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VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 
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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

De leukste banen in de regio!

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekDe laatste vacatures staan weer op onze vernieuwde site!

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 
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TOUR DE FRANCE 
2018

Route niet onder Aardbeienbrug door
Inschrijving Pramenrace: 
Nog zo’n 35 startplaatsen
Aalsmeer - Sinds tweeënhal-
ve week geleden de inschrij-
ving voor de Pramenrace open 

is gegaan, loopt het storm. De 
Aalsmeerse Pramenrace die op 
de tweede zaterdag in septem-

ber weer gevaren gaat worden, 
had aan het begin van dit jaar wat 
tegenslagen door het uittreden 
van enkele bestuursleden. Maar 
dit gaf het overgebleven bestuur 
extra motivatie om te gaan knal-
len in september. Uit soms onver-
wachte hoeken is hulp aangebo-
den en met een Juniorrace als ge-
nerale, weet SPIE dat ze voor op 
koers liggen voor 8 september. 
De veranderingen binnen het be-
stuur gaven de overgebleven be-
stuursleden ook de mogelijkheid 
om een paar aanpassingen in te 
voeren. Voor het inschrijven geldt 
dat dit nu geheel digitaal is, zo-
wel de betaling als het formulier. 
De route is ietwat aangepast. De 
Aardbeienbrug is op dit moment 
te laag en deze erin laten, zou al-
leen maar voor (te) veel kopzor-
gen zorgen... Ook het Palaver 
krijgt een andere invulling. Hoe, 
wat en waar maakt SPIE later be-
kend. Ook nieuw is het maxima-
le aantal te vergeven startplaat-
sen. Voordat iedereen zijn ei-
gen conclusie trekt, dit komt niet 

bij de gemeente vandaan, maar 
bij SPIE. Doordat er steeds meer 
nieuwe pramen en bokken bijko-
men, die ook nog eens langer dan 
de oudere pramen zijn, wordt de 
ruimte in de sloot naast de Pont-
weg beperkt. Op dit moment zijn 
er nog minder dan 35 startplaat-
sen te verkrijgen. Dus, de teams 
die nog niet inschreven zijn, 

maar er wel graag bij willen zijn: 
Schrijf je zo spoedig mogelijk in. 
De teams, die reeds ingeschreven 
staan, hebben al een bevestiging 
ontvangen van SPIE. De nieuwe 
inschrijvingen krijgen binnen 24 
uur een bevestiging. Deze nog 
niet ontvangen? Kijk dan even in 
je spambox of mail anders naar 
info@pramenrace.nl.

Nieuwe Meerbode
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Schipper met 
alcohol op

Amstelland - Op zondag 1 juli 
heeft de politie Haarlemmermeer 
een vaarsurveillance gehouden 
op de Ringvaart. Nabij Abbenes 
zagen de agenten rond negen 
uur in de avond een sloep met 
hoge snelheid varen. De 46-jarige 
schipper uit Aalsmeer is tot stop-
pen gemaand. Hij bleek onder in-
vloed van alcohol en blies twee 
keer teveel. Er is proces-verbaal 
opgemaakt.

Beeldbepalend monument op Uiterweg 
Project Aardbeienbrug: Renoveren, 
een replica of een bredere brug?
Aalsmeer - De Aardbeienbrug 
is op dit moment misschien wel 
het belangrijkste onderwerp van 
gesprek in Aalsmeer. Wat gaat 
er met dit monument gebeu-
ren? Bekend is natuurlijk dat de-
ze brug op de Uiterweg toe is 
aan een � inke renovatie- of on-
derhoudsbeurt. De brug is aan 
de onderzijde al verzwaard, om-
dat de veiligheid voor met na-
me het zwaardere verkeer te kun-
nen blijven garanderen. Voor het 
vaarverkeer van de Ringvaart 
naar de Westeinder is het wen-
nen dat de brug enkele tiental-
len centimeters lager is gewor-
den. Voor de kleine boten is het 
extra bukken voor de schipper en 
de passagiers, maar voor wat gro-
tere (werk)bootjes zit er niets an-
ders op dan om te varen. De lage-
re doorvaart heeft SPIE ook doen 
besluiten om de route van de Pra-
menrace dit jaar aan te passen 
en de deelnemers niet onder de 
Aardbeienbrug door te laten va-
ren. 

Vier varianten
Voorlopig blijft de verzwaring on-
der de brug, want voor dit jaar 
zijn geen werkzaamheden meer 
gepland. Wel zijn alle onderzoe-
ken naar de status en de moge-
lijkheden afgerond en hier zijn 
diverse varianten uitgekomen, 
waaronder ook een bredere mo-
derne brug. Het college van bur-

gemeester en wethouders gaat 
uiteindelijk een besluit nemen 
met welke variant (renoveren of 
vernieuwen) verder wordt ge-
gaan. Het woord is natuurlijk 
eerst aan de gemeenteraad en de 
fractieleden zijn afgelopen dins-
dag 3 juli geïnformeerd over de 
stand van zaken. Er zijn een vier-
tal varianten gepresenteerd. De 
eerste is renoveren en dit gaat 
zo’n 300.000 tot 400.000 euro 
kosten en in gedachte moet hier-
bij genomen worden dat vervan-
gen over tien tot vijftien jaar no-
dig is. Tweede variant is de Aard-
beienbrug vervangen in de vorm 
van een replica en hiervoor dient 
zo’n 500.000 euro uitgetrokken te 
worden. Derde variant is vervan-
gen voor een bredere brug zon-
der hamei (bovenbouw) en vier-
de variant is vervangen voor een 
bredere brug met hamei. Deze 
kosten komen op respectievelijk 
600.000 en 700.000 euro. De rela-
tief hoge kosten zijn met name te 
wijten aan de hoge uitvoerings-
kosten. 

Klankbordgroep
Voor het project Aardbeienbrug 
is overigens ook een klankbord-
groep opgericht. Ook de voor-
keur van de bewoners en gebrui-
kers telt natuurlijk mee voor de 
uiteindelijke keuze. Het college 
en de gemeenteraad weten dat er 
een breed gedragen wens is het 

beeld van een smalle brug met 
een (soortgelijke) bovenbouw te 
handhaven. De klankbordgroep 
heeft aangegeven de voorkeur te 
hebben voor het vervangen van 
dit gemeentelijke monument in 
de vorm van een replica. 

Beeldbepalend
Waar uiteindelijk voor gekozen 
wordt, is nog even afwachten. 
Gezien het kostenplaatje en het 
aangezicht (de brug is beeldbe-
palend voor de Buurt) is de keuze 
van de klankbordgroep en waar-
schijnlijk van vele inwoners ei-
genlijk al bepaald. Een bredere 
brug zal weliswaar voor een be-
tere doorstroming en meer over-
zicht zorgen, maar de Aardbeien-
brug zoals nu haalt wel de vaart 
uit deze weg, waarover regelma-
tig geklaagd wordt dat er behoor-
lijk hard gereden wordt. 

Praten in 2018, doen in 2019
Er zijn door medewerkers van de 
gemeente ook al verkende ge-
sprekken gevoerd met omwo-
nenden voor het neerleggen van 
een tijdelijke omleiding (nood-
brug) naast de huidige brug om 
de renovatie dan wel vernieu-
wing mogelijk te maken. Maar, 
zoals reeds vermeld, project 
Aardbeienbrug gaat dit jaar niet 
meer aangepakt worden. In 2018 
praten en 2019 doen! 
Door Jacqueline Kristelijn
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis prakti-
sche, 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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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. 

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en om 18.30u. met ds. P.J. 
den Hertog, gez. dienst met 
CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Viering met N. Kuiper. Zon-
dag in Karmelkerk om 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. klein 
koor en om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Roemeens-orthodoxe Paro-

chie. Elke zondag 9u. Utrenia 
en 10.30u. Heilige Liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk.

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

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

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag om 11u. Dienst o.l.v. 

parochianen m.m.v. dames- en 
herenkoor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dinsdag 
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met dhr. Pe-
ter-Harm Bos .

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

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

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. J.W. 
Ploeg en 18.30u. Dienst met 
ds. P.J. den Hertog in NGK. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u 

Dienst met ds. Hereman Heijn 
i.s.m. Ringgemeenten. Col-
lecte: Stichting Mala We Care. 
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. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. Frederikze uit Harderwijk. 
Organist: M. Noordam. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met dhr. E. Kramer uit 
Aalsmeer. Organist: Joh. v/d  
Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 

 Zondag 8 juli

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Zomerstop. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

Op woensdag 11 en dinsdag 17 juli
Budgettips en meer in 
het Financieel café
Aalsmeer - Kom je elke maand 
(net) tekort of zou je willen weten 
hoe je meer geld kunt overhou-
den? In het Financieel café wordt 
hulp gegeven voor het maken 
van een inkomsten en uitgaven 
overzicht. Ook kunnen inwoners 
hier terecht voor budgettips over 
hoe besparen op vaste lasten 
en huishoudelijke uitgaven. Wie 
weet levert dat nog geld op! Het 
Financieel café is eveneens het 
adres voor digitale hulp (gebruik 
Berichtenbox en DigiD), aanvraag 
kwijtschelding, formulieren, brie-
ven, vragen over toeslagen of an-
dere inkomensvoorzieningen of 
bellen met een instantie. De vrij-
willigers geven gratis informatie 
en advies op financieel gebied en 
privacy is gewaarborgd. Inwoners 
kunnen zonder afspraak bij het Fi-
nancieel café binnenlopen elke 

tweede woensdag van de maand 
van 9.30 tot 11.30 uur in de Zijd-
straat 53 (naast de Binding). Het 
eerstvolgende Financieel café is 
op 11 juli. En elke derde dinsdag 
van de maand zijn de vrijwilligers 
in Kudelstaart, van 12.30 tot 14.30 
uur in Place2Bieb aan de Graaf 
Willemlaan 1. Het eerstvolgende 
Financieel café hier is op 17 ju-
li. Voor vragen over het Financi-
eel café kan contact opgenomen 
worden via 020-5430430. Het Fi-
nancieel café is een initiatief van 
Participe Amstelland, Humanitas 
en Dock. 

“Als ex-Amsterdammers genoten”
Op stap met Ouderenfonds 
en de Zonnebloem
Kudelstaart - Riet en Jan Vrolijk 
uit Kudelstaart werden uitgeno-
digd om donderdag 28 juni mee 
te gaan op Partyboot De Jordaan 
en het echtpaar heeft een gewel-
dige dag gehad: “We gingen van-
af het kerkplein met de bus naar 
het Westhaven gebied (de vroe-
gere Houthaven), waar we aan-
boord gingen van de Jordaan een 
nostalgisch op Jordaanse wijze 
aan gekleed schip met gehaakte 
kleedjes en allerlei soorten beeld-
jes. Aan boord werden wij ont-
vangen door de vrijwilligers van 
het Ouderenfonds en de Zonne-
bloem met koffie en gebak. Ook 
was er nog een Jordaanse enter-
tainer, die verschillende Jordaan-
se en Amsterdamse liedjes zong 
(echte meezingers). Na de twee-

de kop koffie deed hij nog een 
muziekbingo, de winnaar won 
een Kapiteinspet. Ondertussen 
voer de boot vanuit het haven-
gebied naar het IJ langs het Cen-
traal Station, het Muziektheater 
IJburg naar het Amsterdam Rijn-
kanaal (vroeger Merwede kanaal 
genoemd). Na een aantal kilo-
meters keerde het schip weer en 
voer langs Amsterdam Noord, 
waar vroeger de verschillende 
scheepsbouwwerven waren, te-
rug naar Westhaven. Ondertus-
sen kregen we nog broodjes met 
ham, kaas en een kroket en nog 
een lekker glaasje fris of wijn. 
Kortom, wij hebben als ex-Am-
sterdammers genoten. Bedankt 
Ouderenfonds, Zonnebloem Ku-
delstaart en alle vrijwilligers.”

Naar het vogeleiland 
met IVN natuurgidsen
Amstelland - IVN-natuurgidsen 
staan zondag 8 juli klaar om die 
andere dimensie, natuur, binnen 
te gaan. De groep duikt het Am-
sterdamse Bos in om haar gehei-
me tuin te ontdekken: het Vo-
geleiland. De strandplevier is er 
niet meer, maar verder wemelt 
het van de vogels, die vanaf het 
‘eiland’ goed zichtbaar zijn. De 
heemtuin - door vrijwilligers aan-

2 Vriendinnen, 1 missie: 
Mont Ventoux op voor KWF
Kudelstaart - Op 30 augustus 
zullen Judith van Gaalen en Ka-
thelijne Spaargaren de Mont Ven-
toux in Frankrijk beklimmen. De 
twee vriendinnen zijn inmiddels 
al 40 jaar vriendinnen en gaan al 
wandelend naar de top om hun 
vriendschap te vieren, maar bo-
venal trotseren zij die Kale Berg 
voor het goede doel: het KWF en 
St. Huis aan het water in Katwou-
de. Rob Amelsbeek van Brasse-
rie Oevers in Kudelstaart hoorde 
van deze bijzondere missie en be-
sloot de meiden te steunen. Rob 
is zelf ervaringsdeskundige en 
ondergaat dit jaar een aantal be-
handelingen door middel van im-
munotherapie. Hij weet dat geld 
voor onderzoek naar kanker hard 

Nieuw 
insectenhotel 

op ‘t Stokkeland 
gebouwd

Aalsmeer - Breaking nieuws”, 
schreef Garby Aalsmeer (Yvette 
Koehler) in het weekend aan de 
krant. En dat is het ook zeker. Er 
is begin deze week een aanvang 
gemaakt met de bouw van een 
nieuw insectenhotel op het Stok-
keland. Dit op initiatief van een 
werkgroep van betrokken inwo-
ners, die heel teleurgesteld waren 
dat de vorige versie in vlammen is 
opgegaan met Hemelvaart. “Ho-
pelijk wordt dit insectenhotel wel 
intact gelaten, want het gaat al zo 
slecht met de bijenpopulatie”, al-
dus Garby Aalsmeer. Op facebook 
werd een oproep gedaan voor 
vulmateriaal, paaltjes, cement en 
struiken en hier is best goed ge-
hoor aan gegeven. Maandag 2 
juli werd in de ochtend een aan-
vang gemaakt met de bouw van 
het insectenhotel en inmiddels 
kunnen insecten hier weer te-
recht. Wat een topactie! Meer we-
ten? Stuur dan een mail naar gar-
by.aalsmeer@gmail.com.
Foto: VTF - Laurens Niezen

nodig, maar ook zinvol is. De-
ze maand zal in Brasserie Oevers 
het Mont Ventoetje op de des-
sertkaart staan. Van elk verkocht 
Mont Ventoetje zal Brasserie Oe-
vers een kleine bijdrage in de col-
lectebus stoppen. Deze actie zal 
de hele maand juli duren. 
Dus wilt u de twee vriendinnen 
steunen? Bezoek deze maand 
nog Brasserie Oevers en kies voor 
het overheerlijke Mont Ventoetje. 
Meer informatie over de Stich-
ting Mont Ventoux is te vinden 
op www.grootverzettegenkan-
ker.nl. Ook kan via deze site een 
eigen donatie gedaan worden en 
worden Judith en Kathelijne zo 
geholpen om hun sponsordoel 
te halen. 

gelegd en onderhouden - is rond 
deze tijd van het jaar prachtig. De 
bierbrouwer die het IVN onder 
zijn natuurgidsen telt zal van de 
hoed en de rand vertellen als het 
gaat om de relatie tussen planten 
en bier. Alvast een beetje voorge-
nieten? Ga dan naar de website 
van het Vogeleiland. Verzamelen 
om 10.00 uur op de parkeerplaats 
van het Groot Kinderbad. De bij-
gevoegde coördinaten zijn bijbe-
nadering: 52.316220, 4.817834. 
De wandeling duurt circa 1,5 uur, 
in afstand niet lang en goed te 
doen voor mensen die slecht ter 
been zijn. Bovendien is hij gratis. 
Toch nog meer willen weten? Bel 
dan 06-25083910 of kijk op www.
ivn.nl/afdeling/amstelveen

Waar is Syrah?
Kudelstaart - De kleine sneeuw-
bengaal Syrah wordt vermist. Op 
woensdag 27 juni is de poes ‘s 
nachts ontsnapt via het zolder-
raam in de Copierstraat. Syrah 
is erg schuw. De eigenaren vra-
gen inwoners om goed in schu-
ren, huizen en bosjes te kijken. En 
wie de poes ziet, wordt gevraagd 
te bellen naar 06-47950303 of 06-
53132849. Er wordt een beloning 
van 250 euro gegeven aan dege-
ne die Syrah vindt.
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Pop, jazz en blues
Voor de volledigheid nog één 
keer de optredende acts en de 
juiste locaties:
1. Katelijne van Otterloo pop-
jazz kwartet in Poeltje van Meijer   
(pop-jazz).
2. Interstate44 in Torregat (blues 
en meer).
3. EXES bij Schuilhaven De Grote 
Brug (soul- en funk-covers).
4. DAB bij Vissersvreugd (rock-co-
vers uit jaren 70 en 80).
5. Flora bij Topsvoort (speciaal 
VanVare-programma)
6.  FabTwo bij Schuilhaven De 
Kodde (singer-songwriters).   

Alle acts treden op om 20.30 uur, 
om 21.30 uur en om 22.30 uur. Al-
le acts starten steeds tegelijker-
tijd, u zult dus een keuze moeten 
maken!  De optredens duren 25 
tot 30 minuten. Na  de optredens 
verplaatst het publiek zich va-
rend naar een volgende locatie. 
U heeft alle tijd, dus geen haast. 
Slotact op Koddespoel
En dan natuurlijk nog de slotact, 
de uitsmijters van deze avond: 
‘Hollands Nieuwe’ op de Kodde-
spoel. Deze band met Aalsmeer-
se roots speelt vanaf 23.15 uur tot 
circa 00.00 uur. Meezingen mag 
met de swingende Nederpop 
nummers. Het evenement  is na-

tuurlijk gratis. De artiesten, me-
dewerkers en vrijwilligers doen 
mee ‘voor de lol’. Wel kan er vrij-
willige bijdrage voor een goed 
doel worden gedoneerd.  Dit keer 
is hiervoor de Mike Multi Foun-
dation uitgekozen. Indien u een 
bedrag overmaakt op NL60RA-
BO0384625703 o.v.v. Plaspop 
2018 wordt dit zeer op prijs ge-
steld. En, wees niet bang, geen 
waterbingo deze keer! Wellicht 
nog een kleine vuur en lichtflits 
ter afsluiting. Het kaartje van de 
Westeinderplassen met daarop 
aangegeven de locaties en de op-
tredens is te vinden op www.plas-
popaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Vergunning voor 5 jaar gewaarborgd
Zaterdag 8ste Plaspop 
op Westeinderplassen
Aalsmeer - Met de Dippers aan 
het roer loopt de voorbereiding 
van Plaspop, zoals verwacht, op 
rolletjes. De artiesten zijn gecon-
tracteerd, de locaties onder de 
loep genomen, de vrijwilligers 
gescreend en de vaartuigen ge-
selecteerd. Er  is zelfs een extra lo-
catie in het leven geroepen, van-
wege de overweldigende aan-
melding voor deze achtste editie!
Verder zijn er nog enkele verheu-
gende zaken gebeurd in de af-
gelopen maanden: Zo is de ver-
gunning voor dit ludieke evene-
ment voor 5 jaar gewaarborgd en 
heeft zich een aantal mensen ge-
meld die spontaan hun financië-
le ondersteuning hebben toege-
zegd, waaronder een hoofdspon-
sor: Mike, ja die van al die sup-
plies. Dit betekent dat de Dippers 
niet alleen de gebruikelijke za-
ken voor Plaspop kunnen realise-
ren, maar dat er ook voor de slot-
act iets professioneels in de Kod-
despoel geboekt is en dat op elke 
plaspoplocatie een fraaie beach-
vlag gaat wapperen. 

Eenrichtingsverkeer
Zoals ieder jaar willen de Dippers 
graag een paar duidelijke afspra-
ken maken met het publiek: Res-
pecteer andermans eigendom-
men. Met name de akkers van 
de kwekers dienen geen schade 
op te lopen, zij moeten er perslot 
van rekening hun brood mee ver-
dienen. In de Westeinderdijksloot 
wordt op de avond van Plaspop 
eenrichtingsverkeer ingesteld. 

De vaarrichting is: Aalsmeer rich-
ting Rijsenhout. De tegengestel-
de vaarrichting dient dus te wor-
den afgelegd via de kleine of gro-
te Poel (dat is vaak  de snelste rou-
te). Op verzoek van de gemeente 
dient aan boord van uw vaartuig 
een schuimblusser aanwezig te 
zijn. Geen schuimblusser? Geen 
nood! Tip: neem een emmer mee 
en vul deze met water. Op drie 
locaties hebben de Dippers ge-
zorgd voor toiletten voor de al-
lerhoogste nood, te weten bij 
de Gote Brug, Vissersvreugd en 
schuilhaven de Kodde. Voor uw 
veiligheid zal de AED boot rond-
varen. Ook zullen er leden van de 
vrijwillige brandweer aanwezig 
zijn,  zij nemen allemaal hun ei-
gen emmertje mee. 

Afval mee naar huis!
Zorg verder voor passende ‘ver-
lichting’ op uw vaartuig, voor uw 
eigen veiligheid en voor de sfeer. 
Vaar bij het verlaten van een loca-
tie na een optreden rustig weg. 
Uitvarend publiek gaat voor in-
varende bezoekers. Natuurlijk 
neemt u uw eigen afval in de ei-
gen emmer mee terug naar huis! 
Dat is al 7 jaar voorbeeldig ge-
gaan! Grotere boten graag op 
een iets grotere afstand van de 
act voor anker dan de kleine-
re, zodat iedereen ook een beet-
je zicht heeft op wat er gebo-
den wordt. Zelf muziek mee aan 
boord deze avond? Nou nee, doe 
maar niet! Wel een goedgevulde 
picknickmand natuurlijk!

Bandjesavond bij N201: 
Het was geweldig!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
30 juni was voor het eerst band-
jesavond outdoor bij N201 aan de 
Zwarteweg en het smaakte met-
een naar meer! De dag begon om 
kwart voor vijf ‘s middags met-
een goed met bands uit De Band-
brouwerij die vol overgave hun 
repertoire speelden en het gras-
veld was al vrij snel een gezellige 
drukte van muziekliefhebbers die 
lekker in het zonnetje konden ge-
nieten van de sfeer. 
Naarmate de avond vorderde liep 
het hele terrein vol en uiteindelijk 
hebben zo’n 800 man kunnen ge-
nieten van elf bands die allemaal 
hun roots in de omgeving van 
Aalsmeer hebben en een dave-
rende show weg gaven. 
Aalsmeer mag trots zijn op zo-
veel jong en oud muzikaal talent! 
De hele avond was gevuld met 
herkenbare hits in alle stijlen die 
met veel enthousiasme werden 
gebracht door The G’Bees, mr. 
RayBass, The Cover Crew en Ne-
ver the same. Alles kwam voor-
bij:  pop- en rockklassiekers, disco 

hits, reggae, R&B, funky, Neder-
landstalig en nog een paar hard-
rockklappers aan het einde waar-
na het feest zich naar binnen ver-
plaatste met dj Norman die met-
een de voetjes van de vloer kreeg 
tot het einde waarna iedereen 
moe maar voldaan huiswaarts 
keerde. Het evenement is zonder 
problemen verlopen en daarvoor 
wil de organisatie alle bezoekers, 
bands en medewerkers heel har-
telijk bedanken want het was ge-
weldig; Volgend jaar weer als het 
aan N201 ligt!
Foto: www.kicksfotos.nl

Vrijdag en zondag livemuziek in The Shack

Guns ‘N Roses undercover 
en Lost & Found acoustic
Oude Meer - Op 4 juli treed Guns 
‘N Roses op in Nijmegen en op 
vrijdag 6 juli heeft The Shack de 
‘second best’ op haar podium 
staan: Guns N’ Roses undercover 
en dit is er eentje om vooral niet 
te missen. Deze muzikanten pak-
ken het iets minder groot aan, 
maar hebben eerder, met uitver-
kochte optredens, bewezen dat 
ook deze band staat als een huis!
Vijf voortreffelijke muzikanten in 
een buitengewoon gave en mod-
dervette Guns ‘N Roses tribute 
nemen je mee op tour door het 
indrukwekkende repertoire van 
Guns ‘N Roses, één van de aller-
grootste bands uit de rockge-
schiedenis. Met niemand minder 
dan David Aferiat en Guido Vrou-
we van The Metallicas, Andrew Elt 
(onder andere van Sleeze Beez) in 
de rol van Axl Rose, wiens karak-
teristieke stemgeluid door nie-
mand beter geëvenaard kan wor-
den dan door Andrew! Voeg daar 
nog eens twee rockgiganten aan 
toe; Jeroen Polderman en Jasper 
Verbruggen (allebei van Ultimate 
Guns ‘N Roses Tribute) en je kunt 
maar aan één ding denken: Hier 
moet je gewoon bij zijn! 
Zondag 8 juli heeft The Shack 

weer een ijzersterk muzikaal duo 
staan: Lost & Found, en uiter-
aard met mooi weer staan deze 
twee toffe gasten op het terras. 
Twee akoestische gitaren en twee 
prachtige stemmen. Mike Vos en 
Marco Diamontatos nemen je 
mee op een muzikale reis langs 
hun persoonlijke inspiratiebron-
nen uit vele decennia. Nummers 
van David Bowie, Neil Young, 
The Cure, Beatles, Pearl Jam, The 
Kinks, Black Crowes, Tom Petty, 
Moody Blues, Bob Dylan zorgen 
voor de nodige nostalgische her-
kenning! En dit is nog maar een 
kleine greep uit het repertoire 
van dit muzikale duo! De zomer-
se zondagmiddagen in The Shack 
blijven een publiektrekker, dus 
stap op de fiets, in je auto of boot 
richting Oude Meer voor akoes-
tische live muziek in een relaxte 
sfeer aan het water! Vrijdag 6 ju-
li is The Shack geopend om 20.00 
uur. Aanvang Guns ‘N Roses un-
dercover is om 16.00 uur. Entree 
10 euro. Zondag 8 juli open van-
af 15.00 uur. Lost & Found be-
gint rond 16.00 uur en de entree 
is gratis! Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

▲
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 Scholendag ‘Bouw een boot-
je’ in kader Westeinder Water 
Week. Vanaf 9u. op surfeiland.

 Kaartsoos voor ouderen in 
het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Fietstocht Pedaalridders van 
OVAK. Start om 13.30u. vanaf 
parkeerterrein Dreef.

 Hommage aan Coq Scheltens 
in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Expositie open tot en 
met 29 juli elke donderdag tot 
en met zondag 14 tot 17u.

 Foto’s Aalsmeer Photo en 
Amateurkunst in gemeente-
huis. 

 Wandelen in het bos van 19.30 
tot 20.30u. Verzamelen: Bos-
randweg, hoek Rietwijker-
oordweg.

 Sprietlopen tijdens Zwem-
4daagse in Het Oosterbad, Mr. 
Jac. Takkade 1 vanaf 19u.

 Openbare raadsvergadering 
in gemeentehuis v/a 20u.

6 JULI
 Start drie dagen Eredivisie Zei-

len en Optimist on Tour op 
Westeinderplassen vanaf 9u.

 Optreden muziekschool Ku-
delstaart in wijkcentrum Voor 
Elkaer, Kudelstaart van 15.45 
tot 16.30u.

 Aquapalooza in kader West-
einder Water Week bij Surfei-
land va 18 tot 24u.

  Guns ‘N Roses undercover in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 20.30u.

7 JULI
 Crash Museum open van 

11 tot 16u. Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderdijk, Aalsmeer-
derbrug. 

 Lifestylemarkt in en bij het 
zwembad aan de Dreef, 10 tot 
15u.

 Workshop over vergeten ka-
merplanten op Historische 
Tuin vanaf 13.30u. Ingang 
Praamplein.

  Proefvaren in kader Westein-
der Water Week vanaf 15u.

 Plaspop op zeven locaties op 
Westeinderplassen van 20.30 
tot 00u. Slotact vanaf 23.15u.

8 JULI
 Watertoren aan Westeinder-

plassen open van 13 tot 17u.
 Zeilen om Q Cup en Oude 

Deuren surfcup in kader West-
einder Water Week. Start van-
af 10.30u. bij Surfeiland, Ku-
delstaartseweg

 Verjaardagsfeest 25 jaar kin-
derboerderij Boerenvreugd 
in Hornmeer. Van 11 tot 15u. 
spelletjes en theatervoorstel-
ling.

 Voorstelling ‘Esther, een Per-
zisch sprookje’ in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55 vanaf 
12.30u.

 Honing slingeren op de His-
torische Tuin vanaf 13.30u. In-
gang Praamplein. 

 Terugkomst Aalsmeers Brom-
fiets Genootschap na week-
endje weg. Aankomst vanaf 
16u. bij café Joppe, Wetering-
straat.

 Akoestisch optreden Lost 
& Found op terras van The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u. 

9 JULI
 Mantelzorg spreekuur in ge-

meentehuis van 8.30 tot 12u.
 Muziekvereniging Flora geeft 

concert op het Ad Verschue-
renplein, Kudelstaart vanaf 
19.30u.

10 JULI
 Taalpunt in Amstelland bibli-

otheek, Marktstraat van 11 tot 
13u. Iedere dinsdag.

 Info-punt Kudelstaart in Pla-
ce2bied, Graaf Willemlaan 1 
open 12.30 tot 14.30u.

11 JULI
 Financieel cafe in De Bin-

ding, Zijdstraat 53 van 9.30 
tot 11.30u. Op 17 juli in Place-
2Bieb Kudelstaart van 12.30 
tot 14.30u.

 Hulp bij multi media in wijk-
centrum Voor Elkaer in Ku-
delstaart van 9.30 tot 11.45u.

 Koffie- en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan 26a van 
10 tot 12u.

 OVAK-soos in het Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.

 Vrij bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1. 
Aanwezig: 19.15u. 

