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DEZE WEEK:

 Agenda

 Vrijdag Nationaal 
Regenboog Evenement 
op Westeinder

 School’s out for 
 Jan van Veen!

X
Aalsmeer - x

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Oranje was altijd 
al onze kleur!!!

OP DIVERSE GESELECTEERDE ITEMS

G-STAR/DIESEL/PALL MALL/JACK&JONES/LTB/CARS/PETROL/ONLY/VERO MODA

DONDERDAG 3, VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 JULI

KIDS
SALE

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

ZZP’ERS LET OP!
ZELFSTANDIG, 

MAAR NIET ALLEEN!

ZZP’ERS
SAMEN STERK!
Het eerste schaap 

is over de dam.

Vraag info over de mogelijkheden 
of bel voor een afspraak.

Uiteraard geheel vrijblijvend.

ZZP | Bouw- en 
Installatiecentrum
Kramer Aalsmeer

Tevens fl ex-, kantoor- 
en werkplekken 

voor andere sectoren.

Machineweg 3, 
1432 EK Aalsmeer

Tel. 0297-385280 of e-mail 
teun@treur-aalsmeer.nl

Vergeten door gekibbel in de gemeenteraad?

Al een jaar stil rond plannen 
voor nieuwbouw Rooie Dorp
Aalsmeer - Ietwat onwennig, be-
scheiden, maar vastberaden: De da-
mes Van der Peet en Van der Heu-
vel, die afgelopen donderdag 26 ju-
ni plaats namen in het pluche bij 
het Ronde Tafel gesprek. Deze be-
woners van de Machineweg vroe-
gen zich af of de politiek door al het 
gekibbel onderling hun ‘wijk’ soms 
vergeten zijn. Het Rooie Dorp wordt 
vernieuwd. De mooie bebouwing 
aan de Machineweg voldoet niet 
meer aan de wooneisen van deze 
tijd. In goed overleg hebben de ge-
meente en de woningbouwvereni-
ging met bewoners en belangheb-
benden een nieuw plan gemaakt. 
Het heeft ieders goedkeuring, de 
slopershamer kan ter hand geno-
men worden, zodat snel aange-
vangen kan worden met de nieuw-
bouw. Op 28 juni vorig jaar heeft de 
Raad ingestemd met de sloop van 
het Rooie Dorp. Echter de bewoners 
hebben al een jaar lang niets ge-
hoord. Het stilzwijgen beangstigt de 
dames en begrijpelijk. Er wordt geen 
onderhoud meer gepleegd, er zijn al 
bewoners vertrokken en de anti-
kraak is ingezet. “Ik zie er tegen op 
om hier nog een winter te moeten 

wonen”, aldus de inspreekster. “De 
nieuwbouw heeft al vertraging op-
gelopen. Er heerst onzekerheid en 
ons woongenot is laag met schim-
mel op de muren. Er was juist de 
toezegging gedaan dat alles in het 
werk gezet zou worden om het pro-
ces te versnellen.” De fracties luis-
terden ietwat beschamend. Ronde 
Tafel-voorzitter Ronald Fransen van 
PACT bood zelfs z’n excuses aan. “Ik 
voel een soort schaamte, treurig.” 
Dick Kuin van AB bleef zakelijk en 
gaf aan dat het proces niet langer 
zou gaan duren dan noodzakelijk. 
“Wel zorgvuldig.” PACT, bij monde 
van Joop Kok, zei benieuwd te zijn 
naar de reden van vertraging. Dirk 
van Willegen van het CDA haastte 
te zeggen dat het gekibbel absoluut 
geen invloed heeft op de voortgang. 
Marianne Vleghaar van de VVD gaf 
antwoord: “We zitten op plannen te 
wachten. Er zou iets aangekocht 
worden?” De nieuwe wethouder 
Tom Verlaan had z’n huiswerk ge-
daan. Hij kwam met een antwoord, 
maar geheel bevredigend was het 
niet. In ieder geval niet wat betreft 
de mogelijke aanvangstijd van actie. 
Vleghaar had gelijk, de vertraging 

heeft te maken met de aankoop 
van ‘iets’. Middels een motie is vast-
gesteld dat de woning op nummer 
131, precies tussen de twee rijtjes 
bebouwing, bij het plan betrokken 
moet worden. “De gepresenteerde 
berekening hiervan is door u raads-
breed aan diggelen geschoten”, al-
dus Verlaan in zijn antwoord aan de 
Raad. In deze zijn er onderhandelin-
gen tussen de gemeente en Eigen 
Haard, maar het schiet niet op. “De 
berekening gaan we opnieuw bekij-
ken”, vervolgde Verlaan die bena-
drukte dat het Rooie Dorp absoluut 
zijn aandacht heeft. “Ik heb na mijn 
aantreden direct het dossier aange-
boden gekregen en ben er mee aan 
de slag gegaan.” Hij beloofde di-
rect na de zomerstop het totale pro-
ject te zullen presenteren. Na afl oop 
van de Ronde Tafel ging wethou-
der Verlaan nog even persoonlijk in 
gesprek met de twee bewoonsters. 
Hopelijk tot hun tevredenheid, want 
al ruim een jaar wonen in onzeker-
heid, is heel vervelend en onbevre-
digend voor deze huidige bewoners, 
maar ook voor de nieuwe ‘tijdelij-
ke’ en toekomstige bewoners. “Hoe 
lang nog?”, is de grootste vraag!

Oude Raadhuis behouden voor kunst

Nieuwe expositie Amazing 
Amateurs: Heel bijzonder!
Aalsmeer - “Het Oude Raadhuis 
blijft behouden voor de kunst.” 
Met deze verheugende medede-
ling opende wethouder Gertjan van 
der Hoeven afgelopen zaterdag 28 
juni de derde editie van de expo-
sitie Amazing Amateurs. De Stich-
ting Oude Raadhuis Aalsmeer heeft 
hiermee haar primaire doel bereikt: 
het open houden van het Oude 
Raadhuis voor de beeldende kunst. 
Het bestuur wil de 1.100 mensen, 
waaronder vele scholen en kinde-
ren die spontaan hun handtekening 
hebben gezet, heel hartelijk dan-
ken voor hun morele steun. “Juist de 
kinderkunstzolder verdient het om 
in lengte van jaren toegankelijk te 
blijven”, aldus de wethouder in zijn 
openingswoord. 

Nu is het aan KCA en de stichting 
ORA om te laten zien dat het de 
moeite waard is om het Oude Raad-
huis open te houden. “Laat de woor-
den van wethouder Van der Hoeven 
geen loze kreten zijn. Laten we on-
ze gezamenlijke expertise bunde-
len in dienst van de kunst”, aldus 

Gerard Zelen namens ORA. Dertig 
amateur kunstenaars uit Aalsmeer 
en omgeving hebben hun favoriete 
kunstwerken ingeleverd, bij elkaar 
zo’n tachtig stuks, voor de tentoon-
stelling Amazing Amateurs. Aan het 
publiek wordt gevraagd een voor-
keur uit te spreken welk kunstwerk 
hen het meest aanspreekt. Ook zal 
een vakjury een keuze maken. Aan 
het einde van de expositie, zondag 
17 augustus, zal dan de KCA Ama-
teur Award worden uitgereikt. 

Heliomare in de tuin
Heel bijzonder aan deze expositie 
is verder ook dat activiteitencen-
trum Heliomare meedoet. Hier wer-
ken mensen met een lichamelijke 
handicap en/of met een niet aan-
geboren hersenletsel in het Atelier 
Steengoed. Met mozaïek en kera-
miek hebben deze kunstenaars de 
prachtige tuin van het Oude Raad-
huis ingericht. Een kijkje gaan ne-
men, is zeker een aanrader. Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat is ie-
dere donderdag tot en met zondag 
open van 14.00 tot 17.00 uur.

Het publiek mag haar voorkeur uitspreken. De Nieuwe Meerbode heeft haar 
keuze al gemaakt. Geweldig toch, het schilderij van Jan van Veen: Krantje le-
zen bij de trein aan de Stationsweg. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Strengere regels om overlast 
honden(poep) te verminderen
Aalsmeer - Strengere regels, 
meer voorzieningen en handha-
ving met als doel de overlast van 
honden(poep) te verminderen. 
Het nieuwe hondenbeleid werd 
in het Ronde Tafel Gesprek afge-
lopen donderdag 26 juni bespro-
ken en maar liefst zes dames had-
den zich gemeld om hierover mee te 
praten met de fracties. Volgens de 
peilingen van de gemeente is hon-
denpoep één van de grootste er-
gernissen bij inwoners. Om dit te-
rug te dringen gaan de regels ver-
scherpt worden. Buiten de uitlaat-
plaatsen moeten honden altijd aan-
gelijnd zijn en opruimen van drollen 
wordt verplicht, evenals het meene-
men bij het uitlaten van een opruim-
zakje. Speelplaatsen, sportvelden en 

schoolplein zijn en blijven verboden 
terrein voor honden. De gemeente 
gaat extra investeren in uitlaatplaat-
sen, van 15 naar 25, en er gaan 36 
extra vuilnisbakken neergezet wor-
den om de hondenpoep weg te kun-
nen gooien. Een discussie ontstond 
over het wel of niet plaatsen van au-
tomaten met opruimzakjes op ze-
ven locaties. De tegenstanders wa-
ren bang voor vandalisme en onver-
schilligheid, echter in Amstelveen 
worden de dispensers als heel po-
sitief ervaren. De extra investering 
van de gemeente in het hondenbe-
leid is inclusief extra maaibeurten 
langs geliefde uitlaatplaatsen, on-
der andere langs de Hornweg, het 
Molenvliet en de Jac. Takkade. En 
de tip van raadslid Marianne Vleg-

haar van de VVD gaat de wethouder 
meenemen in het defi nitieve beleid. 
Zij vroeg om vooral ook de eigena-
ren van hotels en horecagelegenhe-
den te informeren over de nieuwe 
regels, zodat zij hun gasten hiervan 
op de hoogte kunnen brengen. In 
augustus presenteert de gemeente 
het defi nitieve, nieuwe hondenbe-
leid aan de inwoners. Vanaf septem-
ber gaan de handhavers waarschu-
wen en wie vanaf oktober met een 
niet aangelijnde hond loopt of geen 
opruimzakje bij zich heeft, moet 
fl ink in de buidel tasten. De boete 
bedraagt 130 euro. Volgens de wet-
houder overigens een klein bedrag 
ten opzichte van de Engelse tarie-
ven van 1250 pond. Het hondenbe-
leid komt vanavond in de Raad.

Brandweer vermoedt brandstichting
Brand in woonark Uiterweg

Aalsmeer - Om drie uur in de nacht 
van maandag 30 juni op dinsdag 1 
juli kregen de politie en de brand-
weer melding van een uitslaande 
brand bij een woonark aan de Uiter-
weg, lage nummering. 
De brandweer was snel ter plaatse 
en heeft het vuur geblust. De woon-
boot heeft fl inke schade, evenals de 
bebossing er om heen en een na-
bij gelegen speedbootje. Vermoe-
delijk is de brand buiten de ark be-
gonnen. Er hing buiten een ster-
ke benzinelucht. De brandweer ver-
moedt daarom ook brandstichting. 
Er is een nader onderzoek gestart. 
Er waren geen personen of dieren in 
de woonboot aanwezig. Er is geluk-
kig niemand gewond geraakt. 
Foto: Marco Carels 
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
GEBOREN
Jochem Daniël Stevens

OVERLEDEN
Gemma Jozefina Theresia van 
der Valk

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Freek van Balen. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. Om 19u. Baan 7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. F. van Deur-
sen uit Barneveld en 18.30 uur met 
ds. J.F. Ezinga uit Westbroek. Gez. 
dienst in CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
en zaterdag 17u. in Klooster-
hof woordcommunieviering met 
resp. A. Blonk en N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk dinest 
olv parochianen mmv Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Krzys-
ztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. 

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. dienst olv parochianen.

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

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

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
W.J. Quist en 18.30u. met ds. J.F. 
Ezinga uit Westbroek.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met br. Wim van 
Leeuwen. Collecte voor Menno Si-
mons Centrum. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met dhr. Bergman 
uit Katwijk. Organist: Jan Terlouw.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-

Zondag 6 juli

Naar buiten met 
zorgvrijwilliger

Aalsmeer - Nu het weer warmer  
wordt, wilt u misschien graag vaker 
naar buiten. Wandelen in het park, 
kopje koffie drinken op een terrasje 
of genieten van de natuur. 

Kunt u dit niet alleen en zou u wel 
gezelschap willen hebben van een 
zorgvrijwilliger van het Mantelzorg 
Steunpunt? Dat kan. Het Mantel-
zorg Steunpunt heeft vrijwilligers die 
dit graag met u willen doen. Gezel-
lig een paar uurtjes per week met el-
kaar op pad, wat praten en wat be-
leven. Lijkt dit u iets, neem dan con-
tact op via 0900-1866 of mantel-
zorg@mantelzorg-steunpunt.nl. De 
zorgvrijwilligers van het Mantelzorg 
Steunpunt zijn geschoold en krijgen 
professionele begeleiding. Dit aan-
bod is gratis.

Vermist:
- Madame Curiestraat: Wit-zwarte poes. Zij heeft een chip en heet Lisa.
- Boomgaard: Zwart-witte gecastreerde kater. Is gechipt.
- Kas: Cypers grijze poes. Lijkt op Wiskas poes.
- Vivaldihof: Rode kater. Mist puntje van zijn staart. Heeft een chip en heet 

Rambo. 

Gevonden:
- Stommeerweg: Lapjes poes.
- Aalsmeer, Legmeerdijk: Zwart-grijs tijgerachtige kat.

Baan7 jongerendienst met Joost
Aalsmeerderbrug – Zondag 6 juli 
is er om 19.00 uur een Baan7 jon-
gerendienst in de Levend Evange-
lie Gemeente. Het is een afwisse-
lende, eigentijdse avond waar hon-
derden jongeren uit de wijde om-
geving naartoe komen om meer 
over God te leren. 

Dit keer zal de Kudelstaarter Joost 
Vervark spreken over het thema 
‘Uitrusten bij God’. Baan7 wordt 
gehouden aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug. Joost Vervark 
heeft een hart voor jongeren en 
het is zijn verlangen om hen meer 
over God te vertellen. Jarenlang 

heeft hij leiding gegeven aan een 
interkerkelijke Jeugdalpha in Ku-
delstaart, waarbij jongeren zich 
konden verdiepen in het christe-
lijk geloof. Dit jaar is hij van start 
gegaan met ‘De Zolder’, een disci-
pelschaptraining voor 16-plussers 
uit verschillende kerken die meer 
willen weten en ervaren over God. 
Baan7 is elke eerste zondag van de 
maand. 
Of je nu vaker in een kerk komt 
of helemaal nooit, dat maakt niet 
uit. Wanneer jij een avond mee wilt 
maken, ben je van harte welkom. 
Meer weten? Kijk dan op www.
baan7.nl. 

Waar is Rambo?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas is Rambo, een 
rode kater. Hij mist een puntje aan 
zijn staart. Rambo wordt vermist 
vanaf het Vivaldihofje in de Horn-
meer. 
Wie de kater heeft gezien, wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming afde-
ling Noord-Holland Zuid via 0297-
343618.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 4 juli haalt de jeugdafdeling 
van sportvereniging R.K.Des het ou-
de papier op. Gaarne papiercontai-
ners of dozen papier neerzetten op 
plaatsen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. 

Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart direct of indirect 
alle Kudelstaartse sportverenigin-
gen. 
Dus, verzamel het papier voor de 
eerste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums op www.de-
supportersverenigingkudelstaart.nl

Dierenbescherming: informatie 
over dier en vakantie
Aalsmeer - Het is ieder jaar weer op-
vallend. Vlák voor de vakantie in het 
zomerseizoen komen vele zwerfdieren 
in het asiel terecht. Dierenbescher-
ming Noord-Holland Zuid geeft voor-
lichting aan huisdierbezitters om dit te 
voorkomen. Met vakantietips gaan u 
en uw huisdier een zorgeloze vakan-
tie tegemoet! Voor de Dierenbescher-
ming en de medewerkers van de die-
renopvangcentra wordt de zomer en 
de vakantietijd de komende maan-
den duidelijk voelbaar. Dit omdat het 
aantal op te vangen zwerfdieren meer 
en meer zal toenemen. Immers, jaar-
lijks worden vele dieren dakloos. Om-
dat baasjes er niet meer voor kunnen 
of willen zorgen, maar ook omdat ze 
kwijtraken tijdens de vakantie. Vakan-
tietijd is spannend voor huisdieren. Uw 
dier gaat mee op vakantie en komt op 
vreemde plekken of het dier blijft thuis 

met een oppas. Uit eigen onderzoek 
van de Dierenbescherming blijkt dat 
60 procent van de huisdierbezitters te 
laat is met het regelen van de vakan-
tieopvang. Heeft u al bedacht wie er 
voor uw huisdier zorgt? Of u uw huis-
dier meeneemt of niet, er valt voor een 
vakantie altijd van alles te regelen. De 
zoektocht naar een opvangadres, uit-
zoeken van verplichte inentingen, het 
chippen en het vervoer. Het zijn alle-
maal zaken waar u ruim van tevoren 
rekening mee moet houden. Bij de 
Dierenbescherming zelf kunt u terecht 
voor informatie over dier en vakan-
tie. Ook vindt u een handige checklist 
waar u aan moet denken wanneer u 
met uw dier naar het buitenland gaat . 
Kijk op de website nhz.dierenbescher-
ming.nl of stuur een mail naar info@
dbnhz.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 
023-5343440. 

WK voetbal steeds leuker!
Zaterdag Oranje in actie
Aalsmeer - Het WK voetbal is ver-
rassend. Grote voetballanden als 
Spanje en Italië zijn al naar huis. 
Het waren vooral de wat onbeken-
dere voetballanden die zich niet van 
het veld lieten spelen. Oranje stuur-
de Spanje naar huis, evenals Au-
stralië en Chili. De spanningen wa-
ren groot, maar de zenuwen zijn tot 
nu toe toch wel het meest getart tij-
dens de wedstrijd tegen Mexico af-
gelopen zondag 29 juni. Van achter 
staan naar een 2-1 winst in de laat-
ste minuut. De stapel met inzendin-
gen voor het WK spel van de Nieu-
we Meerbode slinkt. Nog vier gro-
te stapels prijken op het bureau van 
de redactie. Natuurlijk is de groot-
ste stapel voor Nederland. Even leek 
het er zondag op dat de papierbak 
goed gevuld zou raken, maar ge-
lukkig is slechts 1 velletje (die van 
Mexico) definitief versnipperd. 

