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 Gezellige zomermarkt
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Bindingkampen
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voor het 
officiële

gemeentenieuws 
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Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

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.

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Vanaf 11 juli in verkoop: 
Nieuwbouw vanaf 
€ 189.900,- v.o.n.
W W W . PA R K K R AY E N H O F F. N L

17  E E N G E Z I N S W O N I N G E N  I N  U I T H O O R N

ZZP’ERS LET OP!
ONBEZORGD
ZZP’ER ZIJN?

ZELFSTANDIG, 
MAAR NIET ALLEEN!

ZZP | Bouw- en 
Installatiecentrum
Kramer Aalsmeer

Tevens fl ex-, kantoor- 
en werkplekken 

voor andere sectoren.

Vraag info:
Machineweg 3, 

1432 EK Aalsmeer
Tel. 0297-385280 of e-mail 

teun@treur-aalsmeer.nl

Het college van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer 
bedankt alle vrijwilligers, bestuursleden, medewerkers, 
ondernemers, verenigingen en sponsoren die het 1e Aalsmeer 
Flower Festival, Juniorpramenrace, Plaspop, Bandjesavond, 
Bruggenfestival, Open Tuinenweekend en alle evenementen van de 
WesteinderWaterWeek tot een daverend succes hebben gemaakt!

Bedankt!

Lange fi les op N196, ook vrachtverkeer!?

Gestart: Groot onderhoud 
aan Aalsmeerderbrug! 
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert tussen 7 juli en 4 ok-
tober groot onderhoud uit aan de 
Aalsmeerderbrug op de grens van 
de gemeenten Haarlemmermeer en 
Aalsmeer. Het verkeer op de N196 
wordt in beide richtingen over een 
van de twee brugdelen geleid en 
moet rekening houden met vertra-
ging. Doorgaand autoverkeer wordt 
geadviseerd over de provinciale weg 
N201 door de Waterwolftunnel te rij-
den. Terwijl de aannemer aan het 
ene deel van de brug werkt, blijft 
het andere deel van de brug be-
perkt open voor autoverkeer. Be-
stemmingsverkeer tussen Schiphol-
Rijk en Aalsmeer en vice versa kan 
van de brug gebruik maken. Het au-
toverkeer wordt met behulp van ver-
keerslichten in twee richtingen om 
en om over één brugdeel geleid. Om 
de doorstroming van het verkeer te 
waarborgen zijn alle afslagen voor 
autoverkeer vanaf de Aalsmeerder-
dijk (richting Rijsenhout) naar de 
Burgemeester Kasteleinweg en de 
Aalsmeerderbrug afgesloten. Het 
autoverkeer vanuit Rijsenhout rich-
ting Aalsmeer en vice versa moet 
omrijden via Aarbergerweg, Aals-
meerderweg, Incheonweg, Pudong-
weg en Kruisweg.

(Brom)fi etsers en voetgangers
Het rechtdoorgaand fi etsverkeer en 
voetgangers over de Burgemees-
ter Kasteleinweg/Kruisweg kunnen 
de normale route volgen. Ter plaat-
se worden verkeerslichten geplaatst 
zodat (brom)fi etsverkeer en voet-
gangers van en naar de Aalsmeer-
derdijk kunnen oversteken. De aan-
nemer schildert onder meer de on-

derkant van de brug. Dit wordt ge-
daan vanaf steigers die aan de 
openstaande klep hangen met daar-
onder, in het water, pontons. Hier-
door wordt de doorvaart iets ver-
smald. Recreatief vaarverkeer kan er 
langs varen, maar moet dat, met het 
oog op de veiligheid, wel langzamer 
doen. Alleen enkele bijzonder grote 

transporten hebben last van de ver-
smalling en kunnen in deze perio-
de niet passeren.  Kijk voor meer in-
formatie op: www.noord-holland.nl/
haarlemmermeer. Voor vragen over 
de werkzaamheden kunnen wegge-
bruikers gratis bellen naar het pro-
vinciale Servicepunt Wegen en Vaar-
wegen: 0800- 0200600.