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

12 JULI
 Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Sjoelen in wijkcentrum Voor 
Elkaer Kudelstaart van 14.30 
tot 16u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerngitaar (wit) 
‘Greg Bennett’ €189,-

Ukelele ‘Ortega’
€69,-

Lessenaar ‘Boston’ 
€19,95

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

NIEUW:

TIP:KOOPJE:

AANBIEDING:

Ook popjazz zangeres Katelijne van Otterloo is weer present op Plaspop. 
Na een mooie lustrum-editie vorig jaar zal zij ook dit jaar weer te zien en 
horen zijn in het Poeltje van Meijer. Dit jaar zorgt zij weer voor een geva-
rieerd programma met haar trio, bestaande uit Wolf Martini op gitaar en 
haar echtgenoot Bas van Otterloo op bas







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
5 juli 2018

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 tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van 
de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en Weringstraat (Z18-

003501), Braderie op 1 september 2018, ontvangen op 21 juni 
2018

- Beethovenlaan 120 (Z18-002229), Step by Step door Aalsmeer 
op 06 oktober 2018, ontvangen op 14 mei 2018

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van 
de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Einsteinstraat 119 (Z18-001635), Kleine markt op 13 juli 2018, 

verzonden 2 juli 2018

COLLECTES

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

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z18-002030 ) Ride for the Roses, verzon-
den 4 juli 2018

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven. De gemeente Haarlemmermeer neemt een eind-
besluit over de vergunningaanvraag 

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en 
Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstel-
veen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de ge-
meente.

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

TER INZAGE

t/m 20-07-18 Het bestemmingsplan ‘Herziening Horn-
meer - VVA terrein’ inclusief de bijlagen (Z-
2017/019074)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meer-
dere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergun-
ningen 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 mobiele 
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw te-
lefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor 
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smart-
phones 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 Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van 
een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een 
verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een 
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. 
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. In-
dien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet 
doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten 
tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent 
dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende 
persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het 
besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 of-
ficieel 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 ma-
ken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kin-
dertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. 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 Aals-
meer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Iwaszkowska-Krysa J.T. 04-04-1967 26-06-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvra-
gen 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 burgerzaken van de gemeente Aals-
meer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afde-
ling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken 
geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor 
beroep vatbare beslissing.

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 ingeschreven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijs-
ten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit bete-
kent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en 
staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Dent G. 03-06-1955 25-06-2018
Koca I. 01-01-1973 25-06-2018
Nazarko Y. 30-12-1992 25-06-2018
Zboralski L.R. 22-11-1980 25-06-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 
Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet 
het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit 
mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-

sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie 
Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z18-003423), het verbouwen en 

restaureren van het clubgebouw voor de watersportvereni-
ging Nieuwe Meer

- Mijnsherenweg 45 E 24, 1433 AP (Z18-003339), het realiseren 
van 48 prefab bedrijfsboxen 

- Emmastraat 1A, 1432 EW (Z18-003456), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het uitbreiden van Roy’s magic theater

- Machineweg kavel 4. Sectie B nr. 9577 (Z18-003590), het op-
richten van een vrijstaande woning en het aanleggen van een 
in- en uitrit

- Hekelstraat 10, 1431DM (Z18-003597), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde woning

- Nabij Stommeerkade 35D, Bouwplan Garden Village, Sectie C 
nr 6169, 1431 EK (Z18-003603), het oprichten van 24 wonin-
gen 

- Ophelialaan 70, 1431 HK (Z18-003613), het vervangen van sta-
len kozijnen met enkel glas door geïsoleerde exemplaren met 
isolatieglas, het vervangen van oude bitumen dakbedekking 
in nieuwe, het aanbrengen van dakisolatie, het repareren van 
aantal scheuren in pleisterwerk aan de buitenzijde

- Rietwijkeroordweg 48, 1432 JE (Z18-003617), het aanpassen 
van de bestaande inrit van het bedrijfsterrein

- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-003618), het plaatsen van 
een transformator-huisje

- Hornweg 317, 1432 GL (Z18-003621), het oprichten van een 
vrijstaande woning en het aanleggen van een in- en uitrit

- 1e J.C. Mensinghlaan 17, 1432 RV (Z18-003623), het oprichten 
van een woning met aanbouw en het aanleggen van een in- 
en uitrit

- Aalsmeerderweg 359, 1432 EA (Z18-003656), revisievergun-
ning Wet Milieubeheer

- Aalsmeerderweg 376, 1432 EE (Z18-003661), het oprichten 
van een woonhuis

- Raadhuisplein 1, 1431 EH (Z18-003663), het renoveren, ver-
duurzamen en verbeteren van de toegankelijkheid van het 
gemeentelijk monument raadhuis Aalsmeer 

- Aalsmeerderweg 235, 1432 CM (Z18-003731), het oprichten 
van een bedrijfs-verzamelgebouw

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van arti-
kel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd met zes weken.
- Aalsmeerderweg 310, 1432 CZ (Z18-001293), het oprichten 

van een vrijstaande woning en berging. 
- Mr. Jac. Takkade 11, 1432 CA (Z18-001187), het oprichten van 

een woning.
- Koningsstraat 213, 1432 PM (Z18-002118), het plaatsen van 

dakkapellen aan de zijgevel.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te 
verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie:
- Stationsweg 7 01 en 7 02, 1431 EG (Z18-001040), het wijzigen 

van 4 appartementen met een omgevingsvergunning (Z-
2017/046143) in 2 grotere appartementen. Verzonden: 21-6-
2018

- Beethovenlaan 96B, 1431 ZV (Z18-001042), het vervangen van 
bestaande stalen kozijnen door nieuwe aluminium kozijnen. 
Verzonden: 26-6-2018

- Japanlaan 4, 1432 DK (Z18-002302), het plaatsen van vier vlag-
genmasten. Verzonden: 29-06-2018 

- Berkenlaan 2b, 1431 JE (Z18-001588), het verbreden van een 
in- en uitrit. Verzonden: 29-06-2018

- Oosteinderweg 170, 1432 AR (Z18-002833), het kappen van 
een boom i.v.m. het aantasten van de tuin en het huis. Verzon-
den: 29-06-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie.
- Aalsmeerderweg 307, 1432 CP (Z18-000744), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. een mantelzorgwoning. Verzon-
den: 29-06-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een om-
gevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
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Bloemen voor Marian Kaaijk bij afscheid

Wilbert Streng nieuwe 
voorzitter van KCA
Aalsmeer - De kersverse nieu-
we voorzitter van KCA is Wilbert 
Streng en hij bedankte woens-
dag 27 juni de afscheidnemen-
de Marian Kaaijk op een geestige 
manier. Haar tien jaar leiderschap 
van een Stichting, die wat cul-
tuur betreft een maatstaf geven-
de functie heeft in Aalsmeer, for-
muleerde hij als volgt: “Een har-
telijke, betrokken, felle en actie-
ve voorzitter die de koers helder 
wist te houden ondanks de be-
zuinigingen waarmee zij te ma-
ken kreeg. KCA is Still live and Kic-
king! Zij zorgde voor nieuwe im-
pulsen, zoals - naar model van het 
Florence Concours in Den Haag - 
het Jeugdconcours dat in samen-
werking met het zorgcentrum 
Aelsmeer een succes was en ho-
pelijk zal uitgroeien tot een voor-
aanstaand concours dat ook lan-
delijk op de kaart staat. Marian, 
wij zullen je gaan missen en dank 
voor de mooie en moeilijk jaren. 
Wees voor mij - als nieuwe kapi-
tein van het schip - een vuurto-
ren.” 

Inzet voor cultuur
Wethouder Wilma Scheltema 
reikte Marian een fraai boeket 
bloemen namens de gemeen-
te uit. Ze gaf aan wat beduusd te 
zijn van alle mooie woorden van 
de huidige voorzitter die zij ook 
op haar papiertje had staan. De 
toespraak van de wethouder was 
kort maar krachtig, met een grote 
mate van trots wees zij de aanwe-
zigen op het feit dat er zoveel ge-
beurt op het gebied van kunst en 

cultuur in Aalsmeer. Zij bedankte 
alle vrijwilligers en beloofde zich 
de komende vier jaar in te zetten 
voor alles wat met cultuur te ma-
ken heeft. 
Pierre Tuning deed precies wat 
er van hem werd verwacht. Hij 
had een scherpe contramine ge-
schreven en kon rekenen op bij-
val. Naast alle lovende woorden 
was er ook muziek. Anita Sanders 
op zang en Ed Idema op piano en 
gitaar zorgden voor heerlijke be-
kende nummers. 

De Oude Veiling
Na de pauze ontvouwde voor-
zitter Wilbert Streng een aan-
tal veelbelovende plannen voor 
de toekomst. Een betere samen-
werking met het Cultuurpunt en 
muzikale evenementen in De Ou-
de Veiling, zoals Bob & Gon 2.0, 
klassieke concerten, KCA is in ge-
sprek met Pieter Groenveld (zijn 
veel bezochte concerten zijn be-
kend) en de filmavonden komen 
terug. Tobias Rothe gaat in de 
toekomst de kunstkijklessen ver-
zorgen en gaat dat op verschil-
lende locaties in Aalsmeer doen. 
Dit naast de creatieve instuif en 
de tentoonstellingen in Het Ou-
de Raadhuis. “De doelstelling van 
KCA is het uitdragen van kunst en 
cultuur in de breedste zin van het 
woord. Ik ga vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet.” Tevens stel-
de Wilbert de nieuwe secretaris 
van KCA voor: Trudy Rothe. Met 
Trudy Rothe en Ulla Eurich (pen-
ningmeester) wordt er een hecht 
en actief team gevormd. 

Toekomstig suppoost
Het laatste woord was aan Ma-
rian Kaaijk. Zij was overrompeld 
door hetgeen er voor haar was 
georganiseerd. Het liefst was zij 
met stille trom vertrokken. Maar 
het afscheid van alle vrijwilli-
gers die haar alle lof toe zwaai-
den had zij toch niet willen mis-
sen. Zij verlaat Aalsmeer en gaat 
in Haarlem wonen, maar als toe-
komstig suppoost zal zij nog re-
gelmatig te zien zijn in het cultu-
rele Aalsmeer. 
Janna van Zon  

Geslaagde graffiti expo 
op bijzondere locatie
Aalsmeer - De voorbereiding van 
de weekendtentoonstelling ‘Off 
the Wall’ in de KunstKas vergde 
best wat voorbereiding. Sander 
Bosman - de initiator van deze ex-
positie - was zowat kind aan huis 
bij Tobias en Trudy Rothe aan de 
Aalsmeerderweg. Maar toen vrij-
dag 29 juni de opening plaats 
vond, zorgde dat vooraf werken 
voor een verrassend effect en 
hadden de aanwezigen een ‘wow’ 
gevoel. Vier grote panelen met 
daarop graffiti gaven de ruimte 
van de voormalige rozenkas iets 
imposants. Aan beide zijde werd 
door de wind het kaasdoek licht 
bewogen en dat effect gecombi-
neerd met de kleurige panelen 
gaf het geheel een geraffineerd 
tintje. De KunstKas is een gewel-
dige locatie, zeker geen alledaag-
se zoals je die bij een tentoon-
stelling verwacht. In de binnen-
tuin met de zorgvuldig gekweek-
te planten kwam het werk van 
de zes verschillende graffiti kun-
stenaars uitstekend tot zijn recht. 
En zover is wel duidelijk; de be-
zoekers voelden zich snel op hun 
gemak. Lopend tussen de hout-
paadjes werd er aandachtig geke-
ken naar de verscheidenheid aan 
verbeelding, want iedere graffi-
ti kunstenaar heeft letterlijk en fi-
guurlijk een eigen handtekening.
In het door Tobias Rothe gehou-
den openingswoord werd al snel 
duidelijk dat de wereld van de 
graffiti een geheel eigen karakter 
draagt. Niet eenvoudig te door-
gronden voor een buitenstaan-

der. Het eigen taalgebruik, de 
schuilnamen en de gebruikte af-
kortingen klinken als een soort 
adacadabra. Je moet behoor-
lijk van goede huize komen om 
het allemaal te vatten. Maar dat 
houdt de boel ook wel prettig 
geheimzinnig. Interessant is ze-
ker de geschiedenis van de graf-
fiti; Eerst gezien als een plaag 
en inmiddels salonfähig. En om-
dat ook graffiti kunstenaars met 
hun tijd mee gaan, was er op de-
ze tentoonstelling voorname-
lijk klein werk op canvas te zien 
en tekeningen op papier. Op de 
vraag of je dit dan ook nog graffiti 
kan noemen, kwam geen duide-
lijk antwoord. Volgens de heren - 
the crew - zegde de titel van de 
tentoonstelling ‘Off the Wall’ vol-
doende. Zaterdag 30 juni en zon-
dag 1 juli werd wel duidelijk dat 
de belangstelling voor graffiti be-
hoorlijk divers is. Er zijn de wat 
oudere personen die als grou-
pies de kunstenaars volgen, maar 
opvallend was de opkomst van 
jonge gezinnen, zij kochten met 
groot plezier een kunstwerk voor 
aan de muur. 

Vuurdoop
Trudy en Tobias zagen deze ten-
toonstelling als een vuurdoop. 
En na dit weekend kan met gro-
te zekerheid worden vastgesteld 
dat het zeer geslaagde vuurdoop 
was. Aalsmeer heeft er voor kun-
stenaars een fantastische ten-
toonstellingsruimte bij. 
Janna van Zon 

Amazing Amateurs in gemeentehuis
Gouden Penseel voor 
de hond op praam
Aalsmeer - Zaterdag 30 juni werd 
in een goed gevulde burgerzaal 
van het gemeentehuis de ‘Ik Toon 
Maand‘ op een muzikaal feestelijk 
wijze afgesloten. Na vrolijke klan-
ken van muziekvereniging Flora 
en smartlappenkoor Denk aan de 
Buren werden de winnaars van 
de Amazing Amateurs werden 
bekend gemaakt. 
De kersverse voorzitter van KCA: 
Wilbert Streng benadrukte nog 
eens hoe goed de samenwerking 
met het Cultuurpunt was verlo-
pen. “En wij gaan hier zeker mee 
door!” Dat is een goed bericht 
want ook hier telt de vaak ge-
bruikte slogan: ‘Samen staan wij 
sterk’!
Heleen van Haaften voorzitter 
van de KCA werkgroep Beelden-
de Kunst lichtte de beslissing van 
de jury bestaande uit Miep Maar-
se, Annemiek Rozenberg, Josep-
hine van Breugel en haar zelf toe. 
De eerste prijs van de vakju-
ry ging naar Jeannette Hartge-
rink voor haar olie/doek schilde-
rij waarop een prachtig bloem 
boeket. “De kleur en de compo-
sitie getuigen van lef en durf”, al-
dus de jury. De tweede prijs was 
voor Irma Maarsen. Haar spek-
steen beeld toont een fraaie be-
lijning en er is op een mooie wij-
ze gebruik gemaakt van de struc-
tuur van de steen (helaas is het 
om veiligheidsredenen niet mo-
gelijk het beeld te exposeren). 

De derde prijs ging naar foto-
graaf Erik de Rijk. Soms heb je als 
fotograaf gewoon heel veel ge-
luk. Deze toevalstreffer: een gro-
te krab is daar een duidelijk voor-
beeld van. “Erik fotografeert veel 
in de natuur en haalt zijn onder-
werpen vlijmscherp naar ons toe 
en zet ze in een prachtige compo-
sitie”, aldus de jury. De publieks-
prijs (Gouden Penseel) is uitge-
reikt aan Ingrid Wiebe-Otto. Met 
een overweldigende meerder-
heid van stemmen is haar teke-
ning van de hond van haar broer 
op een praam dit jaar tot pu-
bliekslieveling verkozen.  
De kunstwerken van de winnaars 
zijn samen met de foto’s van 
Aalsmeer Photo en nog een aan-
tal Amazing Amateurs schilderij-
en en foto’s gedurende de zomer 
maanden te zien in de burgerzaal 
van het gemeentehuis.
Tijdens werktijden kan eenieder 
vrijblijvend het gemeentehuis 
binnenstappen om op de blauwe 
borden de creaties te bekijken. 
De komende weken zullen alle 
kunstwerken onder de loep wor-
den genomen.  
Janna van Zon 

Nieuw project rond Kunstroute voor (creatieve) inwoners
Op zoek naar dromen met de Kunstploeg

Aalsmeer - De Kunstploeg heeft 
weer een nieuw project bedacht 
rond de Kunstroute in september. 
Na de succesvolle kabouters van 
vorig jaar, worden inwoners nu 
gevraagd zich creatief in te leven 
in droompotten. Alle deelnemers 
krijgen een terracottapot met 
daarbij een label waar de droom 
opgeschreven mag worden. 

Het klinkt wat ingewikkeld, maar 
volgens Karin Borgman, Fem-
ke Kempkes en Jan Daalman zijn 
de mogelijkheden legio. Aange-
raden wordt om wel eerst een 
schets te maken en na te den-
ken over het te gebruiken mate-
riaal. “Voor dit project is wel wat 
meer verbeelding nodig, maar 
Aalsmeerders zijn nooit bang ge-
weest om iets in potten te stop-

pen. Daarbij kunnen tuinbouw en 
kunst best samengaan”, leggen 
ze uit. “Met dit nieuwe project 
willen we ‘groeien tot in de he-
mel’, op zoek naar de droom van 
Aalsmeer. We doen daarom een 
beroep op de fantasie en groene 
spinsels van deelnemers.”  

Persoonlijk of abstract
Waar droom je over? Misschien 
wel om profvoetballer te worden, 
of om een bestseller te schrijven 
of om een boom te hebben waar-
mee je via een lange trap dierba-
ren in de hemel kunt bezoeken. 
“Het mag heel persoonlijk zijn, 
maar het mag ook abstract”, gaan 
de initiatiefnemers verder. “Het 
mag over van alles gaan: molens, 
vrede, die verre liefde, droomrei-
zen, geldbomen, lekker eten, be-

roemde teksten of misschien wel 
een nieuwe Flora. Alles is welkom, 
zolang het met aandacht en in-
spiratie is gemaakt en zolang de 
terracottapot de basis vormt.” 

De rode draad is namelijk dat 
de pot aan de buitenkant oran-
je moet blijven. Verder is elk ma-
teriaal welkom. Van papier-ma-
ché tot kippengaas, van klei tot 
elektriciteitspijp en van hout tot 
en met andere natuurlijke mate-
rialen. De drie hebben elk ook al 
leuke ideeën. Karin heeft enke-
le al als voorbeeld gemaakt. Een 
cactus van een kegel en eieren-
dozen, een boom die met vele 
ogen de wereld inkijkt en onder 
ander een pot omgetoverd tot 
vogelnest. 

Voor jong en oud
Iedereen kan deelnemen aan dit 
project, jong en oud en individu-
eel en als groep. Drie groepen van 
Ons Tweede Thuis doen, net als 
vorig jaar, weer mee. Ook de ou-
deren in zorgcentrum Aelsmeer 
zijn reeds enthousiast gemaakt 
en hebben te kennen gegeven 
weer mee te gaan doen. 
“Acht bewoners hebben twee 
potten geadopteerd en de crea-
groep van 80-plussers in Irene 
gaat ook samen aan de slag”, ver-
telt Jan. Hij ontfermt zich met na-
me over de ouderen, terwijl Ka-
rin en Femke op bezoek gaan bij 
jongeren en scholen. “We geven 
workshops ter voorbereiding”, 
vertellen de drie. “Kijk vooral re-
gelmatig op facebook of op de 
website (www.dekunstploeg.nl) 
om te zien wat de mogelijkheden 

zijn en we geven tips.” Het leuk-
ste aan het project vinden de drie 
dat deelnemers uit alle onderde-
len van de samenleving komen. 
Gehandicapten, ouderen, jonge-
ren en zowel amateurs als profes-
sionele kunstenaars.

Geniaal!
 “Voor ons is de verrassing wat er 
uiteindelijk allemaal aangeleverd 
wordt. De afgelopen jaren heb-
ben we geweldige en gevarieer-
de inzendingen gekregen. Het is 
geniaal wat mensen verzinnen”, 
aldus Karin. Van alle kunstwerken 
maakt de Kunstploeg één geza-
menlijk kunstwerk en tijdens de 
Kunstroute op 15 en 16 septem-
ber is deze te bezichtigen bij het 
atelier van Karin aan de Uiterweg. 
Gaan knutselen als vrije kweker 
kost 10 euro persoon. De indivi-
duele deelnemers betalen mee 
om het tarief voor scholen, zorg-
centra en instellingen voor min-
dervaliden laag te kunnen hou-
den. Aan deze groepen wordt 5 
euro per persoon gevraagd. 
Al creatieve ideeën? Aanmelden 
kan via email: dekunstploeg@
xs4all. Wacht niet te lang. Op za-
terdag 14 juli is het al potten op-
haaldag!
Door Jacqueline Kristelijn

Zondag in Doopsgezinde kerk
Voorstelling ‘Esther, een 
Perzisch sprookje’
Aalsmeer - Op zondag 8 juli komt 
verhalenverteller en acteur Kees 
Posthumus naar de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat 55 met 
zijn nieuwe programma ‘Esther, 
een Perzisch sprookje’.
Kees Posthumus en muzikant 
Henk van Glabbeek presenteren 
een actuele en muzikale versie 
van een oud Oosters verhaal. Het 
verhaal van Esther is een meesle-
pend verhaal over macht en mis-
bruik van macht, geweld en ver-
zet, twijfel en moed. Het Bijbel-
boek Esther is het enige boek in 
de Bijbel waarin de naam van God 
niet wordt genoemd. Het verhaal 
speelt in het huidige Iran en kent 
tal van Perzische elementen, zo-
als uitbundige feesten en feeste-
lijke maaltijden. Een belangrijke 
rol is weggelegd voor de muziek. 
Van Glabbeek bespeelt verschil-

lende Perzische instrumenten, 
zoals de tar, de setar en de daf.

Het verhaal 
In een schoonheidswedstrijd 
wordt Esther gekozen tot nieu-
we koningin van Perzië. Wat de 
koning dan nog niet weet: Esther 
is Joods. Kort daarna dreigt haar 
volk te worden uitgeroeid door 
Haman, de hoogste ambtenaar 
van het land. Esther komt in actie 
om dat te verhinderen. Zij slaagt 
in haar opzet. De dreiging wordt 
afgewend. Tot op vandaag her-
denken Joden deze goede afloop 
met een vrolijk feest: Poerim.
‘Esther, een Perzisch sprookje’ 
begint aanstaande zondag om 
12.30 uur, de voorstelling duurt 
een uur. De toegang is gratis, na 
afloop kan een gift gegeven wor-
den.
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Veel complimenten voor 
Vivace na concert
Aalsmeer - Het Aalsmeers Vrou-
wenkoor Vivace gaf op dinsdag 
26 juni een concert in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Vanaf 9.30 
uur kwamen de bezoekers bin-
nen en zochten een plekje in 
de zaal, die met tafels en stoe-
len leuk was ingericht. Met tach-
tig bezoekers was de zaal gevuld 
en kon om 10.00 uur begonnen 
worden met een gevarieerd pro-
gramma. De dames van het koor 
zongen niet alleen voor hen be-
kende nummers, maar brachten 
ook voor het eerst drie nieuw in-
gestudeerde liedjes ten gehore. 
Het ging de dames goed af!
Zoals altijd werd het koor gediri-
geerd door de enthousiaste Irma 
Zethof en op de piano begeleid 
door Oksana Polman, die de be-
zoekers zowel voor als na de pau-
ze trakteerde op een prachtig in-

termezzo. Het gehele program-
ma werd door Irene van Gelder 
op humoristische wijze aan elkaar 
gepraat. In de pauze was er voor 
iedereen koffie met eigen gebak-
ken koek. Na afloop van deze zeer 
geslaagde en gezellig ochtend 
waren er voor het koor veel com-
plimenten en ging iedereen met 
een goed gevoel, dat men erbij 
was geweest, naar huis. U heeft 
zeker iets gemist!
Voor de dames van het koor was 
dit de laatste ochtend van het sei-
zoen. Zij bleven nog na voor een 
drankje, een hapje en een lekke-
re lunch. Op dinsdag 4 septem-
ber worden de repetities weer 
hervat. Wilt u daarbij zijn, dan kan 
dat. Kom gerust eens langs. Het 
koor repeteert elke dinsdagoch-
tend van 9.30 tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart.

Flora geeft buitenconcert
Kudelstaart - Ter afsluiting van 
het muzikale seizoen geeft Mu-
ziekvereniging Flora onder lei-
ding van Dick-Jan Veerbeek op 
maandag 9 juli een concert in de 
open lucht. Om 19.30 uur nemen 
de muzikanten plaats op het Ad 

Verschueren Plein in Kudelstaart 
en zullen een aantal populaire 
nummers ten gehore brengen. 
Dirigent en leden van Flora ho-
pen dat zij, evenals vorig jaar, op 
een groot publiek mogen reke-
nen. De toegang is gratis.

Barbeknoeien, gras maaien en varen
Veel Aalsmeerders wel 
bij bigband-weekend
Aalsmeer - De Aalsmeerders 
die druk waren met barbeknoei-
en, gras maaien, tuin sproeien, 
bootje varen, tennissen en voet-
bal, hebben vrijdagavond de Pe-
te Bog’s Bigband gemist op de 
Nieuwe Meer. Achttien muzikan-
ten uit de regio die het volle big-
bandgeluid van de grote Ameri-
kaanse swingorkesten uit de ja-
ren dertig lieten klinken. Met als 
grote verrassing de zangeres Hei-
dy Crooymans die, ondersteund 
door het suizend-swingende ge-
luid van de band, gevoelvolle bal-
lads vertolkte – en die uitbundig 
uithaalde bij een aantal spette-
rende popsongs. En dan de jonge 
veelbelovende altsaxofonist Pim 
Stoltz, leerling van orkestleider 
en saxofoonleraar Leon van Mil, 
die met de band op een paar lek-
kere nummertjes trakteerde: een 
Jimmy Dorsey in de dop.
Dit was muziek voor een zomer-
avond. Wie zich soms door het 
bigband-geweld wat weggebla-
zen voelde, kon op het terras van 
de Nieuwe Meer door de open 
deuren muzikaal genieten van 
‘een hapje en een drankje’ – en 
de zon prachtig in de Kleine Poel 
zien zinken.
Dat gold zeker ook voor de zater-
dagavond. De Aalsmeerders die 
niet druk bezig waren met barbe-
knoeien, gras maaien, tuin sproei-
en, bootje varen, tennissen en 
voetbal, konden de Fellows Big-
band meemaken – met trompet-
tist en orkestleider Loet van der 
Lee. Wat kan die band swingen 
en losbarsten! Een soepele rit-
mesectie à la ‘Atomic’ Count Ba-
sie: bas, drums en ritmegitaar die 
steeds ‘four-to-a-bar’ doorging. 
En alles gebaseerd op de blues. 
“We beginnen met een blues, zo-
als dat hoort”, zei Loet. In de snel-
lere nummers werden de solisten 

aangevuurd door – soms tijdens 
het spel bedachte – knallende 
riffs van het koper. Veel nummers 
waren van de hand van Basie-ar-
rangeur Sam Nestico, maar ook 
‘Splanky’ van Neal Hefti mocht 
niet ontbreken – ooit bekend 
van het actualiteitenprogramma 
Brandpunt. Het toeval wilde dat 
dit het laatste optreden was van 
Loet van der Lee als orkestleider 
van de Fellows Bigband. Na veer-
tien jaar zou hij toe zijn aan ‘nieu-
we uitdagingen’. Maar de trom-
pettist maakte veel goed door, 
gloeiend gesteund door ‘zijn’ or-
kest, een paar solo’s weg te geven 
waar Freddy Hubbard jaloers op 
zou zijn. Onvergetelijk.
Ook de Aalsmeerders die zon-
dagmiddag druk waren met bar-
beknoeien, gras maaien, tuin 
sproeien, bootje varen, tennis-
sen, voetbal (Spanje uitgescha-
keld door Rusland na een abomi-
nabele wedstrijd) en Formule 1 
(met mazzel gewonnen door Max 
Verstappen) hebben veel gemist. 
De Kosmosis Bigband stond on-
der leiding van de briljante arran-
geur Joost Dieho, die deze keer 
Stevie Wonder onderhanden had 
genomen. De Amerikaanse hitko-
ning mocht blij zijn met wat Joost 
van zijn songs had gemaakt: 
meerstemmige, bijkans symfoni-
sche bigband-gedichten die door 
de ‘Latin’-funky slagwerkers (op 
drumstel en conga’s) een obsede-
rende drive kregen. Adembene-
mend hoe Joost Dieho het maxi-
male uit de – soms briljant sole-
rende – muzikanten heeft weten 
te krijgen. Allemaal amateurs. On-
gelofelijk. Gelukkig waren er ook 
veel Aalsmeerders die erbij wa-
ren, bij dit historische bigband-
weekend op de Nieuwe Meer. Die 
hebben niets gemist. 
Pierre Tuning

Optreden Fellows Bigband zaterdagavond. Foto: www.kicksfotos.nl

Dit weekend twee activiteiten
Wandelen in Historische Tuin
Aalsmeer - De wandeling langs 
kunstwerken is afgelopen. De 
laatste was de ‘Mijmerbank’ van 
Anneke Harting aan het water 
van de Ringvaart in de Kanaal-
straat.  In totaal zijn 28 kunstwer-
ken her en der in de gemeente 
in de schijnwerpers gezet. Wat 
opgevallen is dat veel van deze 
kunstwerken wel een opfrisser 
nodig hebben. Ook de ‘mijmer-
bank’ waarvan stukjes ontbreken 
en waarop reacties kwamen dat 
dit plekje meer respect zou moe-
ten krijgen.
Een kunstwerk gemist? Een beeld 
dat echt nog een plekje in de 
krant zou moeten krijgen? Geef 
het kunstwerk en de locatie er-
van door aan: redactieaalsmeer@
meerbode.nl.