Foto’s welkom
Trend is momenteel massaal kijken 
in kroegen en zalen. Wordt het za-
terdag 5 juli gezellig met elkaar 
feesten of een borrel om het ver-
driet te verdrinken? 
Om 22.00 uur speelt Oranje in Salva-
dor tegen Costa Rica. Hopelijk kun-
nen de oranje vlaggetjes nog lan-
ger blijven hangen. Het staat zo ge-
zellig en de sfeer is zo goed. Foto’s 
van het gezamenlijk voetbal kijken 
zijn welkom bij de redactie. Mocht 
Oranje verliezen dan is het toch nog 
lekker nagenieten van de gezellig-
heid en wint het Nederlandse team, 
dan groeit vast de trots bij het zien 
van de massale steun. Foto’s kun-
nen gestuurd worden naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl.

Erespeldje voor Willie van der Geest

Jubilaris op feest in St. Jan
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
werd in de RK-kerk St. Jan het feest 
rond de geboortedag van de pa-
troon van de kerk: Johannes de Do-
per gevierd. In de feestelijke viering 
bleek een verrassend moment te 
zitten. De pastor vertelde dat er een 
boekje bestaat, ruim tien jaar gele-
den geschreven door Miep Winters, 
bij het dertig jaar bestaan van de 
missiewerkgroep van Kudelstaart. 
Daarin waren ook de namen opge-
nomen van alle vrijwilligers. In 1974, 
zo staat er, begon Willie van der 
Geest met haar taak als vrijwilliger. 
“Sindsdien heeft Willie”, aldus de 
pastor, “vele acties mee voorbereid 
voor mensen die in de missielanden 
in nood verkeren. Ook heeft ze lang-
durig meegewerkt aan het Rommel-
marktproject Kudelstaart. Van 1974 
tot 2014, betekent dat je je al veer-
tig jaar met je hart inzet en carita-
tief werk verricht. Caritatief werk, 
is werken met je hart”, zei pastor 
Blonk. “Daarom mag je als eerste 
parochiaan van St. Jan het Caritas 
erespeldje ontvangen dat het Bis-

dom onlangs heeft ingesteld voor 
mensen met een bijzondere ver-
dienste op diakonaal gebied.” Daar-
bij kreeg Willie een oorkonde en het 
speldje werd haar opgespeld door 
de voorzitter van de parochie, Peter 
Lentjes, waarna die haar namens de 
parochie feliciteerde met een boe-
ket bloemen.

Leerlingen Melomanie sluiten 
seizoen af met certificaat
Rijsenhout - Afgelopen woensdag  
hebben de leerlingen van Drumfan-
fare Melomanie hun muziekseizoen 
afgesloten met het behalen van een 
certificaat. Voor de eerstejaars blok-
fluitcursus waren dit Lisa en Luuk 
Barnhoorn. Er klonken op de woens-
dagmiddag niet alleen de tonen van 
blokfluiten door het dorpshuis, maar 
er werd ook gespeeld op de saxo-
foon. Thara Kleijberg heeft dit sei-
zoen haar tweede saxofoonseizoen 
afgesloten. Ook Thara ontving hier-
voor een certificaat. Vol enthousi-

asme waren de leerlingen iedere 
woensdagmiddag actief met mu-
ziek bezig en maakten alle drie goe-
de vorderingen. Het welverdiende 
certificaat wat zij afgelopen woens-
dagmiddag ontvingen was onder-
tekend door een bestuurlid van de 
vereniging en natuurlijk ook door 
de instructeur. Bij het behalen van 
een certificaat hoort natuurlijk ook 
een bloemetje. Helaas zal Drum-
fanfare Melomanie volgend seizoen 
geen muziekles meer geven op de 
woensdagmiddag. 
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     € 79,-

TIP:TIP:

Muziek
Vrijdag 4 juli:
* Zomerconcert Katwijker mannen-
kwartet in Dorpskerk, Kanaalstraat 
vanaf 20.30u.
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Oranje-avond in feesterij de Bok, 
Dreef v/a 22u.
4 tot en met 6 juli:
* Jazz op de haven bij Nieuwe Meer, 
Stommeerweg 2. Vrijdag Katelijne 
van Otterloo 21-23u, zaterdag Mi-
chael Varekamp 16-18u. en 20-22u. 
en zondag Deborah Carter, 16-18u.
Zaterdag 5 juli:
* Oranjefeest met afterparty in fees-
terij De Bok, Dreef.
* Oranjeparty in danscafé de Praam, 
Zijdstraat v/a 21u.
Zondag 6 juli:
* Franky & Friends live op terras van 
The Shack, Schipholdijk 253, Oude 
Meer. Aanvang: 16u.
Maandag 7 juli:
* Zomeravondconcert Flora in Zon-
nedauwlaan, Kudelstaart v/a 19.30u.

Films
T/m 10 juli
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Nieuw: Transformers: Age of Extinc-
tion. Ook Maleficent 3D, Walking on 
Sunshine, Soof en Toscaanse brui-
loft. Voor jeugd: Hoe tem ik een 
draak, Rio2, Heksen bestaan niet en 
K3 en het dierenhotel.

Exposities
Tot en met 17 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open iedere donderdag t/m zondag 
14-17u. 
3 tot en met 6 juli:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. En eerste zon-
dag van de maand. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 5 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
* Aanschuiftafel in Huiskamermu-
seum met Mokum Collectie, Van 
Cleeffkade 12a van 16 tot 18u.
5 en 6 juli:
* Historische Tuin open met zater-
dag veiling om 15u. Open: Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-

zichtigen tijdens openingstijden 
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 3 juli:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Fietstocht Ovak naar Amstelveen. 
Start 13.30 uur bij zwembad, Dreef.
Vrijdag 4 juli:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 5 juli:
* Zomermarkt en benefietmarkt voor 
Rozenholm in Zijdstraat, 10 tot 17u.
Tot en met 6 juli:
* Westeinder Water Week met Aqua 
Palooza, Regenboog zeilwedstrij-
den, Havensdag, Westeinder culi-
nair, livemuziek, surfen, zeilen, wa-
terskiën en beachsporten op rond 
de Poel en het surfeiland. Zie de 
speciale agenda.
Tot en met 4 juli:
* Zwemvierdaagse in Het Ooster-
bad, Mr. Jac. Takkade 1 v/a 19u. Op 
Zaterdag 5 juli:
* Zwemloop in Het Oosterbad i.s.m. 
Oceanus. Start 11u. Inschrijven: 10u.
Dinsdag 8 juli:
* Computerinloop voor senioren bij 
Vita, Clematisstraat 20. Ook op don-
derdag. Beide dagen 9.30 tot 12u.
* Schilderen met Marjolein voor ou-
deren in Irene, Kanaalstraat, 10u.
Woensdag 9 juli:
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in 
Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 10 juli:
* Gierzwaluw excursie door dorp. 
Start 20.15u. in gemeentehuis.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 3 juli:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis. Laatste voor zomerstop. Aan-
vang: 20u.
Woensdag 9 juli:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Donderdag 10 juli:
* Netwerken met Borrel Aalsmeer in 
Welkom Thuis, Stommeerweg, 17u.

Diverse films in Crown Cinema
Nieuw: Transformers: Age 
of Extinction in de bios
Aalsmeer - In de spectaculaire 3D 
actiefilm ‘Transformers: Age of Ex-
tinction’ zijn de Autobots en Decep-
ticons vrijwel allemaal van de aar-
de verdwenen nadat ze vervolgd 
werden door de overheid. Een au-
tomonteur (Mark Wahlberg) en zijn 
dochter (Nichola Peltz) doen ech-
ter een bijzondere ontdekking. Ze 
krijgen nu niet alleen te maken met 
Autobots en Decepticons, maar 
ook met de overheid die hen op het 
spoor komt. Vanaf vandaag, donder-
dag 3 juli, is deze negentig minuten 
durende spannende film te zien in 
Crown Cinema aan de Van Cleeff-
kade 15. Om 20.00 uur is de premiè-
re en natuurlijk zijn filmliefhebbers 
van harte welkom. Van de ’Trans-

formers’ kan ook genoten worden 
op vrijdag, zondag, maandag en 
dinsdag om 20.45 uur en zaterdag 
en woensdag vanaf 18.45 uur. Ook 
te zien in Crown Cinema: Hoe tem 
ik een draak, Maleficent 3D, Wal-
king on Sunshine en Rio2 3D en in 
de kleine zaal van Heksen bestaan 
niet, Soof, Toscaanse bruiloft en K3 
en het Dierenhotel. De bioscoop in 
het centrum is vrijdag geopend van-
af 15.30 uur, zaterdag gaat de deur 
open om 12.30 uur en zondag en 
maandag kan al vanaf 10.30 uur in 
het pluche plaatsgenomen worden. 
Kijk voor het hele programma en al-
le tijden op www.crowncinema.nl. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 0297-
753700 en info@crowncinema.nl. 

Veel animo voorverkoop 
passe-partouts feestweek
Aalsmeer - Tijdens de bandjes-
avond afgelopen zaterdag 28 ju-
ni werd de mogelijkheid gegeven 
om passe-partouts te kopen voor 
de feestweek in september voor 
de mooie prijs van 40 euro. Hier-
mee wordt de mogelijkheid gege-
ven om tegen een prachtige prijs 
te gaan genieten van de bands Ten 
Beers After en de Red Maddies op 
woensdag, de 100 procent Aalsmeer 
avond met onder andere Gerard Jo-
ling en Bonnie St. Claire op donder-
dag, de Edwin Evers Band op vrijdag 
en ondermeer Jan Smit op de zater-
dagavond. In danscafé de Praam zat 
het bestuur van de feestweek tus-
sen acht en elf uur in de avond klaar 
en niet voor niets. Vanaf de aanvang 

tot het sluitingsuur druppelden in-
woners binnen en veelal werden 
de passe-partouts in grote aantal-
len gekocht. Voor wie van plan is al-
le avonden te bezoeken ook wel een 
mooie aanbieding. Een korting van 
5 euro en geen servicekosten. De-
ze voorverkoop gemist? Natuurlijk is 
de feestweek, die van 7 tot en met 
13 september gehouden wordt, nog 
niet helemaal uitverkocht. Het zou 
een droom zijn voor de organisa-
tie. Niet te lang wachten, is wel een 
aanrader. Het gonst in Aalsmeer en 
vooral donderdag en vrijdag genie-
ten veel belangstelling. Kaarten en 
passe-partouts (nu 45 euro) zijn te 
koop via www.feestweek.nl en ver-
krijgbaar bij alle Primera winkels.

Bieden op bossen bloemen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28 juni werd de maandelijkse veiling gehou-
den op de Historische Tuin. Voor de klok werden door veilingmeester Coos 
Buis diverse bloemen en planten te koop aangeboden. Een groot aantal be-
zoekers mocht verwelkomt worden, in diverse leeftijden. De tuinbouw histo-
rie ontdekken kan ieder weekend in de Historische Tuin. Ga een kijkje nemen 
in de kasten, maak kennis met oude groente- en bloemenrassen en nog tot 
en met augustus is de expositie van de Aalsmeerse Fotogroep hier te bezich-
tigen. De Historische Tuin, ingang Praamplein, is zaterdag en zondag geopend 
vanaf 13.30 uur. Foto: www.kicksfotos.nl.

Zaterdag uur eerder vanwege voetbal!

Nieuwe Meer jazz op de 
Kolenhaven dit weekend
Aalsmeer - Het wordt een onverge-
telijk weekend aan het slot van de 
Westeinder Waterweek. Op jachtha-
ven de Nieuwe Meer treden in drie 
dagen achttien jazzartiesten op, die 
tot de top van Nederland gerekend 
kunnen worden. Op vrijdagavond 
4 juli gaat om 21.00 uur onze be-
roemde plaatsgenote, zangeres Ka-
telijne van Otterloo, van start met 
haar Popjazz 4tet. Zij wordt begeleid 
door pianist Michiel Buursen die als 
jongste student ooit op 21-jarige 
leeftijd afstudeerde aan het Hilver-
sums Conservatorium, bassist Bas 
van Otterloo, componist en muziek-
regisseur bij het Metropole Orkest, 
en Arno van Nieuwenhuize, slag-
werker bij hetzelfde orkest.
De zaterdag is voor de veelzijdige 
trompettist Michael Varekamp, die 
bij het Dutch Swing College speel-
de, maar ook moderne jazzopna-
men maakte. Zaterdagmiddag 5 ju-
li vanaf 16.00 uur speelt hij de mu-
ziek van Miles Davis in de stijl van 
diens beroemde plaat ‘Kind of Blue’. 
Hij wordt terzijde gestaan door te-
norsaxofonist Ben van den Dungen 
die een week later te horen zal zijn 
op het North Sea Jazzfestival en alt-
saxofonist Paul van der Feen, een 
belangrijke solist bij het Metropo-
le Orkest. En zaterdagavond vanaf 
20.00 uur (vervroegd vanwege het 
WK voetbal) worden de twee mo-
derne saxofonisten opgevolgd door 
twee blazers met een meer ‘klas-
sieke’ stijl. Klarinettist en altsaxo-
fonist Jaap Schoneveld en trombo-
nist Eelco van Velzen zullen Michael 

Varekamp bijstaan bij het ten geho-
re brengen van muziek van Duke El-
lington. De ritmesectie bestaat, zo-
wel ’s middags als in de avond uit de 
immer swingende pianist Udo van 
Boven, bassist Vincent Kuiper en 
drummer Ben Schröder. Deze door 
de wol geverfde muzikanten kunnen 
alles spelen.
Het slotakkoord, op zondag 6 juli 
om 4 uur ‘s middags, is aan de be-
faamde Amerikaanse zangeres De-
borah J. Carter met begeleiding van 
Zandscape, de band van haar echt-
genoot, de bassist Mark Zandveld. 
Diens kwartet wordt gecompleteerd 
door vibrafonist Gunnar Graafmans, 
gitarist Jeen Rabs en drummer Jurj-
en Bakker. Het weekend belooft 
een muzikaal jazzfeest te worden 
dat Aalsmeer nog niet eerder ge-
zien heeft. Op de Nieuwe Meer, bij 
de Kolenhaven aan de Stommeer-
weg (over met het pontje). Toegang: 
uw gift.

Geen vakantie 
Aanschuiftafel
Aalsmeer - Dirk Annokkee is met 
vakantie, maar de aanschuiftafel 
is zo een leuke ontmoeting tussen 
mensen die geïnteresseerd zijn in 
kunst, dat ook zonder Dirk de aan-
schuiftafel gewoon door gaat. Za-
terdag 5 juli van 16.00 tot 18.00 uur 
zijn belangstellenden van harte wel-
kom in Het Huiskamermuseum aan 
de Van Cleeffkade 12a. 

Benefiet voor Rozenholm
Zomermarkt in Zijdstraat
Aalsmeer - Zaterdag 5 juli is er van 
10.00 tot 17.00 uur in de Zijdstraat 
een kunst, antiek, brocante en boe-
kenmarkt. Ruim veertig standhou-
ders presenteren op deze markt een 
breed assortiment aan vintage pro-
ducten, gevarieerde kunstwerken, 
tweedehands boeken en uitzon-
derlijke verzamelobjecten uit groot-
moeders tijd, enz. 
Daarnaast is er een benefietmarkt 
voor verpleeghuis Rozenholm. Op 
deze benefietmarkt worden boe-
ken, decoratiemateriaal van (stei-
ger)hout, sieraden, schilderijen, ei-
gen gemaakte creatieve werkstuk-

ken door de bewoners, bloemen en 
planten verkocht. Verder kunnen de 
bezoekers onder andere een gokje 
wagen met enveloppen trekken en 
een raadspel. Tevens is er een ver-
koop van loten. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan de bewoners 
van verpleeghuis Rozenholm voor 
verschillende activiteiten. 

Bent u op zoek naar een leuk of ori-
gineel cadeau? Kom dan snuffelen 
op de zomermarkt. Voor jong en oud 
uit Aalsmeer en Omstreken een leu-
ke uittip om deze markten te bezoe-
ken. De toegang is gratis.

Franky & Friends zondag 
op het terras van Shack
Oude Meer - Het terrasseizoen is 
alweer volop aangebroken in The 
Shack en dat betekent dat met mooi 
weer op de zondagmiddag, buiten 
muziek gemaakt wordt! Op zondag-
middag 6 juli zullen Franky B. Boy 
& His Friends weer zorgen voor veel 
gezelligheid aan de Ringvaart in 
Oude Meer. En omdat Frank voor 
een groot gedeelte van het jaar in 
Portugal gaat wonen, zullen er nog 
veel meer bevriende muzikanten 
aanschuiven, om er een onvergete-
lijke ‘going away’ party van te gaan 
maken. Kom zondagmiddag 6 juli 
naar The Shack om lekker te genie-
ten van de heerlijke muziek, onder 
het genot van een drankje. In the fi-
nale zullen allerlei special guests 
hun opwachting maken. Blues and 
more in the sun! 

Ook alvast voor in de agenda: Vrij-
dag 18 juli: A tribute to The Black 
Crowes, deze band bestaat uit al-
lemaal professionele  muzikan-
ten waaronder gitarist David Aferi-
at van Woodstock The Story, Mar-
tin van der Starre, de leadzanger 
van Woodstock The Story en Boaz 
Kroon, de bassist die als bandlid van 
Anouk in Gelredome stond! Zorg 
dat je erbij bent op vrijdag 18 ju-
li. Zondag 20 juli staat de Coolcast 
Band weer op het Shack terras en 
wie deze band eerder gezien heeft, 
weet ook dat een optreden van 
Hans Millenaar, Jack Muller en Piet 
van Leeuwen er eentje is die je ge-
woonweg niet wilt missen! 
Aanstaande zondag 6 juli gaat The 
Shack om 15.00 uur open. Aanvang 
band 16.00 en de entree is gratis. 