Er staan verkeersregelaars, extra stoplichten zijn neergezet, maar er wordt niet 
aan de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart gewerkt zoals aangekondigd. Er 
zijn geen twee rijbanen beschikbaar, waardoor het verkeer van beide kanten 
kan passeren, maar slechts één strook is open en dit heeft tot nu toe tot lange 
fi les geleid op de N196. Dinsdagmiddag en woensdagochtend was de wacht-
rij met auto’s en vrachtwagens richting de brug enorm lang, tot bij het viaduct 
bij het Baanvak. Misschien toch nog eens kijken hoe de doorstroming (iets) 
beter geregeld kan worden? Het vrachtverkeer beter inlichten en (nogmaals) 
wijzen op de route over de nieuwe N201 zou overigens ook al een verlichting 
zijn. Want wat doet vrachtverkeer nog op ‘onze’ burgemeester Kasteleinweg?

Doe mee aan de zomerwedstrijd en win cadeaubon

Weer tuinen en ook dieren 
in de schijnwerpers!
Aalsmeer - Het Open Tuinen week-
end tijdens het eerste Aalsmeer Flo-
wer Festival was een prima eerste 
‘kijkje’ in diverse gevarieerde, aparte 
en speciale tuinen in de gemeente 
en omgeving. Het woord “prachtig” 

is vele malen uitgesproken en te-
recht en begrijpelijk. Kroonjuweel-
tjes maken inwoners van hun tui-
nen en dit mag best meer getoond 
worden. 
En dit kan weer in de Nieuwe Meer-

bode. De zomervakantie is gestart 
en dit betekent een afname van ac-
tiviteiten, sportwedstrijden, politieke 
perikelen en meer. Er is weer ruim-
te in de krant om inwoners de mo-
gelijkheid te geven hun tuinen(tje) 
of kleurig terras te showen aan an-
deren. 
Mail een foto van de tuin met een 
kort verhaal naar de Nieuwe Meer-
bode en maak weer kans op waar-
debonnen van Tuincentrum Het 
Oosten aan de Aalsmeerderweg. 
Dit jaar heeft de krant de ‘tuinen-
wedstrijd’ uitgebreid met een ander 
geliefd foto-item: Dieren. Leuke, lie-
ve en grappige foto’s van honden, 
katten, vogels en andere dieren mo-
gen eveneens ingestuurd worden. 
Het Oosten verkoop tot slot ook een 
uitgebreid aanbod aan dierbeno-
digdheden. 
Twee bonnen voor tuinen en twee 
bonnen voor dieren mogen uitge-
reikt worden. De tuinen- en dieren-

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

wedstrijd loopt tot eind augustus. 
Doe mee, toon uw trots en maak 
kans op een cadeaubon. De fo-
to’s, die op de voorpagina ge-

plaatst worden, dingen mee naar 
de vier te vergeven prijzen. Fo-
to’s insturen kan vanaf heden naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de 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

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

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

Rambo. 
- Cyclamenstraat: Grijs-witte kater. Hij is gecastreerd en heeft een chip.

Gevonden:
- Stommeerweg: Lapjes poes.
- Legmeerdijk: Zwart-grijs tijgerachtige kat.
- Hornweg-Machineweg: Bruin-crème konijn. 
- Aalsmeerderweg: Roodwangschildpad.
- Uiterweg: Jong, niet gecastreerd cypers katertje.

Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Peter-Harm Bos. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. H. de Jong uit 
Zeist en 18.30 uur met ds. J.G. Brie-
nen uit Hoofddorp. Gez. dienst met 
CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woordcom-
munieviering met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk eucharis-
tieviering met L. Seeboldt. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met 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. woordcommunieviering met A. 
Blonk.

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.M. 
Hogenbirk en 18.30u. met ds. J.G. 
Brienen in Lichtbaken, Rijsenhout.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst. Oppas kinde-
ren via oppas@dgaalsmeer.nl.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met mevr. A.M. 
Creemer, Kudelstaart.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met ds. G.J. Röben 
uit Heerde. Organist: Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 13 juli