Kunstkasten
Gelukkig kan er nog wel genoeg 
gewandeld en gefietst worden 
in Aalsmeer. Er is van alles te zien 
en veelal ook nieuwe dingen. De 
stichting Kunstkast Aalsmeer is 
weer aangevangen met het om-
toveren van elektriciteitshuisjes 
tot prachtige kunstwerken. De 
grote ijsvogel van Sander Bos-
man in Kudelstaart is menigeen 
vast al opgevallen en heeft veel 
bewondering geoogst. Vanaf vol-
gende week neemt Janna van 
Zon de lezers op reis langs nieu-
we kunstkasten.

Groene wandeling
Deze week, als tussendoor-
tje maar toch een bezoek ze-
ker waard, via de ophaalbrug op 
het Praamplein naar de Histori-
sche Tuin. Het tuinbouwmuse-
um brengt de bezoekers in de 
tijd van de tuinbouw van weleer 
in Aalsmeer. Het is zelfs in de vlag 
van de gemeente opgenomen. 

Rood van de aardbeien, groen 
van het blad en zwart van de 
grond. Naast allerlei tuingereed-
schappen zijn er in de Historische 
Tuin ook allerlei foto’s te zien, lig-
gen er pramen en bokken (ver-
voer van bloemen en planten per 
boot vroeger) en de kassen en 
het landgoed staan vol met aller-
lei soorten bloemen en planten.

Kamerplanten van toen
Er vinden verder regelmatig acti-
viteiten plaats. Op de laatste za-
terdag van de maand wordt de 
mogelijkheid geboden om bloe-
men en planten op de klok te ko-
pen. Zaterdag 7 juli tussen 13.30 
en 15.30 uur wordt op de Histo-
rische Tuin alles onthuld over het 
sortiment, de verzorging en de 
vermeerdering van de kamer-
planten-van-toen. Het wordt een 
vrolijk weerzien met de soor-
ten die oma nog in de venster-
bank had staan. Tuinvrijwilliger 
en -kenner Jos Bonnyai beant-
woordt brandende vragen met 
betrekking tot deze gezellige en 
makkelijk te onderhouden groe-
ne huislongen. De Tuin heeft 
maar liefst 23 soorten kamerplan-
ten-van-toen staan. 
Uiteraard zijn er (kamer)-planten 
te koop in de tuinwinkel. Zondag 
8 juli naar de Tuin is eveneens een 
aanrader. Deze dag verzorgt huis-
imker Eric van der Meer demon-
straties honing slingeren. Deze 
activiteit is van 13.30 tot 15.30 
uur.
Zin in een echt Aalsmeers uitstap-
je? Dan zeker eens naar de Histo-
rische Tuin gaan. Goed voor een 
heerlijke (en leerzame) wande-
ling tussen het groen! De Histori-
sche Tuin is iedere dinsdag tot en 
met zondag geopend van 10.00 
tot 16.30 uur.

Laatste optredens in de Efteling
Presentatie Melomanie 
mooi en goed verlopen
Rijsenhout - Vrijdagavond 29 ju-
ni vond in de Ontmoetingskerk 
het laatste optreden plaats van de 
drumfanfare Melomanie onder 
leiding van dirigent Elwin Smit. 
Door het tekort aan(bestuurs-)le-
den is er besloten om de muzika-
le activiteiten te stoppen. Voor de 
donateurs, oud leden en belang-
stellenden liet de vereniging nog 
eenmaal van zich horen. De pre-
sentatieavond stond in het teken 
van muziek uit films, musicals en 
tv-series uit verschillende landen. 
De slagwerkgroep liet zich ,tus-
sen de muziekstukken door, ook 
nog van zich horen met diverse 
nummers voor alleen het slag-
werk. De inzet van de leden in de 
afgelopen weken werd beloond 

met een mooi en goed verlopen 
presentatie. 

Certificaat
Tijdens deze avond werden Cock 
en Kitty van der Luit in het zon-
netje gezet voor hun jarenlange 
inzet voor de vereniging. Verder 
kregen alle leden een ‘op maat’ 
gemaakt certificaat en een bos 
bloemen. Als afsluiting van dit 
laatste seizoen gaan de leden 18 
augustus naar de Efteling en ver-
zorgen daar nog twee korte op-
tredens. 
Overigens wordt het oud papier 
tot en met december nog opge-
haald in Rijsenhout. Kijk voor de 
allerlaatste berichten op www.
drumfanfaremelomanie.com.

‘De Koorddansers’ wint 
30e Valentijn familiedag
Amstelland - Op zondag 24 juni 
stond de jaarlijkse Valentijn fami-
liedag weer op het programma. 
De locatie van dit dertigste jubi-
leumjaar was het scoutingterrein 
Eliboe in Vinkeveen. Na het ma-
ken van de familiefoto gingen 
63 deelnemers, verdeeld over 8 
teams, met een fietspuzzeltocht 
van zo’n 11 kilometer  gestart 
door heel Vinkeveen. Onderweg 
moesten allerlei opdrachten ge-
daan worden. Verder kreeg men 

enkele foto’s mee die op de uit-
gezette route waren genomen 
en de teams de locatie van moes-
ten vinden. Onderweg was er nog 
tijd voor een ijsje en werden er op 
punt B twee spellen gespeeld. Bij 
terugkomst moesten de teams 
ook nog een aantal spellen spe-
len, zoals boomstam zagen, hel-
menrace, langlaufen en het Va-
lentijn puzzel spel. Uiteinde-
lijk waren het ‘De Koorddansers’ 
die aan het einde van de dag de 

De winnaars: Team De Koorddansers, bestaande uit Henny, coach Angeli-
ca, Sabrina, Kees Jan, Sebastiaan, Dewi, Joke en René.
  

Gezellige muzikale middag 
met de Zonnebloem
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
middag 30 juni heeft De Zonne-
bloem Aalsmeer een concert ge-
organiseerd. Onder het genot 
van een kopje koffie en later een 
drankje is met zo’n vijftig gasten 
en vrijwilligers genoten van zang-
groep Braq uit Vinkeveen. Vele 
bekende, moderne en ook Neder-
landse songs werden ten geho-
re gebracht. De sfeer zat er goed 

in en gezien de vele positieve re-
acties kan terug gekeken worden 
op een zeer geslaagde middag. 
De komende zomermaanden or-
ganiseert de Zonnebloem kleine 
uitstapjes in samenwerking met 
de RIKI stichting. Aanmelden bij 
de Zonnebloem als gast of als vrij-
williger kan bij Jos van der Laan 
(voorzitter) via 06-25448638 of via 
jos.van.der.laan@outlook.com.

meeste punten hadden behaald 
en de eerste plaats bemachtig-
de. Het team bestaande uit De-
wi, Kees Jan, Henny, Sabrina, Se-
bastiaan, Joke en René, onder de 
sterke leiding van coach Ange-
lica versloeg de winnaar van vo-
rig jaar ‘De Vreemde Vogels’ van 
coach Veerle met slechts twee 
punten verschil, die nog wel de 
Opa Valentijn trofee wonnen met 
de leukste teamfoto aankleding. 
De dag werd afgesloten met een 
speciaal optreden van het ma-
gische duo ‘Kyan en Kees Pekel-
vlees’ en daarna natuurlijk met 
een welverdiende barbecue. De 

familie Valentijn kan samen met 
de organisatie (Bianca, Ron R, Le-
onie en Ron) weer terugkijken op 
een zeer geslaagde familiedag! 
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L Los de puzzel op door de cijfers en letters,

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

 Geef antwoord op de vragen

 U kunt de oplossing opsturen of brengen 
 t/m DINSDAG 10 JULI* naar:

 NIEUWE MEERBODE
 Visserstraat 10
  1431 GJ Aalsmeer

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

 zullen niet in de uitslag opgenomen worden.

Wie wint de gele trui? ...................................................................................................................................................

Wie wordt de beste Nederlander? ...........................................................................................................................

Wie is de beste Nederlander in het bolletjesklassement? ...............................................................................

Hoeveel Nederlanders winnen een etappe? ........................................................................................................

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

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

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

Naam ...................................................................................................................................................................................

Adres ...................................................................................................................................................................................

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

Telefoonnr.: ................................................... Mobiel: ...................................................................................................

DE HOOFDPRIJS
GIANT CONTENT 3
RACEFIETS T.W.V. €699,-
BESCHIKBAAR GESTELD DOOR:
MEER VOOR FIETSEN
Kudelstaartseweg 224 Kudelstaart
WWW.MEERVOORFIETSEN.NL

BERT DE VRIES
Oosteinderweg 155 Aalsmeer 
www.bertdevriesfi etsen.nl
SIGMA POLSCOMPUTER t.w.v. €100,-

SIENERGIE
Zijdstraat 12 Aalsmeer, www.sienergie.nl
ENERGIESCAN 
VOOR KOOP- OF HUURHUIS t.w.v. €85,-

MARSKRAMER
Einsteinstraat 119 Kudelstaart
www.marskramer.nl
PRINCESS KOFFERSET t.w.v. €90,-

WITTEBOL WIJN
Ophelialaan 116 Aalsmeer, www.wittebolwijn.nl
DOOSJE WIT, ROOD OF ROSÉ 
van de maand

MAAK KANS OP ÉÉN VAN DEZE PRACHTIGE PRIJZEN!
TOUR DE FRANCE 2018NM

NIEUWE MEERBODE

DE OVERIGE PRIJZEN:

WANING TWEEWIELERS
Zijdstraat 5 Aalsmeer, www.fi etsplezierwinkel.nl
BBB FIETSHELM, 
BBB SPORTBRIL met verwisselbare lenzen
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ETAPPE 15 • ZO 22 JULI

ETAPPE 8 • ZA 14 JULI

ETAPPE 19 • VR 27 JULI

ETAPPE 12 • DO 19 JULI

ETAPPE 17 • WO 25 JULI

ETAPPE 10 • DI 17 JULI

ETAPPE 21 • ZO 29 JULI

ETAPPE 14 • ZA 21 JULI

ETAPPE 16 • DI 24 JULI

ETAPPE 9 • ZO 15 JULI

ETAPPE 20 • ZA 28 JULI

ETAPPE 13 • VR 20 JULI

ETAPPE 18 •DO 26 JULI

ETAPPE 11 •WO 18 JULI

Millau > Carcassonne
181,5 km - heuvels

Lourdes > Laruns
200,5 km - bergen

Bagnères-de-Luchon > 
Col de Portet
65 km - heuvels

Houilles > Parijs
116 km - vlak

Carcassonne > 
Bagnères-de-Luchon
218 km - bergen,
vlakke aanloop

Saint-Pée-sur-Nivelle > 
Espelette
31 km - tijdrit, heuvels

Trie-sur-Baïse > Pau
171 km - vlak

Dreux > Amiens
181 km - vlak

Bourg-Saint-Maurice > 
Alpe d’Huez
175,5 km - bergen

Annecy > 
Le Grand-Bornand
158,5 km - bergen

Saint-Paul-Trois 
Chateaux > Mende
188 km - heuvels, 
vlakke aanloop

Arras > Roubaix
156,5 km - kasseien

Bourg d’Oisans > 
Valence
169,5 km - vlak

Albertville > La Rosière
108,5 km - bergen

ETAPPE 1 • ZA 7 JULI ETAPPE 5 • WO 11 JULIETAPPE 3 • MA 9 JULI ETAPPE 7 • VR 13 JULIETAPPE 2 • ZO 8 JULI ETAPPE 6 • DO 12 JULIETAPPE 4 •DI 10 JULI

Noirmoutier-en-l’Île > 
Fontenay-le-Comte
201 km - vlak

Lorient > Quimper
204,5 km - heuvels

Cholet > Cholet
35,5 km - ploegentijdrit

Fougéres > Chartres
231 km - vlak

Mouilleron-Saint-
Germain > 
La-Roche-sur-Yon
182,5 km - vlak

Brest > 
Mûr de Bretagne
181 km - heuvels

La Baule > Sarzeau
195 km - heuvels
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LOTTONL-JUMBO
Robert Gesink, 
Dylan Groenewegen, Steven 
Kruijswijk, Primoz Roglic, Amund 
Grøndahl Jansen, Paul Martens, 
Timo Roosen, Antwan Tolhoek

NEW LOTTO SOUDAL
André Greipel, Tiesj Benoot, 
Thomas De Gendt,  Jens Keukeleire, 
Jasper De Buyst, Tomasz 
Marczsynski, Marcel Sieberg, Jelle 
Vanendert

QUICK-STEP FLOORS
Bob Jungels, Julian Alaphilippe, 
Tim Declercq, Fernando Gaviria, 
Philippe Gilbert, Yves Lampaert, 
Maximiliano Richeze, Niki Terpstra

TEAM SUNWEB 
Tom Dumoulin, Søren Kragh 
Andersen, Michael Matthews, 
Wilco Kelderman, Nikias Arndt, Phil 
Bauhaus, Roy Curvers, Laurens ten 
Dam, Simon Geschke, Chad Haga, 
Mike Teunissen, Edward Theuns

AG2R LA MONDIALE
Romain Bardet, Silvan Dillier, Axel 
Domont, Tony Gallopin,  Mathias 
Frank, Oliver Naesen, Pierre Latour, 
Alexis Vuillermoz

ASTANA PRO TEAM
Jakob Fuglsang, Luis León 
Sánchez, Dmitri Gruzdev, Magnus 
Cort Nielsen, Omar Fraile, Jesper 
Hansen, Tanel Kangert, Michael 
Valgren Andersen

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

Alle ploegen die aan de Ronde van Frank-
rijk deelnemen bestaan uit maximaal 9 deel-
nemers. Er doen dit jaar weer veel Nederlan-
ders mee, veel rijden bij Lotto Jumbo of Sun-

UAE-TEAM EMIRATES
Daniel Martin, Alexander Kristo� , 
Darwin Atapuma, Kristijan Durasek, 
Roberto Ferrari, Marco Marcato, 
Rory Sutherland, Oliviero Troia

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS
Luis Ángel Maté, Jesús Herrada, 
Nacer Bouhanni, José Herrada

DIRECT ENERGIE
Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel, 
Rein Taaramäe, Angelo Tulik, 
Romain Sicard, Perrig Quemeneur, 
Alexandre Pichot, Adrien Petit, 
Bryan Nauleau, Jonathan Hivert, 
Yohann Gene, Damien Gaudin, 
Jérôme Cousin, Thomas Boudat

FORTUNEO – SAMSIC
Warren Barguil, Brice Feillu, 
Amaël Moinard, Elie Gesbert

WANTY – GROUPE GOBERT
Thomas Degand, Timothy Dupont, 
Guillaume Martin, Marco Minnaard, 
Yoann O� redo, Andrea Pasqualon, 
Dion Smith, Guillaume Van 
Keirsbulck

MOVISTAR TEAM
Alejandro Valverde, Mikel Landa, 
Nairo Quintana, José Joaquin 
Rojas, Marc Soler, Andrey Amador, 
Daniele Bennati, Imanol Erviti

TEAM EF EDUCATION FIRST-
DRAPAC P/B CANNONDALE
Rigoberto Uran, Sep Vanmarcke, 
Taylor Phinney, Pierre Rolland, 
Simon Clarke, Lawson Craddock, 
Daniel Felipe Martínez, Tom Scully

TEAM KATUSHA – ALPECIN
Ian Boswell, Tony Martin, Ilnur 
Zakarin, Marcel Kittel, Robert 
Kišerlovski, Pavel Kochetkov, Nils 
Politt, Rick Zabel

TEAM SKY
Chris Froome, Gianni Moscon, 
Geraint Thomas, Michal 
Kwiatkowski, Wout Poels, Egan 
Bernal, Jonathan Castroviejo

TREK – SEGAFREDO
Bauke Mollema, John Degenkolb, 
Koen de Kort, Jasper Stuyven, 
Julien Bernard, Michael Gogl, 
Tsgabu Grmay, Toms Skujiņš

BAHRAIN MERIDA PRO 
CYCLING TEAM
Vincenzo Nibali, Domenico 
Pozzovivo, Gorka Izagirre, Ion 
Izagirre, Sonny Colbrelli, Heinrich 
Haussler, Kristijan Koren, Franco 
Pellizotti

BMC RACING TEAM
Richie Porte, Greg Van Avermaet, 
Tejay Van Garderen, Patrick Bevin, 
Damiano Caruso, Simon Gerrans, 
Stefan Küng, Michael Schär

BORA – HANSGROHE
Peter Sagan, Maciej Bodnar, 
Markus Burghardt, Rafal Majka, 
Gregor Mühlberger, Daniel Oss, 
Pawel Poljanski, Lukas Pöstlberger

DIMENSION DATA
Mark Cavendish, Edvald Boasson 
Hagen, Tom-Jelte Slagter, Reinardt 
J. van Rensburg, Serge Pauwels, 
Mark Renshaw, Jay Thomson, 
Julien Vermote

GROUPAMA – FDJ
Arnaud Démare, Ramon 
Sinkeldam, David Gaudu, Jacopo 
Guarnieri, Olivier Le Gac, Tobias 
Ludvigsson, Rudy Molard, Arthur 
Vichot

MITCHELTON-SCOTT
Adam Yates, Mikel Nieve, Jack 
Bauer, Luke Durbridge, Mathew 
Hayman, Michael Hepburn, 
Damien Howson, Daryl Impey

web. Één van de Nederlanders Bauke Mollema 
is voor zijn team Trek Segafredo dit jaar de kop-
man.

Bij het ter perse gaan van deze krant waren al-
le teams bekend, maar tot de start van de 105e 
editie van de Tour op zaterdag kunnen er nog 
wijzigingen zijn.

1. Richie Porte
Ja, wij zetten de Aussie op 1. Omdat hij in uit-
stekende vorm verkeert, zo won hij onlangs de 
sterk bezette Ronde van Zwitserland, en werd hij 
tweede in de – overigens niet al te sterk bezet-
te – Tour Down Under en derde in de Ronde van 
Romandië. Bovendien is hij een specialist in zo-
wel tijd- als bergritten. Ook belangrijk: hij is kop-
man (van BMC Racing Team), terwijl hij in z’n 
Sky-verleden veel beulswerk moest verrichten 
voor kopman Froome. Als hij de gevreesde kas-
seienrit naar Roubaix (voor in de agenda: etap-
pe 9, zondag 15 juli!) goed doorstaat, en bij de 
� nishes bergaf (zoals etappe 16 en 19) niet al te 
zeer wordt aangevallen, dan geven we Porte een 
meer dan goede kans. Op de een of andere ma-
nier heeft hij ook een beetje de gunfactor. Kort-
om, Porte wint in Parijs.

2. Christopher Froome
Normaal gesproken zouden we Froome na zijn – 
we blijven neutraal – bijzondere winst van de Gi-
ro d’Italia 2018 op een veel lagere plaats dan de 

Tourprognose 2018: Sky vs. de rest
Wij Nederlanders hebben onze hoop deze Tour de France vooral gevestigd op Tom Dumoulin 
en Steven Kruijswijk. En waarom niet? Beide renners zijn van wereldklasse. Maar toch: Tom 
heeft een loodzware Giro d’Italia in de benen – keurig tweede – en Steven rijdt nog iets té 
anoniem in de rondte dit jaar. Maar wees gerust: u kunt rustig achteroverzittend de Tour de 
France van dit jaar bekijken, en met een pilsje in de hand zien dat Gesink en Groenewegen 
een etappe gaan pakken, en dat Dumoulin en Kruijswijk netjes in de top tien eindigen. Wat de 
top vijf betreft staat één ding vast: de Tour van 2018 wordt onvoorspelbaarder dan ooit, ge-
zien het grillige parcours en dito vorm van de vedetten. Dit is De Prognose.

tweede inschatten. Immers, goed presteren in de 
Giro én de Tour is vrijwel onmogelijk, zo wordt 
jaar na jaar bewezen. Maar Froome is Froome, 
Sky is Sky en de Tour is de Tour. Om met Froome 
zelf te beginnen, de rit naar Bardonecchia in de 
afgelopen Giro is er hoe dan ook een voor de 
eeuwigheid. In deze loodzware bergetappe reed 
Froome een kilometer of tachtig solo op kop en 
gaf respectabele tegenstanders als Pinot, Pozzo-
vivo en Dumoulin het nakijken. Daartegenover 
staat dat Froome de Giro verre van indrukwek-
kend begon, maar weinig koersdagen heeft in 
2018 en op die dagen ook nog eens matig pres-
teerde. Froome is overigens een meester in het 
zand in de ogen strooien. Daarnaast weet hij zich 
in de Tour omringd door louter klasbakken, zoals 
Thomas, Poels, Kwiatkowski en Moscon, die met 
Sky in de ploegentijdrit een mooie slag kunnen 
slaan. Of u het leuk vindt of niet, de Brit eindigt 
gewoon op het podium deze Tour. 

3. Nairo Quintana
De Colombiaanse rasklimmer heeft niet bijster 

veel koersen gereden in 2018, maar wat hij reed, 
reed hij uitstekend. In drie van de vier rittenkoer-
sen van een week eindigde hij in de top drie. Vo-
rig jaar reed hij nog in de Giro d’Italia en dat was 
geen onverdeeld succes, voor hem althans. Als 
topfavoriet legde hij het uiteindelijk af tegen on-
ze Tom. Dit jaar echter heeft hij zijn zinnen ge-
zet op de Tour-winst en hij mag zich verheugen 
in een sterk team, met Landa en de oude vos Val-
verde als medekopmannen. Daarin schuilt met-
een het grootste gevaar, want hoe reageren de-
ze medekopmannen als Quintana de kasseitjes 
in Noord-Frankrijk niet goed verteert? Gaan ze 
wachten, of gaan ze voor eigen succes? Als alle 
ploeggenoten vol in dienst van de Colombiaan 
rijden, geven we hem alle kans op de eindzege. 
Dat is nu te onzeker, vandaar plek 3.

4. Romain Bardet
Vorig jaar redelijk verrassend derde in de Tour, 
dit jaar onder andere meesterlijk tweede in de 
spectaculaire Strade Bianche rondom Siena, 
knap derde in Luik-Bastenaken-Luik en even-
eens derde in de Dauphiné, die overigens een 
tikje minder goed bezet was dan in andere jaren. 
De frêle Fransman bungelt eigenlijk altijd een 
beetje tussen de absolute top en de subtop in. 
Zo ook in deze prognose. Hoewel het parcours 
op zijn maat is gesneden met veel bergwerk en 
weinig tijdritten, voorspellen we hem net buiten 
het podium.

5. Vincenzo Nibali
Rare renner eigenlijk, de Siciliaan Vincenzo Niba-
li. Won in het verleden alle grote rondes – Giro, 

Tour, Vuelta – minstens eenmaal. Behoort daar-
mee dus tot de grootste renners ooit. Toch kan 
hij ook ogenschijnlijk onzichtbaar rondrijden, 
zoals in het overgrote deel van 2018 het geval 
was. Een jaar waarin hij overigens een spelden-
prik van formaat uitdeelde: tegen alle verwach-
tingen in won hij de voorjaarsklassieker Milaan-
San Remo. Voortekenen voor een goede Tour de 
France voor de kleine Italiaan zijn er eigenlijk 
verder niet. Een 24ste plek in de Dauphiné be-
tekent ofwel het ontbreken van welke vorm dan 
ook, ofwel verstoppertje spelen met hoofdletter 
V. Gezien zijn ongebreidelde klasse verwachten 
we voldoende van Nibali voor een topvijf-posi-
tie, maar meer eigenlijk niet…
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Liefhebbers hebben donderdag 19 juli al lang en 
breed vrijgenomen van hun werk. Vanaf 12.25 
uur, als er gestart wordt in Bourg-Saint-Maurice, 
zullen zij aan de buis gekluisterd zitten voor de 
twaalfde etappe in de 105de Tour de France. Niet 
alleen vanwege de Col de la Madeleine of de Col 
de la Croix de Fer, maar vooral vanwege het gro-
te spektakel dat aan het eind van de etappe 
lonkt. De Alpe d’Huez gaat dan voor de dertig-
ste keer in de illustere geschiedenis van de Tour 
worden beklommen. Met vele duizenden zullen 
met name de Nederlanders er weer staan. Waar-
om eigenlijk?

Fausto Coppi
De berg is in feite helemaal niet zo bijzonder. 
Ja natuurlijk, 21 genummerde haarspeldboch-
ten die naar zo’n 1850 meter hoogte meande-
ren, met een gemiddeld stijgingspercentage 
van 7,9 procent en een steilste kilometer van ge-
middeld 11,5 procent, het is allemaal niet niks. 
Maar zo zijn er talloze bergen te vinden in de Al-
pen en Pyreneeën, en voor veel renners zou een 

rit naar Alpe d’Huez just another day at the of-
� ce moeten zijn. Dat is het niet. Niet voor hen, 
en niet voor die enorme hoeveelheid publiek dat 
zal moeten vechten voor een goede plek op de 
13,8 kilometer lange klim. Dat heeft alles te ma-
ken met de luisterrijke geschiedenis van de Alpe 
d’Huez, die vooral voor Nederland grote succes-
sen bracht. Aan de weg van Bourg d’Oisans, aan 
de voet van de Alpe d’Huez, tot aan het dorpje 
Alpe d’Huez zelf, is gebouwd van 1881 tot 1936. 
Pas in 1952 deed de Tour de France de berg voor 
het eerst aan, met een vermaarde winnaar: Faus-
to Coppi. Na die dag zijn er maar liefst 29 Tour-
aankomsten op de Alpe d’Huez geweest, met 
Thibaut Pinot in 2015 als laatste winnaar.

De hoop en het verlangen
Onder de winnaars zijn vele grootheden, althans, 
zo werden ze beschouwd toen niemand wist of 
wilde weten van doping. Armstrong, Pantani, 
Bugno, Sastre en Hinault: allen wonnen ze ooit 
op Alpe d’Huez. Maar de berg heeft niet voor 
niets de bijnaam ‘Nederlandse berg’, want maar 
liefst acht keer won een Nederlander de etap-
pe die naar de Alpenreus leidde. Ga maar na: 
Joop Zoetemelk in 1976 en 1979, Hennie Kuiper 
in 1977 en 1978, Peter Winnen in 1981 en 1983, 
Steven Rooks in 1988 en Gert-Jan Theunisse in 
1989. Acht Nederlandse overwinningen in veer-
tien jaar tijd, dat spreekt enorm tot de verbeel-
ding en heeft sindsdien voor een Oranjegevoel 
geleid op de berg, ondanks het feit dat de laat-
ste vijftien (!) winnaars op Alpe d’Huez niet van 
Nederlandse komaf zijn en ondanks het feit dat 
‘we’ al 29 jaar droog staan. Maar elke keer weer 
zijn er de hoop en het verlangen, en die zullen 
er op 19 juli wederom zijn. En waarom ook niet? 
Kelderman al vroeg in de aanval, Gesink die ge-
steund door de tienduizenden zijn duivels ont-
bindt vlak voor La Garde, het steilste stuk van 
de berg, Mollema die lang mee kan met de top-
pers, Poels die stunt, Dumoulin en Kruijswijk die 
kort voor de � nish uit het groepje der favorieten 

Beroemd en berucht, dat is l’Alpe d’Huez. Beroemd vanwege de Nederlandse overwinningen 
in het (verre) verleden. Berucht vanwege de zwaarte, maar vooral vanwege de clowneske, car-
navaleske gedragingen van het publiek. Maar bovenal beroezend: 21 bochten naar 1850 me-
ter hoogte.

Een kroniek van een 
Nederlandse berg

wegrijden? Ook dit jaar mogen we blijven dro-
men. Welke droom waarschijnlijk niet gaat uitko-
men, is die van de snelste tijd ooit. In 2010 be-
klom Alberto Contador Alpe d’Huez in een Dau-
phiné-etappe in 37.30 minuten, waarmee hij 
Pantani’s droomtijd van 37.35 minuten uit 1997 
uit de boeken reed. Sowieso wordt de top tien 
van snelste tijden ingenomen door vrijwel alleen 

maar dopingzondaars. Mocht men in 2018 alle-
maal clean rijden, dan zullen de toppers rond de 
40 minuten over de klim gaan doen, zodat we 
op 19 juni tegen 18 uur de uitslag van etappe 12 
weten. Kunnen we eindelijk, eindelijk weer eens 
juichen voor een Nederlander? Of wordt de Al-
pe d’Huez van droom langzamerhand een syn-
droom?
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Lieve actie 3 meiden voor 
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week don-
derdag troffen de dames van 
de uitgifte van de Voedselbank 
Aalsmeer voor de deur van de 
loods twee dozen aan. Ze zaten 
vol met etenswaren. 
Het was onduidelijk wie de do-
zen met eten en drinken daar 
had neergezet, maar onder-
in vonden de dames een brief-
je van drie meiden die allerlei ac-
tiviteiten hadden ondernomen 
om de dozen met etenswaren te 

kunnen vullen. “Wat een ontzet-
tend lieve actie van Lieke, Nikita 
en Sarah. Heel erg bedankt”, al-
dus de vrijwilligers (en natuurlijk 
gebruikers) van de Voedselbank 
Aalsmeer.
Ook iets doneren aan de Voed-
selbank? Dat wordt bijzonder 
op prijs gesteld. Graag eerst een 
telefoontje naar 06-37471838. 
Dan kan de Voedselbank de ont-
vangst regelen en weet wie ze 
moeten bedanken!