Feest in de Bok voor, tijdens 
en na de WK-wedstrijden
Aalsmeer - Met elke wedstrijd een 
barbecue van tevoren, een DJ die al 
een uur voor aanvang van de wed-
strijd het publiek opzweept en dan 
natuurlijk de altijd spannende wed-
strijd, met tot nu toe elke keer weer 
een grandioos feest achteraf. Kort-
om, het is en blijft voorlopig oranje 
in de Bok. Aankomende zaterdag 5 
juli kan hier uiteraard ook weer uit-
gebreid de wedstrijd Nederland te-
gen Costa Rica bekeken worden. 
Met twee beamers en zeven extra 
schermen is de wedstrijd vanuit elke 
hoek te zien. Het belooft ook deze 
zaterdag een mooi feest te worden 
en uiteraard gaat van tevoren de 
barbecue weer aan. Opgeven hier-
voor kan via info@feesterijdebok.nl 
of via facebook. De kosten voor de 
barbecue zijn 15 euro per persoon, 
maar dan heb je wel de kwaliteit van 
de keurslager. Geef je wel even op 
voor vrijdag 14.00 uur, anders kan er 

geen vlees meer bijbesteld worden.
In de Bok hopen ze dat Oranje net 
zoals voorgaande wedstrijden wint. 
En als Nederland de wedstrijd wint, 
is aankomende woensdag 9 juli de 
volgende wedstrijd. Uiteraard heeft 
de Bok danook weer wat moois in 
petto. De wedstrijd begint dan ook 
om 22.00 uur en natuurlijk heeft de 
Bok weer een grootse afterparty in 
de planning staan en goed nieuws: 
Het feest gaat door tot 04.00 uur. 
Dus wint Oranje zaterdag dan kan 
je volgende week donderdag al-
vast maar vrij gaan plannen! Bijna 
de dagen ervoor en erna vergeten. 
Doordeweeks is feesterij de Bok bij-
na alle dagen geopend vanaf 16.00 
uur en aankomende vrijdag 4 juli is 
het weer groots feest in de oranje 
kroeg, dresscode is oranje, uiteraard 
is dit niet verplicht. De medewerkers 
van de Bok staan er in ieder geval 
weer lekker oranje bij. 

Zomeravondconcert Flora
Kudelstaart - De vakantie breekt 
voor velen over enkele weken aan. 
Muziekvereniging Flora heeft een 
mooi seizoen achter zich en ter af-
sluiting geeft de muziekvereniging 
een tweetal concerten in de buiten-
lucht. Maandag 30 juni gaf Flora in 
Aalsmeer het eerste van een twee-
tal buitenconcerten. Was u afgelo-
pen maandag niet in de gelegen-
heid te komen luisteren? Maandag 
7 juli vanaf 19.30 uur is het jeugd-
orkest en het grote orkest van Flora 
te beluisteren in de Zonnedauwlaan 
te Kudelstaart. Indien het weer roet 
in het eten gooit, wordt het concert 
verplaatst naar het clubhuis aan de 
Wim Kandreef 1 te Kudelstaart. Het 

jeugdorkest bestaat uit een enthou-
siaste groep meisjes en jongens die 
wekelijks bij elkaar komt om te re-
peteren en het afgelopen seizoen 
is er veel geleerd en dat willen zij 
graag laten horen. Het uiteindelijke 
doel van het bespelen van een in-
strument is tenslotte om deel uit te 
maken van een orkest. Flora hoopt 
met de concertjes mensen, jong of 
oud, ervaren of onervaren, te berei-
ken die zich aanmelden om een in-
strument te gaan bespelen. Voor 
meer informatie over de vereniging 
kan gekeken worden op www.mu-
ziekverenigingflora.nl of kijk op Fa-
cebook. Nieuwe leden, jong of oud, 
zijn van harte welkom!

Weer Oranjespektakel in 
de Praam zaterdag
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
was de finale van de DJ wedstrijd 
‘Praam in de mix’. Een stevige en 
spannende battle tussen vier finalis-
ten. DJ Rock Asley heeft de jury er 
van te weten overtuigen de oprech-
te winnaar te zijn dit jaar en mocht 
naast deze mooie titel een leuk prij-
zenpakket meenemen. Waaronder 
een gastoptreden met DJ Nista tij-
dens Tropical night bij danscafé de 
Praam. Vorige week vrijdag organi-
seerde de Praam een WK Quiz. De-
ze is leuk bezocht en was zeker su-
per gezellig. De teams hebben ge-
streden voor een eerste plaats met 
wederom een leuk prijzenpakket. 
Het team ‘We love Jenifer’ heeft ge-
wonnen! En dan afgelopen zater-
dagavond, naast spannende achtste 
finales voor de WK ook een waan-
zinnige bandjesavond! De opkomst 
was onwijs goed en wat veel gezelli-
ge mensen! Bij de Praam stond een 
groot buiten podium met een spet-
terde show van live dj’s in combi-
natie met live artiesten. The Dutch 
Dance Detective is een speciale act. 
Alles werd bij elkaar gebracht in een 

spetterde mix. Nista, een beken-
de dj voor de Praam, draaide even-
eens heerlijke muziek, van latin tot 
teck house. De dj’s werden onder-
steund door saxofonist Saxojoe. Er 
was een spetterde licht effectshow 
met lasers, speciale rookmachines 
en video graphics! Na afloop van de 
bandjesavond is binnen verder ge-
feest met DJ Yoeri. 
Sinds deze week heeft de Praam 
vernieuwde openingstijden. Met 
uitzondering van de zondag en de 
maandag is het café in de Zijd-
straat iedere dag vanaf 11.00 uur 
geopend. Gasten kunnen nu tijdens 
hun boodschappenrondje gezel-
lig een bakje koffie met een gebak-
je komen nuttigen en de Praam pre-
senteert een kleine lekkere lunch-
kaart. Wanneer het lekker weer is, 
zijn de schuifpui en het terras ge-
opend. Aanstaande zaterdag 5 juli 
speelt Oranje de kwart finale tegen 
Costa Rica vanaf 22.00 uur. In de 
Praam kunnen de voetballers weer 
feestelijk aangemoedigd worden. 
Het WK is te zien op diverse scher-
men. Iedereen is van harte welkom.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen 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.am-
stelveen.nl

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

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

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

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

iNSpREkEN iN HET bERAAd OVER EEN GEAGENdEERd 
ONdERWERp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de Raad 
gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk of als lid 
van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het Beraad en de 
Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad kunt u het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit is alleen mogelijk bij 
de behandeling van een onderwerp in eerste termijn, tenzij hier-
voor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet 
in een vergadering van de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf 
minuten de tijd om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken 
is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de ver-
gadering 12.00 uur.

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

OVERiGE LOkETTEN EN iNfORMATiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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

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

SERViCEpuNT bEHEER EN uiTVOERiNG 
pROViNCiE NOORd-HOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-
0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar 
tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. 0297-387575, 
de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke 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 brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

scheidingen in het gebouw;
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z-2014/038581), het uitbreiden van 

een opslagloods;
- Oosteinderweg 125A (Z-2014/038346), het plaatsen van 

een botenkraan;
- Westeinderplassen sectie H 474 (Z-2014/038461), het 

plaatsen van een blokhut.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)melding(en) is/zijn ontvangen:
- Machineweg 12 (Z-2014/038460), het verwijderen van 

asbest;
- Mercuriusstraat 42, (Z-2014/037515), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Ophelialaan 188a (Z-2014/038638), het verwijderen van 

asbest;
- Roerdomplaan 3 (Z-2014/038429), het verwijderen van 

asbest.

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Marconistraat 50 (Z-2014/004723), het bouwen van een 

berging (verzonden 25-06-2014):
- Mijnsherenweg 45-3 (Z-2014/030390), het wijzigen van 

een bedrijfsunit (verzonden 01-07-2014);
- Praamplein (Z-2014/030935), het gebruiken van het 

Praamplein als evenemententerrein gedurende 12 dagen 
(verzonden 25-06-2014);

- Stuurboordstraat 1 (Z-2014/003791), het plaatsen van een 
schuur/berging in de voortuin, (verzonden 24-6-2014);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/025271), het wijzigen van 
brandscheidingswanden, (verzonden 10-06-2014);

- Wim Kan Dreef 2 (Z-2014/029629), het tijdelijk plaatsen 
van een depot tbv overslag bouwmaterialen (verzonden 1 
juli 2014).

VERLEENdE LiGpLAATSVERGuNNiNGEN VOOR 
WOONARkEN *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn 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.
- Uiterweg 186 ws (Z-2014/033341), het vervangen en 

vergroten van een woonark (verzonden 25 juni 2014).

kENNiSGEViNG

intrekking reactieve aanwijzing bestemmingsplan 
“Schinkelpolder” 
De raad van de gemeente Aalsmeer heeft in zijn vergade-
ring van 4 juli 2013 het bestemmingsplan “Schinkelpolder” 
(gewijzigd) vastgesteld. Op 14 augustus 2013 hebben Ge-
deputeerde Staten van de provincie Noord-Holland (GS) een 
reactieve aanwijzing gegeven. De gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan en het aanwijzingsbesluit zijn op 22 
augustus 2013 op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend 
gemaakt. Bij deze reactieve aanwijzing hebben GS besloten 
dat artikel 3.1, sub b. van de planregels, welk artikel een 
eerste of tweede bestaande bedrijfswoning toestaat, geen 
deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan.

Op 28 mei 2014 hebben GS besloten deze reactieve aan-
wijzing in te trekken. Tegelijk met dit besluit hebben GS 
ook de in digitale vorm vastgestelde en beschikbaar gestelde 
aanwijzing ingetrokken. 

Vanuit het oogpunt van provinciaal belang bestaat bij GS 
geen bezwaar meer tegen de inwerkingtreding van het be-
stemmingsplan voor wat betreft het voornoemde onderdeel 
van de planregels. Dit betekent dat de bedrijfswoningen die 
zijn gelegen aan Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 
28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13 alsnog in het bestem-
mingsplan zijn opgenomen, zoals de raad het plan op 4 juli 
2013 heeft vastgesteld.

Op 18 maart 2014 hebben GS besloten om ten aanzien van 
de bovengenoemde woningen (waar nodig) hogere grens-

RAAd dONdERdAG 3 juLi 2014 

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 3 juli 2014, in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur met de oordeelsvormende raad en wordt na 
een onderbreking gevolgd door de besluitvormende Raads-
vergadering.

  RAAd (oordeelsvormend)

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Ro-1. 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van 
   12 juni en 19 juni 2014
20.05 Ro-2 De jaarstukken 2013 en de toelichting, 
  inclusief de uitkomsten van de 
  accountantscontrole jaarrekening 2013 
  (Verslag van bevindingen)
20.10 Ro-3 Lentenota 2014
21.00 Ro-4 Uitvoeringsprogramma Werken 
  Buitenruimte Aalsmeer
21.15 Ro-5 Aanvraag verklaring van geen 
  bedenkingen (vvgb) ten behoeve van de 
  omgevingsvergunning in afwijking van 
  het bestemmingsplan voor de bouw van 
  een woning aan de Oosteinderweg 404
21.30 Ro-6 Gegevensverstrekkingen basisregistratie 
  personen Aalsmeer (BRP)
21.35 Ro-7 Wet Markt en Overheid
21.45 Ro-8 Jaarrekening Gemeenschappelijke 
  Regeling Openbare Gezondheidszorg 
  Amstelland 2013 en begroting 
  Gemeenschappelijke Regeling Openbare 
  Gezondheidszorg Amstelland 2015.
21.55 Ro-9 Jaarrekening 2013, Begrotingswijziging 
  2014-1 en de primaire begroting 2015 
  van de Gemeenschappelijke Regeling 
  Amstelland en De Meerlanden.
22.05 Ro-10 Hondenbeleid
22.25 Ro-11 Planproces en werkwijze ruimtelijke 
  ontwikkelingen
22.45 Ro-12 Wijziging Reglement van Orde Commissie 
  Ruimtelijke Kwaliteit en schrappen 
  toelichting bij hoofdstuk 9 van de 
  Bouwverordening
23.00  Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  RAAd (besluitvormend)

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

23.10  Rb-1. 1. Opening door de voorzitter mw. 
   J. Vonk-Vedder 
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het resumé van 
   12 juni 2014
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 Rb-2. Vaststellen fractiebudgetten 2013 
  en 2014
 Rb-3 De jaarstukken 2013 en de toelichting, 
  inclusief de uitkomsten van de 
  accountantscontrole jaarrekening 2013 
  (Verslag van bevindingen)
 Rb-4 Lentenota 2014

  SLUITING 

bALiES G2 Op diNSdAG 8 juLi EERdER diCHT

De balie Werk en Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg zijn op dinsdag 8 juli eerder gesloten. Deze gaan om 
10.00 uur dicht. De telefonische spreekuren sluiten op 8 juli 
om 10.00 uur.

Officiële Mededelingen
3 juli 2014

bEkENdMAkiNG uiTVOERiNGSNOTA HORECA 2014 
iNCLuSiEf dE HANdHAViNGSSTRATEGiE dRANkEN 
HORECA GEMEENTE AALSMEER (z-2014/ 025644 
d-2014/118310d-2014/118329)

Samenvatting
de burgemeester heeft op 27 mei 2014 de Uitvoeringsnota 
Horeca 2014 inclusief de Handhavingsstrategie Drank en Ho-
reca gemeente Aalsmeer vastgesteld.

inhoud
Vanaf 1 januari 2013 is het toezicht op de naleving van de 
Drank- en Horecawet (hierna: DHW) overgeheveld van de Ne-
derlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) naar de ge-
meenten. Daarnaast heeft de burgemeester door de inhoude-
lijke wijziging van de DHW een aantal nieuwe bevoegdheden 
gekregen. Vanwege deze wijzigingen was het noodzakelijk 
om het sanctiebeleid te actualiseren. Om invulling te geven 
aan de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken en de inte-
graliteit daarbij te waarborgen, is de Uitvoeringsnota Horeca 
2014 opgesteld.

kENNiSGEViNG bESLuiT WET ALGEMENE bEpALiNGEN 
OMGEViNGSRECHT

Door ContrAll Projektrealisatie B.V. is namens Shell Neder-
land Verkoopmaatschappij B.V. bij het college van de ge-
meente Aalsmeer een verzoek ingediend om de bestaande 
omgevingsvergunning (v/h vergunning Wet milieubeheer) 
d.d. 4 juli 1995 (nr. WM 94-64) voor de twee LPG-tankstati-
ons, gelegen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer, m.i.v. 
31 maart 2015 in te trekken. Het college heeft besloten om 
aan dit verzoek te voldoen. Het besluit is ongewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbesluit.

Het besluit alsmede andere ter zake zijnde stukken liggen 
vanaf 4 juli t/m 15 augustus 2014 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag 
van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen 
de stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits 
daarvoor van te voren een telefonische afspraak wordt ge-
maakt (tel. 020-5404154).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende de ge-
noemde terinzagetermijn een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschrif-
tencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaar-
schrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan - indien er sprake is van een spoed-
eisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het 
indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

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

- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/038639), het uitbreiden 
van de woning;

- Aalsmeerderweg 420-422 (Z-2014/038469) het kappen 
van bomen;

- Ampèrestraat 7 (Z-2014/037100), het vergroten van een 
woonhuis aan de voorzijde;

- Geerland 18 (Z-2014/039333), het wijzigen van een be-
stemmingsplan voor een kantoor aan huis;

- Kudelstaartseweg 210 (Z-2014/038308) het uitbreiden 
van de woning;

- Molenpad 2 (Z-2014/037723), het veranderen van brand-

waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting vanwege het industrielawaai van Schiphol-
Oost. Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan naar het 
oordeel van GS niet meer in strijd met de Wet geluidhinder. 
Daarmee is het provinciaal belang bij de reactieve aanwijzing 
aan het besluit ontvallen. 

Terinzagelegging
Het besluit tot intrekking van de reactieve aanwijzing van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, het op 4 juli 2013 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Schinkelpolder” 
en de daarbij behorende stukken liggen in de periode van 
4 juli 2014 t/m 14 augustus 2014 voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPSCHINKELPOLDER-VA01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://www.
ro0358.ropubliceer.nl/, of via de website www.aalsmeer.nl.

Het intrekkingsbesluit is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.9927.
RASCHINKELPOLDER20130813-INGT;

De papieren stukken zijn gedurende deze periode in te zien 
bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer aan 
het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: 
maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. 

De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-
12.30 uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden 
inzage wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opne-
men via het algemene tel. 0297-387575.

Rechtsbescherming bestemmingsplan
Tegen de onderdelen van het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan die door de intrekking van het aanwijzingsbesluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland alsnog in stand 
zijn gebleven, kan met ingang van vrijdag 4 juli 2014 ge-
durende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag door: 
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 

hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerp 
van het bestemmingsplan;

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdens de terinzageligging van het ontwerpbe-
stemmingsplan een zienswijze naar voren te brengen;

- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeen-
teraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde be-
stemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestem-
mingsplan.

Vereisten beroepschrift
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan (voor 
wat betreft artikel 3.1, sub b. van de planregels) treedt in 
werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instel-
len van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voor-
komen dat het besluit in werking treedt, kan de indiener van 
een beroepschrift tegelijkertijd de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter kan dit doen 
als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook 
als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u 
griffierecht betalen.

COLLECTES

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

Vervolg op volgende blz.
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iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Geerland 18 (Z-2014/034388), het wijzigen van een be-

stemmingsplan tbv een bed and breakfast (verzonden 1 
juli 2014);

- Stationsweg 17 (Z-2014/027984), het reconstrueren van 
de drinkwaterleiding (verzonden 25 juni 2014).

GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Machineweg 12 (Z-2014/038460), het verwijderen van 

asbest (verzonden 30 juni 2014);
- Ophelialaan 188a (Z-2014/038638), het verwijderen van 

asbest (verzonden 30 juni 2014);
- Roerdomplaan 3 (Z-2014/038429), het verwijderen van 

asbest (verzonden 30 juni 2014).
- Geaccepteerde (sloop)melding(en) liggen niet ter inzage 

en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

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

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGuNNiNG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Westeinder Culinair (Z-2014/032963), Surfeiland Kudel-

staartseweg op zaterdag 5 juli 2014 (verzonden 1 juli 
2014);

- Oceanus/Oosterbad zwemloop (Z-2014/033089), Mr. 
Jac. Takkade 1 op zaterdag 5 juli 2014 (verzonden 1 juli 
2014).