Aanmelden nu mogelijk!
Reünie voor 100 jaar TVA
Aalsmeer - Dit jaar is het een 
eeuw geleden dat Turn Vereniging 
Aalsmeer (TVA) werd opgericht. Van-
uit TVA werden maar liefst zes tak-
ken van sport in het leven geroe-
pen: naast turnen waren dat hand-
bal, twirl, majorette, atletiek, badmin-
ton en basketbal. De oorsprong was 
echter de turnsport. Om de oprich-
ting te gedenken wordt op zaterdag 
27 september een reünie georgani-
seerd in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Als u lid bent geweest 
van TVA, kunt u zich aanmelden via 
infotva100jaar@gmail.com. of via het 
postadres: Einthovenstraat 18, 1433 
BS, Kudelstaart. Doe dit vóór 24 au-

gustus. U kunt er bij zijn voor 12,50 
euro en dat is inclusief een kop soep, 
broodjes, een hapje en drankje. De 
reünie duurt van 15.00 tot 21.00 uur. 
Verdere informatie: 06-22598026 of 
06-51094994. Of kijk op Facebook.

Inloop zondag voor 65+ers
Aalsmeer - Ondanks dat het va-
kantie is, wordt zondagmiddag 13 
juli weer een inloop gehouden voor 
65plussers bij de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer. Het thema van 
deze middag is Kwekerij Media-
verdi aan de Oosteinderweg, waar 
sneeuwballen en anjers geteeld 
worden. Aaltje Buis gaat vertel-
len over het reilen en zeilen van de 
kwekerij. De ‘Inloop’ is voor alle se-
nioren vanaf 65 jaar in Aalsmeer en 
omstreken die de zondagmiddag zo 
lang vinden duren. 

De middagen hebben een open ka-
rakter en veel mensen hebben in-
middels de weg naar de ‘Inloop’ ge-
vonden. De inloopmiddag start om 
15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Er 

wordt begonnen met een kopje thee 
of koffi e, er klinkt een verhaal of 
mooi gedicht. Aansluitend is er al-
le gelegenheid voor de ontmoeting 
met elkaar bij een goed gesprek of 
tijdens een van de spellen die klaar-
staan. Sjoelen, Triominos, Rummi-
kub, keezen en memory zijn inmid-
dels geliefd gebleken. De middag 
wordt doorgaans bezocht door zo’n 
20 à 25 mensen. Iedereen vanaf 65 
jaar is van harte welkom. De middag 
vindt plaats in het kerkgebouw van 
de Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. Telefoon kerkgebouw: 
0297-32652. Er wordt een vrijwilli-
ge bijdrage van 2 euro per persoon 
gevraagd. Voor inlichtingen: El-
len van Houten, ouderenpastor, 06-
14144344 of www.dgaalsmeer.nl.

Koffi e-ochtend 
in Lichtbaken
Rijsenhout - Dinsdag 15 juli zijn 
belangstellenden weer hartelijk 
welkom in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg. De gezamelijke 
kerken bieden een gezellige mor-
gen aan. De koffi e staat vanaf 10.00 
uur klaar.Kerkelijk gebonden of niet, 
iedereen kan vrijblijvend binnen lo-
pen. Rond half twaalf gaat een ieder 
weer naar huis. Verdere informatie 
bij: Klaas kersloot via 0297-323774 
of bij Gré Tuinstra via 0297-331545.

Schade aan auto 
door onbekende
Aalsmeer - Wie heeft in de nacht van 
donderdag 3 op vrijdag 4 juli een auto 
beschadigd in de Gloxiniastraat. Ver-
moedelijk is de bestuurder wat krap 
achteruit gereden en op de stilstaan-
de auto gebotst. De geparkeerde au-
to heeft fl inke schade opgelopen, aan 
de bijrijderskant zit een forse deuk. De 
gedupeerde hoopt dat de dader zich 
alsnog meldt. En ze doet een oproep: 
“Rijdt er soms iemand in uw buurt 
met een groen-grijze auto die aan de 
chauffeurskant behoorlijk beschadigd 
is? Meld dit dan bij mij of de politie.” 
Boos en verdrietig is de gedupeerde 
inwoonster. Weet u meer, heeft u in-
formatie, kent u de persoon die de 
schade heeft veroorzaakt? Mailen kan 
naar roeliejoore67@gmail.com.