Feest Wilgenlaan 85 jaar
Gijs en Jonas: “We hopen 
op een springkussen”
Regio - De Wilgenlaan heeft de 
jeugd, de jeugd heeft de Wilgen-
laan. Daar moest ik aan denken 
toen ik op mijn fiets de Wilgen-
laan inreed. In de verte zag ik al 
spelende kinderen met waterpi-
stolen, kleden op de weg en bal-
len die heen en weer stuiteren. 
Heerlijk dat dit hier kan, een rus-
tige straat met brede bermen en 
weinig verkeer. Dichterbij geko-
men zie ik Gijs, 13 jaar, en Jonas, 
12 jaar. Ze hebben een oude ge-
galvaniseerde vuilnisemmer om-
getoverd tot een basket. Ik weet 
dat ze beiden lid zijn van de bas-
ketbal club. Ze zijn hard aan het 
trainen en spelen. Als ik mijn fiets 
heb weggezet vraag ik ze of ze 
zin hebben in een glas limonade. 
Dat slaan ze niet af en even later 
zitten we in onze tuin aan de tafel 
gezellig te praten. Gijs heeft twee 
zussen die ik ook veel op straat 
heb zien spelen. Maar die stude-
ren nu in Utrecht en Enschede. 
De jongens willen later ook stu-
deren maar dan niet meedoen 
aan de ontgroening. Tijdens of na 
de studie denken ze naar het bui-
tenland te gaan, maar zo hebben 
ze mij verzekerd, daarna komen 
ze zeker terug in de Wilgenlaan, 
als er ruimte is. Ik ben benieuwd 
waarom ze de Wilgenlaan dan zo 
leuk vinden. “Ja, nu om te wonen 
en te spelen maar later omdat 
het er gezellig is, iedereen groet 
elkaar en helpt als het nodig is, 
er is ruimte, sloten, grote tuinen 
en alles is dichtbij. En we nemen 
ook de post pakketjes van elkaar 
aan en brengen het dan later bij 
de buren. Bij heel veel mensen lo-
pen we zo naar binnen, gezellig!” 
Dan neem ik de proef op de som 
en vraag wie ze allemaal kennen. 
Ze komen met gemak op de na-
men van 20 van de 34 bewoners! 
Ik ben onder de indruk. Maar hoe 
zijn jullie eigenlijk in de  Wilgen-
laan terecht gekomen? “Nou”, 

Met elkaar in gesprek gaan en waar nodig helpen
Aalsmeer Over Hoop denkt toekomst 
gericht en is gedreven!
Aalsmeer - “Wij hebben er soms 
geen weet van wat zich afspeelt 
in de Aalsmeerse samenleving.”  
Gert Bor woordvoerder van 
Aalsmeer Over Hoop sprak deze 
woorden zo’n twee jaar geleden 
uit. Inmiddels zijn de afgevaar-
digden van de Oosterkerk, Dorps-
kerk, LEG, CAMA, Alpha Kerk en 
Lijnbaankerk wel wat wijzer ge-
worden en dat heeft alles te ma-
ken met de bijeenkomsten die zij 
organiseren voor mensen die het 
minder goed getroffen hebben in 
het leven en voor vluchtelingen 
die hier hun heil proberen te zoe-
ken. Het is niet bij de Kerstdiners 
gebleven, in meerdere gevallen 
is er een blijvend contact ont-
staan. En daar was het Aalsmeer 
Over Hoop om te doen. Het con-
tact behouden en verdiepen om 
inhoudelijk met elkaar in gesprek 
te gaan en waar nodig te helpen. 
En die hulp blijkt geen overbo-

dige luxe. Zo zijn het de buddy’s 
(maatjes) die een regelmatig con-
tact hebben met de statushou-
ders om voor hen het leven wat 
aangenamer te maken en de Ne-
derlandse samenleving te leren 
kennen. En dat leidt weer tot zo-
veel resultaat dat zij heel langza-
merhand de vraag stellen: ‘Wat 
kunnen wij voor jullie doen?’ Tij-
dens een High Tea alweer enige 
maanden geleden werd bewezen 
dat het samen komen en zijn heel 
belangrijk is. Gezien en gehoord 
worden, daar heeft ieder mens 
behoefte aan. 

Het kletspotje en barbecue
Wanneer je te maken hebt met 
mensen met uiteenlopende ach-
tergronden dan moet je een ma-
nier verzinnen om hen met el-
kaar in gesprek te brengen. Dat 
vond Aalsmeer over Hoop. Zij ge-
bruiken hiervoor het kletspotje! 

Een potje waarin papiertjes zitten 
waarop alledaagse vragen staan 
geschreven. Tijdens de High Tea 
konden degenen die daar zin in 
hadden zo’n vraag met elkaar be-
spreken en beantwoorden. En 
dat bleek aan te slaan. “Op een 
heel organische manier ontston-
den er prachtige gesprekken”, al-
dus Gert Bor. 

Zaterdag 7 juli is er een nieuwe 
bijeenkomst gepland en vanwe-
ge de zomer is er gekozen voor 
een gezamenlijke barbecue. Al-
le boodschappen worden door 
Aalsmeer Over Hoop gedaan. “Tij-
dens een informele en zomerse 
setting ontmoeten we elkaar. Een 
soort reünie van het kerstdiner, 
maar dan een beetje anders. Nu 
wordt er niet bediend, maar wie 
kan, helpt mee met bakken, drin-
ken inschenken, helpen bij de 
kinderen, enz. Nieuwe contacten 

kunnen worden gemaakt en be-
staande relaties versterkt.”

Platform bieden
Aalsmeer over Hoop denkt toe-
komst gericht en is gedreven om 
hoop voor mensen in de samen-
leving te bieden, er wordt onder 
andere hard gewerkt aan het or-
ganiseren van een sportdag of 
-week voor jongeren waar het 
niet zozeer gaat om de prestaties 
maar veel meer om het samen 
sporten, elkaar ontmoeten en 
van gedachten wisselen. “Al be-
ginnen wij maar met lekker met 
elkaar op een grasveldje een bal-
letje te trappen.” 
Het is even stil en dan is er de vol-
gende zin die veel indruk maakt. 
“De mensen die Aalsmeer over 
Hoop op het oog heeft - waar-
onder de statushouders - wil-
len graag deelnemen aan de 
Aalsmeerse samenleving. Dit be-
reik je alleen door deze men-
sen ook een platform te bieden. 
Aalsmeer Over Hoop biedt dat. 
Wij willen voor de toekomst met 
nog veel meer mensen gaan sa-
menwerken, en overleggen er 
valt nog zoveel te winnen.” 
Janna van Zon 

Bromfiets genootschap 
een weekendje weg
Regio - Aanstaande vrijdagmor-
gen 6 juli om 9.00 uur verzame-
len ruim 40 klassieke bromfiet-
sen zich bij café Joppe om er een 
heerlijk weekend uit van te ma-
ken. De deelnemers zullen vrij-

dag een route rijden van bij-
na 120 kilometer naar een hele-
mooie, en nu nog geheime, om-
geving waar de dames en he-
ren zich waarschijnlijk prima zul-
len vermaken. Op zaterdag zal 

Gratis schrijfworkshop 
in de bibliotheek
Amstelveen - In Bibliotheek Am-
stelveen Stadsplein geeft Het-
ty Kleinloog ter gelegenheid 
van het verschijnen van haar de-
buutroman ‘Volle Bloei’ een gratis 
schrijfworkshop over het schrij-
ven van een pakkende openings-
zin. Aansluitend zal zij signeren.
Ieder boek begint met een eer-
ste zin. Dat lijkt logisch, maar ie-
der die een roman heeft willen 

schrijven beseft hoe ontzettend 
lastig het schrijven zo’n eerste zin 
is. Volle Bloei opent met: Als ze in 
een hoosbui, tijdens een knette-
rende donderslag, haar been over 
het ijzeren hek van de begraaf-
plaats werpt, hoort de eenenze-
ventigjarige Lies takken of haar 
heup kraken. Die zin is niet zo-
maar tot stand gekomen. Daar 
is schrijven, schrappen, formule-

Opbrengst voor Moederverwendag
Haringparty Rotary AMU 
levert 8.975 euro op
Amstelland - Op woensdag 27 
juni verzamelden ruim 120 gas-
ten zich bij Restaurant Geniet 
aan de Amstel in Uithoorn voor 
de eerste Haringparty van Rotary 
AMU (Aalsmeer – Mijdrecht – Uit-
hoorn). Naast een gezellige ma-
nier om te netwerken, was het 
evenement met name georgani-
seerd om geld op te halen voor 
één van de lokale doelen die wor-

den ondersteund, de Moederver-
wendag. Om 18.15 uur werd het 
eerste vaatje aan land gebracht 
met medewerking van Aemstel 
Boating – Sloepverhuur. De bur-
gemeester van Uithoorn hield 
om exact 18.30 uur een gloedvol 
betoog en onderstreepte het be-
lang van serviceclubs voor de in-
zet van vrijwilligers en financiële 
ondersteuning bij allerlei projec-

zegt Jonas, “we woonden in Am-
sterdam in een leuke wijk en het 
was me al opgevallen dat mijn 
ouders ineens een verhuizer op 
visite hadden. En enige tijd later 
verhuisden we naar het huis van 
mijn oma die kort daarvoor was 
overleden. Zodoende woon ik nu 
naast mijn neef Gijs.” 
Bij het doorvragen kom ik erach-
ter dat ze heel goed met elkaar 
kunnen opschieten. Pas als ze el-
kaar voortdurend zien raken ze 
geïrriteerd. “Dan moeten we even 
uit elkaar”,  vertelt Gijs. Maar op 
vakantie kunnen ze elkaar goed 
verdragen. Dat moet ook wel 
want ze gaan deze zomer drie 
keer met elkaar op stap; Binding 
kamp, basketbal kamp en naar de 
Wadden. En als jullie terugkomen 
is er het 85 jaar Wilgenlaan feest. 
“Ja, gezellig”, roepen ze beiden. 
“Hopelijk is er een activiteit waar-
mee we onze energie kwijt kun-
nen. We hopen op een spring-
kussen en een straatbarbecue.” Ik 
zeg niets en verklap niets. We zul-
len zien!
Volgende week over het onder-
nemerschap in de Wilgenlaan.
Door Bernhard Schellenberger

De neven Gijs en Jonas (rechts).

li is van 16.00 tot 17.00 uur in de 
Bibliotheek op het Stadsplein in 
Amstelveen. De toegang is gratis. 
Reserveren online niet verplicht, 
wel praktisch: www.debibliothee-
kamstelland.nl.

ren, hoofdschudden en opnieuw 
schrijven aan vooraf gegaan. Tij-
dens de workshop zal Hetty Klein-
loog iets vertellen over het schrijf-
proces en de totstandkoming van 
haar boek en de deelnemers le-
ren een pakkende eerste zin te 
formuleren. Wie weet vormt dit 
de start van jouw eigen roman! 
Hetty Kleinloog (1958) is (toneel)
schrijver, tekstdichter en toneel-
regisseur. Ze heeft de afgelopen 
jaren al vele schrijfworkshops ge-
geven bij de Bibliotheek Amstel-
land. Met ‘Volle Bloei’ debuteert 
zij als romanschrijfster. De gratis 
schrijfworkshop op zaterdag 7 ju-

VakantieBieb weer open hun AVI-niveau op peil. Telefoon 
uit, Bieb aan. De zomerperiode is 
een mooie periode om de tele-
foon even lekker links te laten lig-
gen. Tijd voor jezelf en je boek. Of 
om samen van een verhaal te ge-
nieten natuurlijk. Heb je aan zes-
tig boeken niet genoeg? Met het 
nieuwe abonnement Maand-
je Bieb van de bibliotheek heb je 
toegang tot 20.000 e-books, luis-

ter je naar een goed verhaal met 
de LuisterBieb-app of je kiest jouw 
favoriete boek of film uit de enor-
me collectie bij de bibliotheek.

Onbezorgd abonnement
Met het Maandje Bieb Onbezorgd 
abonnement hoef je je nooit meer 
druk te maken over het op tijd in-
leveren van je boeken. Je betaalt 
namelijk geen boetes. Ook erg 

ten. Hij gaf vervolgens het woord 
aan Notaris Mr. Marlies Akker-
mans die met onnavolgbaar en-
thousiasme de veiling van het 

eerste vaatje haring in goede ba-
nen wist te leiden. Na 15 biedron-
des stond de teller op € 8.975,00.
Foto: Jip van der Valk

de omgeving worden verkend 
door een soort oriëntatierit in de 
ochtend om na een uitgebreide 
lunch en een duik in het zwem-
bad in de middag ook nog een 
mooie rit te rijden. Zaterdag-
avond zal er een kok worden aan-
gerukt om een mooie barbecue 
te verzorgen. Na de barbecue zal 
er ook nog een pubquiz worden 
georganiseerd met veel vragen 
over Aalsmeer en natuurlijk over 

het weekend zelf. Zondag rond 
16.00 uur worden de bromfiets-
liefhebbers weer bij Joppe in de 
Weteringstraat terug verwacht. 
Altijd leuk om even te gaan kijken 
naar de mooie oldtimer bromfiet-
sen! De organisatie heeft de deel-
nemers verzocht om hun regen-
pak maar thuis te laten en een ex-
tra fles zonnebrand mee te ne-
men…
Foto: www.kicksfotos.nl

prettig tijdens de vakanties. Bo-
vendien leen je geen tien maar 
twintig boeken per keer en mag 
je ze zes in plaats van drie we-
ken houden. Voor de jeugd kost 
dit onbezorgd abonnement 
€1,90 per maand en voor 18plus 
€5,90 per maand inclusief een ex-
tra partnerpas. Het basis abon-
nement Maandje Bieb is voor de 
jeugd (0-17 jaar) gratis en voor 
18plus €3,90 per maand.

Diverse activiteiten
Mocht je je deze zomer toch nog 
vervelen, ga gerust langs bij de Bi-
bliotheek voor een leuke activiteit 
of voorstelling. De Bieb is de hele 

zomer open. Kijk in de agenda op 
www.debibliotheekamstelland.nl 
voor het complete programma en 
de openingstijden.

Amstelland -  Vanaf 1 juli is de Va-
kantieBieb weer open: hét zomer-
cadeautje van de Bibliotheek met 
meer dan zestig e-books voor het 
hele gezin op smartphone of ta-
blet. Dat scheelt weer boeken 
sjouwen en na het downloaden 
zijn de boeken zonder internet-

verbinding te lezen. Ideaal voor 
op vakantie. Iedereen, leden én 
niet-leden van de bibliotheek, er-
varen zo hoe leuk en ontspannend 
lezen is. En de kinderen? Naast het 
plezier in lezen is lezen in de zo-
mer ook goed voor hun taalont-
wikkeling. Zo houden ze mooi 
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Omhoog in de ladderwagen een publiekstrekker!
Veel belangstelling voor open dag 
van Brandweer Aalsmeer
Aalsmeer - Het personeel van ka-
zerne Aalsmeer en al haar regio 
collega’s kijken terug op zeer ge-
slaagde open dag. Ondanks het 
warme weer, mochten heel veel 
belangstellenden welkom gehe-
ten worden. De bezoekers kwa-
men niet alleen uit Aalsmeer en 

Kudelstaart, maar ook van ver 
daarbuiten. Bij de start om 10.00 
uur was het meteen al super druk. 
De opening werd verzorgd door 
kinderburgemeester Derek Bui-
kema en burgemeester Jeroen 
Nobel. Eerst gingen de twee op 
grote hoogte het terrein bekijken 

en daarna nam Derek de brand-
slang ter hand voor het blussen 
van een kleine brand in de blus-
caravan. De belangstelling voor 
een ritje omhoog met de auto-
ladder was groot. Het was direct 
een publiekstrekker. Ook de rit-
jes in een brandweerauto waren 

in trek bij jong en oud. Op het ka-
zerneterrein waren diverse de-
monstraties te zien waarbij ook 
uitleg werd gegeven wat er zo-
al gebeurt bij een incident. Alle 
aanwezige voertuigen, waaron-
der ook oudere brandweerauto’s, 
konden ‘besnuffeld’ worden. 
Bij de Officier Gevaarlijke Stoffen 
kon men van alles te weten ko-
men over de gevolgen van diver-
se sto�es en producten. 

Gratis woningcheck
De stand van Brandveilig Le-
ven werd druk bezocht en een 
fiks aantal mensen heeft zich in-
geschreven voor een gratis wo-
ningcheck. Uiteraard kunt u zich 
hiervoor nog steeds aanmelden 
Dit kan per e-mail: samenbrand-
veilig@brandweeraa.nl of telefo-
nisch via 020–555 6000.

Langere wachttijden
Het meevaren op de boot trok, 
mede door het mooie weer, veel 
publiek. Door de grote toeloop 
ontstond er helaas een wat lan-
gere wachttijd, maar men heeft 
getracht het iedereen toch zoveel 
mogelijk naar de zin te maken. 
Aan het einde van de dag was er 
nog een afsluitende schuimparty 
op het terrein waar de nog aan-
wezige jeugd heel vrolijk door-
heen holde. Al met al een ge-
slaagd evenement waarvoor ie-
dereen wordt bedankt. “De be-
langstelling was enorm. Hopelijk 
kunnen we over twee jaar weer 
zo’n mooie open dag”, besluiten 
de leden van Korps Aalsmeer.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Westeinder Water Week met tal van activiteiten
Westeinderplassen strijdtoneel voor 
derde speelronde Eredivisie Zeilen
Aalsmeer - Aankomend week-
end van 6 tot en met 8 juli zijn de 

Westeinderplassen in Aalsmeer 
het strijdtoneel voor de derde 

speelronde van de Eredivisie Zei-
len 2018. Tijdens de Westeinder 

Water Week zullen 15 zeilteams 
met elkaar het gevecht op het 
water aangaan in de strijd voor 
de felbegeerde landstitel. Inmid-
dels zijn de Westeinderplassen 
een begrip binnen de Eredivisie 
Zeilen series. Met de verwachte 
weersvoorspellingen belooft ook 
deze editie opnieuw een mooi 
zeilweekend te worden met zon, 
wind en een lichte golfslag. Rege-
rend landskampioen Almere Cen-
traal zal alles uit de kast moeten 
halen om hun voorsprong te be-
houden. Dit jaar is het niveau dus-
danig hoog dat de verschillen mi-
nimaal zijn. Afgelopen speelron-
de in Roermond wist het lokale 
zeilteam Maas en Roer de over-
winning te pakken en het gat met 
de koplopers terug te brengen 
tot 1 punt. Jachtclub Schevenin-
gen volgt daarachter met even-
eens 1 punt verschil.

Prijsuitreiking door wethouder
Het lokale zeilteam Westein-
der uit Aalsmeer zal dit week-
end proberen hun slag te slaan 
op hun thuiswater. Momenteel 
zijn zij overall op de 12e plaats, 
maar de verschillen zijn klein ge-
noeg om een stijging in het klas-
sement te forceren. Op zondag 
zullen de drie winnende teams 
uit handen van Robert van Rijn 
(wethouder Recreatie & Toeris-

me Aalsmeer) hun prijzen uitge-
reikt krijgen.

Westeinder Water Week 
Tijdens de Westeinder Water 
Week staat de watersport cen-
traal. Terwijl vanaf de kant de Ere-
divisie Zeilen goed te volgen is 
kunnen jong en oud kennisma-
ken met diverse watersportactivi-
teiten. Zo is de Optimist on Tour 
aanwezig om kinderen kennis te 
laten maken met het zeilen on-
der begeleiding van ervaren in-
structeurs. Ervaren hoe het is om 
met hoge snelheid over het wa-
ter te gaan, stap dan gerust op 
de waterski of een wakeboard. 
Maar ook beleven hoe het is om 
op een sloep rustig rond te va-
ren behoort tot de mogelijkhe-
den. Het volledige programma 
(onder andere kennismaken met 
zeilen, surfen en suppen en vrij-
dagavond aquapalooza) is te be-
kijken op de website www.west-
einderwaterweek.nl.

Wat is Eredivisie Zeilen
In de Eredivisie Zeilen strijden 
toonaangevende watersportver-
enigingen van Nederland in mo-
derne sportboten van het type 
J/70. De boten worden beschik-
baar gesteld door de organisa-
tie om te zorgen voor een gelij-
ke strijd om de landstitel. Zeilers 

hoeven alleen hun eigen zeilpak 
mee te nemen. De boten wor-
den geleverd door de stichting 
J-Club Nederland die mee inves-
teert om de Eredivisie Zeilen mo-
gelijk te maken. De wedstrijdfor-
mule is helder: korte races van 
ongeveer 15 minuten, identie-
ke boten, één wedstrijdbaan en 
vijf speelronden op unieke loca-
ties verspreid door Nederland. Dit 
alles wordt georganiseerd door 
een sterk wedstrijdcomité. De 
teams worden op het water ge-
wisseld waardoor het mogelijk is 
om maximaal 45 wedstrijden per 
speelronde te organiseren, waar-
mee theoretisch het totaal op 225 
races uit kan komen aan het ein-
de van het seizoen.

Vijf speelronden
De Eredivisie Zeilen is half april 
gestart in Almere en na Roer-
mond en Aalsmeer volgt speel-
ronde vier van 7 tot en met 9 sep-
tember in Lelystad en tot slot 
speelronde vijf van 5 tot en met 
7 oktober in Veere. De Eredivisie 
Zeilen is online te volgen met live 
SAP tracking verrijkt met anima-
ties. Ook de bezoekers die fysiek 
aanwezig zijn op de locatie kun-
nen de race eenvoudig volgen 
vanaf de kant. Meer informatie op 
www.eredivisiezeilen.nl.
Foto: Jasper van Staveren
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Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 4 juli, een heerlijk 
3 gangendiner met o.a. een  
licht gebonden rozijnensoep,  
Hawaïburger, romige kerrie 
saus, brocolli met amande-
len, tomatensalade + feta en  
basilicum, aardappelkroketjes  
en aardbeienijs met slagroom  
voor € 11,- Voor reserveringen 
tel. 0297-820979.

Vrijdag 6 juli kunt u gaan ge-
nieten van een ossestaartsoep 
met madera, gebakken lekker-
bekje (lust u geen vis: schou-
derkarbonade), ravigottesaus, 
sla met komkommer, tomaat 
en ei, Parijse worteltjes + tuin-
kruiden, gebakken aardap-
pelen en chocoladepudding 
met slagroom naar keus voor 
maar €13,- Voor reserveringen 
tel. 0297-820979.

Optreden in ‘Voor Elkaer’
Op 6 juli organiseert de inloop 
van wijkpunt ´Voor Elkaer´
een geweldig optreden van de 
muziekschool uit Kudelstaart.
O.l.v. Irma Zethof brengen 
leerlingen verschillende
muziekstukken ten gehore
Entree 5 euro.

Optreden van 15.45 tot 16.30 
uur. Voor reserveringen tel. 
0297820979

 Fanfare in Kudelstaart
Op maandag avond 9 juli 
geeft het Fanfare korps Flora
een muzikaal concert op het 
Ad Verschuerenplein! Aan 
het optreden zijn geen kosten 
verbonden, dus kom gezellig 
langs! Wijkpunt Voor Elkaer is 
vanaf 19.30 uur geopend!

Sjoelen in ‘Voor Elkaer’
Op donderdag 12 juli kunt u 
sjoelen van 14.30-16.00 uur.

Multi Media in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 11 juli van 9.30 tot 

11.45 uur. 

Klassiek concert in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 18 juli is er een 
klassiek concert in het zorg-
centrum. U kunt gaan genie-
ten van het Scherzando Trio, 
zij spelen klarinet, dwars�uit 
en piano. En spelen werken 
van Rossini, Bizet, Sjostakovitsj 
en Ramses Sha�y. U bent van 
harte welkom om 15.00 uur in 
de grote zaal. 

Activiteiten overzicht

Grote stappen gezet naar circulaire samenleving

Jaarverslag Meerlanden
Rijsenhout - Afgelopen jaar 
heeft Meerlanden samen met in-
woners, gemeenten en bedrijven 
grote stappen gezet naar een cir-
culaire samenleving. Met elkaar 
is er hard gewerkt aan het zoveel 
mogelijk hergebruiken en recy-
clen van grondstoff en. Kringlo-
pen sluiten dus. Bovendien heeft 
Meerlanden zich ingezet voor 
een duurzaam beheer van de 
openbare ruimte. 
Angeline Kierkels, algemeen di-
recteur: “Willen we een duurzame 
samenleving voor deze en toe-
komstige generaties creëren, dan 
is het van belang samen te wer-
ken met bewoners, gemeenten 
en bedrijven. Met elkaar kunnen 
we de transitie naar een duur-
zame samenleving versnellen. 
Meerlanden neemt hierin graag 
de positie in van grondstoff enre-
gisseur in de regio.”

Afval beter gescheiden
Bewoners hebben in 2017 weer 
beter afval gescheiden dan in 
2016: 184 kilogram per persoon 
ten opzichte van 193 kilogram 
per persoon in 2016.

Sorteercentrum
Nieuwe loot aan de stam is het re-
gionaal sorteercentrum Schiphol. 
Hier worden afgedankte elektri-
sche en elektronische apparaten 
(AEEA) gesorteerd en gedemon-
teerd. Het centrum biedt werk-
plekken voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. In to-
taal zijn er binnen Meerlanden 
120 mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk. In 
meerdere gemeenten wordt tex-
tiel ingezameld. In 2017 kon 87 
procent als textiel worden her-
gebruikt. Het textiel wordt gesor-
teerd in een sorteercentrum in 
Nieuw-Vennep, waarbij participa-

tiemedewerkers worden ingezet. 
Het lossen van de containers ge-
beurt met een voertuig dat min-
der CO2 uitstoot.

Winst uit gft
Uit groente- fruit- en tuinaf-
val (gft) wint Meerlanden vijf 
herbruikbare producten terug: 
groengas, compost, warmte, 
CO2 en water. Dit leverde in 2017 
de volgende hoeveelheden op: 
2,6M3 groengas, 5 miljoen liter 
water, 2,75 miljoen kwh warmte 
en 2,5 miljoen zakken compost. 
In 2018 is daar een nieuw pro-
duct uit gft bijgekomen: citrus-
brandstof. Door te vergisten en 
te composteren worden fossiele 
brandstoff en vermeden en daar-
mee ook de uitstoot van CO2.

Openbare ruimte
De openbare ruimte is een bron 
en bestemming van grondstof-
fen; verwijderd groenafval uit bij-
voorbeeld plantsoenen wordt na 
compostering als compost weer 
teruggebracht in het plantsoen. 
Organische reststromen uit de 
openbare ruimte worden in de 
groene energiefabriek omge-
zet in groengas. Dit groengas ge-
bruikt Meerlanden vervolgens in 
de wijk voor het thermisch be-
strijden van onkruid op verhar-
ding.

Meerlanden kijkt tevreden te-
rug op de fi nanciële resultaten 
over 2017. Zo steeg de omzet van 
Meerlanden in 2017 met 2,5 mil-
joen tot een omzet van 66,2 mil-
joen. Het netto resultaat daalde 
licht naar 2,5 miljoen. De gezon-
de balansverhoudingen maken 
het mogelijk om van dit resultaat 
1,5 miljoen als dividend uit te ke-
ren aan de gemeentelijke aan-
deelhouders

Marco van Zijverden van DFG:
“Samenwerken om sector 
nóg beter te maken”
Aalsmeer - Woensdag 27 ju-
ni vond het jaarlijkse Relatie 
Event namens de Dutch Flower 
Group (DFG) bedrijven plaats in 
het World Horti Center te Hon-
selersdijk. Dit was de eerste keer 
dat DFG al haar leveranciersda-
gen had samengevoegd tot een 
event. Ruim 300 genodigden 
werden in het Rabotorium van 
het WHC meegenomen door de 
vier sprekers. Centraal in de pre-
sentaties stonden duurzaamheid 
en digitalisering, twee speerpun-
ten in de strategie van Dutch Flo-
wer Group. Marco van Zijverden, 
CEO van Dutch Flower Group, gaf 
bij de opening aan dat voor ver-
dere groei van de marktpositie 
van DFG en de positie van de Ne-
derlandse sierteelt samenwerken 
heel belangrijk is. Marco: “Onze 
ambitie is om mondiaal onze po-
sitie verder te versterken en daar-
bij spelen duurzaamheid en di-
gitalisering een enorm belangrij-
ke rol”. Ruud van der Vliet, direc-
teur Bedrijven bij Rabobank, pre-
senteerde de visie van de bank op 
de sierteelt en het bijzonder de 
rol die duurzaamheidseisen gaan 
spelen binnen de fi nanciering 
binnen de sector. “Duurzaamheid 
is een vereiste, geen vraag”, aldus 
Ruud. Daarbij werd nader inge-
gaan op de wens om als collec-
tief, als sector, een actievere hou-
ding in te nemen ten aanzien van 
verdere verduurzaming. Boude-
wijn Mos, founder van Ecochain, 
presenteerde een geïntegreer-
de wijze van het meten van duur-
zaamheid. Uitgangspunt is daar-
bij het milieu. Een bedrijfsmati-
ge benadering van duurzaam-
heid, gebruikmakende van de 
huidige technologie, waarbij ver-
waarding van duurzame produc-
tie centraal komt te staan. “Duur-
zaamheid is een business case, 
waarbij samenwerking binnen 

de gehele keten helpt om gericht 
te verduurzamen”, gaf Boudewijn 
aan. “Deze golf dient iedereen op 
tijd te pakken, voordat het te laat 
is”. CIO van Dutch Flower Group 
Michel van Hout deelde zijn vi-
sie op digitalisering. Inspelen-
de op de ontwikkelingen van de 
veranderende mentaliteit. “Het 
‘meer’ en de revolutie van mobi-
liteit, zijn wij als sierteeltsector in 
een transitiefase om met techno-
logie in te spelen op de verande-
rende klant- en consumenten-
vraag.” Michel gaf voorbeelden 
van waar DFG de komende perio-
de met haar partners op door zal 
gaan ontwikkelen. Marcel Zand-
vliet, Director Marketing & CSR 
bij DFG, vatte de belangrijkste 
aspecten van de middag samen. 
“Het gaat om vergroting van on-
ze effi  ciency en eff ectiviteit, ver-
dere verduurzaming, gerichte in-
zet van digitalisering en het de-
len van data en: samen. Alleen 
samen komen wij verder”. Marco 
van Zijverden sloot de middag af 
met het delen van de ambitie van 
Dutch Flower Group naar de toe-
komst, alsmede een boodschap 
voor de sector. “Wij hebben lei-
derschap nodig om de sector een 
stap verder te brengen. We doen 
het goed, maar het kan altijd be-
ter. Laten we samenwerken om 
onze sector nóg beter te maken.”