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras 
zijn verleend:
- De Ophelia, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-2014/021908), 

verleend 27 juni 2014;
- Resto VBA B.V.( Bar & Brasserie, Snackcorner en Plan-

torama), Legmeerdijk 313, Aalsmeer (Z-2014/018342), 
verleend 30 juni 2014.

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
- Resto VBA B.V. (Fresh-corner, Tribune E/F en Tribune G), 

Legmeerdijk 313, Aalsmeer (Z-2014/018327), verleend 
30 juni 2014.

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning zijn verleend:
- De Ophelia, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-2014/021908), 

verleend 27 juni 2014.
- Resto VBA B.V. ( Bar & Brasserie, Snackcorner en Plan-

torama), Legmeerdijk 313, Aalsmeer (Z-2014/018303), 
verleend 30 juni 2014.

AANWEziGHEidSVERGuNNiNG kANSSpELAuTOMATEN

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
Wet op de kansspelen de volgende aanwezigheidsvergunnin-
gen kansspelautomaten zijn verleend:
- Resto VBA B.V. (Selfservice Plantorama), Legmeerdijk 

313, Aalsmeer (Z-2014/018303) verleend 30 juni 2014;
- Resto VBA B.V. (Snackcorner), Legmeerdijk 313, Aalsmeer 

(Z-2014/018303) verleend 30 juni 2014;
- Resto VBA B.V. (Bar & Brasserie), Legmeerdijk 313, Aals-

meer (Z-2014/018303) verleend 30 juni 2014.

TER iNzAGE

t/m 07072014 Willem-Alexanderstraat 8 (het kappen van 
een boom)

t/m 08072014 Stationsweg 6 (weigeren vergunning voor 
bouwen van een nieuwe supermarkt)

t/m 16072014 Brasemstraat 50 (plaatsen van een dakkapel, 
voor); Kastanjelaan 30 (het verhuren van 4 
kamers aan maximaal 6 personen); Legmeer-
dijk 275 (het verhuren van 4 kamers aan 
maximaal 8 personen); Schweiterzerstraat 96 
(het plaatsen van een dakkapel, voor)

t/m 17072014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, 
het besluit hogere grenswaarde en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. ; 
N201-zone, Oosteinderweg 232 (uitgebreide 
procedure)

t/m 17072014 Het ontwerpbestemmingsplan ‘N196 en Zwar-
teweg’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken

t/m 17072014 Uiterweg 266 ws2 (gewijzigd bouwen van 
een woonark voor permanente bewoning)

t/m 18072014  Legmeerdijk 327 (het veranderen van een kas 
d.m.v. verhoging kas, plaatsen deuren en pa-
nelen)

t/m 22072014 Uiterweg 82 (het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde)

t/m 24072014 Hornweg 159 (bouwen van een woning en 
bijbehorende stukken); Schoolstraat 4 (mel-
den van brandveilig gebruik)

t/m 30072014 Aalsmeerderweg 364 (het tijdelijk huisvesten 
van 4 wooneenheden voor maximaal 7 perso-
nen); Oosteinderweg 301 (het onderheien en 
verharden van het pad naast de woning)

t/m 02082014 Oosteinderweg 515 (het bouwen van een 
vrijstaand woonhuis); Wilgenlaan 21a (het 
vervangen van een dakkapel (voor))

t/m14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 
28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, (Schin-
kelpolder) (het besluit tot intrekking van de 
reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, het op 4 juli 2013 gewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan “Schinkel-
polder” en de daarbij behorende stukken)

t/m 15082014 Burg. Kasteleinweg 3 en 4 (intrekken be-
staande omgevingsvergunning (v/h vergun-
ning Wet milieubeheer) d.d. 4 juli 1995 (nr. 
WM 94-64) voor de twee LPG-tankstations, 
m.i.v. 31 maart 2015 in te trekken)

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

Lentenota 2014: Door verkiezingen beleidsarm

Fracties pleiten voor creëren van 
ontmoetingsplekken voor jongeren
Aalsmeer - De Lentenota komt 
vanavond, donderdag 3 juli, oor-
deelsvormend in de Raad in het ge-
meentehuis. “Samen met het coa-
litieakkoord vormt deze Lenteno-
ta een prima basis voor een soli-
de begroting voor 2015”, compli-
menteerde Robbert-Jan van Duijn 
van het CDA vorige week het col-
lege en het ambtelijke apparaat. De 
afgelopen jaren is de Lentenota al-
tijd het hoogtepunt van het politieke 
seizoen geweest, maar nu is het een 
zogenaamde beleidsarme nota. Dit 
als gevolg van de coalitievorming en 
de decentralisaties. “Heel gebrui-
kelijk na verkiezingen”, zo verdui-
delijkte burgemeester Jobke Vonk-
Vedder. Fractievoorzitter Helma Per-
soon van AB betitelde de beleidsar-
me nota  als ‘lijkt niet ambitieus en 
in contrast met voorliggende jaren’. 
In de optiek van AB is de Lentenota 
ditmaal vooral de bijstelling van de 
lopende begroting. De fractie sprak 
wel de wens uit dat het college nu 

wel de uitvoering ter hand gaat ne-
men. Over de beleidsarme Lenteno-
ta hadden zowel de VVD als PACT 
hele andere gedachten. Robert van 
Rijn van de VVD: “We zien door dit 
document dat u de weg niet heeft 
gevonden, dat het u aan visie ont-
breekt en u nog op zoek bent naar 
van alles.” En Ronald Fransen van 
PACT: “Beleidsarm, visiearm, dat is 
wat het nu is. Alleen maar de cijfer-
tjes op orde hebben.” 
PACT zei wel visie toe te willen voe-
gen en diende maar liefst acht mo-
ties, waarvan zes gezamenlijk met 
HAC, in. Beide partijen pleiten in de 
moties voor intensivering van bur-
gerparticipatie, inspelen op veran-
deringen in de eerstelijnszorg, het 
creëren van ontmoetingsplekken 
voor jongeren in Oost en in het Dorp 
en onder andere de oprichting van 
een jeugdraad. Voor het realiseren 
van jongerenontmoetingsplekken 
zijn overigens alle fracties, net als 
allen graag willen dat het jongeren-

platform vorm gaat krijgen.  De VVD 
vraagt in haar motie om het verla-
gen van de lokale woonlasten voor 
alle inwoners, het CDA wil ook com-
pensatie voor inwoners, maar dan 
middels het achterwege laten van 
de indexering Onroerende Zaakbe-
lasting woningen. In totaal zijn 14 
moties ingediend, maar er staat nog 
meer ter behandeling op de agen-
da van deze laatste vergadering 
voor de zomerstop. De wet Markt 
en Overheid onder andere, het uit-
voeringsprogramma Buitenruimte, 
basisregistratie personen, het Hon-
denbeleid, het planproces en de 
werkwijze ruimtelijke ontwikkelin-
gen. Met het vragenkwartier wordt 
de Raad rond 23.00 uur afgeslo-
ten, waar na een korte pauze weer 
plaats genomen wordt in het verga-
derpluche voor de Raad besluitvor-
mend. De bijeenkomst van de Raad 
begint vanavond om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis en is 
openbaar.

Proces voor bouwprojecten 
duurt nog veel (te) lang!
Aalsmeer - Het planproces van 
de ambtelijke organisatie over de 
nieuwe efficiënte en effectieve 
werkwijze bij het verlenen van ver-
gunningen werd afgelopen don-
derdag 26 juni tijdens het Ron-
de Tafel Gesprek besproken. Uit-
gangspunten hierbij zijn dat er 
minder ambtelijke kosten gemaakt 
worden en de bestaande werkwij-
ze vereenvoudigt worden. Initia-
tiefnemers voor grote bouwprojec-
ten gingen in gesprek met de le-
den van de gemeenteraad en zij 
waren, zo bleek, niet geheel tevre-
den over dit planproces, dat vol-
gens hen nog steeds heel traag te 
werk gaat. Architect Richard Pan-
nekoek hakt al jaren met het ver-
gunningen bijltje en gaf aan dat 
het allemaal veelal (te) lang duurt. 
‘Er moet meer tempo in komen. Je 

bent zo twee jaar verder, daar wor-
den mensen moedeloos van.” Ook 
de heer Alderden, die zes appar-
tementen wil bouwen op de voor-
malige scheepswerf van Van Dam 
op de Helling, is inmiddels tegen 
de muur van ‘duurt lang’ gelopen. 
“In het begin ging het snel, ieder-
een was enthousiast, maar ik denk 
niet dat we september nog halen 
om te kunnen gaan slopen en be-
gin 2015 te gaan bouwen. Ik denk 
nu dat het 2016 wordt.” 
De diverse procedures worden 
momenteel puntsgewijs afgehan-
deld. Volgens de twee insprekers is 
tijd te winnen door de procedures 
meer gelijktijdig te laten plaats-
vinden. “Het zou het proces ver-
snellen”, aldus Alderden, die ove-
rigens persoonlijk wel voortvarend 
te werk is gegaan. Er is inmid-

dels een informatieavond georga-
niseerd voor omwonenden en de 
presentatie voor de ongeveer veer-
tig inwoners is positief ontvangen. 
De procedures meer gelijktijdig af-
handelen, heeft volgens de inspre-
kers geen invloed op het burger-
recht. De zes weken inspraaktijd 
kan blijven staan waardoor de be-
langen van omwonenden gewaar-
borgd blijven. 

“Intentie is korter”
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven zei de boodschap van de he-
ren te begrijpen en gaf aan dat de 
gemeente in deze eigenlijk op de-
zelfde lijn zit. “De intentie is korter.” 
In de Raad vanavond, donderdag 
3 juli, komt het nieuwe planproces 
en werkwijze voor ruimtelijke ont-
wikkelingen aan de orde.

Oprichting meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft 1 juli in-
gestemd met de oprichting van een re-
gionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling (AM-
HK). De regio Amsterdam-Amstelland, 
waar Aalsmeer bij aangesloten is, gaat 
deze voor 1 januari 2015 oprichten. Het 
doel hiervan is om alle bestaande ad-
vies-, meld- en steunpunten onder één 
dak te brengen. Met één telefoonnum-

mer en één adres. Deskundige mede-
werkers bieden daar dag en nacht in-
formatie, advies of acute bijstand. De 
directeur van de GGD richt het AMHK 
in goed overleg op met de nu bestaan-
de meld- en adviespunten. De hui-
dige meld- en adviespunten hebben 
veel kennis en ervaring. Daarom wordt 
het personeel voor het nieuwe AMHK  
daar zoveel mogelijk geworven. De ad-
vies- en meldpunten van SHGA, Vi-

ta, BlijfGroep, GGD en Jeugdbescher-
ming Regio Amsterdam worden alle-
maal opgenomen in het AMHK. Naast 
mensen aan de telefoon zal het AM-
HK op 1 januari ook over een interven-
tieteam beschikken dat zeven dagen 
per week dag en nacht paraat is. Het is 
de bedoeling dat in 2015 en 2016 ook 
overige expert- en onderzoekteams 
bij het AMHK onder dak komen. De 
betrokken regiogemeenten zijn Am-
sterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Die-
men, Over-Amstel en Uithoorn. Er is 
een nieuwe website met alle informa-
tie over de AMHK in oprichting: www.
amhkamsterdamamstelland.nl.

Nog enkele plaatsen beschikbaar
Zomerondernemers gezocht en 
gevonden voor uniek project
 Aalsmeer - ‘Start in de zomerva-
kantie je eigen onderneming met 
begeleiding, verzekering en een 
startkapitaal!’. Dat is de zomerbood-
schap aan scholieren en studenten 
uit Amstelland. Inmiddels hebben 

zich 26 deelnemers gemeld. Zij krij-
gen vier tot zes weken de gelegen-
heid kennis te maken met het on-
dernemerschap. In de eerste week 
is er een driedaagse training. Dat 
zal op 8, 9 en 10 juli zijn in het ge-

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg en Jan Driessen, Directeur Rabo-
bank Regio Schiphol, ondersteunen het initiatief Zomerondernemer.

meentehuis van Aalsmeer. Daarna 
gaan ze zelf aan de slag. Regelma-
tig komen ze bij elkaar, bijvoorbeeld 
voor een workshop met spraakma-
kende ondernemers. Aan het einde 
van de periode presenteren de jon-
ge ondernemers hun bedrijf op een 
feestelijke slotbijeenkomst die ge-
pland staat op 20 augustus. Deel-
name aan Zomer Ondernemer is 
gratis, je hebt alleen wel een goed 
idee en een grote dosis enthousias-
me nodig. 

Als deelnemer mag je overigens 
‘gewoon’ op vakantie, als je maar 
minimaal vier weken aan het pro-
ject deelneemt. Interesse? Nog drie 
tot vier scholieren en studenten van 
15 tot 23 jaar kunnen zich aanmel-
den voor deelname via www.zo-
merondernemer.nl  Na aanmelding 
volgt er een selectiegesprek. Het 
project start op dinsdag 8 juli met 
een driedaagse training. Vervolgens 
is er elke donderdag of vrijdagmid-
dag een terugkombijeenkomst. De 
terugkomst is gecombineerd met 
een bedrijfsbezoek en een presen-
tatie door de eigenaar. Het pro-
ject wordt op woensdag 20 augus-
tus feestelijk afgesloten tijdens een 
kick out. Meer informatie is te krij-
gen bij bernhardschellenberger@
hotmail.com.

Verslaggever Ron met wijkagent Erik van den Brun op de Poel.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Ron van vrijdagavondcafé 
met wijkagent de Poel op!
Aalsmeer - Deze vrijdag 4 juli is 
de op één na laatste uitzending 
van het reguliere Vrijdagavondcafé 
op Radio Aalsmeer voor de zomer-
stop. Tijdens de zomerperiode zal 
er een Zomercafé zijn met zomer-
tips en zomerhits. Maar morgen dus 

nog een gewone aflevering van Vrij-
dagavondcafé met Ron en Lisette. 
En het wordt weer leuk en bijzon-
der, want afgelopen weekend is Ron 
als reporter meegegaan met politie-
agent Erik van den Brun op de poli-
tieboot. Tips van Erik op en over de 

Westeinder en wat hij meemaakt 
hoor je rond 21.30 uur. Maar er is 
meer tussen de heerlijke muziek uit 
de jaren tachtig en negentig en de 
hits van nu in. Want ook Westein-
der Culinair komt naar de studio om 
een laatste update te geven over dit 
culinaire festijn dat zaterdag plaats-
vindt op het Surfeiland aan de Ku-
delstaartseweg. 
De winnaar van het passe-partout 
voor Feestweek Aalsmeer was vori-
ge week Justin. Ook hij komt mor-
gen naar de studio voor een ge-
sprekje en om zijn prijs in ont-
vangst te nemen. En de UIT-Agen-
da voor de jongeren door Marjolein 
hoor je weer voorbij komen, zodat je 
weet wat er allemaal te doen is in 
Aalsmeer en Kudelstaart.
 
Win bioscoopkaartjes 
En natuurlijk een Twitterhit en hoe 
kan het ook anders? Dat is de-
ze week jouw favoriete Voetbalhit. 
Geef jouw keuze door via Twitter: @
Vrij_avondcafé of via de Facebook-
pagina van Vrijdagavondcafé of een 
mail naar studio@radioaalsmeer.nl. 
En wie weet ben jij de winnaar van 
twee bioscoopkaartjes voor een film 
naar keuze in Crown Cinema. Luis-
ter je mee vrijdagavond van 21.00 
tot 23.00 uur via Radio Aalsmeer?

Scheuren in woning en kade na 
reconstructie Van Cleeffkade
Aalsmeer - Begin 2014 heeft de 
gemeente een aansprakelijkheid-
stelling ontvangen van een bewoner 
aan de Van Cleeffkade over scheu-
ren in de woning. 
Het betreft een woonhuis langs het 

in 2011 gereconstrueerde deel van 
de Van Cleeffkade. Ook is schade 
geconstateerd aan de nieuwe kade-
constructie en zijn er verzakkingen 
in de rijbaan. Tijdens de werkzaam-
heden hebben elf bewoners meldin-

gen gedaan bij de gemeente over 
trillingsoverlast. De gemeente heeft 
een extern adviesbureau opdracht 
gegeven een en ander te onderzoe-
ken. Duidelijk zal moeten worden 
wat de oorzaak is en welke maat-
regelen noodzakelijk zijn om verde-
re schade te voorkomen. Voor dit uit 
te voeren onderzoek is 10.000 euro 
als aanvullend risico in de Lenteno-
ta 2014 opgenomen. 
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Ontdek ook de LuisterBieb 
Aalsmeer - Veel mensen hebben 
de afgelopen weken het gemak en 
plezier van de LuisterBieb ontdekt. 
Vooral het aangrijpende verhaal van 
Isa Hoes ‘Toen ik je zag’ was popu-
lair, voorgelezen door Isa zelf. De 
top 3 downloads zijn de luisterboe-
ken van Isa Hoes, Saskia Noort en 
Jan Brokken. De LuisterBieb is er 
voor iedereen, het is gratis en mak-
kelijk. Je luistert naar boeken waar 
en wanneer je maar wilt: in de trein, 
auto, tijdens het sporten, strijken, 
tuinieren, in bed of op het strand. 
De LuisterBieb is gratis en offline te 

gebruiken voor leden en niet-leden. 
Het aantal mensen dat de app ge-
download heeft op hun smartpho-
ne of tablet is van 60.000 gestegen 
naar bijna 90.000. Onder het motto 
‘Luisteren voor je lijst’ kan de app 
ook een stimulans zijn voor scholie-
ren om boeken voor hun literatuur-
lijst te beluisteren, bijvoorbeeld in 
de bus of op de fiets op weg naar 
school. Daarvoor zijn speciaal titels 
ingekocht. Daarnaast is deze app 
zeer geschikt voor mensen met een 
visuele beperking of dyslexie. Luis-
teraars zijn enthousiast over de col-

Afsluiting zangseizoen Vivace
Aalsmeer - Vrouwenkoor Vivace 
heeft op dinsdag 24 juni op zomerse 
wijze het zangseizoen afgesloten met 
een koffieconcert in het Dorpshuis 
te Kudelstaart. Wat is het toch heer-
lijk om op te treden voor een bom-
volle zaal. Vanaf 09.30 uur stroomden 
liefst 120 bezoekers binnen, die kon-
den luisteren naar een romantisch en 
vrolijk concert. Na de tune van Vivace 
heette voorzitter Marijke Brussaard 
iedereen welkom om vervolgens de 
microfoon te geven aan de ladyspea-
ker van het koor, Irene van Gelder. 
Zij praatte op haar eigen humorvolle 
manier de liedjes aan elkaar en kreeg 
daarbij de lachers op haar hand. Na 
The rose, Chor der Brautjungfern, 

Surrey with the fringe on top, An-
nie’s song, Gruss, Va pensiero en Tiri-
tomba was het tijd voor koffie. Omdat 
ook het weer meewerkte, kon de kof-
fie mee naar buiten. Na een gezellige 
en geanimeerde pauze betraden de 
dames van het koor het podium voor 
het tweede gedeelte, dat bestond uit: 
Das klinget so herrlich, Think on me, 
Tshiribim, Sentimental journey, Suli-
ko en Sterke vrouwen. Zowel voor als 
na de pauze werd een geweldig in-
termezzo verzorgd door Oksana Pol-
man met haar virtuoze pianospel. Het 
koor werd, zoals altijd, gedirigeerd 
door de enthousiaste Irma Hogen-
boom-Zethof. Met haar deskundi-
ge leiding weet zij Vivace altijd te in-

spireren. Hierna nam de voorzitter de 
gelegenheid om Irma en Oksana te 
bedanken en ook de andere repeti-
tor van het koor, Maarten Noordam.
Nu was het echt tijd voor de toegift: 
Kleine donk’re Maria. Vrolijk zwaai-
end met gekleurde linten nam het 
koor afscheid van het enthousiaste 
publiek. Veel gehoord: Volgend jaar 
weer?  Wilt u er dan bij zijn en mee-
zingen? Dat kan elke dinsdag van 
09.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis 
te Kudelstaart. Aalsmeers Vrouwen-
koor Vivace begint weer op dinsdag 
2 september. Dan gaat er flink geoe-
fend worden voor optredens in De 
Rustende Jager te Nieuw-Vennep op 
28 september, tijdens de ouderen-
dag in Aalsmeer op 22 november en 
in Bornholm te Hoofddorp op 16 de-
cember.

