fransen.

den het ongewenst dat uit ons mid-
den iemand met dit gedrag ons ge-
meentebestuur representeert. De 
gemeenteraad is van mening dat 
raadslid Heijstek niet meer in staat 
is om in diverse functies als com-
missievoorzitter en lid van de werk-
geverscommissie het gezicht van de 
gemeenteraad te zijn. Dat betekent 
dat wij de burgemeester vragen op 
zeer korte termijn een voorstel aan 
de raad voor te leggen om onze in-
terne reglementen hierop aan te 
passen.
Tot slot als gemeenteraad organi-
seren wij ook onze informele, colle-
giale contactmomenten met elkaar 
en met relaties in de samenleving. 
Raadslid Heijstek is namens de ge-
meenteraad niet meer welkom op 
die bijeenkomsten.”

Hoor en wederhoor
Vervolgens werd een motie van af-
keuring ingediend tegen raadslid 
Heijstek en deze werd door de vier 
fracties unaniem aangenomen. Ui-
teraard stemde de HAC-voorman 
zelf tegen. Raadslid Bram Heijstek 
trok na de motie en de afkeuring op 
zijn gedrag absoluut niet het boete-
kleed aan. Het leek eerder verbol-
gen. In een reactie zei hij het be-
treurenswaardig te vinden dat de 
motie ingediend is. Deze had, zo 
gaf hij aan, niet ingediend moe-
ten worden zonder hoor en weder-
hoor. Verder vond hij dat de brief-
wisselingen tussen hem en burge-
meester Nobel niet in de openba-
ring gebracht hadden mogen wor-
den. En over de motie zelfs sprak 
hij zijn twijfels uit of deze juridisch 
wel haalbaar is. Gezien deze woor-
den ziet het er niet naar uit dat het 
HAC-raadslid gaat voldoen aan het 
dringende beroep van de vier frac-
ties om zijn functie neer te leggen. 
Over het verzoek om raadslid Heij-
stek geen vertegenwoordiging van 
de gemeenteraad in diverse func-
ties meer te geven gaf burgemees-
ter Nobel aan om samen met de 
griffier te zullen gaan kijken of hier 
mogelijkheden voor zijn. “De strek-
king van de motie is duidelijk”, aldus 
de eerste burger. De eerstvolgende 
raadsvergadering is wellicht te snel, 
deze is vanavond, donderdag 6 juli.  

2014 op persoonlijke titel gekozen 
volksvertegenwoordigers. Alle frac-
tieassistenten en raadsleden heb-
ben een gedragscode afgesproken. 
In artikel 1.1 staat beschreven dat 
deze code voor de raad gezamen-
lijk en voor ieder afzonderlijk geldt.
In onze gezamenlijkheid hebben 
we een fors probleem. In artikel 1.2 
staat beschreven wat wij van elkaar 
verwachten in onze onderlinge om-
gang met elkaar, maar ook vanuit 
onze rol in de omgang met burge-
meester, wethouders, ambtenaren, 
organisaties, bedrijven en inwoners. 
We gaan met respect met elkaar om 
en doen geen persoonlijk grieven-
de uitspraken. Het gedrag van de 
heer Heijstek keuren wij af. Wij vin-

Inbraak woning 
via bovenraam

Aalsmeer - In de nacht van 
maandag 3 op dinsdag 4 juli is in-
gebroken in een woning aan het 
begin van de Oosteinderweg.  De 
dieven hebben zich toegang tot 
het huis verschaft door een raam 
op de eerste verdieping te force-
ren. De gehele woning is door-
zocht. Er wordt door de bewo-
ners een inventarisatie gemaakt 
van vermiste spullen. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. De in-
braak heeft tussen twaalf uur in 
de middag en dinsdagavond half 
acht plaats gevonden. 

Politie blij met alerte getuige
Aanhouding twee mannen 
na diefstal tuingereedschap
Aalsmeer - Op donderdag 29 ju-
ni om vier uur in de nacht heb-
ben agenten twee dieven van tuin-
gereedschap aan weten te houden 
dankzij een alerte getuige. Deze 
persoon hoorde gestommel bij een 
in de Willem Alexanderstraat ge-
parkeerd busje van een hoveniers-
bedrijf en alarmeerde de politie. De 
agenten zijn snel ter plaatse gegaan 
en troffen bij de bus twee mannen 
van 24 jaar uit Beverwijk en Hoofd-
dorp aan. De twee hadden de be-
stelbus open gebroken en waren 
er gereedschap aan het uithalen. 
In de auto van de twee lagen al een 

bladblazer, een maaimachine en 
een heggenschaar. De auto van de 
mannen is in beslag genomen. Het 
tuingereedschap is weer terug bij 
de rechtmatige eigenaar. De man-
nen zijn aangehouden en gehoord 
en moeten zich verantwoorden bij 
justitie. 
De politie is bijzonder blij met de 
snelle melding van de getuige. Een 
goed voorbeeld van het streven om 
samen Aalsmeer veilig(er) te hou-
den en te maken. Mocht u een in-
braak zien of horen, verdachte per-
sonen in de wijk aantreffen, bel ge-
rust 0900-8844. 

Rijbewijs kwijt 
na teveel drank

Aalsmeer - Op woensdag 28 juni 
om kwart over negen in de avond 
heeft de politie een drankrijder op 
heterdaad betrapt. Agenten kre-
gen een melding dat op de Horn-
weg een auto slingerend over de 
weg reed. De betreffende wagen 
werd aangetroffen nabij de Mo-
lenvlietweg. De bestuurder is tot 
stoppen gemaand en gevraagd 
te blazen. Het apparaat stokte bij 
940 Ugl. Er is proces-verbaal op-
gemaakt en het rijbewijs van de 
34-jarige in Aalsmeer woonachti-
ge man is ingevorderd. 

Proces-verbaal 
voor snorfietser

Aalsmeer - Op zondag 2 juli om 
tien voor half vijf in de ochtend 
hebben agenten een snorfiets 
met hierop twee jongens tot stop-
pen gemaand op de Middenweg. 
Het voertuig slingerde behoor-
lijk. De bestuurder bleek te diep 
in het alcoholglaasje gekeken te 
hebben. Het ademanalyseappa-
raat stokte bij 480 Ugl. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt en het rij-
bewijs van de 18-jarige bestuur-
der uit Aalsmeer is ingevorderd. 

Onwel naar 
ziekenhuis

Aalsmeer - Op donderdag 29 ju-
ni om tien uur in de ochtend zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd 
voor een onwel geworden per-
soon. Voor een woning aan het 
einde van de Aalsmeerderweg 
werd een man op de grond aan-
getroffen. Hij was slecht aan-
spreekbaar. De 37-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats is naar het VU ziekenhuis 
gebracht per ambulance. Moge-
lijke oorzaak was mogelijk over-
vermoeidheid. 

Hulpdiensten in 
actie voor steek

Aalsmeer - Op dinsdag 4 juli 
om twee uur in de middag kre-
gen de hulpdiensten een melding 
dat bij een bedrijf aan de Hoofd-
weg een vrouw gestoken zou zijn 
door een bij en dit een allergische 
reactie tot gevolgd had gegeven. 
De politie en de ambulancedienst 
zijn snel ter plaatse gegaan. Ook 
de traumaheli kwam naar Ku-
delstaart. Het bleek uiteindelijk 
mee te vallen. De vrouw is door-
verwezen naar de dokter. 

Gestolen auto 
aangetroffen

Aalsmeer - Tijdens een nachte-
lijke surveillance van zondag 2 op 
maandag 3 juli heeft de politie op 
de Molenvlietweg een gestolen 
auto aangetroffen. Agenten za-
gen de Volkswagen Caddy staan 
en zijn een kijkje gaan nemen. De 
wagen bleek niet op slot te staan. 
Via het kenteken werd bekend 
dat de auto in mei gestolen was 
uit Amsterdam. De eigenaar is op 
de hoogte gesteld. Hij krijgt zijn 
auto terug na onderzoek. 

Auto en bromfiets kwijt 
na verkeerscontroles
Aalsmeer - Op zondag 2 juli heb-
ben agenten in samenwerking met 
het team verkeershandhaving een 
grootschalige verkeerscontrole ge-
houden nabij het Winkelcentrum 
in Kudelstaart. In de middag zijn er 
in de Einsteinstraat ongeveer zes-
tig blaastesten bij bestuurders afge-
nomen. Hierbij bleek dat 1 persoon 
te diep in het alcoholglaasje geke-
ken had. Er is een rijverbod afgege-
ven en er is proces-verbaal opge-
maakt. Ook zijn bekeuringen uitge-
deeld vanwege scherp uitstekende 
delen vanuit een aanhanger, rijden 
zonder gordel en rijden met een lek-
ke uitlaat. Ook zijn zeven bestuur-
ders beboet voor het overschrij-
den van de maximumsnelheid op de 
Mijnsherenweg. Aan het begin van 
de avond is de controle voortgezet 
op het Raadhuisplein in het Cen-
trum. Hierbij is aan 202 bestuurders 

gevraagd te blazen.  Bij drie perso-
nen bleek dat zij teveel alcohol had-
den gedronken. Ook deze automo-
bilisten kregen een rijverbod en er 
is proces-verbaal opgemaakt. Be-
keuringen zijn verder uitgeschre-
ven voor het rijden met een glad-
de band en twee bestuurders ble-
ken achter het stuur te zitten zonder 
een geldig rijbewijs te hebben. Voor 
een 38-jarige inwoner van Uithoorn 
was dit niet de eerste keer dat  hij 
werd betrapt. Zijn voertuig is in be-
slag genomen en hij zal zich moe-
ten verantwoorden bij justitie. Ook 
is een bromfiets in beslag genomen. 
De brommer bleek op de rollerbank 
een snelheid te kunnen h alen van 
91 kilometer per uur. De eigenaar 
kan een flinke boete verwachten. 
De beide controles zijn goed en ge-
moedelijk verlopen. 
Foto: Marco Carels

Vrachtwagen botst op 
bestelauto
Aalsmeer - De politie en de ambu-
lancedienst zijn op dinsdagmorgen 4 
juli gealarmeerd voor een aanrijding 
op de Legmeerdijk. Een vrachtwagen 
bleek achterop een bestelwagen ge-
reden te zijn. De bestuurder van de 
bestelauto, een 27-jarige man uit Tiel, 
raakte gewond. Hij is per ambulan-
ce naar het VU ziekenhuis gebracht, 
maar mocht na onderzoek weer naar 
huis. Het ongeval gebeurde tijdens 
de ochtendspits. Volgens ooggetuige 

reed de vrachtwagen ongeveer 60 ki-
lometer per uur. De politie doet on-
derzoek naar het ongeval. Beide be-
stuurders gaan verder verhoord wor-
den. De bestelauto raakte flink be-
schadigd. De vrachtwagen had lich-
te schade. De 67-jarige chauffeur uit 
Leimuiden is met de schrik vrij geko-
men. Het incident leverde flinke ver-
keershinder op in beide richtingen. 
Foto: KaWijKo Media 
Vivian Tusveld

Werk aan tunnel 
en aquaduct

Aalsmeer - Er gaan weer onder-
houdswerkzaamheden uitgevoerd 
worden aan het aquaduct en de 
tunnel in de nieuwe N201. In de 
avond en nacht van donderdag 6 op 
vrijdag 7 juli gaat hiervoor het Am-

Vergadering Adviesraad 
Sociaal Domein 
Aalsmeer - De Adviesraad Sociaal 
Domein Aalsmeer (ASD) denkt mee 
en adviseert het college van B&W 
en de gemeenteraad, gevraagd en 
ongevraagd, op vele terreinen. De 
ASD geeft onafhankelijk en des-
kundig advies. Het sociaal domein 
richt zich op de Jeugdwet, Partici-
patiewet en Wet maatschappelij-
ke ondersteuning (Wmo). Het doel 
van deze drie wetten is dat alle bur-
gers aan de samenleving mee kun-
nen doen. Niet alleen op het gebied 
van zorg, wonen en welzijn, maar 
ook op het terrein van onderwijs, ar-
beid, vervoer, recreatie en sport. De 
ASD toetst de plannen en de uitvoe-
ring van het gemeentelijk beleid en 
gaat in gesprek met de Aalsmeer-
ders die van de Jeugdwet, Participa-
tiewet en Wmo gebruik maken. Op 
basis hiervan wordt advies gegeven 
aan de gemeente Op woensdag 12 
juli komt de ASD voor een verga-
dering bijeen in het gemeentehuis. 