Ilja van Luling: “Uitgaan 
van je eigen kracht”
Aalsmeer - Ilja van Luling is één 
van de oud-zaailingen van de eer-
ste lichting. De Nieuwe  Meerbode 
wil van haar weten hoe het na twee 
jaar onderschap met haar gaat.

Als zij terug kijkt is ook de erva-
ring Ilja van Luling over haar pe-
riode bij ZAAI heel positief. “De 
meeste zaailingen waarmee ik in 
de intervisiegroep zat, waren re-
delijk onervaren ondernemers. 
Wij zijn allemaal gegroeid en met 
elkaar bouw je ook vertrouwen 
op en delen wij elkaars netwerk. 
Je leert elkaar gedurende de zaal-
periode goed kennen, staat voor 
dezelfde problemen: Want wat 
hoe regel je bijvoorbeeld jouw 
pensioen of wat doe je als een 
klant niet betaalt? Door de ge-
meenschappelijkheid ontstaat er 
en band. Ik merk zelf ook dat de 
gun factor hoog is in Aalsmeer. Je 
speelt elkaar de bal toe.”

Ga uit van eigen kracht
“Toen ik met Zaai begon, vroeg 
ik mij af of ik wel zoveel tijd wil-
de vrij maken om de masterclas-
ses, intervisie avonden en work-
shops te volgen. Maar de tijd die 
ik aan Zaai moest besteden heeft 
mij veel nieuwe en interessante 
inzichten gegeven. Ik zou nu zo 
weer opnieuw in het traject stap-

pen. Als ik iets van Zaai heb ge-
leerd is het wel uitgaan van je ei-
gen kracht. Bij Zaai leerde ik ook 
in het diepe te durven springen. 
Dat je soms bewust moet stil-
staan bij een keuze. Zo kwam ik 
er achter dat ik niet alleen een be-
drijf wilde runnen. Ik leerde ook 
wat ik zocht in een zakenpartner. 
En dat is mij gelukt. In Martin Bos-
scher heb ik de partner gevon-
den die binnen ons vak nodig is. 
Wij vullen elkaar heel goed aan.”

Meer Vastgoed
Samen met haar vader Hugo 
houdt Ilja zich bezig met pro-
jectontwikkeling van kleinschali-
ge woningbouw. Zo zijn zij door 
de gemeente benaderd om het 
gebouw aan de Baccarastraat te 
transformeren tot appartemen-
ten. “Wat wij in dit geval doen is 
nieuwe functies zoeken voor be-
staande gebouwen die de moeite 
waard zijn om te behouden. Mijn 
vader denkt er over een stapje te-
rug te doen en Martin past pre-
cies in het plaatje wat ons altijd 
voor ogen heeft gestaan.”
Neem voor meer informatie con-
tact op met Zaaiproject organi-
sator Kirsten Verhoef via 0297-
366182 of via de mail: kirsten@
syltsupport.nl
Janna van Zon 

“We zijn op de goede weg”
Arbeidsparticipatie loont!
Rijsenhout - Investeren in soci-
ale arbeidsparticipatie door be-
drijven loont. Een baan draagt 
bij aan een beter leven, zowel 
voor de werkende als zijn om-
geving. Welzijn en welvaart van 
deelnemers nemen toe. De kos-
ten van gemeenten gaan omlaag 
en de inkomsten van het Rijk om-
hoog. Eff ecten die lang aanhou-
den, omdat mensen vanuit werk 
gemakkelijker doorstromen naar 
ander werk. Dit blijkt uit bereke-
ningen van sociale onderneming 
en onderzoeksbureau True Price 
in opdracht van grondstoff en- en 
energiebedrijf Meerlanden.

Mes snijdt aan twee kanten
In de afgelopen vijf jaar heeft 
Meerlanden het aantal banen 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt uitgebreid naar 
120. True Price heeft de eff ecten 
van deze sociale arbeidspartici-
patie in kaart gebracht. De be-
langrijkste conclusies: de banen 
die zijn gecreëerd voor mensen 
met een arbeidsbeperking heb-
ben een grote positieve impact 
op het leven van de werknemers 
en hun omgeving. Michel Schol-
te, directeur en medeoprichter 
van True Price: “Wat opvalt is dat 
het niet alleen de levenstevre-
denheid en fi nanciële positie van 
werknemers vergroot, maar ook 
positief uitpakt voor de overheid”.

Ervaringen in de praktijk
Meerlanden fungeert als een 
werk-leerorganisatie voor men-
sen met een arbeidsbeperking 
in de regio. Thijs van der Valk is 
teamleider bij Meerwinkel, de 
kringloopwinkel van Meerlan-

den: “Ik voel me eindelijk weer 
helemaal thuis op mijn werk. Ik 
word geaccepteerd zoals ik ben, 
hier wordt juist naar mijn kwa-
liteiten gekeken en niet alleen 
naar mijn beperkingen. Hierdoor 
is mijn zelfvertrouwen gegroeid 
en kan ik me ontwikkelen. Ik heb 
het gevoel dat ik er weer bij hoor.”

Niet iets bijzonders
Mogelijkheden bieden aan men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt zit in het DNA van 
Meerlanden. Angeline Kierkels, 
algemeen directeur van Meerlan-
den: “Zolang wij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt als 
bijzonder blijven zien, wordt het 
nooit normaal. Maar zo bijzon-
der is het niet. Wij vinden dat al-
le mensen in onze regio kansen 
moeten krijgen om via werk mee 
te kunnen doen aan de samen-
leving. We hebben zowel men-
sen met een lichamelijke, psychi-
sche of verstandelijke arbeidsbe-
perking, als vanuit de bijstand ge-
vraagd om samen met ons te kij-
ken hoe en waar zij konden bij-
dragen in de keten.” 
Meerlanden werkt samen met ge-
meenten om aan kandidaten te 
komen. Inmiddels heeft het be-
drijf 120 werkplekken georgani-
seerd en gevuld bovenop de bij-
na 300 medewerkers die al in 
dienst zijn. Kierkels: “Het True Pri-
ce onderzoek bevestigt dat we 
op de goede weg zijn. We zetten 
graag de volgende stap om niet 
alleen vanuit onze positieve er-
varing, maar nu ook vanuit een 
business-perspectief anderen en-
thousiast te krijgen deze stap te 
zetten”.

Leren over alopecia op 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Er valt week in week 
uit veel te horen, te genieten en 
ook te leren van de lokale om-
roep. Horen doe je de hele week 
met non-stop muziek overdag 
en tussendoor af en toe actuele, 
lokale nieuwsberichten. Genie-
ten doe je deze week onder an-
dere van het interview met een 
(on)bekende Aalsmeer in ‘Door 
de Mangel’, de 219’e gast alweer 
maandag. Leren kan deze week 
bij ‘Echt Esther’, over alopecia. 
Wat is dat eigenlijk? Alopecia be-
tekent letterlijk kaalheid, en be-
staat in meerdere vormen. Es-
ther Sparnaaij bespreekt samen 
met vier gasten enkele minder 
bekende vormen. Zo ontmoet-
te zij Manja Meijer. Na een che-
mokuur groeide d’r haar niet te-
rug, maar bleef zij kaal. Verder 
te gast Marion Kremer, zij behar-
tigt de belangen van deelgeno-
ten met de Alopecia Vereniging. 
Ook in de studio Jesse (10) uit Uit-
hoorn. Samen met zijn moeder 
komt hij vertellen over zijn kaal-
heid. Twee jaar geleden werd hij 
in twee weken opeens helemaal 
kaal, nu groeit er wel weer haar 
maar heeft hij nog wel kale plek-
ken. Dit alles donderdagavond in 
‘Echt Esther’. Input via esther@ra-
dioaalsmeer.nl.

Terugblik Alpe d’HuZes
Kim gaat donderdag naar de in-
stallatie van Hannah als nieu-
we kinderburgemeester van de 
gemeente Aalsmeer. Dit vindt 
plaats op het Surfeiland met al-
le groepen 7 van de basisscholen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart. De-
ze klassen mogen daarna genie-
ten van een super gezellige dag. 
Wat ze allemaal gaan doen hoor 
je vrijdag. Verder was Tim afgelo-
pen maart te gast om te vertellen 
over zijn voorbereiding op de Al 
d’HuZes. Deze ging hij samen met 
zijn vader speciaal voor opa Cor 
fi etsen. Inmiddels heeft Tim twee 
keer de Alp d’Huez opgefi etst, 
maar dat ging niet zonder slag of 
stoot. Tim komt vrijdag vertellen 
over zijn avontuur in Frankrijk in 
Let’s Go vanaf 18.00 uur. 

‘Buurtbemiddelaar 
Afgelopen maandag was Ro-
zenpenningdraagster Annigje 
Leighton-van Leeuwen te gast bij 
Mylène en Elbert Huijts in de 
Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’. De 218e gast omschreef 
zichzelf als een trouwe, socia-
le doener. Als voorwerp had zij 
een penning van haar vader bij 
zich. “Een gouden medaille die 
hij won toen hij nog jong was. 

Deze penning is een verbinding 
met het verleden”, aldus de Ku-
delstaartse. Op de vraag van Jan 
Willem de Wijn antwoordde zij 
“Ik kan wel degelijk nee zeggen, 
maar ik vind gewoon heel veel 
leuk”. Ook Annigje Leighton-van 
Leeuwen heeft weer een nieu-
we gast voor komende maan-
dag gevonden. Op maandag 9 ju-
li komt om 19.00 uur Ben Schoen-
maker als 219e gast naar de stu-
dio. “Ben heeft een eigen bedrijf 
in bedrijfsjuridisch advies, daar-

naast is hij actief als buurtbemid-
delaar en mediatior in het alge-
meen, daar zou ik graag iets meer 
over willen weten”. Als luisteraar 
een vraag? Mail deze dan naar 
info@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar de stu-
dio. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Uitzending ge-
mist? Surf naar radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist. 
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Winst en verlies voor 
Thamen honkballers
De Kwakel - Woensdagavond 
gingen de honkballers van Tha-
men op bezoek bij The Herons 
in Heerhugowaard. The Herons 
weet in de gelijkmakende eer-
ste inning meteen te scoren 1-0. 
Thamen scoort in de tweede in-
ning meteen twee punten na een 
aantal veldfouten: 1-2. In de der-
de inning komen de Thamen he-
ren op stoom, honkslagen van 
Schouten, Benner, Groen en van 
Loenen zorgen voor de eerste 
punten. Blonk bereikt de hon-
ken na een veldfout en ook Voge-
laar en Koole slaan een honkslag: 
1-8. In de gelijkmakende inning 
scoort The Herons na drie honk-
slagen op rij: 2-8. The Herons we-
ten zich in de gelijkmakende vier-
de inning weer terug te slaan in 
de wedstrijden na diverse honk-

slagen en een aantal veldfouten 
en dan is het opeens weer span-
nend: 8-8. In de vijfde inning pakt 
Thamen weer de voorsprong en 
na wat honkslagen en een vier 
wijd staat er opeens weer 8–13 
op het scorebord. In de zesde in-
ning weet Koole ook nog te sco-
ren voor Thamen: 8-14. Thamen 
gooit daarna de deur op slot en 
The Herons weet alleen in de ne-
gende inning nog een puntje te-
rug te pakken. Eindstand: 9-14.
Zondagavond mochten de Tha-
men honkballers weer aan de 
bak. Dit keer was HCAW (H3), de 
koploper in de eerste klasse, de 
tegenstander. Thamen had de 
kaarten in handen om voor een 
stunt te gaan zorgen, echter het 
tijdelijk stopzetten van de wed-
strijd zorgde voor een ommekeer 

Seizoensprijzen 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Tijdens de laatste 
kaartavond van het seizoen zijn 
bij Ons Genoegen de prijzen uit-
gereikt aan de winnaars over het 
gehele seizoen. Bij het klaverjas-
sen is met een totaal van 49295 
punten Paul van Aalst als eerste 
geëindigd. Op twee met 49005 
punten Josephien Kragtwijk en 
op drie met 48464 punten Truus 

Zomerstop bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Het seizoen zit er weer 
op bij buurtvereniging Horn-
meer. Het waren mooie avonden 
met veel sportieve strijd. De laat-
ste koppelspeelavond op 29 juni 
is gewonnen Piet Gortzak en Fred 
Maas met 5545 punten. Op twee 
zijn Wil te Horst en Ans Doeswijk 
geëindigd met 5461 punten en 
plaats drie is behaald door Plo-

ny de Langen en Paolo Molia met 
5198 punten. De poedelprijs was 
voor het koppel Kees Meekel en 
Corry Balder met 3762 punten.
De hele maand juli wordt er niet 
gekaart. Het nieuwe seizoen van 
BV Hornmeer wordt geopend op 
zaterdag 4 augustus met een bar-
becue. Er staan nog meer festivi-
teiten op het programma en met 
als hoogtepunt de viering van het 
50 jarig bestaan van de buurtver-
eniging op zaterdag 22 septem-
ber. Nadere bijzonderheden vol-
gen nog!

van der Helm. De poedelprijs was 
voor Rudolf Haussler met totaal 
43480 punten. Bij het rummikup-
pen heeft Antje Herder met 437 
punten het beste gespeeld, ge-
volgd door met 626 punten Jan-
ny Flameling. De poedelprijs was 
voor Jo van Soest met 1094 pun-
ten. Op dinsdag 28 augustus be-
gint om 19.30 uur de eerste speel-
avond van kaartclub Ons Genoe-
gen. Zowel vaste kaarters als 
nieuwe mensen die (ook) zin heb-
ben in een avondje ontspanning 
zijn van harte welkom. 

Totaal 25.644,69 euro opgehaald!
Mooi debuut van Team 
Hollander bij Roparun
Regio - Tijdens een feestavond 
voor alle teams is laatst de tota-
le opbrengst van de Roparun be-
kendgemaakt. De Roparun heeft 
dit jaar maar liefst € 5.144.412,- 
opgeleverd. Stichting Roparun 
gaat dit fantastische bedrag ver-
delen over 173 kleine en grote 
doelen die zich allemaal inzetten 
om het leven van kankerpatiën-
ten en hun familie een klein beet-
je beter te maken.

Ruim boven gemiddelde
Een mooi deel van dit bedrag is 
bij elkaar gelopen door Team Hol-
lander uit Aalsmeer. Met elkaar 
hebben zij dit jaar € 25.644,69 op-
gehaald. Hiermee is Team Hollan-
der 36e geworden van alle 309 
teams die op zaterdag 19 mei uit 
Parijs en uit Hamburg vertrok-
ken zijn voor een estafetteloop 
van meer dan 500 kilometer te-
rug naar Rotterdam. Gemiddeld 
haalt een Roparunteam € 16.595,- 
op. Team Hollander deed dit jaar 
voor het eerst mee aan de Ropa-
run en zat het eerste jaar dus al 
ruim boven dit gemiddelde. Een 
debuut om trots op te zijn!

Beste schemalopers
Maar er is meer. Alle teams ge-
ven van te voren een gemiddelde 
snelheid door aan de organisatie. 
Deze snelheid wordt gebruikt om 
een starttijd in te plannen en te 
zorgen voor een gespreide aan-
komst van de teams op de finish-
locatie. Het is voor de organisa-

tie belangrijk dat niet alle teams 
rond dezelfde tijd finishen, om 
een logistieke ramp te voorko-
men. De teams die hun gemid-
delde snelheid goed voorspellen, 
verdienen het dan ook om in het 
zonnetje gezet te worden. Team 
Hollander was op de route Ham-
burg het meest precies. Met een 
verschil van maar 12 seconden 
(!) op de voorspelde aankomst-
tijd hebben zij dit jaar de beker 
voor de beste schemalopers in de 
wacht gesleept. En dat op een af-
stand van meer dan 550 kilome-
ter.

Weer leuke acties
Aanstaande zondag 8 juli sluit 
Team Hollander het Roparunjaar 
2018 af met een gezellig team-
uitje op de Westeinderplassen. 
Mocht je de rondvaartboot zien 
varen, met de gewonnen prijs 
aan boord, zwaai dan even en 
geef Team Hollander een dikke 
duim. Na deze rondvaart maakt 
het team zich op voor een nieuw 
Roparun jaar. Op zaterdag 1 sep-
tember staat het team in ieder 
geval weer met een leuke actie 
op de feestweekbraderie, maar 
ook daarna zullen er nog diverse 
leuke acties volgen. Weet je zelf 
een leuke actie, wil je Team Hol-
lander steunen of denk je iets 
voor het team te kunnen bete-
kenen? Neem dan contact op 
met Annemieke Hollander via 
06-18069374 of via annemieke@
teamhollander.nlWesteinder Water Week met zeilers 

in de dop en in de top!
Aalsmeer - De jaarlijkse Scholen-
dag belooft al meteen een top-
dag te worden bij het begin van 
de Westeinder Water Week. Leer-
lingen uit zeven Kudelstaartse en 
Aalsmeerse scholen bouwen van-
daag, donderdag 5 juli, hun eigen 
schaalmodel van de Aalsmeer-
se grundel. De grundel is een 
van oorsprong houten vaartuigje 
met platte bodem, bedoeld voor 
transport door vissers en tuin-
ders. De jeugdige bouwers wor-
den bijgestaan door de deskun-
dige hulp van jachtwerf De Vries/
Feadship en het leuke is natuur-
lijk niet alleen wie de mooiste 

bouwt, maar ook dat er nog even 
mee kan worden gevaren bij het 
Surfeiland. Op eiland Vrouwen-
troost vindt ook het bootje bou-
wen plaats.

Zeilen, suppen en kanovaren
Dat als aanloopje voor het ken-
nismaken met het zeilen op vrij-
dag 6 en zaterdag 7 juli. Optimist 
on Tour komt dan langs en met 
de inzet van Zeilschool Aalsmeer 
kan de jeugd deze twee dagen 
gratis zeilen, maar ook kanova-
ren en suppen. Het zeilen ge-
beurt in een Optimist, het ideale 
zeilbootje voor beginnende en al 

gevorderde (wedstrijd)zeilers tot 
15 jaar. In de Optimist wordt het 
hele seizoen zeilles gegeven vol-
gens het landelijk erkende CWO-
systeem (Commissie Watersport 
Opleidingen) door de Zeilschool 
en de grotere Aalsmeerse Water-
sport Verenigingen Nieuwe Meer, 
Aalsmeer en Schiphol. De Opti-
mist is makkelijk hanteerbaar en 
past op het dak of soms zelfs in 
de auto van de ouders waardoor 
eenvoudig deel genomen kan 
worden aan de regionale zeilwed-
strijden van de Combi Amster-
dam. Vriendschappelijke wed-
strijdjes in de Optimist zijn er ook 
op zondag 8 juli tijdens de laag-
drempelige Q-Cup voor de jeugd 
met een CWO-2 diploma. (www.
zeilschoolaalsmeer.nl). 

Eredivisie zeilen
De Optimist heeft veel topwed-
strijdzeilers opgeleverd, zoals 
Sandra van der Meyden. Zij werd 
in 2003 wereldkampioen in de 
Splash klasse en zeilt als stuur-
vrouw mee met de Eredivisie zei-
len races, die de Westeinder Wa-
ter Week drie dagen (vrijdag, za-
terdag en zondag) zal opfleuren.. 
Sandra stuurt op zondag voor 
het Westeinder Zeilteam, vrijdag 
en zaterdag stuurt Gaston Loos, 
voormalig wereldkampioen in de 

J22 (2009). Het Westeinder Zeil-
team wordt gevormd door leden 
van de WV Nieuwe Meer en de 
WV Aalsmeer met wisselende sa-
menstelling, waarbij vooral is ge-
kozen om deelname uit een bre-
dere keuze mogelijk te maken. Na 
twee rondes staat het team van 
Maas en Roer verrassend voor Al-
mere, de winnaar van vorig jaar. 
Voor het Surfeiland, op thuiswa-
ter, zou het weleens heel span-
nend kunnen gaan worden. De 
wedstrijdleiding is in handen van 
Alex Hoeve van Sailservice, on-
dersteund door twee Rib’s en de 
startboot van Westeinder Zeil-
wedstrijden met Herman van 
der Meyden en Hans Tijsma aan 
boord. Zij zorgen voor korte races 
van ongeveer 20 minuten: Twee 
keer naar de bovenboei en dan 
een voor-de-windse finish.Van-
af de strekdam zijn de races goed 
te volgen. Er wordt gevaren in bo-
ten van de J70 klasse en met een 
enorm voorzeil (de gennaker) 
van 45 vierkante meter levert dat 
spectaculaire beelden op! 

Oude Deuren Cup
Op zondag 8 juli komen ook de 
windsurfers op het water. De 
Windsurfclub Aalsmeer organi-
seert dan de Oude Deuren Cup 
voor surfers die zelf minstens 40 
jaar oud zijn en met een ‘plank’ 
komen die minstens 28 jaar oud 
is. Surf voor meer informatie over 
alle evenementen naar www.
westeinderwaterweek.nl.
Theo van Mierlo

Gentlemen’s Place: 
De stijlmeesters van de Randstad
Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen 
ontvang je een zegel. Een vol-
le kaart is twee euro waard, wel-
ke je inlevert bij de deelnemende 
winkeliers. Vervolgens zijn er en-
kele trekkingen per jaar waarbij 
prachtige prijzen te winnen zijn 
met als hoofdprijs een auto, dus 
plakken loont! 
Dit jaar bestaat de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwin-

keliers vierenzestig jaar, vandaar 
dat de Meerbode de deelnemers 
in het zonnetje zet in deze rubriek 
en wordt hen een vijftal vragen 
voorgelegd. 
Vorige keer was het de beurt 
aan Frank Wind van Drogiste-
rij Etos Ophelialaan. Dit maal 
zijn Adam Tasi en Christiaan Sij-
nen aan het woord, de eigenaren 
van de prachtige mannenmode-
zaak Gentlemen’s Place in de Zijd-
straat.

 Wat voor winkel hebben jullie?
“Een moderne, toegankelijke he-
renmodezaak, waarbij je, op een 
persoonlijke en aangename ma-
nier aangekleed wordt door stijl-
meesters en waar je terecht kunt 
voor casual, business casual tot 
aan smokings en pakken.” 
In het nieuwe ruime filiaal in de 
Zijdstraat zijn ruime paskamers 
te vinden en een complementai-
re bar. GP voert onder andere de 
merken Denham, Ted Baker, Pro-

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

fuomo, Cavallaro, Vanguard, Ben-
venuto en Greve en sinds kort 
ook Hugo Boss en Tommy Hilfi-
ger.

Hoe lang en waarom zijn jullie lid?
“Wij zijn anderhalf jaar lid. Puur 
als service om de lokale gemeen-
schap te ondersteunen. Als men-
sen er om vragen krijgen ze bloe-
menzegels bij ons.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“De gezelligheid en de mensen. 
Dat dorpse. Ons kent ons. We 
voelen dat het om gunnen gaat 
hier. Het is echt leuk om hier te 
ondernemen.”  

Wat is de invloed van internet 
op jullie bedrijf?
“Internet heeft op onze business 
uiteraard invloed. Echter wij bie-
den de service, advies op maat en 
de aandacht die internet niet kan 
bieden. Sterker nog; we maken 
juist gebruik van internet en so-
cial media. We hebben een up to 
date webshop en op onze websi-
te kun je al onze activiteiten goed 
zien. Kijk er gerust eens rond: 
www.gentlemensplace.com.”

Hoe zie je de toekomst 
van jullie winkel?
“Die zien wij rooskleurig in. We 
zijn naar Aalsmeer gekomen om 
te ondernemen en willen dat 
graag zo houden en eventueel 
zelfs uitbreiden. Ook mensen bui-
ten Aalsmeer weten ons inmid-
dels te vinden en dat is tevens 
goed voor het Centrum. De straat 
wordt gelukkig steeds drukker.”
Door Miranda Gommans
 

in de wedstrijd in het voordeel 
van HCAW. Thamen had na vijf 
volledige innings een 3-5 voor-
sprong en weet er na de onder-
breking in verband met het slech-
te zicht door de ondergaande zon 
nog twee punten bij te scoren: 
3-7. Alleen de Thamen defensie 
weet het goede spel uit de eer-
ste innings niet door te pakken 
en HCAW weet in de gelijkma-
kende inning de stand al terug te 
brengen naar 6-7. Thamen komt 

in de zevende inning nog dicht-
bij scoren, maar HCAW pakt door. 
De routiniers uit Bussum scoren 
in de gelijkmakende inning nog 
vijf punten en dan is het 11-7. De 
scheidsrechters stoppen dan de 
wedstrijd, omdat er na 22.30 uur 
niet meer aan een nieuwe inning 
mag worden begonnen.
Komende zondag 8 juli om 14.00 
uur gaan de Thamen honkballers 
op bezoek bij Blue Devils in Mep-
pel. 

Uithoorn - Al eens overwogen 
om het bridgen onder de knie 
te krijgen, hak dan nu de knoop 
door!
Bridgevereniging Uithoorn (BVU) 
biedt per september weer de mo-
gelijkheid om wekelijks gratis les-
sen te volgen voor o.a. beginners 
of thuisbridgers en ze klaar te sto-
men voor het bridgen in clubver-
band (ook het verbeteren van de 
bridgecapaciteiten behoort tot 
de mogelijkheden). In gemiddeld 
15 lessen (lessen van ca. 3 uur) 
worden deelnemers in groepen 
van 4 personen (dat is 1 bridge-
tafel, dus privéles) bekend ge-
maakt met het bridgespel. Na het 
volgen van de lessen zijn de deel-
nemers in staat om met gelijk-
waardige tegenstanders aan de 
wekelijkse clubavonden deel te 

Leren bridgen 
bij de BVU

nemen. De lessen vinden plaats 
in Uithoorn in huiselijke sfeer 
(in overleg op dinsdagmiddag/-
avond of woensdagmiddag/-
avond) onder leiding van Hans 
Wagenvoort.

Ter informatie
De BVU is een bridgevereniging 
die van september t/m mei zijn 
clubavond heeft op de maan-
dag in sporthal De Scheg in Uit-
hoorn en speelt in drie lijnen (A, 
B en C-lijn) naar sterkte. De BVU 
is geen club die streeft naar het 
hoogst (bridgetechnische) haal-
bare; gezelligheid en speelple-
zier staan voorop. Wat bij ons 
geldt is dat de meerderheid het 
naar zijn zin heeft om in vereni-
gingsverband iets te doen/pres-
teren; elitair bridgegedrag is niet 
ons ding. Belangstelling? Neem 
dan voor aanmelding of nadere 
informatie contact op met Hans 
Wagenvoort bereikbaar onder 
tel. 06-53368948 of via zijn e-mail  
wagenvoorthans@gmail.com.
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RKDES haalt 
oud papier op

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 6 juli haalt de jeugdaf-
deling van RKDES het oude papier 
op. Gaarne de papiercontainer of 
dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de opbrengst 
van het oude papier steunt de 
Stichting Supporting Kudelstaart 
financieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus, 
verzamel het papier (geen melk- 
en frisdrankpakken) voor de eer-
ste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums, nieuws of 
een aanvraag voor een financië-
le bijdrage op www.stichtingsup-
portingkudelstaart.nl

Afsluiting N201 in avond en nacht
Onderhoud Amstelaquaduct 
en Waterwolftunnel
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert van 5 tot 8 juli on-
derhoud uit aan het Amstelaqua-
duct (tussen de gemeenten Uit-
hoorn en De Ronde Venen) en 
aan de Waterwolftunnel (tussen 
de gemeenten Aalsmeer en Haar-
lemmermeer). Het verkeer op de 
N201 wordt ter plaatse omgeleid 
en moet rekening houden met 
enige vertraging. Voor de veilig-
heid en doorstroming moeten 
het Amstelaquaduct en de Wa-
terwolftunnel regelmatig wor-
den onderhouden. Meestal ge-
beurt dit terwijl ze open blijven 
voor het verkeer. Drie keer per 
jaar worden ze echter helemaal 
afgesloten. Dit om de veiligheid 
van het onderhoudspersoneel te 
waarborgen en de werkzaamhe-
den sneller te kunnen uitvoeren. 
De wanden en markeringen wor-
den gereinigd en de veiligheids-
middelen worden gecontroleerd. 
Ook wordt er zwerfvuil verwij-
derd, de bermen gemaaid en het 

asfalt gerepareerd. Om het ver-
keer zo weinig mogelijk te hinde-
ren gebeurt het werk ’s nachts.

Amstelaquaduct
De N201 wordt ter hoogte van 
het aquaduct over de Amsteldijk 
in Uithoorn afgesloten van don-
derdagavond 5 juli 20.00 uur tot 
vrijdagochtend 6 juli 05.00 uur. 
Het verkeer tussen de Midden-
weg Bovenkerkerpolder in Uit-
hoorn en de aansluiting met de 
N196 in De Ronde Venen wordt 
met gele borden omgeleid via de 
Amsterdamseweg en de N196.

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt af-
gesloten van vrijdagavond 6 juli 
19.00 uur tot zaterdagochtend 7 
juli 06.00 uur. Het verkeer op de 
N201 wordt met gele borden om-
geleid tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer.

Wethouder van Rijn: “Aalsmeer is economisch sterke gemeente”

Amstelland Meerlanden jaagt de 
economie van de Metropool aan
Aalsmeer - De verwachte eco-
nomische groei van Amstelland 
Meerlanden (AM), waar Aalsmeer 
deel vanuit maakt, is in 2018 4,2 
procent. Dit is één procent ho-
ger dan de verwachte groei in 
heel Nederland en een half pro-
cent hoger dan de groei in de 
Metropoolregio Amsterdam (de-
ze groeit met 3,7 procent). De 
werkloosheid van AM gemeen-
ten daalt naar verwachting van 
3,8 procent van de beroepsbe-
volking in 2017 naar 3,6 procent 
in 2018 en 3,3 procent in 2019. 