Kunstproject van De Kunstploeg
Het Veldboeket: Doe mee!
Aalsmeer - De bloem behoort ook 
vandaag nog bij een van de meest 
gegeven cadeaus in Nederland. 
Ook in het nieuwe kunstproject van 
De Kunstploeg , Het Veldboeket, 
gaat het om het geven van bloemen 
of beter gezegd één bloem en wel in 
de vorm van één klein schilderij van 
20 bij 20 centimeter. Deelnemers 
krijgen de vraag om één bloem voor 
iemand te  schilderen.  Rode draad 
is die ene bloem voor die ene bij-
zondere persoon. Natuurlijk zorgt 
De Kunstploeg voor een doekje, 
voor verf, voor penselen en voor be-
geleiding van die mensen die nog 
nooit een bloem hebben geschil-
derd.  Het Veldboeket is het vervolg 
op het succesvolle project De Ge-
breide Boomgaard van 2013! Bij het 
schilderij met daarop die ene bloem 
schrijft elke deelnemer in drie vier 
korte zinnen, dat mag in de vorm 
van een gedicht,  waarom juist die 
ene speciale persoon die ene speci-
ale bloem verdient.  
Dat kan een herinnering zijn, een 
compliment, een bedankje, verdriet, 
blijheid, verbazing maar vooral wat 
die persoon doet of heeft gedaan. 
Het kunstwerk Het Veldboeket be-
staat uiteindelijk uit al die kleine 
bloemschilderijtjes samen in het 
gras rond de bomen in de boom-
gaard, een bloemlezing, boekje of 
posters Parels van Aalsmeer en een 
moment aan het slot van de Kuns-
troute in september waarop deel-

Mega line-up op komende 
Vogelvrij Festival Uithoorn
Amstelhoek - Volgende week zater-
dag 12 juli is de vijfde editie van het 
Vogelvrij Festival! Het Fort bij Uithoorn 
te Amstelhoek zal weer worden om-
getoverd worden tot een heus festi-
valterrein. Zoals je van Vogelvrij Festi-
val mag verwachten, staat er ook deze 
editie een line-up klaar om je vingers 
bij af te likken! Speciaal voor de vijfde 
editie wordt er dit jaar extra groot uit-
gepakt. Het gaat van links naar rechts, 
van dansen tot stampen, op en neer 
en nog een keer! De dubbel dikke li-
ne-up heeft dit jaar een hoog feestge-
halte, dat is waar Vogelvrij voor staat: 
los gaan!  In de middag maken Tho-
mas van Ginkel, LeonV en Niks is Tof 
Soundsystem hun opwachting. Zij zul-
len het publiek opwarmen met lekke-
re zomerse beats. Om 18.00 uur komt 
de eerste mega headliner: Don Dia-
blo! Hij maakt tijdens zijn optredens 
een mix tussen electro, dubstep, disco 
en hiphop. Mitchell Niemeyer neemt 
het stokje van hem over en draait tot 
half negen. Hierna is het tijd voor drie 
uur non-stop gekkigheid met FeestDJ 
Ruud, The Partysquad en The Darkra-
ver vs. Outsiders! Dat wordt een bon-

te verzameling aan opblaasbeesten, 
crowdsurfs, sitdowns, salto’s en polo-
naises. Ze laten je van het leven genie-
ten en glimlachen van begin tot eind! 
Vanaf half 12 wordt doorgeschakeld 
naar festivalmuziek om helemaal los 
op te gaan. Kill The Buzz en Sick In-
dividuals draaien ‘de Hardwell sound’. 
Sick Individuals is het snelst opkomen-
de duo ter wereld en zal Vogelvrij Fes-
tival 2014 met een dikke set tot 02.00 
uur afsluiten. Tickets zijn vanaf 19 eu-
ro verkrijgbaar via www.vogelvrij-festi-
val.nl, de Facebook pagina en Primera. 
Nergens zie je bovenstaande arties-
ten zo goedkoop deze zomer. Zorg er-
voor dat je er snel bij bent, want eerde-
re staffels waren zeer snel uitverkocht. 
De organisatie verwacht dat alle tic-
kets de deur uitvliegen. De vliegtijd 12 
juli is van 2 tot 2,  hiermee is Vogelvrij 
Festival het enige festival in Nederland 
wat tot twee uur ’s nachts duurt! Het 
festival is per auto (gratis parkeren), 
fiets en openbaar vervoer goed te be-
reiken. Na afloop rijden er pendelbus-
sen richting Uithoorn Busstation en De 
Ronde Venen. Check de website voor 
het laatste nieuws en alle festivalinfo. 

Gezellige sfeer op bandjesavond
Aalsmeer - 36: Aalsmeer - De jaar-
lijkse bandjesavond in het centrum 
stond afgelopen zaterdag 28 juni op 
het programma en dit buitenevene-
ment met veel livemuziek is meer 
dan prima verlopen. Het weer was 
goed, niet te koud en gelukkig geen 
regen, en de sfeer was heel gezel-
lig. Er hebben zich nauwelijks onge-
regeldheden voorgedaan. Vanaf een 
uur of tien werd het steeds drukker 
in de straten en rond het nachtelij-
ke uur was het op de vier locaties 
goed vol. Een aaneenschakeling van 

bekenden ontmoeten, was de band-
jesavond voor velen. “Hoe is het?” 
en “Jou heb ik een tijd niet gezien!”, 
is veel gezegd. 

Er is bijgepraat, vast ook nieuwe 
vrienden gemaakt en natuurlijk ge-
noten van en gedanst op de muziek 
van de bands en dj’s. In de Zijd-
straat maakte de Dutch Dance De-
tective hun opwachting met dj Nista 
en Saxojoe, in de Dorpsstraat trak-
teerde Bad Habit op bekende co-
vers en dj Kees Markman op swin-

gende hits, in de Weteringstraat was 
het podium achtereenvolgens voor 
B-Loose en Valium en in de Markt-
straat klonk jazz en funk van Njam-
bi. Bandjesavond werd georgani-
seerd door het ondernemersfonds 
Meer Aalsmeer in samenwerking 
met de horecagelegenheden de 
Praam, hotel Aalsmeer, Joppe en De 
Oude Veiling. Bedankt namens alle 
bezoekers, het was heel gezellig!

Foto’s: www.kicksfotos.nl en 
Jacqueline Kristelijn

nemers hun eigen bloemschilde-
rij  ‘plukken’ en daadwerkelijk ge-
ven aan de persoon voor wie zij dit 
hebben gemaakt. 

Meld je op tijd aan 
Onder het motto ‘Meedoen is de 
kunst’ gaat De Kunstploeg dat Veld-
boeket maken, samen met  inwo-
ners van Aalsmeer. Jong en oud, 
grootmoeder en kleinkind, buur-
vrouw en vriendin, mannen en zo-
nen, vrije schilders en blije schilders 
iedereen kan mee doen!  
Het is heel simpel, deelnemers  krij-
gen na aanmelding tegen een echt 
kleine vergoeding een schilderspak-
ketje bij het atelier van De Kunst-
ploeg aan de Uiterweg 185. Dat is 
de start. Het project is mede moge-
lijk gemaakt door de Rabobank en 
de gemeente én geeft daadwerke-
lijk invulling aan de aloude slogan, 
‘Zeg het met bloemen’. Aanmelden 
kan via DeKunstploeg@xs4all.nl of 
bel 0297-343663.

Flora huldigt jubilarissen
Aalsmeer - Zondag 29 juni werd ter 
afsluiting van het seizoen een voor-
speelmiddag met aansluitend een 
gezellige barbecue gehouden bij mu-
ziekvereniging Flora. Veel leden, jong 
en oud lieten als solist of als groep-
je van zich horen. Tijdens deze mid-
dag werden de jubilarissen gehul-
digd. Jessica Tuinhout is 25 jaar lid 
van de vereniging, Loes van Leeuwen 
maakt al 50 jaar deel uit van Flora en 

Wim Buis speelt zelfs al 60 jaar bij 
de muziekvereniging. De jubilarissen 
ontvingen uit handen van de voorzit-
ter een oorkonde, een speldje en een 
mooie bos bloemen. Dick-Jan Veer-
beek werd eveneens in het zonnetje 
gezet. Dick-Jan is 20 jaar dirigent en 
docent van muziekvereniging Flora. 
Hij ontving een mooi beeldje met in-
scriptie als aandenken. 

Bewoners en Femke aan 
de slag voor Land_plaats
Kudelstaart - Na het grote succes 
van het Rietlanden terras afgelopen 
zaterdag midden in de  Kudelstaart-
se wijk De Rietlanden is het tijd om 
echt aan de slag te gaan! Samen 
met de bewoners gaat kunstenaar 
Femke Kempkes over tot uitvoer van 
land_plaats. Maanden hebben ze 
er naar toegewerkt; ideeën uitge-
wisseld tijdens het eerste Rietlan-
den terras, inspratie opgedaan tij-
dens de expeditie, ontwerpen ge-
maakt en nu vanaf maandag 7 ju-
li gaat er gebouwd worden. Te be-
ginnen met het aanbrengen van de 
mozaiek op de betonnen elementen 
bij de speeltuin. Er wordt ter plek-
ke gewerkt, dus op lokatie midden 
in de wijk. Iedere dag van 13.00 tot 
17.00 is Femke met de mozaieken 
bezig. Jong en oud mag komen hel-
pen. Tijdens deze werkzaamheden 
wordt er ook begonnen met het ma-
ken van de funderingen, zowel voor 

de betonnen elementen als voor de 
stalen bankjes. De rugleuningen 
van de stalen bankjes worden let-
terlijk gevormd door tekeningen van 
bloemen en planten die de kinderen 
uit de wijk hebben gemaakt. De-
ze worden uitgesneden in 10 milli-
meter dik corten staal en vormen zo 
niet alleen een prachtig kunstwerk 
van en voor de wijk maar zijn tege-
lijkertijd plekjes om even uit te rus-
ten, te genieten van de ondergaan-
de zon of om een gesprekje met el-
kaar te hebben. Dat is de bedoeling 
van land_plaats; een plek om te on-
moeten, te verpozen en te verblij-
ven. Land_plaats is een communi-
ty art project van kunstenaar Fem-
ke Kempkes in opdracht van de ge-
meente Aalsmeer. Kijk voor meer in-
formatie op faceboek Rietlanden-
post of neem contact op met Femke 
via post@femkekempkes.nl of 06-
26154104.

lectie, die op dit moment zo’n 275 
titels bevat waaronder veel best-
sellers van bekende auteurs. Naast 
volwassenen kunnen jongeren van 
verschillende leeftijden volop plezier 
beleven aan deze app. 
De app is heel eenvoudig in ge-
bruik. Je downloadt eenmalig het 
gewenste luisterboek. Voor het luis-
teren is geen internetverbinding no-
dig. Het gedownloade boek wordt 
opgeslagen op je smartphone of ta-
blet. Je start het verhaal en de rest 
volgt vanzelf. Heb je de app nog niet 
in je bezit? Downloaden is gratis en 
kan via de App Store of via Goog-
le Play. Kijk voor meer informatie op 
www.luisterbieb.bibliotheek.nl.

De overhandiging van de helft van de opbrengst van de Santa Run van de Ro-
taryclub aan Stichting Hoogvliegers.

Rondvlucht met Hoogvliegers
Aalsmeer - Op zaterdag 28 ju-
ni heeft de Rotaryclub Aalsmeer, 
Mijdrecht en Uithoorn een bedrag 
van 4.250 euro (de helft van de op-
brengst van de Santa Run) overhan-
digd aan de stichting Hoogvliegers 
op Schiphol-Oost. Stichting Hoog-
vliegers zet al vele jaren in om ern-
stig zieke kinderen en kinderen met 

een beperking een onvergetelijke 
dag te bezorgen. 
Liefst 124 kinderen mochten afgelo-
pen zaterdag samen met de piloten 
een rondvlucht maken vanaf Schip-
hol-Oost. Een onvergetelijk avon-
tuur dankzij de inzet van de Hoog-
vliegers en de 200 aanwezige vrij-
willigers.

Feestelijke start aanleg 
van het Ringdijkpark
Aalsmeerderbrug - Gisteren, woens-
dag 2 juli, is de start gevierd van de 
aanleg van het Ringdijkpark met de 
bewoners van de Aalsmeerderdijk 
in Aalsmeerderbrug en de bedrijven 
op Schiphol Logistics Park. Het park 
vormt een groene bufferzone tussen 
de huizen aan de Aalsmeerderdijk 
en de bedrijfspanden op het logistie-
ke park. Het Ringdijkpark is een be-
langrijk onderdeel van de groene rand 
rond het bedrijventerrein Schiphol Lo-
gistics Park. De basis van het ontwerp 
wordt gevormd door de wensen die 
in een aantal overleggen zijn neer-
gelegd door de aanwonenden van dit 
buurtpark. Het uiteindelijke ontwerp 
is van de hand van Delva Landscape 
Architects uit Amsterdam en uitge-
werkt door MUG Ingenieursbureau. 
Aannemer J. Den Breejen uit Hoofd-
dorp brengt de plannen tot uitvoering 
en verwacht dat het park in het voor-
jaar 2015 voor het publiek toeganke-
lijk zal zijn. Opdrachtgever is Schip-
hol Logistics Park C.V. In het ontwerp 

is onder andere een geluidswand ge-
integreerd. Deze vormt samen met de 
aanleg van ophogingen en glooiingen 
een afschermende werking naar het 
bedrijventerrein. Naast uiteraard veel 
bomen, gras en bloemenweides is er 
ook ruimte voor speelplekken, zoals 
een trapveldje. Bewust is afgezien van 
losse speelelementen, maar wordt ge-
bruik gemaakt van natuurlijke elemen-
ten voor het creëren van zit-, klauter 
en klimplekken. Door diverse looppa-
den worden diverse wandelroutes mo-
gelijk gemaakt. De start van de aan-
leg van het Ringdijkpark is woensdag 
2 juli met de omwonenden officieel 
gevierd met een openingshandeling 
door de Haarlemmermeerse wethou-
der Tom Horn en de kinderen van de 
Aalsmeerderdijk, en een aansluiten-
de barbecue. Op het buurtfeest waren 
ook diverse kinderactiviteiten aanwe-
zig waarmee benadrukt werd dat het 
Ringdijkpark een recreatieruimte biedt 
voor de huidige en toekomstige gene-
raties.
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Postduiven Vereniging de Telegraaf
John van Duren wint vlucht 
vanuit het Franse Roye

Politiek, fotografie en licht 
en geluid op Radio Aalsmeer

Aalsmeer -  Zaterdag stond de 
voorlaatste Midfond (midden af-
stand) vlucht op het programma 
voor de duiven van PV de Telegraaf 
en dat werd geen gemakkelijke. Het 
was de bedoeling dat de duiven 
vanuit het Franse Meaux zouden 
vliegen, maar door het te verwach-
ten slechte weer rond Parijs werd 
besloten naar het dichterbij gelegen 
Roye te gaan. 

De duiven kregen toch nog onver-
wachts met slecht weer in Noord 
Frankrijk en Zuid België te maken, 
waarbij het soms met bakken naar 
beneden kwam. Veel duiven heb-
ben hierdoor een nachtje buiten 
moeten doorbrengen, maar zon-
dag waren de meesten weer thuis. 
De duiven werden om 13.30 uur ge-
lost, en de snelste duif landde pas 
om 20.14.38 uur bij John van Duren 
in Amstelveen op het hok. De 299 
maakte 790,566 meter per minuut, 
en zo’n trage vlucht is op zo’n kor-
te vlucht nog niet veel nooit meege-
maakt. Met dit resultaat werd  John 
11e in het rayon waar 1226 duiven 
in concours waren, en 34e in de Af-
deling Noord Holland met 6005 dui-
ven in concours. Comb. van Ackooy 
uit Hoofddorp werd 2e en Piet v.d. 
Meijden uit Aalsmeerderbrug 3e. De 
uitslag is als volgt: Roye 170 duiven 
en 10 deelnemers.
1. J.H. van Duren Amstelveen - 2. 
Comb. van Ackooy Hoofddorp - 3. 