Voorafgaande aan de vergadering 
bestaat er tussen 14.30 uur en 15.00 
uur de mogelijkheid om leden van 
de ASD deelgenoot te maken van 
uw ervaringen met de WMO, Jeugd-
beleid en Participatiewet. De ASD 
vergadert voorlopig iedere tweede 
woensdag van de maand in het ge-
meentehuis. Aanvang is 15.00 uur. 
Zie voor agenda en verslagen de 
website: www.wmoraadaalsmeer.nl. 

stelaquaduct bij Uithoorn dicht tus-
sen acht uur ’s avonds en vijf uur 
in de ochtend. De volgende avond 
en nacht, vrijdag 7 op zaterdag 8 ju-
li, kan geen gebruik gemaakt wor-
den van de Waterwolftunnel bij 
Aalsmeer. Het reguliere onderhoud 
staat gepland tussen zeven uur ’s 
avonds en zes uur in de ochtend. 
Verkeer wordt met borden omge-
leid. 
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Martijn, Joy, Maud, Britt en Yasmina
Samen Een derde op NK 
schoolvolleybal
Aalsmeer - Martijn, Joy, Maud, 
Britt en Yasmina hebben afgelo-
pen zaterdag 24 juni een mooie der-
de plaats behaald op het Neder-
lands Kampioenschap Schoolvol-
leybal. Na drie poulewedstrijden van 
elk twintig minuten stond groep 5 
van de OBS Samen Een op de twee-
de plaats. De tegenstanders waren 
zeer sterk en alles moest uit de kast 
gehaald worden om met winst naar 
huis te gaan.
Na de poulefase moest het Samen 
Een-team in de halve finale tegen 
de winnaar van de andere poule. De 
Oranje Nassau school was in de-
ze finale net scherper en trok aan 

het langste eind. Met slechts 1 punt 
werd door het Aalsmeerse team ver-
loren.
De laatste wedstrijd ging om de 
derde en de vierde plaats. Gespan-
nen gingen de volleyballertjes op 
het veld op, want ze hadden eer-
der van deze tegenstander verloren. 
Met zweet op hun voorhoofd en ui-
terste inspanning werd de wedstrijd 
gewonnen.
Een topprestatie van het volleybal-
team van groep 5 van OBS Samen 
Een. Brons op het NK! Gefeliciteerd 
Martijn, Joy, Maud, Britt, Yasmina en 
natuurlijk coach Jeroen!
Foto en bron: Oradi/Omnia volleyball

Maak pijl en boog, speer en katapult

Welkom in de oertijd in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Welkom in de oertijd 
op zondagmiddag 23 juli om 12.00, 
13.30 of 15.00 uur in het Amster-
damse Bos. In de oertijd hadden 
mensen wapens nodig om op jacht 
te gaan. 
De deelnemers maken een pijl en 
boog, een speer en een katapult en 
leren daarmee doelen te raken. Een 
leuke activiteit voor kinderen van 6 

tot 12 jaar en ouders/begeleiders. 
Start is bij de Boswinkel en de duur 
is een uur. Kosten 5 euro per kind en 
2,50 euro per ouder. 
Aanmelden en informatie via: 020-
5456100, www.amsterdamsebos.nl 
of in de De Boswinkel aan de Bos-
baanweg 5, geopend iedere dins-
dag tot en met zondag van 10.00 tot 
17.00 uur.

“Jee, wat is ie zwaar”
Kinderburgemeester Derek 
Buikema geïnstalleerd
Aalsmeer - Kinderburgemeester 
Sophie van Raaphorst heeft haar op-
volger, de derde kinderburgemeester 
van Aalsmeer, Derek Buikema offici-
eel geïnstalleerd. Dit gebeurde door 
het omhangen van de kleurrijke kin-
derburgemeestersketen, wat Derek 
deed uitroepen: “Jee, wat is ie zwaar.”

Druk jaar
Met deze overhandiging van de ke-
ten is een einde gekomen aan het 
kinderburgemeesterschap van Sop-
hie. Wethouder Jeugd Gertjan van 
der Hoeven bedankte Sophie voor 
haar inzet als kinderburgemeester: 
“Het was een heel druk jaar voor je. 
Je hebt bijvoorbeeld samen met an-
dere kinderen gekookt voor oude-
ren en spelletjes met hen gedaan, je 
hebt een dansworkshop voor vluch-
telingenkinderen georganiseerd, je 
hebt samen met je voorganger Vin-
ce de eerste landelijke kinderburge-
meestersdag in Aalsmeer gepresen-
teerd en je hebt de kinderombuds-
man Margrite Kalverboer en staats-
secretaris Jetta Klijnsma ontmoet.”

Rookvrije plekjes
De nieuwe kinderburgemeester De-
rek heeft er duidelijk ook veel zin in: 
“Ik wil graag in contact komen met 
de Aalsmeerse kinderen om van 
hen te horen wat ze graag willen dat 
ik ga doen. Ik hoorde bijvoorbeeld 
dat een kind last heeft van roken-
de mensen bij de sportvereniging. 
Daarom ga ik nu mijn best doen om 
te kijken of er meer rookvrije plek-
ken kunnen komen.” Derek bedankt 

ook zijn campagneteam en hele klas 
voor hun steun: “Jullie waren gewel-
dig en hebben me heel goed gehol-
pen.” Derek neemt het stokje over 
van Sophie en blijft net als zij een 
jaar in functie. Zolang mag hij de 
keten, gemaakt door de Aalsmeerse 
kunstenaar Michael Glanz, dragen 
bij officiële gebeurtenissen. 

Oosteinderschool winnaar
De installatie vond plaats op don-
derdag 29 juni bij ‘Bouw een Bootje’ 
op het surfeiland. Alle groepen ze-
ven van alle tien Aalsmeerse basis-
scholen deden mee aan deze gewel-
dige dag als start van de Westeinder 
Water Week. De ongeveer 400 kin-
deren kregen dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers een sportief en cul-
tureel programma voorgeschoteld, 
met als hoogtepunt natuurlijk het 
zelfstandig bouwen van een hou-
ten bootje. Een grundel om precies 
te zijn en de jongens en meiden kre-
gen begeleiding en hulp van mede-
werkers van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw. Het ‘Bouw een Boot-
je’ is gewonnen door de Oosteinder-
school. Deze groep zeven krijgt een 
rondleiding bij de scheepswerf aan 
de Oosteinderweg. 

Spectaculaire opening
Sophie en Derek werden ingescha-
keld bij de spectaculaire openings-
handeling van ‘Bouw een Bootje’. Ze 
kregen de vlag van de Westeinder-
waterweek uit handen van flyboar-
der Sil en brachten hem samen naar 
het podium.

Sophie draagt de ambtsketen over aan nieuwe kinderburgemeester Derek 
Buikema in bijzijn van wethouder Van der Hoeven. Foto: www.kicksfotos.nl

De Hoeksteen trots op leerkracht
Jantine Kiep Superjuf 2017
Aalsmeer - Vrijdagavond 23 ju-
ni had Radio Aalsmeer een specia-
le uitzending; er werd namelijk een 
Superjuf verkiezing gehouden. Juf 
Jantine Kiep van groep 4/5 van De 
Hoeksteen was hiervoor door de 
kinderen genomineerd. Veel kinde-
ren van haar groep waren in de stu-
dio aanwezig. Na een leuke live-uit-
zending op Radio Aalsmeer ging juf 
Jantine (samen met juf Merel van 
Samen Een) naar huis als Superjuf 
van Aalsmeer. De Hoeksteen is trots 
op de Superjuf en heeft Jantine in 
de bloemetjes gezet. 

Superjuffen: Jantine van de Hoek-
steen (links) en Merel van Samen 
Een.

Belangrijkste item donderdag voor de schoolkinderen was ‘Bouw een Boot-
je’, maar het mogen zeilen in de Optimisten met de gele zeiltjes, een rond-
vaart maken en dansen met het Cultuurpunt kreeg ook veel waardering van de 
jongens en meisjes. “Het was een geweldige dag”, aldus een deelnemer. En, 
wordt enthousiast aangevuld: “De opening was heel spectaculair.”
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Westeinder Water Week
Zeilen, zingen en bootje 
bouwen op Scholendag
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 29 juni was weer de traditio-
nele Scholendag tijdens de West-
einder Water Week. Vanaf half ne-
gen stroomde het Surfeiland vol 
met enthousiaste kinderen van al-
le tien de deelnemende basisscho-
len. De Scholendag werd spectacu-
lair geopend. Sil Heemskerk toon-
de zijn kunsten op een flyboard en 
overhandigde zwevend vanaf zijn 
board de vlag van de Westeinder 
Water Week aan de afscheidnemen-
de kinderburgemeester Sophie én 
haar aanstaande opvolger kinder-
burgemeester Derek. Samen brach-
ten zij de vlag naar het podium. Na-
dat alle kinderen met elkaar hadden 
afgeteld werden de kleuren van de 
vlag van Aalsmeer met confetti de 
lucht ingeschoten. Een indrukwek-
kende start van een dag vol activi-
teiten voor alle 430 kinderen uit de 
groepen 7 van de basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart.

Nieuwe kinderburgemeester
Na de feestelijke opening nam wet-
houder Gertjan van der Hoeven het 
woord. Aan hem de taak om schei-
dend kinderburgemeester Sophie te 
bedanken voor alles wat zij dit afge-
lopen jaar had gedaan én dat was 
veel. Aansluitend hing Sophie, in het 
bijzijn van alle kinderen, de ambts-
keten om bij de nieuwe kinderbur-
gemeester Derek en wenste hem 
heel veel succes. Ook Derek zit vol 
met plannen voor het komende jaar. 
Na de hartelijke felicitaties van Sop-
hie en wethouder Van der Hoeven 
konden alle kinderen op het surfei-
land aan hun activiteiten beginnen. 

Van zeil tot zang
Het programma was als altijd heel 
divers. Met elk een eigen program-
ma kreeg iedere klas de kans om 
te zeilen bij de ‘Optimist on Tour’ of 
te ‘suppen’ op een plank met ped-
del. Zeilschool Aalsmeer deed actief 
mee aan dit event. Naast de ‘Opti-
mist on Tour’ in de kom bij het sur-
feiland, namen zij de kinderen in 
kielboten mee de Westeinderplas-
sen op om ze ook daar zeilles te ge-
ven. Op het strand werden verschil-
lende beachsporten en spellen ge-
daan. Fort Kudelstaart was de plaats 
voor een speurtocht en natuur-
lijk kon een bezoek aan de Water-
toren niet ontbreken. In de tent op 
het Surfeiland werd door het Cul-
tuurpunt een lied geoefend met de 
kinderen en op de parkeerplaats de 
dans die bij het lied hoorde. Aan het 
einde van de dag hebben de kinde-
ren met elkaar het lied gezongen en 
de dans uitgevoerd. Het weer was 

goed, op een klein buitje tussen de 
middag na, maar het kon het ple-
zier niet drukken. Tussendoor werd 
ook volop gezwommen door de kin-
deren. 

Goede botenbouwers
Een vast onderdeel tijdens de Scho-
lendag is de ‘Bouw een bootje’-
competitie van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw. Om kinderen kennis 
te laten maken met techniek bouwen 
teams van de deelnemende scholen 
allemaal hun eigen houten boot en 
varen er aan het einde mee in com-
petitie. De Aalsmeerse Grundels, 
het type bootje wat door de kinde-
ren werd gemaakt, werden door de 
kinderen op aanwijzing van vakmen-
sen van de scheepswerf Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw in elkaar ge-
zet. Lachend maar geconcentreerd 
werd er gewerkt met lijmpistolen, 
tangen en boormachines. Na het 
in elkaar zetten van de bootjes kon 
het versieren starten. Dit werd ge-
volgd door een bijzonder moment: 
de ‘te waterlating’ van de gebouw-
de en vrolijk versierde bootjes. De 
teams van dit jaar bleken goede bo-
tenbouwers, alle boten bleven drij-
ven! Na de vaarwedstrijd was één 
team de beste gebleken. Toen ie-
dereen terug aan wal was hield Huib 
de Vries de kinderen niet langer in 
spanning. Het team van de Oostein-
derschool mocht de prijs voor bes-
te botenbouwers 2017 in ontvangst 
nemen. Naast eeuwige roem zijn zij 
met de hele klas uitgenodigd voor 
een onvergetelijke rondleiding over 
de scheepswerf aan de Oosteinder-
weg. Voor alle andere kinderen was 
er een mooi certificaat. Het bestuur 
van de Westeinder Water Week kijkt 
terug op een zeer geslaagde dag vol 
vrolijke kindergezichten. Dit mede te 
danken aan de inzet van alle vrijwil-
ligers en diverse sponsors. Het be-
stuur heeft laten weten volgend jaar 
de scholendag zeker weer te zullen 
organiseren.