Diverse economie
De totale Metropoolregio Am-
sterdam (MRA) heeft zich na de 
crisis sterk ontwikkeld door haar 
diverse en open economie waar-

in grote én kleine bedrijven kun-
nen groeien. Door deze eco-
nomische groeicijfers hoort de 
MRA bij de vijf sterkst groeien-
de grootstedelijke regio’s in Eu-
ropa, samen met Londen, Stock-
holm, Warschau en Praag. Dat 
staat in de Economische Verken-
ningen Metropoolregio Amster-
dam 2018. In 2016 groeide de 
werkgelegenheid binnen de AM 
gemeenten al met twee procent. 
De verwachting is dat deze ten-
dens zich voortzet en de werkge-
legenheid komende jaren boven-
gemiddelde sterk gaat groeien. 
Daarmee zakt de werkloosheid 
weer tot op het niveau van vóór 
de crisis. De groei vindt vooral 
plaats in ondersteunende zake-
lijke diensten en op consumptie 

leunende diensten, zoals toeris-
me en horeca. 

Economische motor
Wethouder Robert van Rijn: “Met 
ruim 2500 bedrijven, vooral in de 
sierteelt en de logistieke sector, is 
Aalsmeer een economische mo-
tor in MRA en AM verband, ook op 
het gebied van de werkgelegen-
heid. Het college wil dat Aalsmeer 
een economisch sterke gemeente 
blijft en wil het vestigingsklimaat, 
recreatie en toerisme, behouden 
en versterken. Hiervoor werkt de 
gemeente aan goede logistieke 
verbindingen en de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen.”

Nieuwe bedrijven
De economische groei en werk-

gelegenheid concentreren zich in 
Amsterdam en AM-gemeenten. 
De hele metropoolregio is in trek 
als woonplaats. Het woon-werk-
verkeer in de regio neemt toe 
door forensen van binnen én bui-
ten de regio. 
Belangrijke redenen van de eco-
nomische groei zijn aantrekken-
de investeringen in ICT-dienst-
verlening, de bouw, toenemen-
de consumptie door onder meer 
toerisme en een sterkte interna-
tionale concurrentiepositie. De 
Metropoolregio Amsterdam blijft 
aantrekkelijk voor nieuwe bedrij-
ven, ook internationaal. 

Ondernemend bedrijfsleven
Amstelland-Meerlanden behoort 
tot één van de sterkste econo-
mische regio’s van Nederland. 
Dit komt door het ondernemend 
bedrijfsleven met internationale 
topbedrijven, een sterk regionaal 
mkb, relatief veel lokale starters 
en de internationale mainports 
Schiphol en Greenport Aalsmeer. 

Op naar de groenste gemeente van Nederland
Groen licht voor MVO Platvorm Aalsmeer
Aalsmeer - Warm was het in de 
raadskelder van het gemeente-
huis, waar op donderdag 28 ju-
ni het MVO Platform Aalsmeer 
voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen werd opge-
richt. Dat gebeurde symbolisch 
met het ondertekenen van een 
groot groen bord. Initiatiefne-
mer Cor Millenaar zag zijn uitda-
ging in vervulling gaan: een plat-
form voor en door ondernemers 
om gezamenlijk de Aalsmeerse 
economie te verduurzamen. Wet-
houder Economische Zaken Ro-
bert van Rijn tekende er graag 
voor. 

Elkaar inspireren
Cor Millenaar: “Het MVO-Platform 
Aalsmeer is hét netwerk van be-
drijven en maatschappelijke or-
ganisaties in en rond Aalsmeer, 
die actief, maatschappelijk be-
trokken en milieubewust willen 
ondernemen. Het is een platform 
waar ondernemers elkaar gaan 
inspireren en elkaar helpen door 
ervaringen en kennis uit te wisse-
len. Met als doel met zo veel mo-
gelijk bedrijven de milieubelas-
ting voor de Aalsmeerse samen-
leving te minimaliseren.” Mille-
naar, die als eerste automotive 
bedrijf van Nederland certifice-
ring voor de CO2 Prestatieladder 
behaalde, realiseerde zich dat zijn 
inspanningen op de schaal van 
Aalsmeer slechts een druppel op 
de gloeiende plaat zijn. Hij ging 
op zoek naar ondernemers die 
net als hij staan voor duurzaam 
ondernemen om daarmee koplo-
pers te vormen die hun milieure-
sultaten systematisch vast te leg-
gen en met elkaar te delen. 

Eerste museum geheel in teken van bloemen in de kunst
Flower Art Museum open voor publiek
Aalsmeer - Onder grote be-
langstelling is zondag 1 juli in 
Aalsmeer het Flower Art Museum 
geopend. In het museum staat de 
verbeelding van bloemen, plan-
ten en natuur in de hedendaagse 
kunst centraal.
Oud-directeur van de bloemen-
veiling en kunstliefhebber André 
Mulder benadrukte in zijn ope-
ningsspeech het unieke karakter 
van het museum. Het Flower Art 
Museum is het eerste museum 
ter wereld dat geheel in het teken 
staat van bloemen in de kunst. 
Naast het thema is volgens Mul-
der de keuze voor hedendaagse 
kunst interessant. 

Inspiratiebron
“Anders dan in de meeste musea 
gaat het hier niet om kunst, voor-
werpen of herinneringen uit het 
verleden, maar om wat er in de 
toekomst gebeurt.” De kleuren en 
vormen die kunstenaars gebrui-
ken, zijn volgens hem een voor-
bode van wat in de nabije toe-
komst populair wordt. “Dit muse-
um kan daarom voor andere sec-
toren een inspiratiebron worden.”
De eerste grote tentoonstelling 

in het Flower Art Museum is een 
duo-presentatie van de Neder-
landse topkunstenaars Reinoud 
van Vught en Seet van Hout. Zij 
scheppen hun eigen intuïtieve 
werelden op doeken van monu-
mentale omvang, waarin flora-
le vormen de boventoon voeren. 
Hun werk vormt een interessant 
contrast en een verrassend ge-
heel tegelijkertijd.

‘Inspiring gardens’
In de thematentoonstelling ‘In-
spiring gardens’ laten Jacqueline 
van Kester, Mary Kuiper, Theo Le-
ijdekkers, Flos Pol en Corry Zwart 
zien hoe de tuin hen inspireert en 
fascineert. Dat levert een gevari-
eerd beeld op, met onder meer 
weelderige bloemenschilderin-
gen, gedetailleerde vogelnesten 
in brons en een installatie met 64 
keramische rozen.
De Amsterdamse kunstbewe-
ging Tropisme toont een selec-
tie uit hun opvallende project 
‘Photosynthesis – Shedding new 
light on plants’, dat eerder te zien 
was in de Hortus Botanicus en in 
de Royal Botanic Garden in Edin-
burgh. Hun kunst werpt (vaak let-

terlijk) een ander, wetenschap-
pelijk licht op de plantenwe-
reld. De foto’s zijn gemaakt door 
Frans Holthuysen, Alfred Marseil-
le, Robin Noorda en Margot van 
de Stolpe.

Bloemendorp
Onder de noemer Aalsmeer bloe-
mendorp verbeelden Afke Borg-
man, Karin Borgman, Monic Per-
soon, Joost Veerkamp en Frits Vo-
gel de relatie tussen Aalsmeer, het 
water en de bloemen. Daarnaast 
toont het museum een selectie 
met werk van diverse Nederland-
se bloemenkunstenaars en siera-
denmakers.Het Flower Art Muse-
um is gevestigd in de voormalige 
waterkelder van Aalsmeer, tegen-
over de vijftig meter hoge water-
toren aan de Westeinderplassen. 
Het gebouw heeft een binnen-
ruimte van 1.000 vierkante me-
ter en op het dak een beelden-
tuin. Entree is 5 euro, kinderen tot 
en met 14 jaar gratis. Het muse-
um is te bezoeken op vrijdag, za-
terdag en zondag van 10.00 tot 
17.00 uur, voor groepen ook op 
afspraak. Meer informatie: www.
flowerartmuseum.nl.

Duurzaamheidsvirus
De koplopers vond hij in John Ce-
lie, Ger Loogman en Tom de Vries 
van respectievelijk Groenland, de 
Loogman Groep en Koninklijke 
Scheepsbouw De Vries. Allen ‘be-
smet’ met het duurzaamheidsvi-
rus waarbij te zien is dat de ene 
veel verder is als de ander, maar 
allen steeds op zoek blijven naar 
nog meer mogelijkheden om de 
milieubelasting van hun bedrijfs-
voeringen verder te verlagen. Ge-
zamenlijk hebben ze het doel om 
zoveel mogelijk Aalsmeerse be-
drijven te enthousiasmeren om 
hun voorbeeld te volgen: Op naar 
de groenste gemeente van Ne-
derland! Inmiddels hebben al tal 
van bedrijven en organisaties hun 
interesse getoond en vele ook al 
hun commitment gegeven aan 
het platform en de daaraan ge-
koppelde meet-methode. Bedrij-
ven die zich al aangesloten heb-
ben zijn onder andere Jachtha-
ven Stenhuis, Autoschade Pijn-
aker en Wellant College Westplas 
Mavo. Vele anderen bedrijven 

hebben aangegeven ook op kor-
te termijn te willen aansluiten. De 
gemeente Aalsmeer ondersteunt 
het platform van harte. Wethou-
der Robert van Rijn gaf aan, het 
MVO Platform Aalsmeer een stevi-
ge plek in het collegebeleid te ge-
ven. Ook Rabobank Regio Schip-
hol heeft op de oprichtingsavond 
direct al haar steun toegezegd. 

Conferentie
In de komende weken is er werk 
aan de winkel voor de oprichters 
van het MVO Platform Aalsmeer. 
MVO-consultant en medeop-
richter Ulla Eurich: “Wij gaan zo 
snel mogelijk de website www.
mvoplatformaalsmeer.nl lance-
ren, waar ondernemers straks al-
le informatie kunnen vinden over 
het platform, wat ze ervan kun-
nen verwachten en hoe ze er zelf 
aan mee kunnen werken. En in 
het najaar organiseren we samen 
met de gemeente de eerste MVO 
Conferentie Aalsmeer.” Op naar 
de groenste economie van Ne-
derland
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Veilig (zonder inbraken) 
de zomer door!
Aalsmeer - De zomervakantie 
komt eraan. Voor inbrekers begint 
daarmee het hoogseizoen, om-
dat veel mensen met vakantie zijn. 
De handhavers van de gemeente 
en de politie letten komende tijd 
goed op en doen extra surveillan-
ces, maar bewoners kunnen ook 
zelf veel doen om een inbraak te 
voorkomen. 

Tips 
Zorg dat uw huis een bewoon-
de indruk maakt. Vraag uw buren 
of zij een oogje in het zeil willen 
houden en willen helpen, bijvoor-
beeld door de post weg te halen, 
de plantjes water te geven of de 
gordijnen af en toe open of dicht 
te doen. Maak gebruik van scha-
kelklokken waarmee de lichten ’s 
avonds aan en uit gaan.  Sluit ra-
men en deuren goed af als u met 
vakantie gaat. Vergeet ook de ra-
men en deuren op de boven-
verdieping niet. Leg sleutels van 
raam- en deursloten niet in het 
zicht, maar berg ze op. Berg klim-
materiaal, zoals ladders en tuin-
meubilair op of maak ze deugde-
lijk vast. 

Registreer goederen
Merk en registreer waardevol-
le goederen. Voorzie ze van een 
uniek merkteken: bijvoorbeeld 
postcode en huisnummer. Wees 
voorzichtig met sociale media. In-
brekers kijken niet alleen door het 
raam of bewoners thuis zijn. Nieu-

we media zijn een belangrijke in-
formatiebron om te checken of u 
met vakantie bent. Zet dus niet op 
Twitter of Facebook dat u met va-
kantie gaat. Daarnaast is het beter 
om geen bericht over uw vakantie-
periode in te spreken op uw voic-
email. Via http://www.politiekeur-
merk.nl/zomercampagne kan een 
burenkaart gedownload worden. 
Noteer daarop uw vakantiegege-
vens, zodat uw buren weten waar 
ze u kunnen bereiken. Het is ook 
een geheugensteuntje voor wat u 
met uw buren heeft afgesproken 
over de vakantie.

Vakantieservice Politie
Inwoners kunnen gebruik maken 
van de vakantieservice, zodat de 
politie op de hoogte is van uw af-
wezigheid en een extra oogje in 
het zeil kan houden. Laat de politie 
per e-mail weten wanneer u weg 
bent. Vermeld in die e-mail uw 
adresgegevens, de periode dat u 
weg bent en een waarschuwings-
adres, sleutelhouder (naam, adres 
én telefoonnummer). Stuur deze 
mail naar: secretariaat.aalsmeer-
uithoorn@politie.nl. Deze service 
loopt overigens het hele jaar door.   

Verdachte situaties
Ziet u zaken die u niet vertrouwt? 
Aarzel niet en bel 112. Snel alarm 
slaan betekent een grotere kans 
om de inbrekers te pakken. Kijk 
voor meer informatie op www.po-
litiekeurmerk.nl/bewoners. 

Botsing taxi en bestelbus
Aalsmeer - Aan de Machineweg  
heeft zondag 1 juli rond 21.15 uur 
in de avond een ongeval plaats-
gevonden. Een taxibusje en een 
busje met een Pools kenteken 
kwamen met elkaar in aanrijding. 
Voor zover bekend had de taxi 
geen passagiers aan boord. 
Volgens een getuige zijn de 
twee eerder al in botsing geko-
men, maar reed het voertuig met 
Pools kenteken in eerste instantie 

door. Even verderop is de bus als-
nog gestopt en heeft de bestuur-
der de bestelbus aan de kant ge-
zet. Waarom zij er eerst voor ko-
zen om weg te rijden, is niet be-
kend. Een ambulance is ter plaat-
se geweest, maar na een medi-
sche controle bleek niemand ge-
wond geraakt te zijn. De politie 
doet onderzoek naar de oorzaak 
van het ongeval. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Onvermijdelijke waarheid geworden
Ambulance in Hornmeer 
vast in hoop zand
Aalsmeer  - Een deel van de 
Hornmeer wordt momenteel 
drastisch opgeknapt. Asfalt wordt 
verwijderd en diep afgegraven 
om nieuwe putten en draina-
ge aan te leggen. Stoepen wor-
den verwijderd en vervangen en 
ook het groen moet eraan gelo-
ven. Daarna wordt het geheel af-
gemaakt met mooi straatwerk. 
Schitterend plan en het was ook 
hoog nodig, maar dit weekend 
was het raak. Eigenlijk wisten de 
bewoners allemaal dat dit niet 
goed kon gaan… Een ambulan-
ce moest met hoge spoed bij een 
woning zijn die in dit gebied ligt. 
Eerst de ene straat in, afgesloten. 
De volgende straat dan, ook afge-
sloten. De ambulance reed weer 
terug en bewoners hebben het 
stopbord van de werkzaamhe-
den opzij geschoven, want er is 
immers iemand in nood. De am-
bulance zigzagt om de spullen 
van de bouwlui heen om zich ver-
volgens compleet vast te rijden in 
een grote hoop zand, die in het 
midden van het weggedeelte is 
gestort. De ambulancebroeders 
stappen uit en haasten zich met 
spoed naar de persoon in nood. 
De omwonenden hebben hun 
krachten gebundeld en onder-
tussen de ambulance proberen 
uit te graven en rijplaten ergens 
vandaan getrokken om de ambu-
lance weer grip te laten krijgen. 
Na enige tijd kwam één broeder 
weer terug en hebben de omwo-
nenden helpen duwen om het 
zware voertuig uit zijn benarde 
situatie te bevrijden.

Meer toezien
“Het is gelukt, maar dit had voor-

komen kunnen worden”, aldus de 
bewoners in een reactie. Zij ho-
pen dat de gemeente meer op 
de werkzaamheden gaat toezien, 
zodat dit niet meer kan gebeu-
ren. De hulpdiensten, ambulan-
ce, politie en brandweer, moeten 
vrij toegang hebben tot de wo-
ningen! 

Opruimen
De bewoners zeggen te begrij-
pen dat het eerst een rommel 
moet worden voordat iets mooi 
wordt, maar rommel kan ook elke 
week even opgeruimd worden, 
zodat er toch een beetje leefbaar-
heid voor de buurt over blijft. Er 
ligt zelfs een lantaarnpaal op de 
grond met de complete stroom-
voorziening blootgesteld. De 
lamp gaat elke avond ook netjes 
aan. Er spelen daar kinderen, ja 
het mag niet, maar zand nodigt 
uit om heerlijk in te spelen. Hoe 
noem je dat? Van de nood een 
deugd maken!

LEZERSPOST

Laat natuur en mens langs 
Westeinder in evenwicht

Aalsmeer - In de afgelopen uit-
gave van de Nieuwe Meerbo-
de ging er een artikel over de 
‘verbetering’ van het gedeelte 
aan de wal van De Westeinder-
plas Kudelstaartseweg en Stom-
meerweg: Het Waterfront. Daar 
ben ik eerlijk gezegd over ver-
baasd. Er moet een soort bou-
levard verreizen. Ik vraag mij af 
waarom en voor wie? Ik maak 
zelf graag gebruik van de hui-
dige openbare ruimte. De com-
binatie van aanwezige steigers, 
grasvelden en bankjes volstaat 
nu naar mijn idee prima! In de 
winter van 2016 heeft er dijk-
verbetering plaatgevonden. 
Wat goed en degelijk is gedaan. 
Waarom de verfraaiing nodig 

is, zie ik niet in. Zowel mensen, 
huisdieren en wilde dieren ver-
maken zich daar prima. Ook in 
combinatie met het Surfeiland, 
dat ook recent verbeterd is ten 
opzichte van recreatie en veilig-
heid! Dat is een goede en mooie 
publiekstrekker, maar heeft 
daardoor wel openbaar groen 
in moeten leveren! Ik hoop dat 
de opgezette commissie voor 
dit project de natuur en mens in 
combinatie met de mooie West-
einderplassen in evenwicht laat 
en dat het plan niet leidt tot ver-
dere inkrimping van het open-
bare groen.

René Bakker
renebakker80@yahoo.nl

Omgeving Mijmerbank 
ziet er armoedig uit

Aalsmeer - De omgeving rond 
de Mijmerbank of ook wel So-
cial sofa genoemd aan de Ka-
naalstraat bij de Ringvaart ziet 
er armoedig uit. Onlangs op 
een zondagmiddag met mooi 
weer vertoefde ik op deze 
plek. Niet iedereen in Aalsmeer 
heeft een tuin aan het water. 
Het is een gezellige plek om re-
creatieboten in allerlei soorten 
en maten in de Ringvaart langs 
te zien gaan. De bestrating en 
omgeving zijn echter te triest 
voor woorden. Dit zou zo’n 
aangenaam plekje om te ver-
toeven kunnen zijn. Een tijde-
lijke bewoner uit Rozenholm, 
in een slecht bedienbare elek-
trische rolstoel, heeft mij ge-
zelschap gehouden. De bestra-
ting was zijn rolstoel niet goed 
gezind.
Ik heb geen idee of de ge-
meente er iets aan kan doen. 
Er is extra geld gevraagd voor 
groot onderhoud in het cen-
trumgebied. Ik hoop dat het 
gebied rond de Mijmerbank 
hier ook in opgenomen is. Het 
zou een mooi Aalsmeers open-
baar terras moeten zijn met 
bloemenbakken en eventueel 
een (houten) luifel. De bijzon-
dere mijmerbank van Anneke 

Harting zou dan meer tot zijn 
recht kunnen komen. 
Mogelijk zijn er meer Aalsmeer-
ders, die er zo over denken. 
Ik moet hierbij ook denken 
aan de onlangs geïnstalleerde 
nieuwe gemeenteraad, die tij-
dens de gemeenteraadsverkie-
zingen zoveel mooie beloften 
aan de Aalsmeerders heeft ge-
daan. Wellicht een goede gele-
genheid om het nu in praktijk 
te brengen?

Martha Voet,
Kamperfoeliestraat 36, 
Aalsmeer.
Email: ma.voet@planet.nl

Oeverzwaluwen in de bergen 
van Kudelstaart

Kudelstaart - De kunstmatige 
bergen bevinden zich op een 
gemeentelijk gronddepot ge-
legen langs de Ambachtshee-
reweg en het Corry Vonk Pad. 
Nu zitten er in de middelste 
berg, begroeid met distels, oe-
verzwaluwen en in de distels 
hele groepen putters- of distel-
vinken. De vinken vinden hier 
voedsel en de zwaluwen heb-
ben in de steile wand holen ge-
maakt die als nest dienst doen. 
In een vogelboek staat dat ze 
vaak tijdelijke afgravingen of 
taluds bewonen. Ik heb de ge-
meente gemaild of men hier 
rekening mee wil houden en 
meteen gevraagd wat hier nu 
precies gebeurd. Ik kreeg een 
uitvoerig antwoord. De ge-
meente heeft hier een eigen 
grond- en baggerdepot. De 
grond komt vrij uit werken van 
de gemeente en wordt hier op-
geslagen tot er elders een toe-
passing voor is. Verontreinig-
de grond gaat niet naar dit de-

pot, maar naar een verwer-
ker die de grond reinigt zodat 
het later weer hergebruikt kan 
worden. Naast grond wordt er 
ook bagger opgeslagen. Door 
de grond en de bagger te her-
gebruiken worden kosten be-
spaard. 
De gemeente schrijft dat men 
op 6 mei al een melding over 
de oeverzwaluwen en distel-
vinken heeft gekregen van 
de natuurgroep Aalsmeer. De 
broedgelegenheden zijn wet-
telijk beschermd en de graaf-
werkzaamheden rond de nes-
ten zijn gestopt. De distels blij-
ven staan, maar de gemeen-
te gaat wel de berenklauwen 
die op het terrein groeien ver-
wijderen. De bladeren van de-
ze plant kunnen bij mensen en 
honden (de neus) forse brand-
blaren veroorzaken bij aanra-
king.

Peter de Vries, Kudelstaart
vriesdep@gmail.com

Flinke schade na aanrijding
Aalsmeer - Op de Noordpolder-
weg heeft op dinsdag 3 juli rond 
half zes in de middag een aanrij-
ding plaatsgevonden. Een vracht-
wagen en een personenauto zijn 
op elkaar gebotst. De auto heeft 
aan de voorzijde fl inke schade 
opgelopen. De vrachtwagen had 

slechts een paar krasjes. De be-
stuurder van de auto is met on-
bekend letsel naar het ziekenhuis 
vervoerd. De chauff eur is met 
de schrik vrij gekomen. De poli-
tie doet onderzoek naar de toe-
dracht van de aanrijding.
Foto: Marco Carels

Raadsvergadering over 
aanleg Molenvlietweg
Aalsmeer - Burgemeester, wet-
houders en de gemeenteraad ko-
men vanavond, donderdag 5 ju-
li, bijeen voor de maandelijkse 
raadsvergadering. De heren en 
dames wacht een pittige agenda 
en een late sluiting. De planning 
is dat voorzitter Nobel om half 
twaalf de hamer ter hand neemt 
voor einde vergadering. 
Na de opening wordt allereerst 
een eerste plaatsvervangend 
voorzitter van de raad benoemd. 
Door de fracties CDA en Groen 
Links zijn de heren Dirk van Wil-
legen en Ronald Fransen voor-
gedragen als kandidaten. Hier zal 
over gestemd worden. 
Dan volgen een achttal hamer-
stukken, onder andere over de 
algemene subsidieverordening, 
onteigening bestemmingsplan 
Middenweg en Middenweg-
West, kaders voor inrichtingsplan 
Waterfront en vaststellen van de 
fractiebudgetten. Behandelstuk-
ken zijn de herziening van het 

bestemmingsplan Kudelstaartse-
weg 67 tot 73 om een vijftal wo-
ningen te kunnen bouwen. Een 
krediet wordt gevraagd voor de 
verdere aanleg van de Molen-
vlietweg (gedeelte tussen de 
Middenweg en de Aalsmeerder-
weg) en het voorontwerp inrich-
tingsplan voor het VVA terrein ligt 
klaar om vastgesteld te worden. 
Ook wordt gesproken over het 
uitvoeringsprogramma werken 
buitenruimte, het bestemmings-
plan Green Park Aalsmeer deel-
gebied 6 en de Ongestoord Lo-
gistieke Verbinding (OLV). Met de 
behandeling van de eerste her-
ziening voor het bestemmings-
plan Zuiderkerk loopt de ver-
gadering ten einde. Besloten 
wordt met het vragenkwartier. 
De raadsvergadering begint om 
20.00 uur en is openbaar te be-
zoeken voor geïnteresseerden. 
Meeluisteren of terugluisteren 
kan via de gemeentelijke website 
www.aalsmeer.nl.  

Raadsleden bij Meerlanden 
in de ‘schoolbanken’
Rijsenhout - Op 26 juni heeft 
Meerlanden 40 raads- en fractie-
leden uit haar verzorgingsgebied 
ontvangen tijdens een speciaal 
voor hen georganiseerde master-
class. De avond stond in het te-
ken van een uitgebreide kennis-
making met het bedrijf en een in-
houdelijk verdieping rondom het 
thema van afvalscheiding.

Om zich een beeld te kunnen vor-
men van het brede dienstenpak-
ket van Meerlanden, hebben de 
deelnemers een Meerlandentour 
gevolgd langs de Groene Ener-
giefabriek en informatiestands 
over onder meer het duurzaam 
beheer van de openbare ruim-
te, het Regionaal Sorteercentrum 
Schiphol en MeerWarmte.
 Het inhoudelijke programma 
werd afgetrapt door Merijn Tinga, 
bekend als Plastic Soup Surfer, 
die aandacht vroeg voor de nega-
tieve eff ecten van de plastic ver-
vuiling op mens en milieu. Ange-
line Kierkels, algemeen directeur 
Meerlanden, schetste vervolgens 
de transitie die Meerlanden in de 
afgelopen 20 jaar heeft doorge-

maakt waarbij het bedrijf continu 
inspeelt op de veranderende om-
geving en daardoor de verande-
rende behoeften van de gemeen-
ten. Maarten Goorhuis, senior be-
leidsmedewerker bij de NVRD, en 
Sharon van der Spek, adviseur bij 
Ocelot advies & projecten, sloten 
het programma af met het de-
len van hun kennis en ervaring 
rondom het verbeteren van afval 
scheiden en het betrekken van in-
woners daarbij.
Meerlanden mocht zich verheu-
gen in enthousiaste en betrok-
ken reacties van de deelnemers, 
en kijkt terug op een succesvol-
le avond.



 5 juli 2018 27

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar onderstaand adres:

Weekblad de Nieuwe Meerbode 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

1

Te koop:
Een houten bolderkar met metalen 
onderstel. Slechts een paar maal 
gebruikt €35,-. Tel. 0297-321501
Gevraagd:
Op zoek naar oud vintage speelgoed 
van star wars, gi joe, he-man, the 
a-team of andere gave oude actiefi-
guren. Tel. 06-19284468
Te koop:
Sierwiel doppen set. 15 inch, merk 
ultimate speed, nieuw in doos €10,-. 
Tel. 06-23076326
Gezocht:
Bridge partner bridgeclub De Kwakel 
op donderdagavond v.a. september 
2018. Tel. 0297-327716
Te koop:
Licht metalen velgen + zomer-
banden, t-trac 175/70 r 14, o.a. voor 
seat ibiza, vredestein, goed profiel, 
€125,-. Tel. 06-23076326
Te koop:
Nieuw zwembad (2.11 x 1.32 x 36 cm) 
€7,50. Parasol voor kinderwagen €5,-. 
Speelboog voor baby €3,50. Kinder-
stoelverkleiner €2,50. Luiertas €2,50. 
Tel. 0297-323485
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten 
vraagt tegen betaling singles/lp’s uit 
de jaren 50/60. Tel. 023-5381320

Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes en speld-
jesalbums. Bv speldjes van amateur-
voetbalverenigingen uit de regio. 
Tel. 06-83628399
Gezocht:
Oud omega herenhorloge. 
Tel. 06-53346064
Gezocht:
Antieke stoommachine / trein. 
Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Ook als de mussen dood van het dak 
vallen, ik zoek nog steeds medailles 
etc. Van toertochten op de schaats. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van Nederland. 
Whisky flessen zowel leeg als vol. Tel. 
0297-560920
Te koop:
Er is weer zwarte bessensap,braam, 
pruim, aalbes, mango, ananas jam, 
v.a. €1,- p. pot. Leimuiderdijk 97 
Rijsenhout v. Kika. Tel. 0297-331433
* Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboe-
dels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar 
info@burbriantiek.nl dan mailen wij 
u terug of het wat voor ons kan zijn. 
Bij interesse komen we het betalen en 
ophalen. Tel. 0297-320058

Gezocht:
Grammofoonplaten pop en beat 
muziek uit de jaren 50 en 60 geef er 
een eerlijke prijs voor kijk eens op 
zolder. Tel. 06-12946730
* Gevraagd:
Naaimachines (trap, hand, elektr.), 
brei- en lockmachines voor derde 
wereldprojecten. Het hele jaar in te 
leveren bij Ria Amsing, Karekietstraat 
11, Aalsmeer. Tel. 0297-341032
Gevraagd:
Oude of defecte versterkers platen-
spelers jaren 70 - 80 dual technics 
bang-olufsen bose enz voor verza-
melaar. Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Oude of defecte versterkers platen-
spelers jaren 70 - 80 dual technics 
bang-olufsen bose enz voor verza-
melaar. Tel. 06-48344508
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen import 
rechtstr. naar particulier. 
Oosteinderweg 201a Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058
* Gezocht:
Wie heeft er op zolder nog grammo-
foonplaten van pop en beat muziek 
uit de jaren 50 en 60 staan tegen beta-
ling. Tel. 06-12946730

*Gevraagd:
Actieve vrijwilligers (v/a 16 jr.) 
die het leuk vinden om elke zaterdag 
samen met andere leiding leuke 
opkomsten te draaien met de 
kinderen. Voor meer info over 
Scouting WWB, tel 06-28114804
* Gevraagd:
Grote of kleine partijen 
oude school-, stapel-, kantine- , 
kantoor- en kerkstoelen. We komen 
de spullen zelf bij u ophalen dus 
twijfel niet en waag er een belletje 
aan. Wij betalen u contant. 
Tel: 06-10893672
* Gevraagd:
Voor Sams Kledingactie t.b.v. 
St. Mensen in Nood: draagbare 
schone kleding, schoenen, dekens, 
linnengoed, etc. Het hele jaar inle-
veren bij Ria Amsing, Karekietstraat 
11, Aalsmeer. Tel. 0297- 341032
* Aangeboden
Uniek en origineel: een goed lijkend 
portret van uzelf of een dierbare, 
geschilderd op doek in acrylverf. 
Mail naar: 
keessendevries@gmail.com 
of bel: 06-31939057 voor info.
Vermist:
Weggevlogen gele valkparkiet met 
kuif en rode stip. 
Tel. 06-16759112

Groen in de directe omgeving
Excursie door Meerwijk
Uithoorn - Na het grote succes 
van de excursies in Thamerdal en 
Zijdelwaard gaat de Groengroep 
op dinsdag 10 juli rondwandelen 
in de Meerwijk. Deze wijk is totaal 
anders als de voorgaande wijken 
en is geheel aangelegd op veen-
grond. Op deze grondsoort groei-
en hele andere onkruiden en bo-
men. Laat u op deze excursie ver-
rassen door de opvallende rijk-
dom aan vreemde onkruiden 
vanuit de hele wereld. De wijk be-
vat ook een aantal markante bo-
men. De omgeving is erg interes-

sant en daarover is veel te ver-
tellen. De Meerwijk heeft een rij-
ke historie! Er is altijd weer meer 
groen te ontdekken en met het 
verhaal erachter gaat u een wijk 
op een andere manier beleven. 
In de toekomst gaat u er toch met 
andere ogen doorheen wandelen
De excursiegroep vertrekt 10 ju-
li om 19.00 uur vanaf de ingang 
van het fort aan de Drecht. Excur-
sieleider is Walter Busse en de ex-
cursie duurt zo’n 1,5 à 2 uur. Voor-
af aanmelden is niet nodig en er 
zijn geen kosten aan verbonden.