Bewoners vieren de zomer
Gezellige Barbecue op 
‘t Ad Verschuerenplein 
Kudelstaart - Vrijdagmiddag 4 ju-
li was een uitgelezen stralende dag 
voor de goed bezochte bewoners-
barbecue op het Ad Verschueren-
plein in het nieuwe centrum van Ku-
delstaart. 
Alle bewoners van de nieuwe wo-
ningen voor ouderen aan het plein 
en andere nauw betrokkenen bij de 
nieuwbouw waren uitgenodigd. Ei-
genaar woningcorporatie Habion 
organiseerde dit feestje samen met 
Zorgcentrum Aelsmeer ‘om de zo-

mer te vieren, elkaar te ontmoeten 
en het allerlaatste bouwstof van ons 
af te slaan’. Aan weerskanten van 
het plein zijn vorig jaar de woon-
gebouwen De Heerlyckheid met 
33 zorgwoningen en Mijnsheeren-
hof met 60 huurwoningen gereali-
seerd. In De Heerlyckheid is ook het 
wijkpunt ‘Voor Elkaer’ gevestigd. Het 
wijkpunt biedt een restaurant, infor-
matie en allerlei activiteiten. Oude-
ren uit de hele wijk zijn daar wel-
kom.

WK voetbal: Zenuwslopend!
Aalsmeer - Het was een lange en 
zenuwslopende zit afgelopen zater-
dag 5 juli: De voetbalwedstrijd Oran-
je tegen Costa Rica, maar het resul-
taat was fantastisch. Nederland won 
uiteindelijk met 4-3 via strafschop-
pen. In de reguliere speeltijd wilde 
de bal er maar niet uit. Een groot 
aantal mogelijkheden (ja, ja, ahh), 
zelfs een tegen de paal (neeee) en 
ook tijdens de twee keer verlen-
ging van een kwartier was de span-
ning groot, maar bleven doelpunten 
uit. De moed zakte in de schoenen 
bij velen naarmate het moment na-
derde. Penalty’s, dat gaat vast niet 
goed. Verrassend werd alom gerea-
geerd op de opmerkelijke wissel van 
Louis van Gaal, doelman Jasper Cil-
lessen er uit, doelman Tim Krul er in. 
Een gouden wissel: Binnen zes mi-
nuten was hij de held van heel Ne-
derland, twee strafschoppen tegen 
gehouden. Geweldig! Wat een ont-
lading bij alle kijkers thuis, in de 
kroegen en wijkgebouwen. Woens-

dagavond, gisteren, om 22.00 uur de 
halve fi nale tegen Argentinië. Weer 
zo spannend, gewonnen of verlo-
ren? Bij het ter perse gaan van deze 
krant werd nog uitgekeken naar de-
ze wedstrijd. Speelt Oranje zaterdag 
12 juli om 22.00 uur om de derde of 
vierde plek of wordt het de grand fi -
nale tegen Duitsland of Brazilië aan-
staande zondag 13 juli om 21.00 uur 
in Rio de Janeiro?! Volgende week 
hoopt de Nieuwe Meerbode foto’s 
van Oranje fans te kunnen plaat-
sen, het liefst natuurlijk van uitzin-
nige vreugde na het behalen van 
het kampioenschap. Stuur foto’s in! 
Heerlijk nagenieten van dit waan-
zinnig, spannende WK. De mail-
box staat open: redactieaalsmeer@
meerbode.nl. 

De ontlading was groot in café Jop-
pe na een lange, waanzinnig span-
nende wedstrijd. De Oranje fans 
konden hun geluk niet op. Gewon-
nen met penalty’s.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 16 
juli vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het kla-
verjassen op 2 juli is gewonnen door 
Sjaan van der Drift met 5242 pun-
ten, gevolgd door Bep van Netten 
met 5227 punten en op drie is Corrie 
Straathof geëindigd met 5138 punten.

Afsluiting Waterwolftunnel 
voor regulier onderhoud
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
11 op zaterdag 12 juli wordt de Wa-
terwolftunnel onder de Ringvaart 
tussen de gemeenten Aalsmeer 
en Haarlemmermeer een nacht af-
gesloten voor verkeer. De afslui-
ting is nodig voor het uitvoeren 
van geplande onderhoudswerk-
zaamheden. Verkeer op de nieu-
we N201 wordt deels omgeleid en 
moet rekening houden met enige 
vertraging. De tunnel gaat vrijdag 
om 21.00 uur dicht en blijf geslo-
ten voor de werkzaamheden tot 06 
uur zaterdagochtend. Door de af-
sluiting kan het verkeer geen ge-
bruik maken van de N201 tus-
sen de Legmeerdijk Aalsmeer en 
de aansluiting met de Fokkerweg 
Haarlemmermeer. Met behulp van 
borden worden de omleidingsrou-
tes aangegeven. Om de veiligheid 
en doorstroming van de Water-
wolftunnel te kunnen garanderen, 
is het noodzakelijk dat de tunnel 