Buikschuiven en echt modderbad
Modderdag in Kudelstaart
Kudelstaart - Donderdag 29 juni 
was het Nationale Modderdag. Bui-
ten spelen is goed voor kinderen en 
dit heeft meerdere redenen. Natuur-
lijk de frisse lucht, maar ook het ont-
dekken, voelen, ruiken en zien wat 
er allemaal gebeurt in de natuur. 
Met modder spelen is ook nog eens 
heel leuk voor kinderen. Als kinde-
ren vies mogen worden, wordt hun 
spel ook vrijer en kunnen ze nog 
meer hun fantasie de vrije loop la-
ten. Spelenderwijs leren de kinde-
ren zoveel. 
Bij Solidoe wordt er elke dag bui-
ten gespeeld. Meedoen met de na-
tionale Modderdag is dan ook heel 
logisch. Bij kindcentrum Solidoe de 
Rietpluim en BSO VZOD is er een 
hele modderweek van gemaakt 
en bij kinderdagverblijf Solidoe de 
Stempel was het donderdag écht 

modderen en de rest van de week 
met zand en water ‘aan-modderen’.
De kinderen konden lekker experi-
menteren en vies worden. Modder-
schilderijen maken bij kinderdag-
verblijf de Stempel, buikschuiven bij 
BSO VZOD en een echt modderbad 
voor de 0 tot 4 jarigen bij de Riet-
pluim.
Sommige kinderen vonden de zwar-
te modder geweldig, andere kin-
deren speelden liever met zand en 
water en er werd ook fanatiek in 
de plassen gesprongen. Een aantal 
kinderen was in het begin wat te-
rughoudend, maar toen ook de pe-
dagogisch medewerkers mee de-
den, was de modderpoel compleet. 
De extra kleding van huis kwam dan 
ook goed van pas! Inmiddels zijn al-
le wassen weer gedraaid. Op naar 
volgend jaar!

Honkbal bij Thamen
Winst voor Beebal Majors
De Kwakel - Thamen Beeball Ma-
jors heeft zaterdag 1 juli een fan-
tastische uitwedstrijd gespeeld in 
Hoofddorp. Na een krachtige yell 
mocht Thamen beginnen. In de 
eerste inning ging Thamen direct 
goed aan slag. Van de twaalf spe-
lers sloegen maar liefst tien van hen 
een honkslag en werden er 8 pun-
ten gescoord. In het veld ging hun 
enthousiasme verder en wisten ze, 
door goed samenspel, vier spelers 
van de tegenpartij uit te gooien. 
De tweede inning ging wederom 
fantastisch waarbij 7 punten ge-
scoord werden. Het team van Tha-
men wist ook dit keer in het veld de 

sterkste te zijn. Een geweldige actie 
van de eerste honkman, die bij de 
laatste slagman van de tegenpartij 
de bal ving, zorgde ervoor dat Tha-
men maar 5 punten scoorde.
Er werd, gezien de weersomstandig-
heden, even getwijfeld of er nog een 
inning gespeeld ging worden, maar 
uiteindelijk ging Thamen weer aan 
slag. Met elf honkslagen en 8 pun-
ten kon het eigenlijk al niet meer 
mis gaan. De tegenpartij heeft nog 
geprobeerd het beste eruit te halen, 
maar tevergeefs. Het team van Tha-
men heeft een dik verdiende winst 
behaald!
Door Tamara Hilgen 

 
6 juli 2017  •  Nieuwe Meerbode    15



Aalsmeer - Een nieuw evenement 
vindt aanstaande zaterdag 8 juli 
plaats bij Fort Kudelstaart: ‘Rank en 
Slank’ is voor eigenaren van klas-
sieke houten zeilboten. Dit evene-
ment wordt georganiseerd door en-
kele klassieke zeilbotenliefhebbers 
voor eigenaren van mooie scherpe 
jachten van de Westeinderplassen 
en omgeving. De vloot zal bestaan 
uit onder andere internationale me-
terklasse, scherenkruisers, natio-
nale klasse en Zweedse eenheids-
klasse. Tevens zullen er nog enke-
le historische auto- en salonboot-
jes te bewonderen zijn. De mees-
ten gebouwd en ontworpen voor 
1965. Enkele schepen zijn meer dan 
80 jaar oud. Deze ontmoeting vindt 
plaats van 11.00 tot 20.00 uur. Ge-
interesseerden zijn welkom om de 
boten te bekijken. Het onderling in-
formatie uitwisselen over de histo-
rie en bijzonderheden van de boten 
maakt voor velen van deze bijeen-
komst een interessante ontmoeting. 
Er wordt een pas gerestaureerd 
schip gedoopt en voor alle deelne-
mers aan ‘Rank en Slank’ is er een 

barbecue. 
De organisatoren Peter van Klink en 
Jaap van der Weijden hopen op een 
mooie collectie schepen en een ge-
zellig nautisch dagje.
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Machtsgreep Dré en Ria 
in Tour de Kwakel
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
haalden Mira en Willem Wahlen 
voor de eerste keer dit jaar weer 100 
‘lappen’ uit de melkbus in het Tour-
home. Mira en Willem mogen de ko-
mende drie weken elke dag weer de 
gouden van de witte lappen onder-
scheiden en de standen in het Tour-
spel opmaken. Na het eerste week-
end bleek het koppel Dré en Ria 
Verhoef het beste uit de startblok-
ken te zijn gekomen. Zaterdag 1 ju-
li stond er in de Tour de France een 
tijdrit op het programma. Vanwege 
de regen waren de wegen in Düs-
seldorf spekglad geworden en werd 
het een hele opgave heelhuids bij 
de finish aan te komen. Voor de 
Kwakelse deelnemers gold vanwe-
ge een nieuwe lading grind op er-
ve Vlasman hetzelfde voor het be-
reiken van het Tourhome. Zondag 
won Marcel Kittel de eerste massa-
sprint van deze Tour na een regen-
achtige rit door de Ardennen. In het 
Tourhome regende het vooral pun-
ten vanwege de voorspelbaarheid 
van de uitslag
Desondanks waren de 14 punten 
van Dré en Ria op zondag zeer in-
drukwekkend. Na loting werd be-
paald dat de eerste nieuwe ge-
le trui dit jaar om de schouders van 
Dré komt te hangen. Vanwege zijn 
Tourzege van vorig jaar moest Ar-
thur Franken dit jaar in de gele trui 

starten. Het vermoeden is dat Ar-
thur een tekort aan shirts in zijn kle-
dingkast heeft, want hij was er dit 
jaar weer als de kippen bij om een 
trui te bemachtigen. Ditmaal de ro-
de trui, voor degene met de meeste 
extra punten. Peter Hogenboom ziet 
een droom in vervulling gaan met 
dragen van de witte trui voor bes-
te jongere. Mario van Schie grijpt 
voorlopig nog net naast de truien, 
maar mag als kopman van ploeg 
18 wel de gele pet op. Hij kreeg van 
Jan van Alen, tijdens een zeer ge-
structureerde loting (zie foto), Joost 
Hogerwerf, Cynthia van den Berg, 
Jan de Groot en Martha van Alen 
als knechten mee. De gele pet voor 
Martha versterkt het vermoeden dat 
de lootjes toch niet allemaal op de 
millimeter nauwkeurig gevouwen 
waren door Jan. Het eerbetoon dat 
de Tour de Kwakel aan Giro-held 
Tom Dumoulin wil brengen is er de 
oorzaak van dat de top drie in het 
ploegenklassement bestaat uit de 
ploegen Ponferrada, MVV en Sa-
nitaire stop. Het gevarieerde par-
cours van de eerste volle week van 
de Tour de France zal ongetwijfeld 
voor spektakel gaan zorgen. Van het 
spektakel in De Kwakel kunt u op 
de hoogte blijven via de krant, Fa-
cebook, de website van Stichting De 
Kwakel Toen & Nu en op zondag op 
Rick FM tussen 11.00 en 13.00 uur.

Honkbal
Weer winst voor Thamen
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
kwam TIW-Survivors uit Diemen op 
bezoek bij de honkballers van Tha-
men en dit is een team wat soms 
voor verrassingen kan zorgen. Tha-
men keek dan ook na de eerste 
slagbeurt al tegen een 0-2 achter-
stand aan, na een honkslag en een 
homerun.
Thamen wist in de gelijkmaken-
de eerste inning op de honken te 
komen na een stootslag van Ernst 
Koole. Op de hit van Maikel Ben-
ner maakte de midvelder een vang-
fout waarna Koole het derde honk 
kon bereiken en Benner op het 
tweede honk kwam. Koole scoorde 
op een doorgeschoten bal en Ben-
ner kon scoren op de honkslag van 
Rick Groen: 2-2. In de tweede in-
ning scoorde TIW-Survivors weer 
een punt na twee honkslagen: 2-3. 
Thamen wist niet te scoren, maar 
wist het verdedigend achter pit-
chers Bart Hagendoorn en Lieu-
we Hoekstra prima dicht te hou-
den. Een mooi dubbelspel van Ri-
ordon van Loenen en een goeie in-
sluitactie zorgden dat de weinige 
honklopers van TIW ook niet verder 
kwamen. In de zesde inning sloeg 
Renaldo Hernandez een tweehonk-
slag, op het tweede honk werd hij 
vervangen door Wietse Cornelissen. 
Die kon opschuiven naar het der-
de honk na een opofferingsstoot-
slag en kon scoren na een lastig te 
verwerken bal van Riordon van Loe-
nen, die door een spectaculaire ac-
tie toch uitgaat. Jelle Vogelaar be-
reikte het eerste honk na een veld-

fout van de kortestop, Farley Nurse 
kreeg vier wijd en Vogelaar kon sco-
ren op de honkslag van Koole: 4-3.
TIW trok in de zevende inning de 
stand weer gelijk na twee honksla-
gen en een opofferingsslag: 4-4. In 
de gelijkmakende slagbeurt kwam 
Menno Schouten op het honk met 
vier wijd, Cornelissen legde een 
stootslag neer en beide spelers be-
reikten veilig het (volgende) honk, 
waarna er nog een stootslag volg-
de en alle honken vol stonden. Van 
Loenen sloeg een tweehonkslag 
waarop Schouten en Cornelissen 
konden scoren. Van Rekum scoor-
de op de opofferingsslag van Voge-
laar. Thamen pakte daarmee de lei-
ding in de wedstrijd met 7-4.
Op het pitchen van Benner wisten 
de heren van TIW-Survivors niet 
meer te scoren en hiermee blijft 
Thamen aan de leiding in de tweede 
klasse. Komende vrijdag 7 juli komt 
Kinheim 3 op bezoek aan de Vuurlijn 
24 te De Kwakel. 

Vrij bridgen bij 
Onder Ons

Aalsmeer - Elke woensdagavond 
organiseert Bridgeclub Onder Ons 
in de Studio’s aan de van Cleeffka-
de 15 vrij bridgen. Inschrijven vanaf 
19.15 uur en start 19.45 uur. Voor elk 
paar dat oneven eindigt is er een leuk 

plantje. Wie minstens acht keer mee-
doet speelt gratis mee met de feeste-
lijke slotdrive op 23 augustus. De uit-
slag van 28 juni: In de A-lijn: 1e Letta 
en Gerrit van Luling 60.83%. 2e Joke 
Hendrikse en Rietje van der Zwaard 
58.75%. 3e Ariette Tromp en Rogier 
Kerner 58.42%. In de B-lijn: 1e Arie 
en Jaap Eikelenboom 55.65%. 2e Jan 
en Jelly Breetvelt 55.36%. 3e Hennie 
Jooren en Jan van Zwieten 55.00%.

Oprichten eigen team voor deelname aan Roparun

Annemieke Hollander: “Het 
is hier elke dag vakantie”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Jan Kwak was vori-
ge maand aan het woord. Deze zo-
mermaand is het de beurt aan An-
nemieke Hollander. Voor haar is 
hardlopen meer dan een hobby. ‘Het 
is a way of life’. Het gesprek vindt 
plaats aan de keukentafel met eten-
de kindjes. Een gezellige boel.

Wie ben je?
“Ik ben Annemieke, tweeënveertig 
jaar. Ik woon samen met Edwin in 
deze ark.” Ze wijst naar haar kinde-
ren: “Nikki van acht jaar en Siem is 
vijf.” De kinderen roepen dat ze een 
cavia hebben en willen hem graag 
laten zien. “We hadden ook kip-
pen.” Zegt Annemieke. “En dat zal 
binnenkort wel weer het geval zijn. 

Beetje druk gehad, veel weekend-
jes weg.” 
 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik heb altijd in Aalsmeer gewoond. 
In de Hornmeer grootgebracht en 
daarna naar de Vuurdoornstraat 
verhuisd. Toen ik het huis uit ging 
ben ik op een ark gaan wonen bij ’t 
Drijfhuis. Dat had ik altijd al gewild. 
Edwin kwam op mijn vijfentwintigste 
in mijn leven. Hij is ook Aalsmeerder 
en woonde in Kudelstaart. Daar had 
hij een huis. We hadden afgespro-
ken dat als we samen gingen wo-
nen dat dat op een ark moest zijn. 
Een jaar of vijftien geleden kochten 
we deze ark. Aan het einde van de 
Uiterweg en aan de Poelkant. Dat 
laatste was wel een voorwaarde. We 
wonen hier met heel veel plezier.”

Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik zit op het hoofdkantoor bij D.I.O. 
drogisterij in Diemen op de pro-
motieafdeling. We verzorgen hier 
de huis-aan-huisfolder. Mijn taak 
is dat hele proces begeleiden. Een 
erg leuke en creatieve functie die ik 
drie dagen op kantoor vervul en een 
dagje thuis.” 

Wat zijn je hobby’s? 
“Hardlopen! Meer een verslaving. 
Als ik mijn wekkertje hoor gaan 
word ik al blij dat ik weer mag ren-
nen. Tevens ben ik hardlooptrainster 
bij de Atletiekvereniging in Hoofd-
dorp (AVH). Ik geef een keer in de 
week intervaltrainingen. Daarnaast 
loop ik drie keer voor mezelf. Ik ben 
er een jaar of vijf voordat de kinde-
ren kwamen mee begonnen en nu 

doe ik het ook alweer zo’n vier jaar. 
Het is erg leuk en geeft veel voldoe-
ning. Het leukste is om les te ge-
ven aan beginners. Je ziet heel snel 
resultaat. Ik heb de Dam tot Dam-
loop gedaan, halve marathons gelo-
pen en nu al voor de derde keer aan 
de Roparun meegedaan. De eerste 
twee keer als begeleider, nu als lo-
per.” De Roparun is een estafette-
loop van meer dan vijfhonderd kilo-
meter van Parijs en Hamburg naar 
Rotterdam waarbij mensen in team-
verband een sportieve prestatie le-
veren en op die manier geld ophalen 
voor mensen met kanker. Ook wel 
‘een avontuur voor het leven’ ge-
noemd. Het motto is ‘Leven toevoe-
gen aan de dagen waar vaak geen 
dagen meer kunnen worden toege-
voegd aan leven.’ “Ik vind het een 
prachtig doel. Vooral de persoon-
lijke dingen die met het geld gere-
geld worden voor mensen tijdens 
behandeling, zoals stichting Haar-
wens of speelgoed voor kinderen in 
isolatie. De opbrengst van afgelo-
pen jaar was bijna vijfenhalf miljoen 
euro. Er deden 321 teams mee. Mijn 
team (team 54 uit Arnhem) heeft 
ruim drieënveertigduizend euro op-
gehaald en we zijn hiermee als tien-
de geëindigd in het klassement.” De 
broer van Annemieke, Michiel, heeft 
haar ‘besmet met het Roparunvirus’. 
Volgend jaar willen zij graag een ei-
gen team oprichten. Hier is veel 
hulp voor nodig. Je kunt Annemie-
ke bellen voor aanmelding of idee-
en: 06-18069374.
 
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“We wonen heerlijk centraal; je zit 

 De Schijnwerper op...

zo op Schiphol, Amsterdam, Haar-
lem. En die vrijheid op het water. Het 
is hier elke dag vakantie!”
 
En wat zou je willen veranderen in 
het dorp?
“De voorzieningen voor watertoe-
risme zou beter kunnen. Dat er niet 
eens officiële hellingen zijn voor bo-
ten in dit watergebied. Mensen zou-
den elkaar ook wat meer moeten 
gunnen. Ze lijken teveel met zich-
zelf bezig. Altijd dat ikke, ikke. Dat 
geldt natuurlijk voor de hele wereld. 
Tja en dan die glasvezel hè. Wat een 
ellende op de Uiterweg.” 
 
Wil je een leuke (of minder leuke) er-
varing met de lezer delen?
“Dan gaan het weer over de Ropa-
run. Het was zo’n fantastische erva-
ring. Ik heb in totaal zeventig kilo-
meter hardgelopen. In het donker 
starten en dat je het licht ziet wor-
den of andersom. Het allermooiste 
moment was toen ik de nacht te-
gemoet liep. Toen verscheen er een 
prachtige regenboog aan de hemel. 
Ik liep er als het ware onderdoor. 
Een opmerkelijk detail; we had-
den in ons team een vrouw die haar 
man was kwijtgeraakt aan kanker. 
Ze had gezegd voordat de run be-
gon: ‘ik hoop dat ik een teken krijg’. 
Hun symbool was de regenboog. 
Hoe mooi is dan deze foto.” (Inzet).
Door Miranda Gommans

Westeinder Water Week
Optimist & kielboot on Tour
Aalsmeer - Optimist on Tour is een 
sportief landelijk evenement, waar-
bij het Watersportverbond in al-
le delen van het land kinderen laat 
kennismaken met het zeilen in de 
Optimist. Dit gebeurde met veel 
succes, ook tijdens de Westein-
der Waterweek waarvan Zeilschool 
Aalsmeer met veel enthousiasme de 
organisatie en uitvoering verzorgde. 
Op het surfstrandje hadden de zei-
linstructeurs een gedeelte van het 
water afgezet met tubes, zodat ie-
dereen veilig kon zeilen, windsur-
fen, kanoën en suppen, allemaal uit 
de koker van Zeilschool Aalsmeer. 
Vanuit de haven van de zeilschool 
konden volwassenen en kinderen 
en een rondje zeilen in één van de 
vele kielboten. Donderdag was de 
scholendag. Ruim 430(!) kinderen 
van alle groepen 7 uit Aalsmeer en 
Kudelstaart hebben met veel ple-
zier en enthousiasme deelgeno-
men aan het ‘on Tour’-evenement. 
Er werd een afwisselend program-
ma gepresenteerd waarbij ieder-
een zich actief en enthousiast inzet-
te bij uiteenlopende sportieve items.                                                                 
Vrijdag kwamen nog eens drie groe-
pen 7 van basisschool De Triangel 
uit Amstelveen en zaterdag kwa-
men alle jeugdgroepen van Scou-
tinggroep Tiflo uit Aalsmeer langs. 
Het was ook mogelijk om je indivi-
dueel in te schrijven voor het ‘On 
tour’-evenement en daar werd ook 
dankbaar gebruik van gemaakt. In 
totaal hebben bijna 600 kinderen en 
volwassenen kennis gemaakt met 
zeilen en andere waterportactivitei-

ten, een zeer geslaagd sportief en 
gezellig evenement

Q-cup Aalsmeer 
En afgelopen zondag 2 juli was er 
op de laatste dag van de Westein-
der Waterweek de jaarlijkse Q-cup. 
Dit evenement, georganiseerd door 
Zeilschool Aalsmeer, is een laag-
drempelige kennismaking met 
wedstrijdzeilen in een Optimist.                                                                                         
Na ontvangst en inschrijving van de 
18 deelnemers werd er uitvoerig en 
helder uitgelegd wat er bij een zeil-
wedstrijd allemaal komt kijken. 
Nadat de Optimisten waren opge-
tuigd en de zeilers klaar waren voor 
een spannende dag gingen de as-
pirant-wedstrijdzeilers het water 
op. Onder begeleiding van de zeil-
schoolinstructeurs werd er eerst 
met de start geoefend en werden er 
verschillende oefenrondjes gevaren. 
Daarna was het ‘klaar voor de start’ 
en werd de eerste officiële wedstrijd 
gevaren! 
Het lukte alle zeilers om direct de 
hele baan te varen en daarmee 
de eerste wedstrijd uit te zeilen.                                                                                    
Tijdens de lekkere lunch met een 
frietje was er tijd voor een vragen-
rondje. Na de lunch zijn er nog drie 
wedstrijden gevaren. 
De volgende Q-cup wordt op 16 ju-
li georganiseerd door watersport-
vereniging Nieuwe Meer en in sep-
tember door watersportvereniging 
Schiphol. Deelname kan vanaf CWO 
2 voor de Optimist via www.qcup.nl
Meer informatie: www.zeilschool-
aalsmeer.nl

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-

avond in het Dorpshuis. De kaart-
avond begint om 20.00 uur.
Op 28 juni is Jan Raadschelders 
eerste geworden met 5308 punten, 
Jan Ramp werd tweede met 5261 
punten en Corrie Durieux derde met 
5005 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Marry Akse met 
3491 punten.

Klassieke houten zeilboten
Zaterdag ‘Rank en Slank’ 
bij Fort Kudelstaart

Fietstoer door de wijk Oosteinde
Op de bank bij VVD Aalsmeer
Aalsmeer - De VVD Aalsmeer gaat 
graag met inwoners en onderne-
mers in gesprek. Op zaterdag 8 ju-
li nodigen de fractieleden van de 
Aalsmeerse VVD belangstellenden 
graag uit bij hen op de bank! Het 
VVD bankstel staat om 15.00 uur 
op het Poldermeesterplein. Ieder-
een kan en mag plaatsnemen op de 
bank en gesprekken voeren met de 
fractieleden over onderwerpen die 
hen bezig houden. Allen van har-
te welkom! Voorafgaand aan de ge-

sprekken op de bank, zal de fractie 
op de fiets de wijk doorrijden. Las-
tige verkeerssituaties gaan bekeken 
worden. Ook is er aandacht voor on-
derhoud aan groen, wegen en brug-
gen. Nog belangrijke situaties die 
u aan de VVD fractie mee wilt ge-
ven? Mail dit alvast naar fractievoor-
zitter Robert van Rijn via Robert@
vvdaalsmeer.nl. Een stukje mee fiet-
sen met de fractieleden mag uiter-
aard ook. De fietstoer start om 14.00 
uur bij het Poldermeesterplein. 

Wielrennen
NK op weg in Montferland 
succesvol voor De Amstel
Amstelveen - De afgelopen week 
gehouden Nederlandse Kampioen-
schappen op de weg in het Gelder-
se Montferland zijn voor de renners 
van WTC De Amstel bijzonder suc-
cesvol verlopen. Er werd een gou-
den, een zilveren en twee bronzen 
medailles gescoord. Zo goed is nog 
nooit gescoord.
Uiteraard springt het kampioen-
schap van de profs en meest in het 
oog met de derde plek voor Dylan 
Groenewegen. De uittredend kam-
pioen is al jaren lid van De Amstel 
en heeft als jong renner vele trai-
ningen met de club gevolgd in de 
jongere categorieën. Komende we-
ken is hij blikvanger in de Tour de 
France. In die jongere categorieën 
was er een overweldigende tijdritti-
tel voor Maud Rijnbeek bij de Nieu-
welinge-meisjes. Met ruime voor-
sprong snelde de 15-jarige Rijn-
beek naar de driekleur. Clubgeno-
te Rosan Koper werd hier knap vier-
de. In dezelfde discipline stond ook 
de Amstelvener Enzo Leijnse op het 
podium bij de Nieuwelingen jon-
gens. Leijnse is een tijdrit-specialist 

en hoopte op het goud, maar twee 
man waren toch net iets te snel op 
het ruim 13 kilometerlange heuvel-
achtige traject. Leijnse kon vrede 
hebben met de bronzen medaille. 
Zijn clubgenoot Owen Geleijn ver-
raste door in de wegwedstrijd het 
zilver te grijpen; een topprestatie. In 
het grote veld eindigde Enzo Leijn-
se als zevende en Ouderkerker Niek 
Voogt op plaats 36. Ook in ande-
re categorieën werd goed gereden. 
Junior Ruben van der Pijl werd na 
een ruim 130 kilometerlange wed-
strijd vijfde, met clubgenoot Vic-
tor Broex als twaalfde. Bij de Belof-
ten-mannen snelde Teun Mouris als 
eerstejaars belofte naar een mooie 
22e plaats. In de tijdrit reed Riejan-
ne Markus bij de Elite Dames naar 
de tiende plaats. In de wegwedstrijd 
eindigde Markus in het spoor van 
onder andere Olympisch kampioe-
ne Anna van der Breggen als 18e, 
terwijl zus Femke Markus verras-
te met de 21e plaats. Daarmee be-
wees Femke Markus dat ze naast 
haar schaatscarrière een heel mooie 
wielercarrière kan opbouwen.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

De trotse kampioen, het team Hilverde de Boer met de cup met de grote oren!

Voetbal FC Aalsmeer
Hilverda wint Broekhof 
Bedrijven Toernooi
Aalsmeer -Vrijdag 23 juni was de 
lang verwachte finale avond van het 
Broekhof bedrijven voetbaltoernooi.
Hilverda werd na een mooie fina-
le tegen het sterke Levarht (2-1) de 
eerste winnaar van het bedrijven-
toernooi en dat was na vijf overwin-
ningen op rij van het sterke team 
Levarht toch verrassend te noemen, 
maar daarom niet minder terecht. 
De mannen van Hilverda hebben 
nog lang feest gevierd en er wordt 
van uitgegaan dat de Wisselbokaal 
een prominent plekje heeft gekre-
gen in het bedrijf. Oz export 1 en 
Met & Co streden om de derde en 
vierde plek en Oz bleek in de kleine 
finale toch een maatje te groot en 
won met 3-0. Gavita werd met 40 te-
gen doelpunten laatste van het toer-
nooi, maar des al niet te min hebben 

de mannen zich prima vermaakt. De 
‘Fairplay’ prijs was voor het team 
van New Generation flowers, een 
gezellig stel bij elkaar die voetbal en 
plezier op een mooie manier com-
bineerde.
De organisatie kijkt terug op een 
zeer sportief en correct verlopen be-
drijven toernooi en is dan ook voor-
nemens het toernooi volgend jaar 
weer te organiseren. Via deze weg 
wil de organisatie FC Aalsmeer be-
danken voor het beschikbaar stellen 
van het complex, sponsor Broekhof 
voor het beschikbaar stellen van de 
prijzen en de muziek op de feest-
avond en natuurlijk alle scheids-
rechters en de barploeg. Zonder al 
deze hulp is het onmogelijk om dit 
toernooi te doen laten slagen, be-
dankt en tot volgend jaar.