Gezondheid, bewegen, ontspanning en voeding

Lifestylemarkt bij het 
zwembad zaterdag 
Aalsmeer - Hoe zorg jij voor de 
juiste balans in je leven? Kom 
voor inspiratie naar de Lifestyle-
markt op zaterdag 7 juli van 
10.00 tot 15.00 uur in en rond het 
zwembad aan de Dreef 7 in de 
Hornmeer. Het is een actief en in-
spirerend evenement waarbij op 
de informatiemarkt ruim 20 orga-
nisaties zich presenteren op het 
gebied van gezondheid, bewe-
ging, ontspanning en voeding. Er 
wordt informatie gegeven over 
gewichtsbegeleiding, gezonde 
voeding en leefstijl, ontmoeting, 
activiteiten, sport (begeleiding), 
fysiotherapie, acupunctuur, mas-
sages en nog veel meer. Iedereen 
is welkom! 

Gratis workshops
Tijdens de markt kunnen be-
zoekers ook meedoen aan gra-
tis workshops. Zo kan kennis ge-
maakt worden met Yoga en Pi-
lates voor bewustwording van je 
lichaam en houding. En de work-
shop Mindfulness kan helpen om 
meer in het hier en nu te zijn. 
Of wil jij ontdekken op welke ma-

nier het doen van vrijwilligers-
werk jou happy kan maken? Kom 
dan naar de workshop ‘Helpen 
maakt happy!’ Wist je dat paar-
den een positieve invloed kun-
nen hebben op hoe jij je voelt? 
Tijdens de workshop ‘Bewust in 
balans met het paard als spiegel’ 
kunnen bezoekers dit ontdek-
ken. Veel last van stress en wil je 
tips? Dan is de workshop ‘Stress 
– Twist’ iets voor jou. Lekker crea-
tief aan de slag kunnen de bezoe-
kers bij de schilderworkshop. 

Neem zwemkleding mee
Daarnaast zijn er diverse gratis 
zwemclinics, zoals Aquajoggen 
en Aquarelax, dus neem zwem-
kleding mee. En er kan meege-
daan worden met Zumba tijdens 
de presentatie op de markt. Er is 
voor de kinderen een springkus-
sen aanwezig. Kijk voor informa-
tie over de markt en de tijden van 
de workshops op: www.partici-
pe-amstelland.nu. De Lifestyle-
markt is een samenwerking tus-
sen Participe Amstelland, Stich-
ting GEZ Aalsmeer en ESA. 

Golfen
Dames Senioren 1 van 
Veldzijde landskampioen
Wilnis - Het is ze gelukt! In een 
zinderende finale tegen de Eind-
hovense wisten de dames van 
het senioren 1 team van Golf-
club Veldzijde met 30 tegen 28 
gewonnen matches uiteinde-
lijk te winnen met 4-2. Daarmee 
mag het team zich Landskampi-
oen noemen. Na de gebruikelijke 
6 competitiewedstrijden mocht 
het team meedingen naar de ti-
tel. Twee dagen achtereen heb-
ben de dames gespeeld voor het 
Nederlands kampioenschap. 
Donderdag speelden zij de hal-
ve finale in Eindhoven tegen de 
Hooge Graven uit Ommen en 
wonnen deze wedstrijd met 6-0. 
Vrijdag moesten de dames weer 
vroeg op pad om naar Hank te 
gaan om daar voor het kampi-
oenschap te spelen. Er moest ge-
speeld worden op Kurenpolder, 
een heel lastige baan. Het was 
bovendien ontzettend warm en 
de wedstrijd van de dag ervoor 
zat de dames nog aardig in de be-
nen.

Na de singles stond Golfclub 
Veldzijde met 21-18 voor. Pas na-
dat de laatste flight binnen was, 
na de greensomes, wisten de da-
mes dat met twee gewonnen 
holes het kampioenschap binnen 
was. Het lag ontzettend dicht bij 
elkaar en was met recht een zin-
derende finale.
Nadat de heren die ook voor het 
kampioenschap speelden binnen 
waren, werden de schalen uitge-
reikt door Dricus Prins van de Ne-
derlandse Golf Federatie (NGF). 
Daarna gingen de golfers geza-
menlijk aan tafel en werd het nog 
heel gezellig met de Heren kam-
pioenen en de nodige champag-
ne. Het waren twee fantastische 
dagen op GC Kurenpolder en 
GC Tongelreep met een geweldi-
ge ontvangst en begeleiding. De 
speelsters van Golfclub Veldzijde 
hebben na 3 jaar achtereen pro-
moveren het hoogst haalbare ge-
haald: het landskampioenschap! 
Golfclub Veldzijde is daar maar 
wat trots op.

Van links naar rechts: Femia Bosman, Nelleke Arends, Tine ‘t Hoen, cap-
tain Marianne Corman, Margriet Kemperman, Hermien Blommers en 
Thea Moen (Tineke van t Hoog was op vakantie.

Poëzie op muziek in bieb
Amstelveen - Poëzie op muziek 
door DIS op maandag 9 juli in de 
bibliotheek op het Stadsplein. 
Zangeres Valérie Scheffer en gita-
rist Marcel de Graaf hebben ge-
dichten van Jean Pierre Rawie, 
Inge Tielman en Willem Wilmink 
op muziek gezet. Ze brengen de-
ze onder de naam DIS ten geho-
re in hun programma ‘Zandloper’. 
Gedichten zoals u ze nog nooit 
hebt gehoord. Valérie Schef-
fer (1993) studeerde aan de Her-
man Brood Academie en Mar-
cel de Graaf (1952) bij Paco Pena. 
Verschillende leeftijden, verschil-
lende muziekstijlen, gebundeld 
naar een unieke samensmelting 
in hun programma ‘Zandloper’, 

verwijzend naar het onverbidde-
lijk voorbijgaan van de tijd. Klein, 
intiem, hartverwarmend. Een zo-
meravond voorstelling voor ie-
dereen die van mooie poëzie en 
muziek houdt. De avond is van 
20.00 tot 22.00 uur en de toe-
gang is, inclusief een gratis drank-
je in de pauze, 7,50 voor leden en 
15 euro voor niet-leden. NB: Een 
maandje bieb kost 3,90 euro.

Grootse verbouwing van 
Cinema Amstelveen
Amstelland - Gisteren, woens-
dag 4 juli, de vooralsnog de laat-
ste film vertoond in Cinema Am-
stelveen. Vandaag, donderdag 
5 juli, wordt aangevangen met 
de grote verbouwing. Na 45 jaar 
ondergaat de filmzaal van Cine-
ma Amstelveen een grootse me-
tamorfose. De vloer, wanden en 
zaalindeling worden aangepast 
en er komen 100 nieuwe bios-
coopstoelen. 
Van donderdag 13 tot en met 
woensdag 19 september wordt 
de nieuwe Filmzaal met een hele 
week bijzondere films, documen-

taires, inleidingen, workshops en 
nog meer heropend. Wat te den-
ken van Jonas Kaufmann – Under 
the Stars, Bambi, The General uit 
1926, een Ladies Morning & La-
dies Night, festival de Taartrovers 
(2+) en een film van Jacques Tati 
inclusief inleiding. 
De komende weken verschijnt 
het complete feestprogramma 
op de website met meer infor-
matie. Kijk op www.cinemaam-
stelveen.nl voor alle tijden en da-
ta. Entreebewijzen zijn 24 uur per 
dag online te bestellen via ge-
noemde website.

Collecte levert totaal 558.390 euro op
Heimanshof haalt meeste 
op voor Oranje Fonds

de organisatie met de hoogste 
opbrengst, maar ook de vrijge-
vigste gemeente. In Koggenland 
gooiden mensen per bereikte 
voordeur het meest in de collec-
tebus: 1,64 euro. Dat is fors meer 
dan in de gemeenten die op een 
gezamenlijke tweede plek staan. 
In het Overijsselse Olst-Wijhe en 
het Gelderse Wijchen gaven men-
sen gemiddeld 1,09 euro aan de 
collectant.

Samen veel bereiken
Peter Douwes, directeur Oranje 
Fonds: “De duizenden collectan-
ten laten zien dat je samen heel 
veel kunt bereiken. Dankzij hun 
inzet kunnen we tal van projec-
ten steunen. En zo worden men-
sen uit de eenzaamheid of uit de 
armoede gehaald, voelen nieu-
we Nederlanders zich welkom, 
en kunnen mensen met een be-
perking gewoon meedoen in de 
samenleving. Ik ben alle deelne-
mers aan de collecte ongelooflijk 
dankbaar.”

Collecte
Het was de vierde keer dat het 
Oranje Fonds deze landelijke col-
lecteweek organiseerde. Deel-
nemende stichtingen en vereni-
gingen ontvangen de helft van 
hun opbrengst en besteden dit 
aan hun doelstelling. Het Oranje 
Fonds besteedt de andere helft 

aan sociale organisaties in de pro-
vincie waar is gecollecteerd. Alle 
kosten van de collecte (organisa-
tie, materiaal) zijn voor rekening 
van het Oranje Fonds. RegioBank 
neemt de kosten voor het geld-
transport op zich. Hierdoor wordt 
elke euro uit de collectebussen 
besteed aan sociale initiatieven. 
Dat maakt de Oranje Fonds Col-
lecte uniek.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds streeft ernaar 
dat niemand zich buitengeslo-
ten voelt en iedereen mee kan 
doen in de samenleving. Daar-
om steunt het jaarlijks duizenden 
projecten die mensen met elkaar 
verbinden. Die steun bestaat uit 
geld, aandacht en advies. Koning 
Willem-Alexander en Koningin 
Máxima zijn het beschermpaar 
van het Oranje Fonds.

Foto: © Oranje Fonds – 
Stefan van der Kamp

Streek - Vereniging De Hei-
manshof uit het Noord-Holland-
se Hoofddorp heeft dit jaar het 
meeste geld ingezameld van al-
le deelnemers aan de landelij-
ke Oranje Fonds Collecte. De col-
lectanten van de vereniging wis-
ten maar liefst 3.707,47 euro op te 
halen. De opbrengst gaan zij ge-
bruiken voor natuureducatie aan 
tieners en jongvolwassenen. De 

nummer twee, Jeugdkring Chris-
ko uit Heerlen, zamelde 3.342,55 
euro in. In totaal werd er tijdens 
de collecteweek van 22 tot en 
met 26 mei 558.390,95 euro op-
gehaald door 953 organisaties. 
85.005,63 euro hiervan kwam uit 
Noord-Holland.
 
Koggenland
Noord-Holland levert niet alleen 
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Zondag viering 25 jaar Boerenvreugd
Groots verjaardagsfeest 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Boerenvreugd be-
staat dit jaar 25 jaar en dit jubile-
um wordt zondag 8 juli groots ge-
vierd op de kinderboerderij met 
het verjaardagsfeest van 11.00 
tot 15.00 uur.

Theater en spelletjes
Speciaal voor het verjaardags-
feest komt kindertheater Zwuf 
naar Boerenvreugd.  De voor-
stelling ‘Biggetje Basje’ zal te zien 
zijn in het hooibergtheater. Er 
zijn twee voorstellingen, de eer-
ste is om 11.45 uur en de twee-
de voorstelling is om 13.15 uur. 
Funny Horse komt met pony’s 
naar de kinderboerderij. De kin-
deren kunnen pony rijden in de 
zandwei. Er zijn veel leuke spel-
letjes om aan mee te doen, zoals 
de ballonnen opblazen bij de bal-
lonnenkoe, wortelpoepen, knut-
selen,  varkenshappen, twee em-
mertjes water halen, grabbelen in 
de grabbelkoe, jenga, vier op een 
rij en muis vangen. Bij het spijker-
broekhangen zijn leuke prijsjes 
te winnen. Wat lekkers mag niet 
ontbreken bij het verjaardags-
feest! Cakejes versieren, limona-
de en boerenbroodjes bakken, 
er kan lekker gesmuld worden bij 
het feestje.

Kaartjes te koop 
Om deel te nemen aan de acti-
viteiten hebben de kinderen een 
spelletjeskaart nodig. Deze kaar-
ten kosten 5 euro en zijn nu al 
te koop in de winkel van de kin-
derboerderij. Bij aanschaf van 
de spelletjeskaart kiezen bezoe-
kers direct welke tijd (11.45 of 
13.15 uur) de kinderen de thea-
tervoorstelling willen bezoeken. 
Het hooibergtheater is alleen toe-
gankelijk voor kinderen. Ouders 
wachten tot na de voorstelling op 
het terras, waarbij ze kunnen ge-
nieten van de versnaperingen die 
ze in het winkeltje kunnen kopen. 
Het winkeltje is tijdens het he-
le verjaardagsfeest geopend. Zo-
lang de voorraad strekt zijn er op 
de feestdag zelf ook kaarten te 
koop. Toegang in het hooiberg-
theater is mogelijk op vertoon 
van de spelletjeskaart. De acti-
viteiten gaan bij alle weersom-
standigheden door. Kinderboer-
derij Boerenvreugd kan het ver-
jaardagsfeest organiseren dankzij 
de hulp van alle vrijwilligers,  zo-
wel tijdens de voorbereiding als 

op de dag zelf. De kinderboerde-
rij is ook erg blij met de samen-
werking die zij hebben met ver-
schillende bedrijven en organisa-
ties in de regio. Dankzij hun steun 
kan de kinderboerderij festivitei-
ten, zoals het verjaardagsfeest op 
8 juli aanbieden aan het publiek. 
Tijdens het verjaardagsfeest zijn 
er ruim 40 vrijwilligers op de been 
om te helpen bij het feest. Dit zijn 
vrijwilligers van Funny Horse, de 
Rabobank , EHBO en Stichting 
Kinderboerderij Aalsmeer. Men-
sen van Ons Tweede Thuis zijn 
deze dag ook aanwezig, zij ne-
men de verzorging van de dieren 
op zich. Samen organiseren zij dit 
geweldige kinderfeest!

Nieuw speeltoestel 
Recent is er op Boerenvreugd een 
groot speeltoestel in gebruik ge-
nomen, speciaal geschikt voor 
grotere en oudere kinderen. De 
afgelopen weken hebben vrijwil-
ligers de speeltuinbodem aan-
gevuld met nieuwe boomschors, 
zodat de bodem weer in pico bel-
lo conditie is voor de zomer. Al 
veel kinderen hebben het nieuwe 
toestel ontdekt en erop gespeeld. 
Binnenkort zal het klimtoestel in 
aanwezigheid van vertegenwoor-
digers van Stichting Leefbaar-
heid Schiphol (SLS) officieel en 
feestelijk worden overgedragen 
aan de Stichting Kinderboerde-
rij Aalsmeer. Ook tijdens het ver-
jaardagsfeest is het nieuwe toe-
stel te gebruiken, een extra reden 
om aanstaande zondag naar Boe-
renvreugd te komen.

Vrijwilligers gevraagd
Het werken voor en op kinder-
boerderij Boerenvreugd is een 
feest op zich. Dieren verzorgen, in 
de winkel staan, tent opbouwen, 
activiteiten organiseren, week-
enddiensten verzorgen, post 
rondbrengen, klussen doen, stro-
balen stapelen, voor iedereen die 
gemotiveerd is, is er wat te doen 
als vrijwilliger op Boerenvreugd. 
Vanaf 14 jaar worden jeugdvrij-
willigers opgeleid. Vrijwilligers op 
het feest kunnen er alles over ver-
tellen.
Kinderboerderij Boerenvreugd is 
goed bereikbaar op de fiets maar 
ook met de auto. Het grote par-
keerterrein ligt direct naast het 
boerderijterrein aan de Beetho-
venlaan 118.

Nieuwe fiets voor Davi
Kudelstaart - Davi Möhlen is bij-
na 5 jaar. Hij had voor zijn vierde 
verjaardag een nieuwe fiets ge-
kregen, een groene waar hij su-
per trots op was. Hij kon net een 
paar maandjes fietsen zonder 
zijwielen, dus ging hij af en toe 
met zijn moeder op de fiets naar 
school en daar gebeurde het. Zijn 
fietsje is op school blijven staan 
en van het schoolplein verdwe-
nen. Misschien kinderen die er 
mee hebben gespeeld of mis-
schien gestolen. Geen idee, maar 
het fietsje was weg en Davi was 
ontroostbaar.
Op school had Davi geleerd dat, 
toen Snoes de poes kwijt was, je 
deze kon zoeken met een poster. 
In plaats van huilen is hij dus aan 
het werk gegaan. Op facebook 
gevraagd of iedereen mee kon 
zoeken, aangifte gedaan bij de 
politie en ook posters gemaakt 
en deze opgehangen door heel 
Kudelstaart. Er waren heel veel 
lieve mensen die wel een plek-
je hadden voor zijn poster en he-
le lieve mensen die mee zijn gaan 
zoeken, maar van zijn fiets werd 
niet gevonden. 
Davi had onder andere ook zijn 
poster opgehangen bij Mondzorg 
Kudelstaart. Een dag na het op-
hangen van de poster kreeg Da-
vi’s moeder telefoon van Mond-
zorg Kudelstaart. Ze hadden de 
poster zien hangen in de praktijk 

en vonden het zo sneu voor Davi 
dat ze hem graag wilde verrassen 
met een nieuwe fiets. Dit was to-
taal niet de bedoeling van de ac-
tie, maar wat een ontzettend lief 
gebaar is dat! 
De dag er na ging de niets ver-
moedende Davi even naar de 
tandarts met zijn moeder. In de 
praktijk werd hij verrast door de 
medewerkers. Davi straalde van 
oor tot oor toen hij van hen een 
nieuwe fiets kreeg. Hij was super-
blij en trots. Davi en zijn moeder 
hebben natuurlijk de medewer-
kers van de praktijk uitvoering 
bedankt voor deze lieve actie. 
Davi fietst weer blij rond en zijn 
nieuwe fiets verliest hij geen mo-
ment meer uit het oog!

Demonstratie door huisimker Eric
Honing slingeren zondag 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Neem de kinderen 
mee op ontdekkingstocht tus-
sen de honingraten. Leerzaam en 
gezellig gaan prima samen. Kom 
langs tijdens de demonstratie ho-
ning slingeren op zondag 8 juli 
tussen 13.30 en 15.30 uur op de 
Historische Tuin. 
Stap in de fascinerende wereld 
van deze bedreigde diersoort en 
laat u alles vertellen over het ge-
le goud dat ze produceren. In de 
bloemenschuur kunnen bezoe-
kers live aanschouwen hoe huis-
imker Eric van der Meer de oogst 
van zijn bijenvolk binnenhaalt. 
De vers getapte honing is ver-
krijgbaar bij de kassa. Haal de zo-
mer in huis met deze natuurlijke 
lekkernij. Ook leuk om cadeau te 
geven. Kinderen tot 12 jaar, do-
nateurs en museumkaarthouders 
hebben gratis toegang. 
Natuurlijk is de Historische Tuin 
ook de juiste plek voor kleurrij-

ke planten om uw tuin of balkon 
mee op te vrolijken. De Histori-
sche Tuin is te bereiken via de op-
haalbrug aan het Praamplein in 
het Centrum. 

Modderdag was weer feest
Aalsmeer - Ieder jaar weer een 
feestje voor de kinderen: Mod-
derdag! Solidoe De Stek heeft 
zich via IVN Natuureducatie aan-
gemeld om ook dit jaar weer al-
lerlei ‘modder’-activiteiten voor 
de kinderen te organiseren. En 
een feestje was het afgelopen 
donderdag 28 juni. Prachtig zo-
merweer dus alle activiteiten wa-
ren buiten op het grote speel-
plein. De zandbak was omgeto-
verd tot één grote modderpoel 
en er stonden verfpotten met 
modder en kwasten klaar, zodat 
er een kunstwerk op behang ge-
maakt kon worden. De kinde-
ren gingen ook op zoek naar die-
ren die in de aarde leven, er was 
een voorleesplek in de schaduw 
onder de bomen waar het boek 
over hondje Modderpoot werd 
voorgelezen en natuurlijk stond 

het spannende blotevoeten-pad 
weer op het programma. De peu-
ters hadden heel wat te vertellen 
toen ze weer schoon en droog 
thuis kwamen!

Tweede plaats in categorie 
‘Formations Adults’
Meiden 5e op EK Hip-Hop
Aalsmeer - De fantastische dans-
groep van dansschool Marcel-
la van Altena is vijfde geworden 
op het Europese Kampioenschap 
Hip Hop 2018 in Bremerhaven te 
Duitsland en Aalsmeer kan ex-
tra trots zijn, vier van de dames 
komt hier vandaan. Nicky Daal-
man uit Aalsmeer danst zolang 
ze zich kan heugen en ook Floor-
tje van Diemen, Eliane Kok uit Ku-
delstaart en Lisa Melman uit Rij-
senhout behoren tot de top van 
Nederland. Afgelopen zaterdag 
kwamen de vier meiden samen 
met hun complete dansgroep in 
actie voor de categorieën ‘Pro-
ductions’ en ‘Formations Adults’. 
De Productions genaamd ‘Lost 
in Disney’ bestaat uit honder-
dachttien personen en het was 
voor het eerst dat de Hoofddorp-
se dansschool meedeed aan de-
ze categorie. In de show van acht 
minuten behaalde zij een prach-
tige tweede plaats. De Formati-
ons Adults, onder de naam ‘Tri-
ple Play’ bestaat uit vierentwin-
tig personen vanaf vijftien jaar en 
zij kwamen onverwachts in de fi-

nale waar ze uiteindelijk een vijf-
de plaats wisten te bemachtigen. 
Annet Volkers, moeder van Nic-
ky vertelt vol trots: “Ze hebben 
het hele jaar keihard getraind om 
zich te plaatsen voor dit EK, maar 
omdat er nog nooit eerder een 
Formations team uit de catego-
rie Adults van dansschool Alte-
na een finale heeft behaald was 
dit extra bijzonder. Mede door 
de aanmoedigingen van alle dan-
sers en de Nederlandse support 
vanaf de tribune hebben zij zo 
enorm goed gepresteerd. Na af-
loop van de prijsuitreiking werd 
het dan ook één groot feest. Ie-
dereen was zo trots!” Andere dan-
sers van de dansschool hebben 
daarnaast ook mooie resultaten 
neergezet. Ze hebben zelfs vijf 
keer de finale weten te behalen. 
Annet tot slot: “Om even aan te 
geven dat het niet zomaar is: Er 
dansten op het EK maar liefst zes-
entwintighonderdnegentig dan-
sers mee uit twintig landen. Deze 
topprestatie vinden wij dan ook 
meer dan geweldig!” 
 Door Miranda Gommans 

Atletiek, derde CD-competitie
AVA-junioren zorgen voor 
hittegolf van records
Aalsmeer - Terwijl de meeste 
mensen in Nederland op deze zo-
merse laatste zaterdag in juni ver-
koeling zochten, trokken tien ju-
nioren van AVA Aalsmeer in Am-
sterdam ten strijde in de derde 
en laatste landelijke competitie-
dag van dit jaar. Bij temperaturen 
van tegen de 30 graden moes-
ten de atleten laten zien wat ze 
waard waren. Traditiegetrouw 
werd deze dag afgetrapt met de 
estafettes. Het D-meidenteam 
van Aalsmeer liep, ondanks een 

stroeve wissel, naar een keurige 
34,27 seconden waarmee ze vier-
de werden. De mannen moesten 
met hun viertal 80 meter meer af-
leggen en snelden naar een 46,22 
seconden waarmee ze vijfde wer-
den in een sterk bezet veld.
Na dit teamonderdeel volgden de 
individuele onderdelen van de-
ze dag waarop, ondanks het ex-
treem warme weer, veel persoon-
lijke records werden verbroken. 
Matthew Smit sprong 4,33 me-
ter ver en werd daarmee eerste. 

Gezellig, sportief en zonnig weekend
Jeugdhandbalkamp FIQAS 
dit keer naar Almere
Aalsmeer - Afgelopen week-
end zijn 54 jongens en meisjes 
van de E & D-jeugd van HV FIQAS 
Aalsmeer op het jaarlijks hand-
balkamp geweest. Dit keer in een 
superleuk huis van kindervakan-
tieland de Kemphaan in Almere. 
Na aankomst op vrijdagmiddag 
heeft de groep het terrein ver-
kend en heerlijke pannenkoeken 
gegeten. S’ avonds een gezellig 
kampvuur en het spannende spel 
‘Levend Stratego’ gedaan. De za-
terdag stond in teken van de zes-
kamp met allerlei sportieve on-
derdelen, waaronder ook een 
luchtkussen hindernisbaan. 
Gelukkig kwam er hulp van de he-
ren- en damesselectie om de dag 
nog sportiever te doen verlopen. 
Aan het einde van de dag gingen 
de kinderen samen met hen een 
yell en nieuw clublied bedenken. 
Er zijn heel veel leuke yells en clu-

bliedjes langs gekomen. Maar het 
winnende lied is na de zomer ze-
ker te horen op de tribunes. De 
dag werd afgesloten met een 
heerlijke barbecue met ook tijd 
voor veel muziek en plezier. Het 
duurde wel even voordat ieder-
een aan slapen dacht. Op zondag 
was er niet veel tijd om uit te sla-
pen, want om half tien in de och-
tend gingen wisselende onder-
delen van start, waaronder hand-
balwedstrijdjes en het spel Le-
vend Kwartet. Om 14.00 uur wer-
den alle ouders verwelkomd en 
konden de kinderen het huis la-
ten zien om vervolgens met hun 
ouders terug naar huis te gaan. Er 
wordt terug gekeken op een su-
pergezellig, sportief en zonnig 
weekend. Dit weekend had niet 
plaats kunnen vinden zonder di-
verse sponsors, waarvoor harte-
lijk dank!

Zijn teamgenoot Joël Ruitenberg 
kwam ook uit op het onderdeel 
verspringen, maar het lukte hem 
helaas niet om zijn persoonlijke 
resultaat te verbeteren. Dit lukte 
Daniël Winkels ook niet, maar hij 
werd wel tweede bij zowel speer-
werpen als kogelstoten. 
Bij de loopnummers is Aalsmeer 
meestal oppermachtig en ook in 
Amsterdam liet Finn Rademaker 
zien waarin een kleine vereniging 
groot kan zijn. Hij liep de 1000 
meter in een nieuw persoon-
lijk record van 3,03 minuten, ter-
wijl zijn oude nog maar een week 
oud was. Gwen Alewijnse liet dit 
zelfde kunstje zien bij de meiden 
en verbeterde haar één week ou-
de record met maar liefst 3 secon-
den, want ze snelde naar een in-
drukwekkende 3,14 minuten Ook 
Mette Smithuis kwam uit op deze 
1.000 meter voor meiden en liep 
als eerstejaars een keurige tijd. Bij 
de jongens was Colin Alewijnse 
de tweede loper maar hij wist he-
laas zijn persoonlijke record niet 
aan te scherpen. Dit deed hij ove-
rigens wel op de 80 meter hor-
den. Noëlle Vos stootte de kogel 
naar een indrukwekkende 9,54 
meter, waarmee ze tweede werd 
op dit onderdeel. Teamlid Nicky 
Verlaan wist op het lastige onder-

deel discuswerpen haar persoon-
lijke record te verbeteren. Juna 
van der Waal moest helaas na het 
onderdeel Estafette afhaken met 
een enkelblessure en ook Eline 
van Noort was er door een bles-
sure niet bij deze dag.
Een aantal junioren zal aanko-
mende vrijdag nog aantreden op 
de CD Evening Games en voor de 
overige leden was deze geslaag-
de dag de laatste wedstrijd voor 
de vakantie.