P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug - 
4. Th. v.d. Wie Aalsmeer - 5. Comb. 
v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer 
- 6. E. Wiersma Amstelveen - 7. C. 
van Vliet Kudelstaart - 8. Gerard & 
Lies v.d. Bergen Kudelstaart - 9. J.A. 
van Dijk Aalsmeer - 10. D. Baars Ku-
delstaart.

Zaterdag is er een Nationale Dag-
fond vlucht vanuit het Franse Cha-
teauroux met een gemiddelde af-
stand van 645 kilometer.

Aalsmeer - Ondanks de naderen-
de vakantie is er komende week ook 
weer veel te beleven tijdens de uit-
zendingen van Radio Aalsmeer, de 
lokale omroep voor Aalsmeer en 
Kudelstaart. Komende zaterdag 5 
juli om 12.00 uur zal Aalsmeerse 
Belangen (AB) het lokale politieke 
nieuws met de luisteraars doorne-
men in Aalsmeer Actueel. In ‘Door 
de Mangel’ op maandag 7 juli is Ri-
chard van den Broek te gast in de 
bekende talkshow. 

Hem zal de hemd van het lijf worden 
gevraagd, onder andere over zijn ei-
gen bedrijf Licht en Geluid Ser-
vice. ‘Door de Mangel’ wordt iedere 
maandag tussen 19.00 en 20.00 uur 
door zus en broer Mylène en Elbert 
Huijts gepresenteerd. Deze 44e uit-
zending is de laatste live uitzending 
voor de zomer.  De vier uitzendingen 
daarna zullen herhalingen zijn van 

eerdere programma’s. Op 11 augus-
tus zal de draad van de live-uitzen-
dingen weer opgepakt worden. Er 
kunnen live vragen gesteld worden 
aan de gast via het telefoonnummer 
0297-325858, via e-mail: studio@ra-
dioaalsmeer.nl of via Twitter: #Door-
deMangel. In het wekelijkse mu-
ziekprogramma ‘De Top 10 van…’ is 
deze week Esther Sparnaaij die haar 
tien favoriete nummers mag laten 
horen.  De 37 jarige Kudelstaartse is 
bestuurslid van Jeugdbelangen Ku-
delstaart, maar daarnaast ook foto-
grafe. ‘De Top 10 van...’ begint om 
20.00 uur. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren op 105.9 FM en de kabel 
op 99.0 FM en via de livestream op 
internet: www.radioaalsmeer.nl. Uit-
zending gemist? Elk programma is 
terug te luisteren via de website van 
de lokale omroep.  Het bezoekadres 
van de studio is Van Cleeffkade 15 
in de Crown Business Studio’s.

School’s out for Jan van Veen!
Aalsmeer - Na veertig jaar direc-
teur te zijn geweest van diverse 
openbare basisscholen in Aalsmeer 
en Kudelstaart neemt Jan van Veen 
afscheid en gaat met verdiend pen-
sioen. “Wel met pijn in het hart, want 
het onderwijs is mijn leven hoor”, 
zegt hij. “Ik zal mijn collega’s gaan 
missen, maar ook mijn dagelijkse 
rondje door de school en natuur-
lijk de kinderen. Oké, van een zwart 
gat zal geen sprake zijn, want ik heb 
gelukkig genoeg bezigheden, zo-
als mijn zeilboot, wandelen met de 
hond in het park of langs de Poel. 
Ik tennis graag, houd van tuinieren 
en klussen, ga graag naar musea, 
dus nee 
ik zal me zeker niet gaan vervelen. 
Het zal alleen anders worden. Best 
wel wennen.” Over hoe het begon 
en hoe het verlopen is vertelt direc-
teur van Veen het volgende: “Vijf-
enveertig jaar geleden was ik as-
sistent accountant, maar dat bleek 
mijn wereld niet te zijn. Een vriend 
van mij zat destijds op de kweek-

school (tegenwoordig de Pabo) en 
ik mocht wel eens mee naar feestjes 
en partijen aldaar. Aangezien ik wel 
iets van een toneelspeler in mij heb, 
dacht ik ‘ik ga ook naar die school’, 
want voor de klas staan en verhalen 
vertellen is net zo iets. Dus werd het 
de opleiding voor onderwijzers. Als 
het woordje musical aan de orde is 
begin ik ook altijd te glimmen. 

Dat is zo gebleven. We doen om het 
jaar tevens een voorstelling met al-
le leerkrachten voor de kinderen.” 
Jan is veertig jaar directeur en heeft 
daarvan twintig jaar voor de klas 
gestaan. Hij komt oorspronkelijk 
uit Amsterdam en heeft in de buurt 
gezocht naar scholen. Het werd 
Aalsmeer in 1974. In de Hornmeer 
werd een nieuwe school gebouwd 
en daar heeft hij vier jaar gezeten. 
Vervolgens is hij OBS Kudelstaart 
gestart. Eerst tegenover het winkel-
centrum en vanaf 2009 in de Zon-
nedauwlaan. “Steeds nieuwe ge-
bouwen. En dit laatste gebouw heb-
ben we helemaal met eigen inbreng 
laten bouwen. Heel uniek.” 
Verschillen toen en nu
Op de vraag wat de grote verschil-
len zijn tussen toen en nu komt 
vooral naar voren dat de leermetho-
des ingrijpend veranderd zijn. De 
niveauverschillen van de kinderen 
vergt meer van de leerkrachten en 
er komt erg veel administratie aan te 
pas. “Er wordt naar mijn mening ook 
te veel getoetst tegenwoordig. Het is 
natuurlijk prima om het niveau van 
kinderen te toetsen, maar de afre-
kening die daarop volgt door de 
schoolinspectie, waarbij de school 
letterlijk wordt afgerekend, vind 
ik echt een minpunt.” Er zijn in de 
loop der jaren gelukkig vooral posi-
tieve dingen te melden. Zo heeft di-
recteur van Veen een leuke anekdo-
te over een leerling. “Ik ben natuur-
lijk Amsterdammer en er was eens 
een jongetje in mijn klas, ik spreek 
over begin jaren zeventig, die recht-
streeks uit de hoofdstad kwam, echt 
zo’n Amsterdams joch. Hij had ge-

lijk mijn hart gestolen. Maar wat er 
gebeurde; Je had toen van die ta-
feltjes met zo’n vakje eronder waar-
in de boekjes en schoolspullen net-
jes in opgeborgen moesten worden. 
Ik controleerde dat dan op vrijdag-
middag en had de regel dat, als dit 
scheef lag, ik het tafeltje onderste-
boven kiepte en dat het dan door de 
leerling opgeruimd diende te wor-
den. Nou dat was dus het geval bij 
dat Amsterdammertje. Het was één 
ravage bij hem, dus kiepte ik heel ri-
goureus de boel op de grond en zei 
hem ‘dat ruim je zo even op’. Je wil 
niet weten wat er gebeurt: Hij stapt 
op, loopt naar mijn bureau, veegt al 
mijn spullen op de grond en zegt op 
z’n plat Amsterdams; ‘dat doen we 
dan ff samen’. Het was echt: Am-
sterdam 1-1. Geweldig! Ik heb er 
vreselijk om gelachen.”
 
Receptie 
Afgelopen vrijdag was een fantas-
tische dag voor Jan van Veen: “Ik 
moest alle klassen langs en kreeg 
in iedere klas een kwartier de tijd 

Directeur Jan van Veen bij een ge-
deelte van zijn uitgebreide Beatles-
collectie.

Druk op de afscheidsreceptie van Jan van Veen. De nu oud-directeur van OBS 
Kudelstaart mocht vele cadeaus in ontvangst nemen. Onder andere een hele 
grote ballon met ook een kaart van formaat!

om een opdracht uit te voeren die 
de kinderen zelf bedacht hadden. 
Bij de ene klas moest ik laten zien 
of ik nog kon voetballen, bij een an-
der kreeg ik de kans om een teken-
opdracht uit te leggen waar ik eer-
der dit jaar niet aan toegekomen 
was, weer een andere klas gaf me 
de opdracht om een kwartier lang 
iets in het Amsterdams te vertellen. 
Ik heb nog galgje gespeeld. Kortom, 
het was ontzettend leuk. Ik heb er 
zoveel plezier aan beleefd. Aan het 
einde van de morgen mocht ik bui-
ten op de tafeltennistafel staan en 
werd ik ook nog bezongen door al 
mijn leerlingen. Dat was even slik-
ken hoor. De receptie die van vier 
tot zes uur plaatsvond stond voor-
al in het teken van handjes schud-
den. Wat was het druk. Heel indruk-
wekkend allemaal”, aldus de lich-
telijk geëmotioneerde meester van 
Veen. Nu wordt het dus tijd voor een 
nieuwe directeur. Margriet van der 
Zalm is aangesteld. Jan besluit met 
de woorden: “Mijn adjunct directeur 
Karin Penne is de aangewezen per-
soon om haar wegwijs te maken.” 
Het directeursstokje wordt met een 
goed gevoel overgedragen. 
Door Miranda Gommans

Wethouders beoordelen presentaties 
op Wellantcollege Westplas

Eerste prijs voor Antoniusschool
Ruim 200 kinderen 
‘Bouwen een Bootje’

Aalsmeer - Op Wellantcollege 
Westplas mavo Aalsmeer, volgen 
alle leerlingen in klas 1 en 2 naast 
vakken als Nederlands, Engels en 
wiskunde ook een flink aantal uren 
per week projectonderwijs. In dit 
vak staat het aanleren van vaardig-
heden als plannen, samenwerken 
en presenteren centraal. In de af-
gelopen week sloten alle leerlingen 
uit de tweede klas de eerste twee 
schooljaren projectonderwijs af met 
een presentatie, de ‘Grande Finale’ 
genaamd. In de dagen voorafgaand 
aan de presentaties, liep menig 
tweedeklasser op de Westplas mavo 
zenuwachtig door de school. Reden 
hiervoor waren de naderende pre-
sentaties, die niet, zoals gebruike-
lijk bij projectonderwijs, voor de he-
le klas, of de leraar gedaan moesten 
worden, maar voor een speciaal pa-
nel moesten worden gehouden. Een 
groot aantal bekende en minder be-
kende Aalsmeerders had in de afge-
lopen weken aan de projectcoördi-
natoren van de Westplas te kennen 
gegeven graag een aantal presenta-
ties bij te willen wonen en zodoende 
hield elke leerling een presentatie 
voor een panel van vier of vijf men-
sen. Extra spannend voor de leerlin-
gen was het dat de vrijwilligers van 
buiten de school niet zomaar ‘on-
bekenden’ waren, maar dat bijvoor-
beeld wethouders Gertjan van der 
Hoeven en Jop Kluis aanwezig wa-
ren. Verder waren verschillende an-
dere gemeenteraadsleden van CDA 

en Aalsmeerse Belangen van de 
partij en waren ook mensen uit het 
Aalsmeerse bedrijfsleven aanwe-
zig om presentaties te beoordelen.  
Uiteraard droegen de spanning en 
de wetenschap dat er een behoor-
lijke delegatie zat te wachten op 
een presentatie bij aan een uitste-
kende voorbereiding van elke leer-
ling. De opdracht voor de leerlingen 
was dat gepresenteerd zou gaan 
worden wat er in twee jaar project-
onderwijs geleerd was en waar bij-
voorbeeld met heel veel plezier naar 
terug werd gekeken. Menig maal 
werd genoemd dat het plannen een 
lastig obstakel was, maar dat deze 
vaardigheid gelukkig sterk verbe-
terd is in deze twee jaar. Ook kon-
den de leerlingen gelijk laten zien 
wat ze op het gebied van presente-
ren geleerd hadden en met name de 
aanwezige politici in de panels, die 
toch met een behoorlijke regelmaat 
in het openbaar dienen te spreken, 
konden de leerlingen voorzien van 
prima tips, om het presenteren nog 
beter onder de knie te krijgen.

In het komende schooljaar zullen de 
huidige tweedeklassers hun opge-
dane ervaringen gaan gebruiken in 
klas 3 en weer later op hun vervolg-
opleiding en zullen de aankomen-
de tweedeklassers beginnen aan 
een nieuw schooljaar projectonder-
wijs, met als afsluiting die spannen-
de, maar ontzettend leuke ‘Grande 
Finale’. 

Aalsmeer - Vrijdag 27 juni was het 
een drukste van jewelste op het sur-
feiland in de tent van de Westein-
derWaterWeek. Ruim 200 leerlingen 
van groep 7 van de Antoniusschool, 
De Brug, De Graankorrel, De Weg-
wijzer en De Hoeksteen deden mee 
aan ‘Bouw een Bootje’. Het evene-
ment waarvoor alle scholen zich in 
konden schrijven werd alweer voor 
de derde keer georganiseerd. Om-
dat erg veel kinderen zich had-
den aangemeld was het program-
ma in drie onderdelen gesplitst. Eén 
groep basisschoolleerlingen begon 
met ‘Bouw een Bootje’ en kreeg in 
teams de opdracht om een praam 
van drie meter te maken. De twee-
de groep ging eerst zeilen bij de 
zeilschool Aalsmeer en de laatste 
groep begon met een rondleiding in 
het fort Kudelstaart. Om het bouwen 
van de praam overzichtelijk te ma-
ken had ook dit jaar Koninklijke De 

Vries Aalsmeer bouwpakketten van 
multiplex beschikbaar gesteld. Als 
ervaren timmermannen en -vrou-
wen gingen de leerlingen, uiteraard 
onder deskundige begeleiding, aan 
de slag. Wethouder Jop Kluis: “Het 
is geweldig om te zien hoe enthou-
siast en gedreven de leerlingen zijn 
om de minipraam te bouwen. 

Ze krijgen ook gelijk ervaring met 
het ambachtswerk en techniek en 
zien hoe leuk dit kan zijn!” Aan het 
begin van de middag kwam ieder-
een weer bij elkaar voor een heerlij-
ke picknick op het Surfeiland. Rond 
15.00 uur de was de prijsuitreiking. 
De Antoniusschool sleepte de eer-
ste prijs in de wacht voor mooiste 
praam. De prijs was een rondleiding 
bij de Koninklijke De Vries Aalsmeer 
en daarnaast mochten zij hun eigen 
bootje meenemen. De boot krijgt 
een mooi plekje in de school.

Een panel met onder andere Richard Buskermolen van het CDA geeft feed-
back na een presentatie. 

80 Deelnemers aan Culinarie vaartocht 
Proefvaren geweldig succes
Aalsmeer - Voor het derde ach-
tereenvolgende jaar heeft Lions-
club Aalsmeer Ophelia het evene-
ment Proefvaren georganiseerd. Za-
terdag 28 juni hebben 380 deelne-
mers in 57 open boten deelgeno-
men aan een tocht door het Wes-
tend en over de kleine Poel waar op 
zes locaties culinaire hapjes werden 
geserveerd. De start was om twee 
uur op het Starteiland, waar onder 
het genot van een glaasje prosecco 
werd genoten van het gerechtje ver-
zorgd door Brasserie Oevers. 
Na de inschrijving waaierde de bo-
ten uit om via hun eigen route de 
overige restaurants aan te doen, die 
zich ieder op een eigen eiland pre-
senteerden, zijnde Welkom Thuis, 
De Jonge Heertjes en Oh! in samen-
werking met Bawykow. Bij Water-
sportvereniging Nieuwe Meer kon 
het gerechtje worden genoten op 
het terras van het clubhuis. Het eve-
nement werd afgesloten bij In de 
Zotte Wilg waar het dessert werd 
geserveerd en de deelnemers ook 

hun prijzen van de krasloterij kon-
den ophalen. Er waren meer dan 50 
prijzen te vergeven met dank aan de 
Aalsmeerse middenstand die weer 
enthousiast leuke giften beschik-
baar stelden. 

KanjerKetting
Deze derde editie van Proefvaren 
was weer een groot succes, het 
weer werkte mee en het was een 
gezellig samenzijn.  De opbrengst 
van het evenement was 10.000 eu-
ro. Het bedrag gaat naar het goede 
doel dat de Lionsclub Aalsmeer Op-
helia dit jaar ondersteunt: De Kan-
jerKetting. De KanjerKetting is een 
initiatief van de Vereniging Ouders, 
Kinderen en Kanker. Voor meer in-
formatie: www.kanjerketting.nl. Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia bedankt 
alle sponsors, de inzet van de deel-
nemende restaurants  en alle deel-
nemers aan Proefvaren die de-
ze prachtige dag met dit prachti-
ge restultaat mogelijk hebben ge-
maakt. 

Geen toestemming UWV 
ontslag zorgmedewerkers

Aalsmeer - Vrijdag is bekend ge-
worden dat het UWV op dit mo-
ment geen toestemming verleend 
tot ontslag van de medewerkers 
van onder andere Verpleeghuis 
Rozenholm te Aalsmeer, Het Ho-
ge Heem Uithoorn en Bornholm 
Hoofddorp. 