De zeilers in actie op de Westeinderplassen. Foto: Jan Jongkind

Eredivisie Zeilen 

Team van Almere-Centraal 
winnaar in Aalsmeer
Aalsmeer - De Westeinder Water 
Week opende op donderdag 29 juni 
met een grote opkomst jeugdige en-
thousiastelingen van de Aalsmeer-
se en Kudelstaartse basisscholen. 
Zij bouwden op het Surfeiland een 
schaalmodel van een Aalsmeerse 
grundel en zeilden in de Optimistjes 
on Tour binnendijks als eerste ken-
nismaking met de watersport. Van-
af vrijdag kwamen de al ervaren zei-
lers op het water van de Grote Poel 
tijdens de Aalsmeerse serie van het 
Eredivisie Zeilen circuit, de lande-
lijke competitie tussen achttien bij 
het Watersportverbond aangesloten 
verenigingen. Er werd gevaren in 
zes boten van de snelle J70-klasse. 
De J70 wordt op de voor-de-windse 
rakken met een gennaker gezeild. 
Dit bolle voorzeil vraagt om de no-
dige behendigheid van de beman-
ning. Over de drie dagen werd een 
straf schema aangehouden en kon-
den er 45 races worden verzeild. 

Goed zeilweer
De weersvoorspellingen met veel 
regen waren somberder dan de uit-
eindelijke zeilomstandigheden. Al-
le dagen gaven goed zeilweer met 

vaak veel wind en veranderlijke vla-
gen. Uiteindelijk brak op zondag de 
zon door en was het langs het Sur-
feiland een kleurrijke aanblik met 
de racende J70’s, de gele zeiltjes 
van de Optimisten en de kleurrijke 
surfplanken die met de Oude Deu-
ren Cup aan de start kwamen. Op-
merkelijk was de felle onderlinge 
competitie tussen de teams, de ver-
schillen op de finish tussen de eer-
ste en de laatste boot waren soms 
secondenwerk. Op de vrijdag kwam 
het team van Giesbeek opmerkelijk 
sterk naar voren met een serie van 
1, 1, 1, 2 en 1. Maar het team van 
Almere-Centraal liet op zaterdag 
zien dat zij niet voor niets de kam-
pioen van 2016 zijn en scoorde vijf 
zeges op rij. Met goede klasserin-
gen op zondag stelde Almere-Cen-
traal de eindzege veilig, voor Gies-
beek en Uitdam, die de tweede dag 
behoorlijk in het klassement was 
opgeklommen met vier overwinnin-
gen en blij was met de derde plaats. 
Giesbiek was heel tevreden met het 
behalen van het zilver. Het West-
einder Zeilteam kon zich in de top-
groep nog niet meten, alhoewel er 
in totaal toch drie derde, vier tweede 

Foto: www.kicksfotos.nl. Wethouder Kluis met de zeilers van de drie teams, die goud, zilver en brons hebben b
ehaald op de Westeinderplassen.

races aan te sluiten. “De teams zijn 
naar elkaar toegegroeid en het gaat 
vaak om een metertje, een paar se-
conden.” 

Koppositie overgenomen
Wat opviel verder was dat de op-
mars van Scheveningen enigszins 
tot een halt is gekomen. Het team 
wist niet bij de top vijf te eindigen. 
Groningen pakte plek vier en Den 
Haag werd vijfde. Grote verliezer 
is de Braassem die met 57 punten 
een score heeft neergezet die bij-
na 20 punten slechter is dan de vo-
rige speelronde. Met het resultaat 
na deze tweede speelronde neemt 
Almere Centraal ook de koppositie 
over van Scheveningen in de strijd 
om de Landstitel in 2017. 

Minuut stilte
Helaas had de zondag naast de zon 
ook haar schaduwkant, in het bij-
zonder voor het deelnemende team 
van de Watersportvereniging Bres-
kens. Bij een andere zeilrace voor 
de Belgische kust sloeg het jacht 
Capella om. Twee mensen verdron-
ken en één bemanningslid, die vorig 
jaar nog deelnemer was aan Eredi-
visie Zeilen, wordt vermist. Uit res-
pect werd er ‘s ochtends 1 minuut 
stilte gehouden en voeren de teams 
met een zwart spinakerlint in de 
achterstag. Ook de prijsuitreiking 
werd sober gehouden. De prijzen 
(watertorentjes) zijn aan het ein-
de van de zondagmiddag uitgereikt 
door wethouder Jop Kluis.
De races worden van 28 tot 30 ju-
li in Scheveningen vervolgd en tot 
slot naar Veere in Zeeland, waar de 
wedstrijden van 1 tot en met 3 sep-
tember plaatsvinden. De top drie 
van de Eredivisie plaatst zich voor 
de Sailing Champions League in 
2018.
Zie www.westeinderwaterweek.nl 
en www.eredivisiezeilen.nl voor ge-
detailleerde informatie en talloze 
actie-foto’s. 
Theo van Mierlo

en op zondag ook een eerste plaats 
werd behaald. De beide Aalsmeerse 
watersportverenigingen WV Nieu-
we Meer en WV Aalsmeer hebben 
dit voorjaar twee MaxFun’s aange-
schaft, een boot die vergelijkbaar 
maar iets gedateerder is dan de J70, 
om te trainen en volgens de gebr. 
Van Werkhoven is dat nog erg kort 
om bij het inmiddels hoge niveau 
(“overal wordt intensief getraind”) 
van het Eredivisie Zeilen over alle 

Handboogschieten
Clinic Scarabee bij Target
Kudelstaart - Vrijdagavond 23 juni 
werd er bij handboogvereniging Tar-
get op sportpark Calslagen een cli-
nic georganiseerd voor de vrijwilli-
gers van volleybalvereniging Scara-
bee uit Ter Aar. Ieder jaar gaan de 
vrijwilligers van deze vereniging, bij 
wijze van dank voor de inzet van het 
afgelopen jaar, gezamenlijk een leu-
ke activiteit ondernemen. Na het 
bowlen, het paintball en het Jeu de 
Boules stond het handboogschie-
ten voor dit jaar op het program-
ma. HBV Target heeft een vastom-
lijnd concept met een stukje uitleg 
over de handboogsport en haar ver-
schillende disciplines en vervolgens 
een demonstratie van de verschil-
lende bogen. Daarna wordt bepaald 
wat het dominante oog is van iedere 
deelnemer zodat de handboogtrai-
ners kunnen bepalen of er met een 

linkse of met een rechtse boog zal 
worden geschoten. Na een ruime 
oefentijd is het tijd voor een onder-
linge wedstrijd waarbij in sommige 
gevallen behoorlijk fanatiek wordt 
geschoten. De uiteindelijke winnaar 
bij de dames en bij de heren wordt 
beloond met een ludieke prijs. Ui-
teraard is er tussen de verschillende 
onderdelen gelegenheid voor een 
hapje en een drankje. Deze clinics 
duren ongeveer 3 tot 4 uur en wor-
den gegeven aan groepen van mi-
nimaal 20 tot maximaal 40 deelne-
mers. Alle informatie over deze cli-
nics is te vinden op de site van HBV 
Target: www.hbvtarget.nl. De groep 
vrijwilligers van Scarabee vertrok 
rond 23.00 uur met overwegend po-
sitieve reacties; men had een leuke 
avond gehad met de Kudelstaartse 
handboogschutters.

UWTC-handbikers Jetze en 
Tim winnen wereldbeker
Aalsmeer - Tim de Vries uit Vinke-
veen en Jetze Plat uit Vrouwenak-
ker hebben beide in de voorgaande 
wereldbeker wedstrijden laten zien 
dat ze sterk zijn. Jetze stond ruim 
aan de leiding met vier keer winst 
(in H4-klasse) en ook Tim mocht 
in de leiderstrui starten met drie 
maal winst en één keer een twee-
de plaats (in H5-klasse). Afgelopen 
weekend werd de laatste wereldbe-
ker wedstrijd verreden in Emmen. 
Op vrijdag voegden beide mannen 

Postduivenvereniging de Telegraaf
Leo v/d Sluis wint vlucht 
vanuit Asse-Zellik
Aalsmeer - Vanwege de slech-
te weersverwachtingen werd er op 
vrijdagavond ingemand voor een 
vlucht vanuit het Franse Peron-
ne en kregen de jonge duiven een 
week rust. Ook op zondag bleken de 
weergoden slecht gezind, zware be-
wolking en regen in Frankrijk dwon-
gen de begeleiders naar een korte-
re afstand te gaan, en kwamen uit-
eindelijk in het Belgische Asse-Zel-
lik uit. Daar konden de duiven om 
14.50 uur in vrijheid gesteld wor-
den en konden de duiven starten 
aan de tocht van gemiddeld 157 ki-
lometer. Nu gebeurt het weleens, 
dat twee dingen samenvallen, toe-
val of niet, maar Leo v.d. Sluis vier-
de zijn verjaardag en kon zijn duiven 
niet thuis zien komen. Dus een dui-
venmaat, die hem de kneepjes van 
de duivensport geleerd heeft en zelf 
geen duiven meer kan houden en 
zijn helpende hand is, was bereid de 
duiven op te wachten. Om 16.53.24 
uur landde de 16-804 van Leo op 
het hok en deze duif wist met een 
gemiddelde snelheid van 1267,694 

meter per minuut de eerstee prijs te 
winnen en een Teletekst vermelding 
op SBS pagina 861. Een mooi ver-
jaardagscadeau toch! En Wim Könst 
straalde van oor tot oor dat het zo 
moest lopen. Aad van Belzen uit Ku-
delstaart werd tweede en John van 
Duren uit Amstelveen derre. De uit-
slag van de vlucht Asse-Zellik met 
230 duiven en 16 deelnemers:
1. L. v.d. Sluis Uithoorn
2. A.J. van Belzen Kudelstaart
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
5. Comb. baas & Berg De Kwakel
6. Darek Jachowski Mijdrecht
7. J. Vijfhuizen De Kwakel
8. C. van Vliet Kudelstaart
9. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
10. A. v.d. Wie Aalsmeer
11. Comb. van Ackooy Hoofddorp
12. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
13. W. Wijfje De Kwakel
14. E. Wiersma Aalsmeer
15. Tim Rewijk De Kwakel
16. J.A. van Dijk Aalsmeer

Tennisvereniging houdt open dag
Kennis maken met TVK
Kudelstaart - Tennisvereniging Ku-
delstaart houdt zaterdag 15 juli een 
open dag op haar complex aan de 
Bilderdammerweg 1231. Jong en 
oud is van harte welkom vanaf 10.00 
uur op het tennispark. Voor alle ten-
nissers, of je nu net begint of al een 
tijdje meedraait, worden er twee 
tennisclinics georganiseerd. Start 
respectievelijk om 10.30 uur en om 
12.30 uur. Tussen de clinics in, kan 
er de hele dag vrij gespeeld wor-
den. De vereniging heeft rackets op 
voorraad, dus iedereen kan mee-
doen. Voor de allerkleinsten, die lie-
ver ravotten, is er een springkussen 
aanwezig! 
TVK kenmerkt zich door haar recre-

atieve karakter. Dankzij de vele vrij-
willigers en sponsoren worden elk 
jaar leuke, sportieve activiteiten ge-
organiseerd voor jong en oud. Niet 
voor niets dat TVK haar contributie 
zeer aantrekkelijk kan houden. Ster-
ker nog: TVK kent de laagste contri-
butie van de omtrek en biedt deze 
zomer ook weer de mogelijkheid om 
zomerlid te worden, waarmee ge-
durende de vakantiemaanden bui-
ten gesport kan worden. Nieuws-
gierig? Kom langs op 15 juli. Laat 
wel even weten dat je komt en met 
hoeveel personen via recreatie@tv-
kudelstaart.nl. Meer informatie is te 
vinden op de website www.tvku-
delstaart.nl.