regelmatig onderhouden wordt. Dit 
onderhoud vindt deels plaats ter-
wijl de tunnel open blijft voor ver-
keer. Drie keer per jaar dient de 
tunnel echter afgesloten te wor-
den om de veiligheid van het on-
derhoudspersoneel te kunnen ga-
randeren en te zorgen voor een 
snel verloop van de onderhouds-
werkzaamheden. De werkzaam-
heden zijn niet alleen voor preven-
tief onderhoud, zoals het wassen 
van de tunnelwanden en het reini-
gen van de wegmarkeringen, maar 
ook voor inspecties en testen, zo-
als controles op veiligheidsmidde-
len. Om het verkeer zo min moge-
lijk te hinderen worden de onder-
houdswerkzaamheden in de nacht 
uitgevoerd. Bij vragen over werk-
zaamheden kunnen weggebrui-
kers en omwonenden bellen naar 
het provinciale Servicepunt Wegen 
en Vaarwegen via 0800-0200 600 
(gratis).
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Muziek
Vrijdag 11 juli:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Uit in feesterij de Bok, Dreef, 22u.
Zaterdag 12 juli:
* Party in feesterij De Bok, Dreef.
* Live dj in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
Zondag 13 juli:
* Belgische gitarist en zanger Little 
Chris live op Shack-terras, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer v/a 16u.
Vrijdag 18 juli:
* Tribute to The Black Crowes in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 22u.
Zondag 20 juli:
* Coolcast Band live op terras van 
The Shack, Schipholdijk 253, Oude 
Meer. Aanvang: 16u.

Films
T/m 17 juli
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade. Nieuw: Step Up All In.  
Transformers: Age of Extinction, 
Maleficent 3D, Walking on Sunshi-
ne, Soof en Toscaanse bruiloft. Voor 
jeugd: Hoe tem ik een draak, Rio2, 
Heksen bestaan niet en K3 en het 
dierenhotel.

Exposities
Vanaf 3 juli:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
Tot en met 17 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
* Bloemtaferelen van Toon de Haas 
in Oude Veiling, Marktstraat. 
10 tot en met 12 juli:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 

Zaterdag 12 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
12 en 13 juli:
* Historische Tuin 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 10 juli:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Gierzwaluw excursie door dorp. 
Start 20.15u. in gemeentehuis.
Zondag 13 juli:
* Inloop voor 65+ers met verhaal 
en spelletjes in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55 van 15 tot 16.30u.
Dinsdag 15 juli:
* Koffie-inloop van 10 tot 11.30u. in 
kerkgebouw Lichtbaken, Rijsenhout
Woensdag 16 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.
Zaterdag 19 juli:
* Familie-estafette in Het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade. Inschrijven nog 
mogelijk.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 10 juli:
* Netwerken met Borrel Aalsmeer in 
Welkom Thuis, Stommeerweg, 17u.
* Algemene ledenvergadering Flora-
Holland, Legmeerdijk 313, 19.30u.

Van links naar rechts: Jan Bergish, Richard Kilian, Marlene de Bruin, Bianca 
Tas, Paulien Pannekoek en Nico Hofman. Foto: www.kicksfotos.nl.