 Het UWV gaat de zaak vooralsnog 
onderzoeken, door het stellen van 
vragen aan het management van 
de Amstelring. In verpleeghuis Ro-

zenholm betrof het een groot aan-
tal teamassistentes die per 1 sep-
tember 2014 vervangen zouden 
worden door zorgmedewerkers ni-
veau 3. Of de team-assistentes na 
bestudering van de stukken als-
nog ontslagen gaan worden is niet 
duidelijk. De locatiemanager van 
Rozenholm Aalsmeer heeft deze 
informatie afgelopen maandag 30 
juni verstrekt tijdens een bijeen-
komst van de zorgmedewerkers in 
verpleeghuis Rozenholm.
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Nautische fi etstocht, havensdag en culinaire markt

Happen en trappen langs 
de Poel zaterdag
Aalsmeer - Een nieuw initiatief tij-
dens de Havensdag op zaterdag 5 
juli is het Rondje Poel, een nautische 
fi etstocht rond de Westeinderplas-
sen met vier opstaplocaties en culi-
naire stops op jachthavens, die ook 
per boot bereikbaar zijn. De Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promo-
tie organiseert in samenwerking met 
de Uithoornse Wieler Trainingsclub 
(UWTC) het ‘Rondje Poel’ in combi-
natie met de Havensdag 2014. Het 
Rondje Poel is een gezellig aange-
klede fi etstocht in nautische termen 
als stuurboord en bakboord langs 
het grootste binnenmeer van Neder-
land. Liefhebbers van natuur, sport 
en ontspanning ervaren tijdens het 
fi etsen wat de Westeinderplassen 
allemaal te bieden hebben. De route 
wordt speciaal op de Havensdag van 
zaterdag 5 juli uitgezet en is een-
voudig te fi etsen voor jong en oud. 
De toertocht is leuk voor groepjes 

vrienden of vriendinnen of voor ge-
zinnen met kinderen maar ook indi-
viduele fi etsers ondervinden plezier 
bij het fi etsen langs het water en op 
de ontmoetingsplekken bij de jacht-
havens die op deze dag geopend 
zijn voor publiek. De fi etsers kun-
nen kiezen uit twee afstanden. De 
kortste afstand van het Rondje Poel 
is 25 kilometer en voert vrijwel ge-
heel langs de plassen en de lange-
re afstand van 45 kilometer, Rondje 
Poel & (Aals)meer, maakt een extra 
lus langs de Tolhuissluis en gaat in 
de Haarlemmermeer via de 130 me-
ter lange fi etsbrug over de A4. Bei-
de routes zijn met pijlen uitgezet zo-
dat fi etsers alle gelegenheid hebben 
om te genieten van de omgeving, 
zonder te verdwalen. Op de mees-
te jachthavens is horeca met een 
speciaal arrangement voor deelne-
mers aan de fi etstocht. Van koffi e tot 
Aalsmeers Poelbitter en van paling 

tot Aalsmeerse turfjes. Natuurlijk 
is er ook gedacht aan aankomen-
de fi etstalentjes. Voor hen zijn bij de 
jachthavens genoeg speelplekken 
waar zij even van de fi ets af kunnen. 
Vanaf het Praamplein in het centrum 
is het mogelijk om een kleine rond-
vaart over de plassen te maken. De 
afvaarten zijn zaterdag om 13.30 en 
om 16.00 uur.

Westeinder culinair
Alle deelnemers kunnen hun vol-
le stempelkaart inleveren en ma-
ken hiermee kans op prachtige prij-
zen, die ter beschikking worden ge-
steld door de deelnemende onder-
nemers. Na de fi nish is het moge-
lijk om te drinken op de goede af-
loop en nog even na te praten op het 
terras. Op een aantal locaties kan na 
de fi etstocht genoten worden van 
livemuziek en optredens. Het Surfei-
land wordt zaterdag vanaf 16.00 uur 
sfeervol omgetoverd tot een grote 
culinaire markt om een breed pu-
bliek kennis te laten maken met wat 
Aalsmeer en omgeving te bieden 
heeft op culinair gebied. De kosten 
voor deelname bedragen 2 euro voor 
volwassenen en 1 euro voor kinde-
ren. Vertrektijd tussen 10.00 en 12.00 
uur. Inschrijven kan aan de start bij 
de opstapplaatsen. Opstapplaat-
sen zijn : Zeilschool Aalsmeer aan 
de Kudelstaartseweg 64, The Beach 
aan de Oosteinderweg 247, Jachtha-
ven Stenhuis aan de Uiterweg 417A 
en Kempers Watersport aan de He-
renweg 100 in Leimuiden.

Havensdag
Een viertal jachthavens, The Beach 
en Zeilschool Aalsmeer doen zater-
dag mee aan de Havensdag en pre-

senteren elk verschillende activitei-
ten. Bij jachthaven de Oude Werf 
aan de Uiterweg 123 kan kennis ge-
maakt worden met de kunsthaven, 
mogen kinderen een bootje kleien 
en hiermee is een prijs te winnen, is 
het tevens open arken dag en geeft 
smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren om 15.00 uur een optreden. Even 
verderop, bij jachthavenbedrijf Piet 
Huis aan de Uiterweg 134, wordt 
een nautische tweedehands beurs 
georganiseerd, evenals er boot oc-
casions aangeboden worden. Ver-
der kan aan de hand van dia’s de 
toekomstwens voor de Uiterweg en 
de Westeinderplassen bekeken wor-
den en de pizzaboot meert deze dag 
bij de jachthaven aan. Jachthaven 
Stenhuis en Recreatiepark Aalsmeer 
trakteren aan de Uiterweg 417a op 
diverse kinderspelen, onder andere 
waterballen en springkussen, en de 
jeugd mag komen knutselen. Verder 
geven de organiserende bedrijven 
graag informatie over de huur van 
polyvalken, verzekeringen en water-
werken. 

Tevens worden nautische cadeaus 
te koop aangeboden. Bij Gasvulsta-
tion Zethof aan de Kudelstaartse-
weg 117 geeft een imker deze dag 
uitleg over bijen en bijenkasten, kan 
honing gekocht worden en is er een 
uitgebreide barbecuedemonstratie. 
Bij Zeilschool Aalsmeer aan de Ku-
delstaartseweg 64 liggen deze dag 
van 11.00 tot 16.00 uur optimisten 
en kielboten klaar om een rondje te 
varen onder begeleiding van een in-
structeur. Ook worden rondleidin-
gen over het terrein gegeven en 
kan bij de horeca genoten worden 
van een hapje en een drankje. The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a 
geeft deze dag enkele tours door 
haar monumentale pand met ter af-
sluiting een fi lm in de eigen veiling-
zaal. En: Watersportvereniging Nieu-
we Meer trakteert zaterdag in haar 
onderkomen aan de Stommeerweg 
2 op jazzmuziek van Michael Vare-
kamp om 16.00 uur en vanaf 20.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.westeinderhavendagen.nl.

Culinair genieten met 
entertainment en voetbal
Aalsmeer - Na het succes van af-
gelopen zondag is het Neder-
lands elftal door naar de kwart fi -
nale van het WK voetbal. Vanwe-
ge deze geweldige prestatie wor-
den aanstaande zaterdag 5 juli twee 
grote schermen neergezet bij het 
Westeinder Culinair op het Surf-
eiland aan de Kudelstaartseweg. 
Om 22.00 uur kunnen alle voetbal-
fans live de wedstrijd Nederland te-
gen Costa Rica bekijken. De gehele 
middag en avond kunnen er allerlei 
gerechtjes geproefd worden van to-
prestaurants uit Aalsmeer en de re-
gio. De gerechtjes worden betaald 
met ‘Westeinder Culinair muntjes’, 

welke te koop zijn bij de ingang van 
het evenement. Naast de voetbal en 
de heerlijke gerechtjes is er ook en-
tertainment. Zanger Robert Leroy 
komt optreden en DJ Jowi & friend 
en DJ Alexander Kipuw trakteren ‘s 
middags en in de avond op muziek. 
Deelnemende restaurants zijn: 8cht, 
Aan de Poel, Amstelfort, Def & Stef’s 
kitchen, Ledo IJs, LetzQ (BBQ10), Le 
Virage, Lute, Panoma, Vina Laguna 
en het Westeinder Paviljoen. Lekker 
eten, drinken en genieten van live 
muziek en voetbal tijdens een mooi 
evenement aan het water van de 
Westeinderplassen. Westeinder Cu-
linair begint om 16.00 uur.

Concert in Dorpskerk van 
Katwijker Mannenkwartet
Aalsmeer - Op vrijdag 4 juli zingt 
het Katwijker Mannenkwartet in de 
fraaie Dorpskerk aan de Kanaal-
straat 12. Het viertal brengt een ge-
varieerd repertoire in een afwisse-
lend programma. Het kwartet, dat 
dit jaar is opgericht door pianist en 
organist Hugo van der Meij, bestaat 
uit vier getalenteerde zangers. Zij 
zingen onder zijn leiding psalmen, 
geestelijke liederen, klassiek en 

spirituals. In het programma is ook 
ruimte voor instrumentale solo’s en 
samenzang. Het concert begint vrij-
dag om 20.30 uur, de kerk is vanaf 
20.00 uur open. De entree bedraagt 
10 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 
de helft. Kaarten zijn voorafgaande 
aan het concert in de kerk verkrijg-
baar. Verdere info: www.hugovan-
dermeij.nl en www.zingenenzo.com.

Schilderen met Marjolein voor 
ouderen in inloopcentrum 
Aalsmeer - Dinsdag 8 juli is er, zo-
als elke even week op dinsdag, een 
schilderworkshop onder begelei-
ding van Marjolein van der Knaap. 
Bij Marjolein zit het schilderen in 
de genen. Aan moeders kant zijn er 
vier generaties schilders. Marjolein 
is echter vier jaar geleden pas be-
gonnen met naschilderen. In t fort 
in Uithoorn heeft ze schilderlessen 
gevolgd en is ze kubistisch gaan 
schilderen, in vlakken, driehoeken 
en blokken. Marjolein maakt muur-
schilderingen bij mensen thuis en 
heeft de kamer van haar zoon in 
Starwars-stijl geschilderd, de doch-
ter van Marjolein tekent ook veel. 
De workshop leiden voor ouderen 
bij het inloopcentrum vind ze erg 
leuk. Het enthousiasme van mensen 
ziet ze terug bij de deelnemers en 
het is fi jn dat er steeds meer men-
sen zich aansluiten bij de club. Het 
inloopcentrum is elke dinsdag en 
donderdag geopend voor oude-
ren die graag eens onder de men-

sen zijn en op zoek zijn naar een be-
zigheid. Deelname is heel vrijblij-
vend, men kan gewoon binnen ko-
men lopen. Het schilderen stimu-
leert de hersenen en draagt bij aan 
het samen plezier te beleven aan 
creativiteit. Ervaring met schilderen 
is niet nodig. Vanaf 10.00 uur staat 
de koffi e klaar bij het inloopcentrum 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat 
12. Voor materiaalkosten wordt 2,50 
euro per persoon gerekend. Het in-
loopcentrum zet ook in op bewe-
gen met activiteiten als totaal vitaal 
op donderdagochtend en wande-
len op de dinsdag- en donderdag-
middag. Voor informatie over de ac-
tiviteiten bij het inloopcentrum kan 
contact opgenomen worden met 
het ontmoeting/inloopcentrum via 
06 22468574 en vragen naar Sas-
kia Zwaan of Ellen Millenaar. Het 
ontmoetingscentrum in onderdeel 
van zorgcentrum Aelsmeer en me-
de mogelijk gemaakt door subsidie 
vanuit de gemeente.

Optreden Denk aan de Buren 
tijdens de Westeinder Waterweek
Aalsmeer - Het enige echte 
Aalsmeerse smartlappenkoor Denk 
aan de Buren mag met de West-
einder Waterweek natuurlijk niet 
ontbreken. Op zaterdag 5 juli van-
af 15.00 uur verzorgt dit koor een 
optreden bij jachthaven De Ou-
de Werf aan de Uiterweg 123-127. 
Denk aan de Buren is op elf novem-
ber 1999 opricht, ooit begonnen met 
een twintigtal enthousiast smartlap-
penliefhebbers en inmiddels uitge-
groeid tot een enthousiast koor van 
circa vijftig leden. Haar specialiteit is 

smartlappen, maar het koor maakt 
regelmatig uitstapjes naar vrolij-
ker Nederlands repertoire. Speciaal 
voor de Westeinder Waterweek is er 
een meer nautisch programma ge-
maakt met liedjes als ‘Meisje, ik ben 
een zeeman’ en ‘Als de klok van Ar-
nemuiden’, maar ook ander Neder-
landstalige nummers gaan de revue 
passeren. Denk aan de Buren staat 
onder leiding van Frans Koers en het 
koor wordt muzikaal begeleidt door 
pianist Ally Maarse en de accordeo-
nisten Louise Prins en Cor Trommel.

97% Leerlingen geslaagd op 
Wellantcollege de Groenstrook
Aalsmeer - 24: Aalsmeer – Woensdag 
25 juni was het groot feest op Wellant-
college de Groenstrook. Maar liefst 99 
leerlingen ontvingen hun vmbo-diplo-
ma, hetgeen betekent dat 97% van de 
leerlingen is geslaagd. In een rijkver-
sierde en overvolle aula vond het offi -
ciële gedeelte plaats en ontvingen de 
dolblije leerlingen hun welverdiende 
diploma. Op woensdag 25 juni stond 
de school volledig op zijn kop. De hele 
dag was het personeel van de school 
drukdoende het gebouw te versieren. 
‘s Avonds was de school het toneel 
van feestende leerlingen met hun ou-
ders en andere genodigden. In totaal 
ontvingen 24 leerlingen een diploma 
voor de Gemengde Leerweg. Er wa-
ren zelfs 10 leerlingen die in een ex-
tra vak examen deden en een diploma 
voor de Theoretische Leerweg ontvin-
gen. Voor de Kader- en Beroepsge-

richte leerweg werden er 58 diploma’s 
uitgereikt, precies verdeeld over beide 
leerwegen. Tenslotte ontvingen 7 leer-
lingen hun BB-LWT diploma. Na het 
offi ciële gedeelte werd het nog heel 
gezellig in de warme aula en sprak ie-
dereen van een geslaagde avond. Vol-
gend schooljaar start de Groenstrook 
met weer een groot eerste leerjaar. Op 
maandag 18 augustus zal de school 
de deuren weer openen voor de leer-
lingen, waaronder dus zo’n 170 nieu-
we brugklassers. Wellantcollege de 
Groenstrook Aalsmeer verzorgt vmbo 
onderwijs op basisberoepsgericht, ka-
derberoepsgericht en gemengde leer-
weg niveau (met en zonder Lwoo). Te-
vens zijn er een drietal themaklassen: 
de paardenklas, de Tec-klas (tech-
niek) en de kookklas. De school is ge-
vestigd aan de Jac. P. Thijsselaan 18. 

Gierzwaluwexcursie door dorp 
Aalsmeer - Op donderdagavond 
10 juli organiseert de Natuurgroep 
Aalsmeer een gierzwaluwexcursie in 
het. Iedereen die hierbij aanwezig wil 
zijn is harte uitgenodigd. De excur-
sie start om 20.15 uur in kamer 020 
in het gemeentehuis. In het gemeen-
tehuis krijgen de deelnemers eerst 
een inleiding over de leefwijze van 
de gierzwaluw, daarna start de ex-
cursie door het dorp. Vergeet voor-

al niet een verrekijker mee te nemen! 
Wethouder Jop Kluis: “Het is belang-
rijk om te investeren in de natuur, 
maar ook in een netwerk van men-
sen die graag bezig zijn met en in de 
natuur. De Natuurgroep Aalsmeer is 
vorig jaar enthousiast van start ge-
gaan en versterkt het natuurnetwerk 
in Aalsmeer. Ik roep ook alle mensen, 
met een interesse in de Aalsmeerse 
natuur, op zich hierbij aan te sluiten.” 

Voor deze excursie kunnen geïnte-
resseerden zich aanmelden per e-
mail: natuurgroepaalsmeer@gmail.
com. 

Groen Doen!
De Gemeente Aalsmeer investeert 
in samenwerking met Landschap 
Noord-Holland in een lokale werk-
groep van vrijwilligers die het leuk 
vinden om in en met de natuur be-
zig te zijn en om natuurgegevens te 
verzamelen. Dit is mogelijk gemaakt 
door het aanbod van Landschap 

Noord-Holland om de beschikba-
re gelden vanuit de subsidieregeling 
Groen Doen van het ministerie van 
Economische zaken in Aalsmeer in 
te zetten.

Aalsmeer - Lees in deze rubriek wat u allemaal kunt doen en nuttigen 
in Zorgcentrum Aelsmeer of in Wijkpunt Voor Elkaar in Nobelhof te Ku-
delstaart. Ook bent u welkom in het Inloopcentrum van het Ontmoe-
tingscentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 

Wijkpunt voor Elkaer
Nobelhof 1, Kudelstaart is geopend van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Van 12.00-14.00 uur kunt u van een warme maal-
tijd of lunch gebruik maken. Wilt u van de warme maaltijd gebruik ma-
ken, graag minimaal één dag van te voren reserveren. Iedere woensdag-
avond is het restaurant geopend van 17.30 tot 19.30 uur. Op deze avond 
wordt een feestelijk menu geserveerd. 

Menu van woensdagavond 9 juli:
- Helderde Champignonsoep met stokbrood en kruidenboter. 
- Rijk gevulde Hongaarse Goulash.
- Doperwten en worteltjes. 
- Aardappelpuree met verse tuinkruiden.
- Frisse komkommersalade.
- Tropische fruit cocktail met slagroom.
Kosten 8,50 euro per persoon. 
Informatie en/of reserveren via 0297-820979. 
Activiteiten in voor Elkaer: Dinsdagmiddag handwerken en woensdag-
middag spelletjes met onder andere klaverjassen en rummikub. Beide 
middagen zijn van 14.30 tot 16.30 uur. U bent van harte welkom!

Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat vanaf 10.00 uur de koffi e voor u klaar in het restaurant. 
Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag terecht van 12.00 tot 
13.00 uur. Avondrestaurant is op dinsdag en donderdag open om 17.30 
uur. Reserveren via 0297-326050. Vrijdag 4 juli is er weeksluiting met ds. 
Schrage in de grote zaal om 16.00 uur.

Ontmoetingscentrum Irene 
Gevestigd in de Kanaalstraat, is onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer.
Dinsdag 8 juli inloop koffi e/ thee om 10.45 uur. ‘Zo doe je dat...’, schilde-
ren met Marjolein. Om 14.00 uur een buurtwandeling en vanaf 14.30 uur 
‘Musica’ met verjaardagsmuziek. Donderdag 10 juli inloop koffi e/ thee 
om 10.45 uur. ‘Warming-up en ballenbak’. Om 14.00 uur een buurtwan-
deling en om 14.30 uur Breinzaken, ‘Bikkelen en bijenwas’.
Op beide dagen kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van de lunch.

Trailerhelling Stommeerweg 
dicht voor privé gebruik!
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 15 ju-
li sluit de gemeente de trailerhel-
ling aan de Stommeerweg af voor 
privé gebruik. Hier zullen vele boot-
bezitters behoorlijk van balen, maar 
zo stelt de gemeente: “De helling 
is destijds gemaakt voor de brand-
weer. De hulpdiensten moeten hier 
snel hun materieel te water kunnen 
laten. 
Offi cieel mochten hier geen dag-
recreanten gebruik van maken. Dit 
gebeurde wel regelmatig met ge-
vaarlijke situaties en een opslag 
van trailers langs de Zwarteweg 
tot gevolg. Om onveilige situaties 

te voorkomen wordt de trailerhel-
ling afgesloten met een paal. Ook 
wordt bij de helling een bord ge-
plaatst met informatie.” Er zijn ui-
teraard wel alternatieven. “Wie toch 
zijn of haar boot te water wil laten 
in Aalsmeer, kan dit doen op andere 
plaatsen. Op de website van Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promotie 
www.aalsmeerwesteinder.nl, (klik 
op het icoon trailerhelling), is te vin-
den waar boten op een veilige ma-
nier te water gelaten kunnen wor-
den en waarbij auto’s met trailer ge-
parkeerd kunnen worden”, besluit 
de gemeente.
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Navigatie uit 
auto gestolen

Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 25 op donderdag 26 juni is in-
gebroken in een in de Julianalaan 
geparkeerde Renault Clio. Uit de au-
to is het navigatiesysteem gestolen.