Atletiek
Woensdag AVA Baanloop
Aalsmeer - Woensdagavond 12 ju-
li kan iedereen weer meedoen met 
de recreatieve baanloop bij Atletiek 
Vereniging Aalsmeer aan de Sport-
laan 43a. Belangstellende hardlo-
pers/sters kunnen kiezen uit de af-
standen 1, 3 of 5 kilometer. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en de deelnemers lopen zeven 
en een halve ronde (3 kilometer) 
of twaalf en een halve ronde (5 ki-
lometer) of speciaal voor de pupil-
len twee en halve ronde (1 kilome-

ter). Deelname kost drie euro voor 
niet-leden van AVA. Clubleden mo-
gen gratis meedoen en inschrijven 
kan tot 15 minuten voor aanvang in 
de kantine. Er wordt gelopen met 
een Ipico-loopchip die aan de deel-
nemers wordt uitgeleend. Kleed-
kamers met douches zijn beschik-
baar. Na afloop ontvangen de mees-
te deelnemers een prachtige plant. 
Ook supporters zijn van harte wel-
kom. Voor verdere informatie: www.
avaalsmeer.nl

Klussen voor 
nieuw clubhuis

Aalsmeer - Voor de laatste keer 
is er gekaart door buurtvereniging 
Hornmeer aan de Roerdomplaan. 
De zomerstop gaat nu in en van-
af het volgende seizoen wordt het 
clubhuis aan de Dreef het nieuwe 
onderkomen. Er wordt momenteel 
druk gewerkt om het clubhuis voor 
het nieuwe kaartseizoen opgeknapt 
te hebben. Het nieuwe seizoen be-
gint met een barbecue op zaterdag 5 
augustus en de eerste kaartavond is 
op 17 augustus. Het koppelkaarten 
op vrijdag 30 juni is gewonnen door 
Miep Wolf en Pia Hansen met 5300 
punten. Op twee Joop Biesheuvel en 
Paul Schouten met 5033 punten. En 
op drie Frits de Jong en Chris van 
Wijhe met 5000 punten. De poedel-
prijs was voor Ben Johannessen en 
Siem Burgers met 3938 punten.

Winst Gerard en 
Marry op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Ook tijdens 
de vakantie wordt er gekaart. Nieu-
we jokeraars en klaverjassers zijn 
van harte welkom. Op donderdag 29 
juni is het jokeren gewonnen door 
Gerard de Wit met 122 punten. Op 
twee is Bets Teunen geëindigd met 
203 punten en op drie Trudy Knol 
met 345 punten. Bij het klaverjas-

weer een zege toe aan hun ere-
lijst door de tijdrit te winnen. Jet-
ze legde de 17.2 kilometer tegen de 
klok af in 24:05.80 en een gemid-
delde snelheid van 42.83 kilome-
ter per uur. Menig valide wielren-
ner zal zijn tanden stuk bijten op 
deze snelheid! Jetze was tevens de 
snelste handbiker van de dag. Tim 
won in een tijd van 24:51.32. Op za-
terdag stond voor beide mannen 
de wegwedstrijd op het program-
ma en Tim pakte solo de overwin-
ning, hij had op de streep een voor-
sprong van meer dan 3 minuten op-
gebouwd. En ook Jetze pakte in een 
zwaarbevochten wedstrijd de winst. 
Beide mannen behaalden dit week-
end een dubbele overwinning en de 
eindzege van de Worldcup! Wat een 
geweldige prestaties van deze twee 
UWTC leden.

sen was deze weekMarry Akse met 
5792 punten de beste, gevolgd door 
Piet van As met 5450 punten en Gu-
da Kluinhaar met 5204 punten. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
Tel. 0297 340776
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BMX categorie Boys 9
UWTC-er Brad Jongkind 
Nederlands kampioen
Aalsmeer - Zondag 2 juli is Brad 
Jongkind Nederlands Kampioen 
BMX geworden bij de categorie 
Boys 9! Wat een fantastische pres-
tatie van dit talent uit Aalsmeer. Af-
gelopen zondag waren het super-
profs als Niek Kiemann en Laura 
Smulders die bij FC Unitas in Assen 
in de oudere categorieën wonnen!
Brad is al enkele jaren een fana-
tiek BMX-er en liet al in de regio-
nale wedstrijden zien enorm goed 
te kunnen fietscrossen met deze 
rood-wit-blauwe trui en beker als 
beloning. Andere prestaties van de 
UWTC: Roberto Blom, tweede bij 
de cruisers 17-24 jaar. Gino Soede 
werd derde bij de boys 7 jaar. En tot 
slot Kevin Boomkens derde bij de 
boys 16 jaar, een heel zware cate-
gorie. Er waren nog meer UWTC-ers 
die in een finale reden maar dan net 
niet bij de eerste drie. Ook zij alle-
maal gefeliciteerd en de UWTC is 
trots op deze kanjers en de ande-
re deelnemers.

NK in Uithoorn
Voor de club was het allergrootste 

nieuws dat UWTC de NK in 2018 
mag gaan organiseren. Dat heeft de 
KNWU bekend gemaakt. Uiteraard 
is dit de kers op de taart voor het 
harde werk aan de mooiste BMX 
baan van West die wordt gebouwd 
in Uithoorn bij sportpark Rand-
hoorn, naast de Legmeervogels. Het 
bestuur is heel trots en beloofd bij 
deze er over een jaar een fantas-
tisch feest van te gaan maken!

Taart en (kinder)champagne
Thamen Honkbal pupillen 
zomerkampioen 2e klasse 
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
1 juli moesten de Honkbal Pupil-
len van Thamen op bezoek bij On-
ze Gezellen te Haarlem. Na het sei-
zoen 2016 moest een aantal spe-
lers de stap maken naar de volgen-
de leeftijdscategorie en stroomden 
er een paar nieuwe spelers in. Mis-
schien wel tegen alle verwachtin-
gen in pakte dit prima uit. De jon-
gens waren alleen vroeg in het sei-
zoen tegen een nederlaag aangelo-
pen en verder ging het team steeds 
beter draaien. En ook in de kampi-
oenswedstrijd wisten sommige spe-
lers weer te verrassen. De pitching 
van Jeremi en Bram was meer dan 
prima, mede ook omdat de jon-
gens van Onze Gezellen heel gretig 

aan slag stonden. In het veld wer-
den nullen gemaakt en Anco maak-
te zelfs twee belangrijke vangbal-
len. Callum, die ook pas is begon-
nen, wist de bal eveneens drie keer 
het veld in te brengen. Honkslagen 
waren er van Quinto en Arend. Aan 
de uitslag is het niet te zien, maar 
de wedstrijd was toch nog heel lang 
spannend. Na anderhalf uur was de 
stand 1-12 in het voordeel van Tha-
men. De spelers en coaches kon-
den daarna aan de taart en de (kin-
der)champagne! Komend weekend 
staat de laatste speelronde op het 
programma en gaan de Thamen Pu-
pillen op bezoek bij Hoofddorp. Van-
af 15 juli volgt dan een nieuwe inde-
ling en een nieuw speelschema.

Sportief trainingsweekend 
voor voetballers RKDES
Kudelstaart - Vrijdag 30 juni om 
18.00 uur vertrokken de JO10 tot en 
met JO13 van RKDES per bus vanaf 
de parkeerplaats aan de Wim Kand-
reef richting Doornspijk om daar 

een trainingsweekend door te bren-
gen. De groep bestond uit 49 kin-
deren en 9 begeleiders. Naar ruim 
een uur rijden werd de plaats van 
bestemming bereikt. Eerst natuur-

lijk de kamers inrichten en dan de 
buurt verkennen. Er werd gelijk be-
gonnen aan het bouwen van prach-
tige hutten. Ook stond er nog een 
avondspel, het dierengeluidenspel, 
op het programma. De hond was zo 
goed, het leek wel een echte hond! 
Daarna naar bed en keten maar. Het 
bleef nog lang onrustig in de slaap-
zalen. De zaterdag werd begonnen 
met een twee uur durende training 

in het zand in de duinen. Toen lun-
chen, even vrije tijd en om 14.00 uur 
werd er begonnen met het mid-
dagprogramma. De voetbalschoe-
nen mochten weer aan voor een 
mix-toernooi. De dag werd afgeslo-
ten met levend Stratego. Ook had 
een aantal kinderen nog een klei-
ne ‘straftraining’, voordat er gesla-
pen ging worden. Deze extra trai-
ning heeft gewerkt, want de twee-
de nacht is heel rustig verlopen. 
De zondag werd begonnen met de 
sterkste pupil. De kinderen werk-
ten een programma van zeven on-
derdelen af en kregen daar punten 
voor. Voor ieder kind zat er wel een 
onderdeel tussen waar hij in kon 
uitblinken. Het weekend werd afge-
sloten met een lunch die tot een ie-
ders verrassing niet uit boterham-
men bleek te bestaan, maar uit pa-
tat met een kroket of frikadel. Om 
13.30 uur druppelden de eerste ou-
ders binnen om de vermoeide, maar 
voldane kinderen op te halen van 
een geweldig trainingsweekend. De 
organisatie en begeleiders worden 
bedankt voor dit top-weekend!

Leuke activiteiten tijdens 
zwem4daagse Oosterbad
Aalsmeer - Vorige week is in het 
Oosterbad de jaarlijkse zwem-
4daagse gehouden. Naast banen 
zwemmen worden alle avonden 
leuke activiteiten gehouden waar-
mee leuke prijzen te winnen zijn. 
Op woensdag 28 juni presenteer-
de het natuurbad aan de Mr. Jac. 
Takkade plankhangen. Bij de meis-
jes ging de hoogste eer naar Fen-
na Wijnberg, die maar liefst 1 mi-
nuut en 10 seconden bleef hangen. 
Bij de jongens wist Daan Markman 
met succes zijn titel van vorig jaar 
te behouden met liefst 3 minuten en 
19 seconde. Aan het boegsprietlo-
pen op vrijdag 30 juni namen een 
groot aantal zwemmers deel. Bij de 
jongens was de grootste beker voor 
Raven, die 8.10 meter aflegde, bij de 
meisjes wist Joyce het langst stand 
te houden, 8 meter, en bij de vrou-
wen was Esther van Weerdenburg 
met 8.15 meter ruim de beste. 

Familie-estafette
Volgende week wacht alweer de 
volgende activiteit. Op zaterdag 15 

juli is de jaarlijkse familie-estafet-
te. Drie familieleden en een buiten-
staander nemen het op tegen ande-
re zwemteams en strijden om de titel 
‘snelste familie van Aalsmeer’. Deze 
maand juli volgt ook nog de zwem-
loop voor de jeugd in samenwerking 
van Oceanus. Kijk voor meer infor-
matie op www.oosterbad.nl of volg 
het natuurbad op facebook.

Poeloversteek was een 
geweldige happening!
Aalsmeer - De zwemoversteek van 
de Westeinderplassen van Leimui-
den naar Aalsmeer op woensdag 
28 juni was weer een groot succes. 
Niet alleen door de 28 deelnemers 
die de hele oversteek van 6,3 kilo-
meter zwemmend aflegden, maar 
ook door de andere drie afstanden 
en daardoor de vele Oceanus deel-
nemers die tijdens deze poelover-
steek hun eigen prestatie hebben 
neergezet. 16 Zwemmers kozen dit 
jaar voor de halve afstand, de 3 kilo-
meter, en ruim 40 jongere wedstrijd-
zwemmers gingen voor een 375 me-
ter of 750 meter. Iedereen had na af-
loop de kick dat hij of zij de beoog-
de afstand gehaald had en het in-
spireert velen om in 2018 weer in te 
schrijven en te gaan trainen voor de 
volgende uitdaging, misschien zelfs 
voor de gehele 6,3 kilometer.

Menno en Samantha het snelst
Ondanks dat de Poeloversteek geen 
wedstrijd is, worden er wel tijden 
opgenomen. Of je de prestatie voor 
het eerst neerzet of al voor de vijf-
de keer, de sporter wil weten hoe-
lang hij of zij er over gedaan heeft. 
De snelste man op de 6,3 kilometer 
was Menno Koolhaas met een tijd 
van 1 uur 21 minuten 7 seconde en 
de snelste vrouw was Samantha van 
Vuren, die de 6,3 kilometer afleg-
de in 1 uur 33 minuten 38 seconde. 
Op de 3 kilometer waren het Dennis 
Reijnders in 50 minuten en 59 se-
conde en Olivia Schalekamp in 55 
minuten en 59 seconde die als eer-

ste over de streep kwamen. Bij de 
750 meter was Yoni Joore de eerste 
man en Danique Pannekoek de eer-
ste dame. Bij de 350 meter was Pi-
pa Achterberg de snelste dame in 
14 minuten en 38 seconde en Ro-
bert Lima de snelste heer met een 
tijd van 14 minuten en 57 seconde. 

Oversteek in 1948
Heel leuk was het dat de eerste 
vrouw die ooit de poel zwemmend 
over gestoken is, zowel bij de start 
als de finish, aanwezig was. Lien 
Baarsen zwom in 1948 als 18-jarige 
de Westeinderplassen over als trai-
ning voor een kanaaloversteek. 
Deze poeloversteek kan alleen ge-
organiseerd worden door de inzet 
van organisatie en vrijwilligers en zij 
stonden onder leiding van Frans van 
Heteren. Daarnaast natuurlijk alle 
sponsors die dit evenement hebben 
ondersteund. Het was een geweldi-
ge happening!