Matthew Smit springt naar een eer-
ste plaats.
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Derde op NK Tijdrijden in Bergen op Zoom

Wielrenner Enzo Leijnse 
laat zich weer zien
Amstelland - De bijna 17-jarige 
Enzo Leijnse heeft zich weer la-
ten zien de afgelopen week. Het 
Amstelveense wielertalent werd 
op het NK Tijdrijden in Bergen 
op Zoom derde en won afgelo-
pen weekend een zware interna-
tionale driedaagse wielerkoers in 
Bladel. 
Op het NK tijdrijden had Leijn-
se wellicht op iets meer gehoopt, 
maar dat zat er niet in. Acht tel-
len kwam hij na 26 kilometer te-
kort voor het rood wit blauw. 
Leijnse heeft daarmee wel weer 
zijn tijdrittalent laten zien. In Ber-
gen op Zoom reed Riejanne Mar-
kus naar een mooie tiende plaats 
bij de Elite-Vrouwen en haar zus 
Roos deed het ook prima bij de 
Junior-Vrouwen. Met de acht-
ste plaats mag zij zeker tevreden 
zijn. Maud Rijnbeek van WTC De 
Amstel werd zelfs de Nederlands 
kampioene bij de Nieuwelinge-
meisjes. Ook Ouderkerker Teun 

Mouris deed het prima met een 
uitstekende veertiende plaats bij 
de Belofte-mannen.
In Bladel reed een ploeg van vijf 
Junioren een uiterst sterke drie-
daagse. De ploeg met Leijnse, 
Victor Broex, Wieger Göbel, Ru-
ben van der Pijl en Daan Hoeks 
won na drie dagen koers het 
ploegenklassement en had met 
Leijnse de gele trui in huis. Leijn-
se zette in de laatste tijdrit over 9 
kilometer een achterstand van 20 
seconden om in een voorsprong 
van 7 seconden, en won daarmee 
weer een etappekoers, zijn speci-
aliteit. Broex reed ook een sterke 
driedaagse: ondanks materiaal-
pech eindigde hij als zesde, ter-
wijl Ruben van der pijl zestiende 
werd in het 150 man grote deel-
nemersveld. Er viel meer te jui-
chen voor WTC De Amstel, want 
ook Elite-renner Patrick Bos won 
een koers: hij was de snelste in de 
Ronde van Hoogkarspel. 

Opbrengst voor Daniël Den Hoed Foundation

Walter van den Ham gaat 
Tour for Life fietsen!
Aalsmeer - Vanaf 26 augustus 
neemt Walter van den Ham uit 
Aalsmeer deel aan de Tour for 
Life, een achtdaagse etappekoers 
vanuit Italië naar Nederland voor 
het goed doel. In deze acht da-
gen wordt 1.300 kilometer op 
de fiets afgelegd, meer dan der-
tig bergpassen beklommen met 
meer dan 19.000 hoogtemeters. 
De opbrengst komt ten goede 
aan Daniël Den Hoed Foundation 
waarmee meer en gericht weten-
schappelijk onderzoek naar kan-
ker mogelijk wordt gemaakt. Om 

meer onderzoek mogelijk te ma-
ken organiseert Walter volgende 
week donderdag 12 juli ook nog 
een charity diner. Deze avond 
wordt tevens een veiling ge-
houden waarbij de opbrengsten 
eveneens naar het goede doel zal 
gaan. Deelname aan het diner is 
alleen mogelijk middels een re-
servering. Bel voor een reserve-
ring 0252-688928. 
Voor donaties of meer informatie 
over de acties van deze Aalsmeer: 
www.tourforlife.nl/walter-van-
den-ham.

Hovenier John Peters (links) steunt Tour for Life-deelnemer Walter van den 
Ham uit Aalsmeer. 

Postduivenvereniging de Telegraaf
Combinatie Van Ackooy 
wint vanuit Peronne
Aalsmeer - Zaterdag 30 juni was 
er maar één vlucht, vanwege de 
hoge temperatuur en Oosten 
wind werd de jonge duivenvlucht 
afgelast. En de geplande Midfond 
vlucht werd terug gebracht tot 
290 kilometer. Om 07.00 uur wer-
den de duiven in vrijheid gesteld 
en konden ze de thuisreis aan-
vangen. Het is een mooie snel-
le vlucht geworden, met als win-
naar de Combinatie van Ackooy 
uit Hoofddorp. Om 11.13.46 uur 
landde de 16-641 bij de Combina-
tie op de klep en deze duif maak-
te een gemiddelde snelheid van 
1150,041 meter per minuut. Cees 
van Vliet uit Kudelstaart werd 
tweede en John van Duren uit 
Amstelveen derde. Ook bij de Af-
deling en Rayons leverden deze 
duiven een topprestatie. De uit-
slag van de vlucht vanuit Peronne 
met 222 duiven en 11 deelnemers:
1.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
2.  C. van Vliet Kudelstaart

3.  J.H. van Duren Amstelveen
4. P. v.d. Meijden 
 Aalsmeerderbrug
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
7. Th. v.d. Wie Aalsmeer
8. A.J. van Belzen Kudelstaart
9. Darek Jachowski Mijdrecht
10. A. v.d. Wie Aalsmeer
11. M. de Block Aalsmeer

Leren wildwatervaren 
bij Michiel de Ruyter

Hoogste score voor Riet en Annie
Bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer
Aalsmeer - Op 27 juni werd er 
voor de laatste keer vrij brid-
gen in Studio’s Aalsmeer geor-
ganiseerd door BC Onder Ons. 
Er wordt sinds 4 juli nu wekelijks 
gespeeld in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. Voor elk oneven 
paar is er een plant en er is ook 
een bingo waar een leuk prijsje 
kan worden gewonnen. Vooraf 
opgeven is niet nodig. Aanwezig 
zijn om 19.15 uur is voldoende.
Totaal 26 paren verdeeld over 
twee lijnen bonden de strijd aan 
met elkaar en dat leverde in de 
A-lijn de volgende uitslag op: 1e 
Jaap en Henk Noordhoek met 
59.90%, 2e en 3e gedeeld Ton 
Leuven en Ben van Herk en Chris-

ta Leuven en Rita Ritzen met 
57.81%. In de B-lijn: 1e Riet Does-
wijk en Annie Visser met 63.96% 
(de hoogste score van de avond), 
2e Willy en Piet van Leeuwen met 
54.14 (over wisselvalligheid ge-
sproken) en 3e Dirma en Toon Ko-
ningen met 53.96%.

Kroegentocht 
Voor de kroegentocht die gehou-
den wordt op zaterdag 22 sep-
tember is al veel belangstelling. 
Er hebben zich al meer dan 80 pa-
ren opgegeven. Het streven is nu 
om 7 lijnen van 14 paren te ma-
ken, dus u kunt zich nog opgeven 
via de site: www.nbbclubsites.nl/
club 1023. Maar, vol is vol.

Proloog Janna van Zon
Tour de France: Voorpret
Aalsmeer - Het is alweer een aan-
tal weken geleden dat ik met 
spanning naar de Giro Italia keek. 
Iedere dag viel er voor de kijker 
veel te beleven. Op een dag - tij-
dens de pauze - kwam er de re-
clame boodschap dat de officiële 
Tour de France gids 2018 uit was. 
‘Sprint nu naar de winkel’ was het 
advies. Nadat de winnaar van de 
dagetappe bekend was, ben ik in-
derdaad met rasse schreden de 
gids gaan kopen en vanaf die tijd 
beleef ik al zoveel voorpret aan 
wat voor mij de mooiste sport-
wedstrijd van het jaar is. Van het 
kijken naar de Giro en naar het 
commentaar en de beschouwing 
te luisteren van voormalig wiel-
renner Karsten Kroon heb ik veel 
opgestoken. 
Het was voor mij een schitteren-
de generale! Helaas zag ik niet 

alle etappes en om dat ‘leed’ te 
voorkomen ben ik van zaterdag 7 
tot en met zondag 29 juli ‘op va-
kantie!’ Parcoursbouwer Thierry 
Gouvenou belooft onder ande-
re: Sluipende vermoeidheid, te-
rug naar de hel, aanvallers aan 
zet, klim voor de kampioenen, 
vies vals plat, tijd is kostbaar, met 
de billen bloot, maximale intensi-
teit, epische klassieker, schieten 
op scherp, feest voor vrijbuiters, 
spetterend spektakel, een klim-
klapper, een ultieme massasprint. 
U begrijpt, ik kan niet wachten. 
Heb voor mijzelf al een lijstje wie 
de kanshebbers voor geel, groen, 
wit en de bollentrui zijn. Vaak zit 
ik er naast. Ik ben ook maar een 
liefhebber die geen verstand 
van fietsen heeft, maar er zo ver-
schrikkelijk graag naar kijkt. 
Janna 

De Tour met Janna en Dick
Aalsmeer - De Tour de France 
gaat weer beginnen en zowel 
Janna van Zon als Dick Kuin heb-
ben er enorm veel zin in. Ze zit-
ten nog net niet klaar voor de te-
levisie, maar alle voorbereidingen 
zijn getroffen. Ze hebben zich in-
geleefd in de etappes en de deel-
nemende renners. Pen en papier 
liggen ook al klaar, want de twee 

inwoners gaan de lezers de Tour 
de France weer mee laten bele-
ven vanuit hun beleving. Janna 
als liefhebber van wielrennen en 
Dick als zelf fervent wielrenner. 
Deze week hun beider eerste kor-
te bijdrage: Een proloog waar het 
enthousiasme al vanaf spat. Vanaf 
volgende week officieel: De Tour 
met Janna en Dick! 

Loting Tour de Kwakel
De Kwakel - Traditioneel vindt 
de woensdag voor de start van 
de Tour de France de loting van 
de Tour de Kwakel plaats. De 100 
deelnemers worden verdeeld 
over 20 ploegen, die met elkaar 
de strijd aan gaan in het ploegen-
klassement. De leden van de lei-
dende ploeg dragen de gele pet-
ten. Zij worden bij de huidige 
weersomstandigheden ook nog 
wel eens de lijdende ploeg ge-
noemd.
Dit jaar start de Tour de Kwakel 
zonder één van zijn trouwe deel-
nemers, Adrie Voorn Krul, die in 
het afgelopen jaar helaas over-
leden is. Adrie wist in zijn laatste 
Tour nog samen met zoon Jim 
Voorn, Willy Turk, Joris Voorn en 
Jacco Lauwers het ploegenklas-
sent te winnen. De Tour de Kwa-
kel is hem dankbaar voor zijn in-
zet bij het verzorgen van bloe-
men en het inrichten van het 
nieuwe Tourhome. Zoals gezegd 
worden de deelnemers woens-

dag verdeeld over 20 ploegen, 
die dit jaar de namen van fietson-
derdelen dragen. Daarmee vari-
eren de namen van ‘Binnenband’ 
tot ‘Zijwieltjes’. De deelnemers 
die vorig jaar in de top 20 ein-
digden zijn dit jaar kopman van 
hun ploeg en geplaatst bij de lo-
ting. Zij zullen gezelschap krijgen 
van schaduwkopmannen, super-
knechten, knechten en water-
dragers. Na de vlot verlopen pilot 
van vorig jaar zal de loting ook dit 
jaar door Jan van Alen voltrokken 
worden. Gebleken is dat Jan niet 
van lotje getikt is en niet in zeven 
sloten tegelijk loopt. Per slot van 
rekening wil de Tourdirectie een 
plot voorkomen en het noodlot 
niet tarten. Jan zal niet aan zijn 
lot overgelaten worden. Vrouw 
Martha zal zijn koppie goed in de 
lotion zetten. Het Tourhome was 
woensdag 4 juli vanaf 20.00 uur 
voor het eerst dit jaar geopend 
dit jaar. Rond 20.30 uur vond de 
loting plaats.

Uithoorn - Kanovereniging Mi-
chiel de Ruyter organiseert een 
spetterende kajak wildwatercur-
sus. De wildwatercursus is voor 
beginners en is zeer geschikt voor 
volwassenen en kinderen van-
af 10 jaar. De cursus start op za-
terdag 1 september en duurt 
tien weken. Op de Amstel leren 
de cursisten op een speelse ma-
nier de basisvaardigheden die no-
dig zijn voor wild water. Er wordt 
eerst geoefend op de wildwater-
baan in Hardenberg en daarna op 
het echte wilde water op de Erft in 
Duitsland. De cursus wordt afge-
sloten met een weekend wildwa-
tervaren in de Ardennen. Er wordt 
ook aandacht besteed aan de the-
orie, kleding en veiligheidsaspec-
ten. Het bijzondere van wildwa-
tervaren is dat volwassenen en 
kinderen dit heel goed samen 
kunnen doen. De snelheid van 
het varen wordt namelijk bepaald 
door de stroming. Zo wordt de 

cursus een spannende ervaring 
voor zowel volwassenen als kin-
deren. In 2010 organiseerde MdR 
deze unieke cursus voor het eerst, 
het was meteen een groot succes! 
Inmiddels hebben zo’n 40 volwas-
senen en kinderen in korte tijd de 
basis van het kajakken geleerd 
en samen enorme avonturen be-
leefd. Om deel te nemen aan de 
wildwatercursus is geen kano-er-
varing vereist. Wel moeten deel-
nemers goed kunnen zwemmen. 
Kajak, peddel en zwemvest kun-
nen van de vereniging worden 
gebruikt. Het aantal deelnemers 
is beperkt tot twaalf. De begelei-
ding wordt verzorgd door goed 
opgeleide instructeurs van MdR. 
De cursus start zaterdag 1 sep-
tember en duurt tot eind oktober. 
De instructie is op zaterdagoch-
tend van 9.15 tot 10.30 uur. Meer 
informatie is te vinden op www.
mdr.nu. Opgeven kan door een 
mail te sturen naar kano@mdr.nu.

TOUR DE FRANCE 2018
Proloog Dick Kuin
Hopelijk mooie Tour met 
veel spanning en sensatie
Aalsmeer - Aan het begin van 
een nieuwe Tour de France is 
het altijd weer even wennen. 
Wennen aan het dagelijks ach-
ter het scherm zitten en een 
klein en hopelijk leuk of in-
teressant verslagje te schrij-
ven over de op die dag verre-
den etappe. Het belooft weer 
een mooie Tour te gaan wor-
den, met veel variatie en 3329 
kilometer voor de wielen. Om 
de sfeer van Frankrijk te proe-
ven en in vorm te komen heb ik 
de afgelopen week alvast wat 
bergen beklommen in de Mor-
van. Nou ja bergen, wanneer 
je naar sommige etappes kijkt, 
heb ik slechts heuvels beklom-

men die net iets erger zijn dan 
het Kopje van Bloemendaal. 
Goed, je moet ergens begin-
nen denk ik dan maar. Blij ben 
ik wel met het aan de start ver-
schijnen van Tom Dumoulin, 
goed van hem dat hij het aan-
durft na een goed verreden Gi-
ro. Jammer vind ik het wel dat 
de kersverse Nederlandse kam-
pioen op de weg, Mathieu van 
der Poel, niet meegaat, had wat 
kunnen worden. Waarschijnlijk 
wordt dat volgend jaar!
Ik wens alle wielerfanaten en 
ook de gewone fans weer een 
mooie Tour toe, met veel span-
ning en sensatie.
Dick 
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40+ Tennistoernooi bij 
All Out geslaagd
Aalsmeer - Van 13 tot en met 23 
juni vond het jaarlijkse 40+ toer-
nooi plaats bij tennisvereniging 
All Out aan de Sportlaan. Het was 
de 28e editie van dit 40+ toernooi 
en met dit keer het thema ‘Mexi-
co’ in alle opzichten geslaagd: 
het klimaat heeft zich aangepast 
aan het thema, het tennispark 
was bijzonder leuk aangekleed 
om een Mexicaanse sfeer te cre-
eren en de spelers waren in de 
stemming om vele potjes tennis 
te spelen. De wedstrijden duur-
den 3 kwartier en begonnen met 
de poulewedstrijden in de eerste 
week. Vanaf dinsdag 19 juni wer-
den er al 1/8 finales gespeeld; het 
leuke van dit toernooi is dat ie-
dereen doorgaat naar de volgen-
de ronde en er een winnaars- en 
verliezersronde gespeeld wordt.
Met een deelname van maar liefst 
281 deelnemers was het een uit-
daging om alle wedstrijden in te 
plannen in deze 10 dagen. Uit-
eindelijk is het allemaal gelukt 
en konden de ½ finales en fina-
les gespeeld worden op zaterdag 
23 juni. Op deze dag zijn de plan-
ners en de commissie uitgebreid 

in het zonnetje gezet en de win-
naars van het toernooi ontvin-
gen een heerlijk fles rosé. Speci-
ale dank gaat uit naar alle spon-
sors. De loterij was een groot suc-
ces dankzij de vele Aalsmeer-
se ondernemers die mooie prij-
zen beschikbaar hebben gesteld. 
Hoofdsponsor De Meerse Ac-
countants sponsort het 40+ toer-
nooi inmiddels al 19 jaar. All Out 
hoopt natuurlijk dat De Meerse 
Accountants de 20 jaar vol gaat 
maken. De commissieleden kun-
nen vaststellen dat het weder-
om een succesvol toernooi is ge-
weest en bedankt nogmaals alle 
mensen die zich op welke wijze 
dan ook hebben ingezet. 

Evenementen
Komende zomer vinden er veel 
toernooien en evenementen 
plaats bij All Out: Onder ande-
re in juli het echtparentoernooi, 
het 40- toernooi, Open Toer-
nooi voor jeugd en senioren en 
in augustus de Jeugd van Vroe-
ger en Clubkampioenschappen. 
Meer informatie is te vinden op  
www.allout.nl.

25e Open tennistoernooi 
bij TV Kudelstaart 
Kudelstaart - Tennisvereniging 
Kudelstaart opent dit jaar voor 
de 25e keer haar deuren voor het 
Open Toernooi. Tennisfans uit de 
omgeving Aalsmeer kunnen zich 
inschrijven voor het traditione-
le dubbeltoernooi. Het toernooi 
vindt plaats van maandag 23 
tot en met zondag 29 juli. In het 
weekend van 21 en 22 juli wordt 
al gestart met het toernooi. Be-
zoekers zijn natuurlijk ook van 
harte welkom om te komen sup-
porteren. Tennissers kunnen zich 
samen met een partner inschrij-
ven voor het toernooi. De slui-
tingsdatum is 8 juli om 00.00 uur. 
Inschrijven kan via toernooi.nl

Feestelijke sferen
Traditiegetrouw gaat het park 
thematisch versierd worden. Dit 
jaar gaat de vereniging voor het 
‘Zilveren jubileum’ en zal alles in 
feestelijke sferen worden aange-
kleed. De deelnemers staat het 
vrij om op welke manier dan ook 

aan deze sfeer bij te dragen! Het 
Open Toernooi steunt ook elk jaar 
weer een goed doel. Een deel van 
het inschrijfgeld en een bijdrage 
vanuit het bestuur van de vereni-
ging gaat hier naar toe. Dit jaar 
is het goede doel: Stichting Alpe 
d’HuZes. Vorig jaar was het goede 
doel De Zonnebloem en hiervoor 
was het mooie bedrag van 1,524 
euro opgehaald.

Alpe d’HuZes
Iedereen kent wel iemand die 
vecht of heeft gevochten tegen 
kanker, er zijn ook mensen die dit 
gevecht niet hebben gewonnen 
en met liefdevolle herinnering 
worden herdacht. De stichting 
heeft een missie om het weten-
schappelijk onderzoek naar alle 
mogelijke vormen van kanker te 
bevorderen en vooral financieel 
te ondersteunen, zodat in de ho-
pelijk nabije toekomst niemand 
meer hoeft te overlijden aan de-
ze ziekte.

“Weer een beetje sterker geworden”
Nils Eekhoff blij met 
zilver op NK tijdrijden
Rijsenhout - Wielrenner Nils Eek-
hoff uit Rijsenhout heeft vorige 
week woensdag zilver gewonnen 
op het nationaal kampioenschap 
tijdrijden voor beloften, renners 
jonger dan 23 jaar. Een ‘net niet-
je’ in een kampioenschap, is dat 
zoet of zuur? Nils Eekhoff had 
geen moeite met het beantwoor-
den van deze vraag. “Ik kan al-
leen maar blij zijn. Vooraf had ik 
gehoopt op een plek bij de bes-
te vijf, dan is tweede worden heel 
mooi”, vertelde de renner van op-
leidingsteam Sunweb uit Rijsen-
hout na zijn solorit van ruim 25 
kilometer in en om Bergen op 
Zoom. Hij was twaalf seconden 
langzamer dan Hartthijs de Vries. 
Daan Hoole werd derde op veer-
tien seconden.
In het kampioenschap voor junio-
ren gaf Owen Geleijn (ook Rijsen-
hout) 2.43 min. toe op winnaar 
Alex van der Tuuk en klasseer-
de zich als dertigste. In het afge-
lopen zaterdag verreden kampi-
oenschap op de weg voor belof-
ten moest Nils Eekhoff genoegen 
nemen met een bijrol: 58ste, bij-
na zeven minuten na winnaar Ju-
lius van den Berg. Voor Jordy Bus-
kermolen uit Kudelstaart kwam 
na vier uur trappen een voortijdig 
einde aan zijn titelrace bij de be-
roepsrenners.

Minutieus
De tweede plaats van de 20-jari-
ge Nils Eekhoff bij het tijdrijden 
was een verrassing. Als nieuwe-
ling miste hij in 2014 de titel op 
slechts één seconde, maar in de 
jaren erna kon hij zijn status als 
hardrijder niet helemaal waar-
maken - nog niet sterk genoeg 
om zijn hoge starttempo aan te 
houden tot op de streep. Dit jaar 
nam hij twee weken de tijd om 
zich minutieus voor te bereiden 
op de titelstrijd. Die ijver loonde. 
Nils: “Ik heb supergoed naar het 
kampioenschap kunnen toewer-
ken. Veel getraind op de tijdrit-
fiets met meer druk op de peda-
len. Bovendien ben ik natuurlijk 
weer een beetje sterker gewor-
den, vergeleken met vorig jaar.” 
Op het tussenpunt van de bijna 
26 kilometer lange rit kwam Eek-
hoff als derde tijdsnelste door en 
ditmaal hield hij er de gang in tot 
de aan finish in het centrum van 
Bergen op Zoom. Zijn gemiddel-

de snelheid bedroeg 49.158 km. 
per uur.
De specifieke voorbereiding van 
Eekhoff op de tijdrit speelde hem 
wel parten in het nationaal kam-
pioenschap op de weg, drie da-
gen later in Hoogerheide. Nils: 
“De race was een soort criteri-
um. Steeds optrekken na de ve-
le bochten in het parcours, dat 
vraagt anders getrainde spieren. 
Ik had meteen na de start al een 
slecht gevoel en zat snel aan mijn 
limiet”. Eekhoff reed de race te-
leurgesteld uit in een tweede pe-
loton. “Het was mooier geweest 
als ik de tijdrit ná de wegwed-
strijd zou hebben gereden. Nu zit 
ik toch een beetje met een dub-
bel gevoel over beide NK’s.”

Afvalrace
Jordy Buskermolen debuteerde 
zondag in het NK voor profs aan 
de zijde van onder meer Terpstra, 
Dumoulin en Groenewegen. De 
renner van Team Monkey Town 
hield deze wereldtoppers gedu-
rende 170 kilometer gezelschap, 
daarna liepen zijn benen vol. Jor-
dy: “Het was vanwege de warm-
te en het technische rondje met 
smalle wegen en veel bochten re-
delijk lastig. Toch heb ik me gerui-
me tijd voorin het peloton kun-
nen handhaven. Eigenlijk was het 
na 100 kilometer al een afvalrace, 
slechts zestig renners reden de 
wedstrijd uit.”
Voor Jordy Buskermolen en Nils 
Eekhoff is nu een kort zomerre-
ces aangebroken. Buskermolen 
zal zich de komende weken nog 
wel aan enkele criteriums wagen, 
Nils Eekhoff neemt een volledige 
wedstrijdstop. Voor beiden be-
gint vanaf begin augustus het na-
seizoen.

Gezellig druk in Oosterbad
Aalsmeer - Door het aanhou-
dende prachtige zomerweer is 
het geweldig druk in Het Ooster-
bad. De herhaling van het mid-
zomernachtzwemmen op 29 ju-
ni werd erg goed bezocht en was 
een groot succes. Muzikaal om-
lijst werd deze activiteit door de 
schoolband van het Keizer Karel 
college onder leiding van Nanouk 
van Weerdenburg en door Gijs de 
DJ die de gezellige sfeer er in hiel-
den.

Familie-estafette
De jaarlijkse familie-estafette 
vond afgelopen zaterdag 30 juni 
plaats. Vijf families streden om de 
titel ‘snelste familie van Aalsmeer’. 
De titel is uiteindelijk gewonnen 
door de familie Alderden. Het es-
tafette zwemmen werd weliswaar 
door de familie Maarse gewon-
nen, maar op de wisselslag wist 
de familie Alderden de snelste 
tijden neer te zetten. En daarom 
wederom de snelste Aalsmeerse 
familie! Op twee is de familie Mc-

Curdy geëindigd, op drie de fami-
lie Van Weerdenburg, op vier de 
familie Maarse en met plaats vijf 
moest de familie Nederveld ge-
noegen nemen. 

Zwem4daagse
Deze week wordt de Zwem4 
daagse gehouden met aller-
lei leuke randevenementen. Zo 
was er dinsdag plankhangen en 
ontstonden woensdag fikse gol-
ven tijdens het hoogste bomme-
tje van de hoge duikplank. Van-
avond, donderdag 5 juli, is er 
boegsprietlopen. Deelnemers en 
kijkers zijn welkom in het Ooster-
bad. Met deze zomerse tempera-
turen en een watertemperatuur 
van 22 graden is het zalig vertoe-
ven aan de Mr. Jac. Takkade 1. Op 
zaterdag 14 juli wordt buiten het 
bad weer het ‘rondje ijsbaan’ ge-
zwommen.
Kijk voor meer nieuws en/of foto’s 
op de facebookpagina of de web-
site: www.hetoosterbad.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeers talent onder de 15 jaar
Rugbyer Danielson Suijker 
in nationale selectie
Aalsmeer - Spelers en leden zijn 
ontzettend trots dat voor het 
eerst in het bestaan van Rugby-
club Haarlemmermeer Hawks er 
een speler is geselecteerd voor 
de nationale selectie U15 (onder 
de 15 jaar) door de Rugbybond 

Nederland. Geselecteerd is de uit 
Aalsmeer afkomstige speler Da-
nielson Suijker, die al enige jaren 
met plezier rugby speelt bij de 
Hawks in Hoofddorp. Danielson 
is één van de talenten die bij de 
Rugbyclub rondloopt en via de 
rugbyschool Alkmaar tijden de 
rugby development dagen is ge-
scout en in de Nationale selectie 
is geplaatst.
Overigens is Ron Balder, voor-
zitter van de Hawks, trots op al-
le spelers. “Buiten eventuele ta-
lenten zie ik vooral de jeugd ont-
zettend hard groeien en de kin-
deren ‘body’ krijgen. Samen met 
trainers, staf en teammanagers 
doen we er alles aan om de kin-
deren met plezier rugby te laten 
spelen en om hen kennis te laten 
maken met de mogelijkheden die 
de rugbysport biedt.”

Handbalwedstrijden in Montenegro
Beach Dames U18 pakken 
zilveren medaille op EK!
Aalsmeer - De Dames U18 heb-
ben een zilveren medaille ge-
wonnen op het EK Beach Hand-
bal in Montenegro. In de finale 
bleek regerend wereldkampioen 
Hongarije net te sterk. De eerste 
set was razend spannend en werd 
in de slotfase nipt verloren met 
16-18. Beide ploegen bleven aan 
elkaar gewaagd. Het was Honga-
rije dat in de tweede set aan het 
langste eind trok (11-14) en de 
Europese titel pakte. 
Een jaar geleden verdeelde Hon-
garije en Nederland ook de 
hoofdprijzen op het WK in Mauri-
tius. De formatie van bondscoach 
Harald Mulder verloor de finale 
toen na shoot-outs. De prijzen-
kast van de talentvolle Beach se-
lectie is groot. Naast de twee zil-
veren medailles, zijn ze in het be-
zit van twee Europese titels. In 
2016 en 2017 kregen ze een gou-
den plak om hun nek gehangen.

Jeugd Olympische Spelen
Beach Handbal is in opkomst. De 

zandtak staat op de Olympische 
agenda. De Beach meiden doen 
in oktober mee aan de jeugd 
Olympische Spelen in Argentinië. 
Mulder: “Ja, dat is echt te gek. Op 
het EK willen we pieken, maar op 
de Olympische Spelen willen we 
er nog meer staan. Op 6 oktober 
is de opening en daarna willen 
we na tien wedstrijden het goud 
omhoog houden”, aldus de ambi-
tieuze bondscoach. 

Drie spelers van FIQAS
Onder andere maakt Marit van 
Ede uit Aalsmeer deel van het se-
lectieteam. De inwoonster hand-
balt bij FIQAS Aalsmeer en heeft 
op het EK een uitstekende pres-
tatie geleverd. Ze is zelfs uitge-
roepen tot Most Valuable Play-
er (MVP), een waardevolle onder-
scheiding. Ook de Heren hebben 
deelgenomen aan het EK Beach-
handbal U18. Het team, met 
Glenn Moeliker en Niko Blaauw 
van FIQAS Aalsmeer, zijn verdien-
stelijk twaalfde geworden. 

Ubel wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 11 ju-
li vanaf 14.00 uur in het Parochie-

huis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 27 juni is gewonnen 
door Ubel van der Blom met 5464 
punten. Op twee is Piet Voorn ge-
eindigd met 5165 punten. Plaats 
drie was dit keer voor Ruud Bartels 
met 5029 punten en plaats vier 
voor Els Vergeer met 4991 punten.
  

Winst Marry bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Ook 

ten en plaats drie was voor Tru-
dy Knol met 345 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week, de 
hoogste eer voor Marry Akse met 
5792 punten, gevolgd door Piet 
van As met 5450 en Guda Kluin-
haar met 5204 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Coby 
Bouwmeester met 3472 punten. 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297- 340776.

tijdens de vakantieperiode ko-
men de heren en dames wekelijks 
bijeen om met elkaar te klaverjas-
sen of te jokeren. Nieuwe gezich-
ten zijn van harte welkom. Op 
donderdag 28 juni is het jokeren 
gewonnen door Gerard de Wit 
met 122 punten, op twee is Bets 
Teunen geëindigd met 203 pun-
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