Ramen op kier, 
diefstal uit auto
Aalsmeer - Op zaterdag 28 juni 
om tien voor half drie in de mid-
dag is uit een in de Willem Alexan-
derstraat geparkeerde auto een 
tas gestolen. De eigenaresse van 
de wagen had het portierraam 
op een kiertje open laten staan. 
In de tas zat haar rijbewijs, even-
als bankpassen, mobiele telefoon, 
portemonnee, tankpas en make-
up spulletjes. In de nacht van za-
terdag 28 op zondag 29 juni is ook 
gebruik gemaakt van een auto-
raam dat een stukje open stond 
aan de passagierskant. Gestolen 
zijn het rijbewijs en kentekenbe-
wijs en een bankpas. De Ford Es-
cort stond geparkeerd op het ter-
rein achter de Dreef.

Wielrenner breekt 
heup na val

Kudelstaart - Op donderdag 
26 juni om half een in de mid-
dag heeft een eenzijdig onge-
val plaatsgevonden op de Ku-
delstaartseweg. Een wielrenner 
was door onbekende oorzaak ten 
val gekomen. De 72 jarige man uit 
Kudelstaart werd met een bloe-
dend hoofd aangetroffen door 
agenten. Ook had hij schaafwon-
den aan zijn armen en benen. De 
Kudelstaarter is naar het zieken-
huis vervoerd. Naast een behoor-
lijke hoofdwond heeft hij ook een 
gebroken sleutelbeen opgelopen 
en een gebroken heup.

Vrouw gewond 
in woning

Aalsmeer - Op dinsdag 24 juni 
om half twaalf in de ochtend heeft 
de Thuizorg de hulp van de hulp-
diensten ingeroepen omdat zij een 
woning in de Parklaan niet kon 
betreden. Via de brievenbus had 
zij contact gehad met de bewoon-
ster, die bleek onwel geworden te 
zijn en was op de grond gevallen. 
Via het raam is de voordeur door 
agenten open gemaakt. De 74 ja-
rige bewoonster is per ambulan-
ce naar het VU ziekenhuis ver-
voerd. Thuiszorg zorgt zolang voor 
de woning.

Politie weer de 
Westeinder op!

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
24, woensdag 25 en zondag 29 ju-
ni heeft de politie met de eigen 
boot weer controles gehouden 
op de Westeinderplassen. Er zijn 
weer diverse overtredingen ge-
constateerd en enkele bekeurin-
gen uitgeschreven. Te snel varen 
is nog altijd de meest voorkomen-
de overtreding. Let op de snelheid, 
ook de komende weken gaat de 
politie regelmatig het water op!

Grijze auto weg 
na inbraak

Kudelstaart - Om twee uur in 
de nacht van zaterdag 28 op zon-
dag 29 juni is ingebroken in het 
kinderdagverblijf in de Spilstraat. 
Om binnen te komen hebben de 
inbrekers een raam geforceerd. 
Er zijn diverse kamers en kasten 
doorzocht. Via een nooddeur zijn 
de dieven ook een andere ruimte 
binnen gegaan. Ook hier is in ka-
mers en kasten gekeken, waaron-
der de medicijnkast. Een beheer-
der is na het afgaan van het alarm 
direct gaan kijken. Hij heeft twee 
mannen zien weg lopen en ver-
trekken in een grijze auto. Moge-
lijk zijn er getuigen? Zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Fietsen gestolen
Aalsmeer -In de ochtend van 
woensdag 25 juni is uit de Turf-
stekerstraat een fiets gestolen. De 
Sparta Shadow is grijs van kleur 
en registratienummer eindigt op 
532. Op zaterdag 28 juni is tus-
sen een en half vier in de middag 
ook een fiets weggenomen uit de 
Haydnstraat. De mountainbike is 
van het merk Track 6000 Disc, is 
grijs van kleur en het registratie-
nummer eindigt op 23B.

Jukbeen na val 
gebroken

Aalsmeer - Even voor vijf uur in 
de ochtend van zondag 29 juni is 
aan het begin van de Aalsmeerder-
weg een scooterrijder ten val ge-
komen. De 29 jarige bestuurder uit 
Aalsmeer raakte hierbij gewond. 
De bijrijder heeft de politie en de 
ambulancedienst gealarmeerd. 
De scooterrijder is per ambulance 
naar het VU ziekenhuis vervoerd. 
Hij heeft een gebroken jukbeen en 
mogelijk meerdere fracturen. Er is 
bloed afgenomen, omdat een ster-
ke alcohollucht geroken werd. 

Hoge boete 
drankrijder

Aalsmeer - Op vrijdag 27 juni om 
half tien in de avond is een 60 jarige 
bestuurder uit Amstelveen door de 
politie tot stoppen gemaand in de La-
kenblekerstraat. Het vermoeden be-
stond dat de man zijn auto bestuur-
der onder invloed van alcohol. De 
Amstelvener bleek inderdaad te diep 
in het glaasje gekeken te hebben. In 
het politiebureau stokte het adem-
analyseapparaat bij 485 Ugl. De 60 
jarige heeft een rijverbod gekregen 
van 5 uur en een boete van 600 euro. 
Deze heeft hij direct moeten betalen. 

Drankrijder 
naar rechter

Kudelstaart - Om kwart over 
twaalf in de nacht van zaterdag 
28 op zondag 29 juni zag de po-
litie een auto slingerend over de 
Kudelstaartseweg rijden. De be-
stuurder werd tot stoppen ge-
maand. De 50 jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats bleek 
inderdaad teveel alcohol gedron-
ken te hebben. In het politiebu-
reau stokte het ademanalyseap-
paraat bij 515 Ugl. Omdat de man 
de boete niet kon betalen, heeft 
hij een dagvaarding gekregen en 
moet zich melden bij de politie-
rechter in Amsterdam. 
 

Man slaat jochie
Aalsmeer - Op woensdag 25 juni 
om vier in de middag is een 10 ja-
rig jongetje geslagen door een 39 
jarige man uit Aalsmeer. De jongen 
was in de Rozenstraat aan het voet-
ballen met vriendjes. De man had 
schijnbaar last van de spelende kin-
deren. Hij was al een keer naar bui-
ten gekomen en had “Rot op, an-
ders pak ik jullie” geroepen. De jon-
gens hadden de man nog nooit eer-
der gezien. Toen het groepje zich 
niets van deze bedreiging aantrok 
en bleef voetballen, kwam de man 
weer naar buiten en gaf de 10 ja-
rige een klap. Daarna liep hij weer 
weg. De jongens zijn weggegaan 
en ouders hebben vlak daarna aan-
gifte gedaan. Door agenten van het 
wijkteam is de 39 jarige later in zijn 
woning aangehouden. Hij moet zich 
verantwoorden bij de rechter. 

Goed verloop bandjesavond
Aalsmeer - De bandjesavond afgelo-
pen zaterdag 28 juni in het centrum is 
volgens de politie prima verlopen. Er 
hebben zich geen schermutselingen 
voorgedaan. Wel moesten agenten 
rond half negen in de avond assisten-
tie verlenen op het Raadhuisplein waar 
een 14 jarige jongedame uit Aalsmeer 
onwel was geworden en ze maar bleef 
vallen. De 14 jarige bleek alcohol ge-
dronken te hebben. Ze is voor controle 
naar het Spaarne ziekenhuis gebracht. 
Ook moest een beveiliger rond tien 

uur in de avond optreden bij een hore-
capunt op de hoek in de Punterstraat. 
Een redelijk beschonken man bleef op 
de bar slaan, want hij wilde bier. De 33 
jarige man uit Aalsmeer kreeg echter 
geen drankje meer. De man werd boos 
en ging de beveiliger te lijf. De 33 jari-
ge bleek toch zwaar onder invloed van 
alcohol. Hij is aangehouden en mocht 
ontnuchteren in de politiecel. De vol-
gende dag is hij ‘s middags heen ge-
zonden. De beveiliger heeft aangifte 
van mishandeling gedaan. 

Woning snel gesloopt na 
gevaar van instorting
Aalsmeer - Op 17 juni om half ne-
gen in de avond is de hulp ingeroe-
pen van de politie, brandweer en 
de gemeente bij een bedrijfspand 
met bovenwoning aan de Oostein-
derweg 339 dat gesloopt werd. Tij-
dens de werkzaamheden was een 
gevaarlijke situatie ontstaan. Door 
omwonenden was melding gemaakt 
van mogelijk instorten van een bui-
tenmuur. Deze was als gevolg van 
de sloopwerkzaamheden dusdanig 
verzwakt dat deze met spoed ver-
wijderd diende te worden. De muur 
dreigde om te vallen op aangren-

zende bebouwing. Met een tele-
krant heeft het sloopbedrijf eerst de 
buitenmuur van de bovenverdieping 
verwijderd en vervolgens het dak. 
Rond middernacht was alle bebou-
wing weggehaald en het gevaar van 
instorten of omvallen geweken. Aan 
de naastgelegen bebouwing leek 
geen schade te zijn ontstaan. De 
volgende dag is de gemeente nog-
maals gaan kijken en bij daglicht is 
inderdaad ook geen schade aan de 
berging waargenomen. 
Foto: Ronald van Doorn 

Bankje op auto neergezet
Aalsmeer - Na de wedstrijd Ne-
derland tegen Mexico zondagavond 
heeft een groepje deze vreugde op 
een beste vreemde manier gevierd. 
Tussen drie en zes uur in de och-
tend van maandag 30 juni is op een 
tegen de Hoge Dijk, op eigen ter-
rein, geparkeerde auto een bank-
je gezet. Het bankje was meege-
nomen bij een buurman, ongeveer 
dertig meter verder op de Oostein-

derweg. De eigenaar van de Opel 
Astra baalt behoorlijk. “Jaren heb ik 
een oude auto gereden, nu heb ik 
net iets knaps en zitten er krassen 
op.” Op de Hoge Dijk zijn overigens 
deze nacht meerdere, kleine ver-
nielingen gepleegd. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij kunnen zich melden bij 
de politie via 0900-8844. Er is aan-
gifte gedaan wegens het beschadi-
gen van de Opel.

VVD voor lagere lokale lasten
Aalsmeer - Op 19 juni heeft VVD 
Aalsmeer een motie ingediend die 
het college oproept om de lokale 
lasten voor haar inwoners te verla-
gen. Concreet betekent dit dat de 
lokale lasten voor huishoudens, in 
twee jaar tijd, met honderd euro zul-
len dalen. Bij het behandelen van de 
lentenota 2014 in de gemeenteraad 
bleek dat Aalsmeer een gemeente is 
met een hoge lokale lastendruk. Van 
de in totaal 403 gemeenten blijkt dat 
er 375 gemeenten een lagere loka-
le lastendruk hebben dan Aalsmeer. 
Dit betekent dat er slechts 25 ge-
meenten zijn die nog meer heffen 
dan Aalsmeer. Fractievoorzitter Ro-
bert van Rijn reageerde als volgt: 
“Het is in het belang van de inwo-
ners van Aalsmeer en van de lokale 
economie dat de lokale lastendruk 
omlaag gaat. Op het moment be-
taalt de inwoner van Aalsmeer bij-
voorbeeld 230% meer dan een in-
woner in Amsterdam.” Van Rijn vindt 
dat het college zich moet inspan-
nen dat de gemiddelde lokale las-
tendruk met in totaal 100 euro per 
huishouden omlaag gaat. Bij de mo-
tie heeft VVD Aalsmeer ook concre-

te voorstellen gedaan om de voor-
gestelde lastenverlaging financi-
eel rond te krijgen. VVD Aalsmeer 
hoopt dat de partijen in de raad en 
het college serieus naar het voorstel 
zullen kijken en daarbij zullen den-
ken aan het belang voor de burger 
van Aalsmeer en de lokale econo-
mie. Vandaag, donderdag 3 juli, zal 
de gemeenteraad stemmen over de-
ze motie.

Start werk aan 
Aalsmeerderbrug
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland start aanstaande maandag 
7 juli met groot onderhoud aan de 
Aalsmeerderbrug op de grens van 
de gemeenten Haarlemmermeer en 
Aalsmeer. Het verkeer op de N196 
wordt gedurende zes weken om 
en om in beide richtingen over één 
deel van de brug geleid en moet 
rekening houden met vertraging. 
Kijk voor meer informatie op www.
noord-holland.nl/haarlemmermeer.

“We hebben een prachtig leven samen”

Gré en Co Weerman zestig 
jaar een gelukkig paar!
Aalsmeer - “We hebben een prach-
tig leven samen.” Co Weerman en Gré 
Paarlberg zijn zestig jaar getrouwd. 
Op maandag 30 juni in 1954 gaven 
de twee elkaar het jawoord in het ge-
meentehuis van Hoofddorp en burge-
meester Jobke Vonk-Vedder bracht 
dit mooie moment in herinnering door 
met de kopie van hun trouwakte te ko-
men. Natuurlijk overhandigde de bur-
gemeester tijdens haar bezoek afgelo-

pen maandag ook een prachtig boe-
ket bloemen aan de bruid en was er 
een ferme handdruk voor de bruide-
gom. Gré is geboren in Badhoevedorp, 
Co is honderd procent Aalsmeerder. 
Hij is geboren op de Machineweg en 
heeft tot vier jaar terug in zijn ouderlijk 
huis gewoond. Dit kon omdat zijn ou-
ders verhuisden naar een zorgwoning 
in het Seringenpark en later naar Rust-
oord in het Centrum, nu zorgcentrum 

Aelsmeer. Op z’n twaalfde hielp hij zijn 
vader en moeder in de kruideniers-
winkel en later heeft hij samen met 
Gré de zaak overgenomen. ‘De klei-
ne winst’ was de naam van de kruide-
nierswinkel aan de Machineweg, die 
zij tot 1981 gerund hebben. Wegens 
gezondheidsredenen moest Co na 82 
jaar ‘zijn’ huis verruilen voor een ge-
lijkvloers appartement op het Polder-
meesterplein. Het heeft hun drie kin-

deren (twee dochters en een zoon) de 
nodige moeite gekost om hun ouders 
over te halen, maar nu zijn ze blij dat 
ze geluisterd hebben naar hun kinde-
ren. “We wonen hier prachtig en we 
hebben hele gezellige buurtjes”, zegt 
Gré. Dat het zestig jarig huwelijk al 
gevierd is met een groep buurtjes, be-
wijst de gezelligheid in het wooncom-
plex in Oosteinde, boven de winkels. 
Gré en Co hebben elkaar leren kennen 
via de broer van de bruid, die ook in 
Badhoevedorp woonde. Gré paste op 
de kinderen van zijn broer en het klikte 
bijna gelijk tussen de twee. Het huwe-
lijk volgde niet veel later. Het echtpaar 
is nog steeds blij met elkaar getrouwd 
te zijn. “Ik heb een schat van een man. 
Hij is niet veranderd, uniek in de liefde 
en altijd geduldig”, zegt Gré. Ook Co 
is nog duidelijk tevreden over zijn zes-
tig jaar geleden gemaakte keuze. Op 
de vraag van Gré (82 jaar) of hij nog 
een beetje van haar houdt, antwoordt 
de 86 jarige bruidegom: “Een vergiet 
vol en dat bedoel ik positief.” De twee 
hebben altijd samen in de winkel ge-
werkt en zijn heel zorgzaam voor el-
kaar. Een mooie uitspraak van Co: 
“Het huwelijk is niet geven en nemen, 
maar geven en geven.” Ondanks de 
gezondheidsproblemen van de brui-
degom, kijken de twee toch heel posi-
tief het leven in. “We hebben hele lie-
ve kinderen, zeven kleinkinderen, wo-
nen mooi, hebben prachtige mensen 
om ons heen en onlangs hebben we 
ons eerste achterkleinkind mogen ver-
welkomen”, zegt Gré met een lach. Dat 
Gré en Co Weerman geliefd zijn bij ve-
len, blijkt wel uit het feit dat al vele ca-
deaus, het huis staat vol bloemen, zijn 
gebracht en ongeveer tachtig felicita-
tiekaarten uitgevouwen mochten wor-
den. En tussen deze tachtig natuur-
lijk de ene speciale voor het bruids-
paar: De gelukwens van Zijne Majes-
teit de Koning. “We zijn dubbel dank-
baar voor alles”, zegt Gré tot slot en Co 
knikt beamend. Een bijzonder paar of 
zoals tegenwoordig gezegd zou wor-
den: ‘Leuk stel samen’. Ook namens 
de Nieuwe Meerbode hartelijk gefeli-
citeerd met dit huwelijksjubileum!

Door Jacqueline Kristelijn

Vliegtuig ‘blaast’ pannen weg
Aalsmeer - De bewoners waren 
afgelopen donderdagavond 26 ju-
ni gelukkig zelf niet thuis. De buren 
daarentegen zijn zich rot geschrok-
ken. Zo’n veertig dakpannen zijn 
door een vliegtuig van de woning 
aan de Aalsmeerderweg 60a afge-
blazen. Gedupeerde Wijnand Olij is 
eigenlijk best verbaasd over het ge-
beuren. “Heb ik twee maanden ge-
leden via Schiphol eindelijk de dak-
pannen vast laten leggen, gebeurt 
dit.” De schade is gelukkig beperkt 
gebleven. Dankzij een beetje maz-
zel overigens. De op het erf gepar-
keerde auto heeft een paar stukjes 
dakpan op de motorkap gekregen. 
Een meter naar voren had geheid 
flinke deuken gegeven! Inmiddels is 

de schade weer verholpen en liggen 
alle dakpannen weer vast. Bewoner 
Olij blijft er al met al vrij rustig onder. 
“Ach, het is goed gegaan en ze ko-
men het weer maken.”
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