Ruitervereniging Funny Horse
Elisa en Melissa nieuwe 
clubkampioenen!
Aalsmeer - Het was zondag 2 ju-
li weer een drukte van jewelste op 
manege Funny Horse. Zoals elk jaar 
werd het seizoen afgesloten met de 
clubkampioenschappen, een eve-
nement voor alle manege kinde-
ren en KNHS leden van vereniging 
PSV Funny Horse. De hele dag wa-
ren de Ruiterzolder en Djevy-J aan-
wezig, een snackwagen stond klaar 
en er was een gezellig terras inge-
richt, zodat toeschouwers zich pri-
ma konden vermaken.
Alle deelnemers reden een dres-
suurproef en waren in elf verschil-
lende rubrieken verdeeld. Aan het 
einde van de dag was er overkam-
pen voor de winnaars van de ru-
brieken B tot en met Z, gevolgd 
door een demonstratie Kur op Mu-
ziek van A kader lid en tevens lid 
van Funny Horse Zoe Kuintjes met 
haar paard GG Desperado. Een in-
spiratie voor alle kinderen! Tenslot-
te werd het publiek getrakteerd op 
een parade op muziek door 32 paar-
den en pony’s.
Rond 17.00 uur was de prijsuitrei-
king. Voor alle deelnemers was er 
een herinnering en voor de prijswin-
naars naast bekers en linten nog ex-
tra prijzen. Funny Horse kijkt terug 
op een heel geslaagd evenement en 
bedankt alle sponsoren en vrijwilli-
gers voor hun hulp. Kijk voor infor-
matie op www.funnyhorse.nl of like 
op Facebook 

Beginners
1. Charlie Noordman - Snuitje
Vaardigheid
1. Tara Valentijn - Simone
FHB
1. Dina Amkari - Simone
2. Yara Goezinne - Joepy
3. Senne Beukman - Marloes
Klasse B manege
1. Faye Bosse - Franciska
2. Isabella Rogmans - Casper
3. Joelle Hendriks - Sunny
Klasse L1 manege
1. Melissa Groeneweg - Rocky
2. Eva Vorster - It’s me
3. Kiri Blokker - Macho
4. Amy Moen - Macho
Klasse L2 manege
1. Suus Arendse - Quint
2. Kim Schindeler - Lucky
Klasse B KNHS
1. Britt de Hon - Okki
2. Kiki Abrahamy - Franciska
Klasse L pony’s KNHS
1. Milan Goezinne - It’s me
2. Feline van Feffen - Wicky
3. Joelle van Steijn - Bling
Klasse L paarden KNHS
1. Donna Hermans - Beaunini
2. Romy Katjee - Boss
Klasse M KNHS
1. Romy Stokkel - Roos
Klasse Z KNHS
1. Elisa Stroboer - Bling bling
Clubkampioen manege: Melissa 
Groeneweg 
Clubkmpioen KNHS: Elisa Stroboer 

Atletiek
Goed NK voor junioren 
van AV Aalsmeer
Aalsmeer - Atletiekvereniging 
Prins Hendrik in Vugt organiseer-
de afgelopen weekend van vrijdag 
30 juni tot en met zondag 2 juli het 
NK voor junioren. Op vrijdagavond 
moest vooral de buienradar in de 
gaten gehouden worden om te kij-
ken of de warming-up en de wed-
strijd droog zouden blijven. C-junio-
re Nienke van Dok liep bij de B-juni-
oren een 3000 meter. Het inloopveld 
was ondertussen veranderd in een 
modderpoel en doordat de wed-
strijd te laat startte, werd de race in 
de stromende regen gelopen. Nien-
ke was van plan zo lang mogelijk 
aansluiting te houden met de kop-
groep, maar na een zeer langzame 
eerste ronde ging het tempo zo fors 
omhoog dat dit niet lukte. Na een 
flinke eindsprint lukt het Nienke om 
als elfde te finishen in een tijd van 
10.39.20 minuten.
Op zaterdag 1 juli was het weer be-
ter en aan de start van de 1500 me-
ter verschenen A-junior Thijmen Al-
derden en B-juniore Inger van Dok. 
Scherp en alert lopend bleef In-
ger lange tijd bij de kopgroep, al 
was het flink aanpoten om het tem-
po te kunnen volgen. Met een flin-
ke eindsprint finishte Inger voor het 
eerst onder de 5 minuten in een tijd 
van 4:59,59 minuten. Helaas was zij 
1 seconde te langzaam om de fina-
le te halen. Thijmen beleefde zijn 
NK debuut in het jaar dat hij voor 
het eerst baanwedstrijden loopt. Als 
28ste stond hij op de plaatsings-
lijst, maar daarvan was hij niet on-
der de indruk. In een race met veel 
duw en trekwerk verbeterde hij zijn 
persoonlijke record tot 4:17,14 minu-
ten en hij bemachtigde met deze tijd 
als achtste loper een plaats in de fi-

nale op zondag. In de finale wist hij 
zijn tijd niet aan te scherpen en hij 
finishte als twaalfde in 4:28,57 mi-
nuten.
Zondag 3 juli betekende vroeg op-
staan voor A-junior Corné Timmer 
vanwege de start om 10.00 uur van 
de 5000 meter, zijn laatste deelna-
me aan het NK junioren. Corné is 
een liefhebber van regen tijdens zijn 
wedstrijden en zijn verzoek is ver-
hoord. Onder druilerige omstandig-
heden werd er traag gestart en Cor-
né nam het initiatief om het tempo 
flink op te voeren en het veld zo uit 
elkaar te trekken. In een verder goe-
de wedstrijd waarbij de rondetijden 
niet te veel opliepen, finishte Cor-
né als zesde, waarbij het gat met de 
nummer 1 dit jaar een stuk minder 
groot was dan de afgelopen jaren. 
Met een tijd van 15:43,59 minuten 
bleef Corné net boven zijn persoon-
lijke record steken. Over twee we-
ken komt Corné uit op zijn favoriete 
10.000 meter tijdens het NK Senio-
ren in Utrecht.

Thijmen Alderden (startnummer 
574). Foto: Erik Witpeerd

Open dag voor 
voetbaljeugd

Kudelstaart - Zaterdag 8 juli houdt 
RKDES een open dag voor de voet-
baljeugd op het sportcomplex aan 
de Wim Kandreef. Vanaf 13.00 uur 
zijn jongens en meiden geboren in 

2003 en 2004 van harte welkom. Kan 
je aanstaande zaterdag niet, kom 
dan eind augustus of begin septem-
ber een keer kijken of meetrainen 
met de JO-14/15 op woensdag en/of 
vrijdag van 18.45 tot 20.00 uur. Deze 
goeie trainingen staan onder leiding 
van de bezielende leiding van Kevin 
Bruine de Bruin. Interesse? Kijk dan 
op www.rkdes.com.

Oceanus Triathlon
Super resultaat damesteam 
in eerste divisie
Aalsmeer - Het damesteam van 
Oceanus, bestaande uit Eva Jans-
sen, Anika Fangman, Diana Gor-
ter en Mariska Visser, heeft op de 
Olympische afstand in Stiens een 
knappe tweede plaats behaald. 
Hierdoor zijn de dames nu geste-
gen naar de vierde plaats in het al-
gemeen klassement. Over twee we-
ken volgt de één na laatste wed-
strijd in Rotterdam. Leuk detail is 
dat ze als team kunnen promove-
ren naar de Ere-divisie, aangezien 
de andere teams al een afvaardi-
ging in die divisie hebben! Triathlon 
ook iets voor jou/u? Kom gerust een 
keer meetrainen. Kijk voor meer in-
formatie op www.triathlonaalsmeer.
nl of kom op dinsdag eens langs om 
18.00 uur in zwembad De Waterlelie 
aan de Dreef.

Addy wint op 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 12 juli van-

af 14.00 uur in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Het kaarten op 28 
juni is gewonnen door Addy Hofman 
met 5139 punten, gevolgd door Wil 
ter Horst met 5087 punten, Rita Pan-
nekoek met 4962 punten en Wim 
Spring in’t Veld met 4946 punten.



Tour de France door de 
ogen van Dick en Janna
Aalsmeer - Net als vorig jaar 
zitten Dick Kuin en Janna van 
Zon weer voor de buis gekluis-
terd voor de Tour de France. Dick 
doet zelf aan wielrennen, het is 
zo’n beetje zijn grootste hobby, 
en vindt het machtig mooi om de 
‘mannen’ aan het werk te zien. 
Dick maakt regelmatig zelf (lan-
ge) tochten op zijn wielrenners-
fiets. Janna van Zon fietst wan-
neer ze ergens heen moet of 

gaat. Op een ‘gewone’ fiets en in 
haar eigen tempo. Janna is hele-
maal weg van de Tour de France 
vanwege de prestaties, die de 
renners dagelijks leveren. Vol 
bewondering en graag in stilte 
en alleen kijkt zij naar het spek-
takel. Voor de Nieuwe Meerbode 
maken beiden, net als vorig jaar, 
weer een verslag van hun Tour-
ervaringen. Van iedere etappe 
een verhaal. Veel leesplezier!

PLoeg Sky oppermachtig
Aalsmeer - Wat een begin van de 
Tour 2017. Vier Sky renners bij de 
eerste tien, dat belooft wat voor de 
komende weken. Terwijl het er in 
het voorseizoen nog naar uit zag dat 
Chris Froome en zijn kompanen mo-
gelijk te kloppen waren, denken de 
renners er na deze eerste succes-
volle dag - de tijdrit - volslagen an-
ders over. Natuurlijk is de race nog 
lang niet gereden, maar een vierde 
zege op rij lijkt zeker niet ondank-
baar voor de doorschijnende renner. 
Naast vreugde voor Sky - de ploeg 
met het meeste geld - ook het dra-

ma. Het lijkt niet anders te kunnen 
in de Tour. De Spaanse renner Val-
verde betaalde een zeer hoge prijs 
voor zijn snelheid. Met meer dan 
vijftig kilometer per uur ging hij in 
een gevaarlijke bocht zo lelijk on-
deruit dat hij met een gebroken 
knieschijf per ambulance werd af-
gevoerd. Wat een aderlating voor 
kopman Quintana, gezien als de 
grootste concurrent van Froome. Hij 
moet nu zijn meesterknecht missen. 
De spanning is na deze eerste dag 
al te snijden. 
Janna

Regen is de scherprechter
Aalsmeer - Op de tweede dag van 
de Tour wordt de eerste etappe ver-
reden, met kansen voor de sprin-
ters. Maar voor zij bij de finish zijn 
moet er 203 kilometer worden ver-
reden, waarvan de meeste in de re-
gen en wind van opzij. Volgens de 
Belgische commentatoren is de eer-
ste etappe altijd de gevaarlijkste van 
de Tour. Terwijl er gisteren veel meer 
renners gevallen zijn dan oorspron-
kelijk werd aangegeven. De Frans-
man Gallopin heeft aan zijn val een 
soort olifantspoot overgehouden die 

niet eens meer past in een laars van 
een reus, laat staan in een wieler-
schoentje. Maar wielrenners zijn 
de grootste bikkels op aarde en er 
wordt gereden. Het werd een dag 
om met samengeknepen billen naar 
te kijken. De regen is net als giste-
ren de scherprechter van deze dag 
die zelfs Froome en bijna zijn he-
le team onderuit weet te halen. De 
emotie van Kittel na zijn formidabele 
sprint overwinning toont de schoon-
heid van de wielersport. 
Janna

Slowaak Sagan wint sprint
Aalsmeer - De renners komen op 
de derde dag van de Tour droog aan 
bij de grens waar de bakermat van 
de Tour ligt: Frankrijk! Gedurende 
de dag laat de boomlange Duitser 
Nils Pollit zien hoe sterk hij is. Eén 
dij van hem overstijgt met gemak de 
omvang van de ideale wespentaille, 
wat een kracht zit er in die benen! 
Maar in de klim met een stijgings-
percentage van 9.3% moet hij het af-
leggen tegen de vederlichte 24 jari-
ge Fransman Lilian Calmejane, een 
renner om in de gaten te houden. 
Toch zal ook hij uiteindelijk worden 
ingehaald door het peloton nadat 

eerst de Vlaming Thomas de Gendt 
als een bulldozer het peloton verlaat. 
De samenwerking leidt echter niet 
tot het gewenste resultaat. Zij ver-
dwijnen roemloos in de achterhoe-
de. De kanshebbers voor de eind-
sprint proberen zich met een vaart 
van 80 kilometer per uur en twee te 
nemen haarspeldbochten te positio-
neren. Dat de Slowaak Peter Sagan 
deze sprint wint grenst aan het on-
mogelijk. Zijn voet schiet uit de pe-
daal waardoor hij direct vier fiets-
lengtes achter ligt om uiteindelijk 
toch met een fietslengte te winnen. 
Janna 

TOUR DE FRANCE 2017

1E ETAPPE: 
3E ETAPPE: 2E ETAPPE: 

Grandioze start Goede zaken Kittel
Ware kampioenZaterdag 1 juli, 1e etappe

Individuele tijdrit Düsseldorf 14 km

Aalsmeer - Wat een grandioze 
start van de Tour had kunnenen 
moeten zijn is letterlijk en figuur-
lijk in het water gevallen. Jammer, 
want het is niet de beste renner 
die de gele trui morgen draagt, 
maar de renner die de mees-
te risico’s durfde te nemen. Niet 
dat ik Geraint Thomas de zege 
niet zou gunnen, maar het doet 
wel zeer dat de gevaarlijke out-
sider voor de eindzege, Valverde, 
ook risico’s neemt, maar onderuit 
gaat en de tour met een gebro-
ken knieschijf moet verlaten. Het 
is voor de Tour, maar zeker ook 
voor de kopman Quintana van de 
Movistar ploeg, een groot gemis. 

Verder viel het op dat er 2 ren-
ners van Lotto Jumbo in de zelf-
de bocht onderuitgingen. Volgens 
mij had het alles te maken met 
een slechte bandenkeuze, ik had 
onder deze omstandigheden ze-
ker geen ‘slicks’ omgelegd. Ove-
rigens, een zevende plaats voor 
Jos van Emden is misschien niet 
wat iedereen verwachtte, maar 
ook bij hem was de keuze van de 
banden doorslaggevend. De gro-
te winnaar van de dag is Chris 
Froome, hij heeft op zijn directe 
concurrenten voor de eindzege 
een groot aantal seconden voor-
sprong genomen en één van zijn 
plaaggeesten in vorige wedstrij-
den is al van het strijdtoneel ver-
dwenen.
Dick

Zondag 2 juli, 2e etappe
Düsseldorf - Luik 203,5 km

Aalsmeer - Ik weet uit eigen er-
varing wat het is om een hele dag 
in de regen te rijden. Ooit vertrok-
ken wij, de Fietsmannen, voor een 
rit naar Santiago de Compostela. 
De dag van vertrek en de daarop 
volgende twee dagen reden we in 
de regen, je wordt dat knap zat 
en het asfalt is spiegelglad. Ge-
lukkig was het bij de aankomst in 
Luik een beetje beter weer. Daar 
hebben de renners dan wel ruim 
200 kilometer voor af moeten leg-
gen en hebben er 4 man heel 
lang aan kop gereden. Een val-
partij dreigde even de boel te ver-
storen, maar alle betrokken ren-
ners konden verder. Eén kilome-

ter voor de meet worden de kop-
lopers bijgehaald en daar was het 
jagende peloton met de sprinters 
in de diverse treintjes, om de kop 
in te rekenen en de mannen met 
dikke dijen in een goede positie 
af te zetten. Uiteindelijk is het Kit-
tel die vandaag aan het langste 
eind trekt. Zijn ploeggenoot Sa-
batini had dat al door en juich-
te al voordat Kittel de meet pas-
seerde. Met het winnen van deze 
etappe doet Kittel goede zaken, 
want ook de groene trui komt om 
zijn schouders. In het gedrang 
van de sprinters deed Groenewe-
gen erg zijn best, maar hij eindig-
de als 5e. Niet slecht, maar ik ver-
wacht toch nog wel een etappe-
winst voor deze Dylan.
Dick

Maandag 3 juli, 3e etappe
Verviers – Longwy 212,5 km

Aalsmeer - Met het thuisland 
in het zicht zullen de Franse ren-
ners wel hun beste beentje wil-
len voorzetten, dacht ik giste-
ren nog. Op zich heb ik een beet-
je gelijk gekregen, want in de ge-
vormde kopgroep zaten wel een 
paar Fransen. Maar het was bij ie-
dereen wel duidelijk dat het toch 
een massasprint zou worden, on-
danks dat de eindstreep berg-
op was neergelegd. Tot mijn gro-
te verbazing is het dan toch een 
echte ‘all-round’ renner die de 
dagzege in de wacht sleept. On-

danks dat hij, bij het aanzetten 
van de eindsprint, met zijn rech-
ter voet uit de binding schiet, on-
middellijk de goede reactie heeft 
en in twee tellen weer vastzit. 
Hierin herken je de ware kampi-
oen, niet van de fiets vallen, maar 
onmiddellijk en koel reageren, in 
één woord: Prachtig. Oja, de naam 
van de winnaar is Peter Sagan, in 
het prachtige tricot van de we-
reldkampioen. Nu ik er over na-
denk komt Peter Sagan toch maar 
op mijn lijstje van potentiële eind-
winnaars. Over het tricot van on-
ze Nederlandse kampioen hoeven 
we het niet meer te hebben, toch?
Dick

Het Thijssepark in met IVN
Amstelland - De natuurgidsen van 
het IVN staan zondag 9 juli klaar 
om belangstellenden mee te ne-
men naar het mooiste park van Ne-
derland. Het Thijssepark verrast al-
tijd en ieder jaargetijde heeft zijn 
eigen charme. De gidsen vertellen 
over de rijkdom aan inheemse plan-
tensoorten en wat men kan leren 
van de strategieën van planten om 
zich te beschermen en wat planten 

doen om zich voort te kunnen plan-
ten en zich te verspreiden. Komt en 
verbaast u!
Verzamelen om 10.00 uur bij de 
hoofdingang van het Thijssepark 
ter hoogte van Prins Bernhardlaan 8 
in Amstelveen. De wandeling duurt 
circa 1,5 uur, is kosteloos en vooraf 
opgeven is niet nodig. Mocht u toch 
nog meer willen weten, bel of sms 
dan: 06- 25083910.

Foto: www.kicksfotos.nl

Feestelijke afsluiting Ik Toon maand
Eerste editie ‘Muziek aan 
de Oever’ groot succes
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 29 juni was daar, na maanden 
van voorbereiding door zowel Cul-
tuurpunt Aalsmeer als het project-
koor, orkest en solisten, dan ein-
delijk ‘Muziek aan de Oever’. Dit 
openluchtconcert werd georgani-
seerd ter afsluiting van de ‘Ik Toon’ 
maand en ter opening van de West-
einder Water Week. Het was de eer-
ste editie, maar het was een onge-
kend succes! 

Muzikale krachten gebundeld
De organisatie van Muziek aan de 
Oever lag in handen van Cultuur-
punt Aalsmeer. In het teken van de 
‘Ik Toon’ maand organiseerde het 
Cultuurpunt in juni allerlei activi-
teiten rondom de Aalsmeerse ama-
teurkunst. Onder andere muziek- en 
dansworkshops tijdens het Flower 
Festival en de Kunst in de Etalage 
route, waarbij in verschillende etala-
ges kunst van Aalsmeerse amateur-
kunstenaars te bewonderen was. Als 
afsluiter van de ‘Ik Toon maand’ was 
daar het muzikale openlucht con-
cert ‘Muziek aan de Oever’ op het 
Surfeiland. Voor dit concert werden 
de muzikale krachten uit Aalsmeer 

gebundeld. Muziekvereniging Flora, 
smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren, Aalsmeers Harmonie, Sursum 
Corda, ACOV, Caritas en vele ande-
re Aalsmeerse muzikanten verleen-
den donderdagavond, onder leiding 
van dirigent Martin van der Brugge, 
hun muziekkunsten voor dit spette-
rende concert.

Voorbereidingen
Al in maart begon het Cultuurpunt 
met de voorbereidingen voor Mu-
ziek aan de Oever. André Vulper-
horst, coördinator van de amateur-
kunst, wist verschillende (leden van) 
Aalsmeerse orkesten en koren te 
strikken om hun muzikale bijdrage 
te leveren aan het concert. Vervol-
gens was het zaak om het repertoi-
re te bepalen en om daar een zo va-
riërend mogelijk geheel van te cre-
eren. Zo kwamen onder andere ‘De 
Zee’ van Trijntje Oosterhuis, ‘Water-
loo’ van ABBA en ‘Exodus Song’ op 
het programma te staan.

Bijzondere gasten
En donderdagavond was het dan 
eindelijk zo ver. Het bleef nog even 
spannend of het event niet ‘in het 

water’ zou vallen, want tijdens de 
soundcheck viel er nog een flin-
ke regenbui. Maar de weergoden 
waren goed gezind, want het bleef 
droog en het werd lekker druk. Op 
het Surfeiland verzamelden zich in 
korte tijd zo’n 250 toeschouwers. 
Ook vanaf het water werd het con-
cert aanschouwd. Rond 20.00 uur 
heette André het publiek welkom en 
begon het concert. Het concert had 
ook twee bijzondere gastoptredens. 
Zo werd door leerlingen van het ba-
sisonderwijs het ‘Zeemansliedje’ 
van Herman van Veen gezongen en 
bracht Vrouwenensemble Davanti 
op speciale wijze - ze kwamen aan-
varen - hun bijdrage aan het con-
cert met ‘Gabriellas Sang’. En ook 
lieten solisten Anita van der Zon, 
Martijn Barnhoorn en Larissa Vul-
perhorst tussendoor en onder lei-

ding van het orkest van zich horen 
met de nummers ‘Als wij niets doen’ 
uit de musical Soldaat van Oranje 
en ‘Sunrise sunset’ uit de musical 
Fiddler on the Roof. 

Puur genieten
Er werd zo enthousiast gereageerd 
dat, na afloop van het laatste num-
mer, het publiek werd getrakteerd 
op een toegift en het laatste num-
mer nogmaals werd gespeeld. Ie-
dereen kon nog één keer losgaan 
op ‘Dancing Queen’ van ABBA. Met 
veel vreugde werd er op de avond 
gereageerd, zowel door het publiek 
en de organisatoren als door de 
deelnemende koor- en orkestleden. 
Zij vertelden te hebben genoten en 
met plezier te hebben meegedaan. 
Onder het toeziend oog van de wa-
tertoren was het puur genieten. 

Bijzondere expositie geopend
Grappige fantasiedieren 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Een bijzondere expo-
sitie presenteert de stichting Kunst 
en Cultuur momenteel in het Ou-
de Raadhuis. Kunstenaars van Het 
Atelier van Dagcentrum Florian-
de in Hoofddorp zijn neergestre-
ken in het tentoonstellingshuis in 
de Dorpsstraat. Er is tot en met 13 
augustus werk te bewonderen van 
maar liefst dertien kunstenaars, die 
elk op hun zeer eigen wijze unieke 
kunstwerken presenteren. De ex-
positie heeft de titel ‘Vreemde snui-

ters en rare vogels’ gekregen en de-
ze dekt de lading honderd procent. 
Er zijn allerlei dieren, waaronder vo-
gels, uilen, schapen en fantasie-
schepsels te bewonderen. De schil-
derijen en beelden vormen samen 
een heel toegankelijke en kleurrijke 
expositie waar menig bezoeker ze-
ker vrolijk van zal worden. Een gra-
tis kijkje nemen kan iedere donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Eigenbelang of landsbelang?
‘Julius Caesar’ in Bostheater
Amstelland - Deze zomer brengt 
Orkater in coproductie met Het Am-
sterdamse Bostheater in samenwer-
king met SSBA Shakespeares Juli-
us Caesar op toneel. In het open-
luchttheater van het Amsterdam-
se Bos delen de acteurs van Orka-
ter het podium met de blazers van 
K.O.Brass (bekend van Kyteman Or-
chestra). Een muzikale Shakespeare 
onder de sterren. Wanneer Julius 
Caesar de absolute macht in han-
den dreigt te krijgen wordt Brutus 
op de proef gesteld. Wat weegt hem 
zwaarder, zijn vriendschap met Cae-
sar of het voortbestaan van de de-
mocratie? Eigenbelang of landsbe-
lang? Shakespeare schreef een tra-
gedie die zich afspeelt in de ach-
terkamertjes van het Romeinse 
rijk waar het politieke spel op het 
scherpst van de snede wordt ge-
speeld. Jaloezie en geslepenheid 

komen in het gedrang met idealen 
en de noodzaak om democratische 
waarden te verdedigen; tegen elke 
prijs. Regisseur Michiel de Regt laat 
muziek, taal en beeld samensmel-
ten tot een voorstelling die haar-
fijn blootlegt hoe kleine mensen in 
staat zijn tot daden waarvan de ge-
volgen immens blijken. De première 
van ‘Julius Caesar’ is op 3 augustus. 
Te zien in het Amsterdamse Bosthe-
ater 25 juli tot en met 9 september. 
Julius Caesar wordt gemaakt door 
een groep jonge en energieke ma-
kers die in de afgelopen jaren hun 
sporen verdienden met eigen pro-
ducties en concerten en daar-
naast furore maakten bij vermaar-
de instellingen en orkesten. Regis-
seur Michiel de Regt valt op door 
zijn heldere en precieze vormtaal en 
heeft een reeks geslaagde regies op 
zijn naam staan.
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