Foto’s in het Gezondheidscentrum
Bianca Tas toont Aalsmeer 
op haar mooist
Aalsmeer - Gezondheidscentrum 
Drie Kolommen in het centrum van 
Aalsmeer kan zonder meer een gro-
te aanwinst voor de bewoners ge-
noemd worden. Het overgrote deel 
van de mensheid gaat meestal niet 
voor zijn of haar lol naar een arts of 
tandarts. Maar wanneer een omge-
ving zo veel vertrouwen en veilig-
heid uitstraalt dan neemt dat toch 
behoorlijk wat angst weg. De open-
heid binnen het gebouw toont aan 
hoe groot de waarde is die de art-
sen en therapeuten hechten aan 
een goed contact met hun patiën-
ten en cliënten maar ook hoe be-
langrijk zij schoonheid vinden. Want 
behalve de kleuren groen, blauw, 
grijs en geel waarmee iedere eta-
ge een eigen sfeer krijgt, is het ook 
de kunst die de blik verder te laat 
reiken dan de wacht- spreekkamer 
. Kunst is voor ieder mens van be-
lang. Kunst kan een troostende wer-
king hebben, en mensen aanzetten 
tot nieuwe ideeën en gedachten. 
Dat hebben de medici van het Ge-
zondheidscentrum Drie Kolommen 
goed begrepen. Zo hangen er in het 
trappenhuis prachtige foto’s van Bi-
anca Tas. Bianca is autodidact, maar 
dat is niet te zien aan haar foto’s, zij  
toont Aalsmeer op haar mooist. Met 
een opmerkelijke eenvoud weet zij 
in haar werk een snaar te raken bij 
de kijker. Daar refereerde Paulien 
Pannekoek aan tijdens de officië-
le opening donderdag 3 juli toen zij 
belangstellenden vertelde hoe zij de 
foto’s had geselecteerd. “Het ple-

zier vooraf dat wij, Nico Hofman van 
PACA en Richard Kilian en ik heb-
ben gehad bij het kiezen van de ve-
le foto’s was zo groot. Hoe langer wij 
keken hoe meer wij zagen. Zonder 
enige poespas maar zo helemaal 
Aalsmeer.” Paulien smeedde een 
aantal foto’s tot één geheel en daar-
mee wist zij de kracht van het beeld 
nog meer te versterken. Wanneer 
aan Bianca wordt gevraagd wan-
neer zij voor het eerst is gaan foto-
graferen dan weet zij dat niet meer 
precies. Maar ineens schiet het haar 
te binnen. “Toen ik de regen wilde 
laten zien.” Het is een  tekenend ant-
woord waarmee zij haar werk weet 
te omschrijven. Haar meest favorie-
te foto is te vinden in de lift: een slak 
op een hand. Maar ach, wat is de 
kas met daarachter uitbundig bloei-
ende bloemen (eerste etage) van 
een grote schoonheid en de zeilbo-
ten op de Westeinder en de typisch 
Hollandse luchten (tweede en der-
de etage) Tijdens de openingsuren 
worden belangstellenden van har-
te uitgenodigd een kijkje te gaan 
nemen. En bezoek dan ook op de 
tweede etage de praktijk van de 
huisartsen Bon, Feijen en Göbel. 
Daar is tot begin oktober weer to-
taal andere fotografie te bekijken 
van Wendy Noordam en Texelse 
landschappen van de Amstelveen-
se kunstenaar Toon de Haas. Op 
de grote leestafel is meer over de-
ze kunstenaars te lezen.

Janna van Zon

Muzikale voorbeschouwing WK-finale

Belgische Little Chris solo 
op Shack-terras zondag
Oude Meer - Zondagmiddag 13 ju-
li, de middag voor de grote WK fi-
nale, speelt de Belgische Little Chris 
op het terras van The Shack. En of 
Nederland nu wel of niet in deze 
WK-finale staat, het wordt in Ou-
de Meer in ieder geval een gezel-
lig en muzikaal goed Holland-Bel-
gië feestje! Little Chris is als ‘one 
man and his guitar’ gewoon ras-en-
tertainment van de bovenste plank. 
Hij heeft een stevige reputatie als 
studio- en livemuzikant. Hij speel-
de bij grote artiesten als Howlin’ Bill, 
Paul Michiels, Soulsister en Lightin’ 
Guy. Maar tijdens zijn one-man op-
tredens wordt hoofdzakelijk uit de 
‘rockdoos’ gegraaid, want als solo 
muzikant heeft Chris een divers re-
pertoire van pop, rock tot hardrock, 
waar hij gretig uit plukt. Van de-
ze akoestische artiest met een twist 
kun je dus alles verwachten en de 
songkeuze van Chris maakt dat het 
verschillende kanten op kan gaan: 
Van Bruce Springsteen, Extreme, 
Kiss, Cindy Lauper naar Pink Floyd, 
David Bowie, Stray Cats en Queen, 
maar ook de succesmedley waarin 
‘Suzy Q’ regelmatig terugkomt voert 
de stemming ten top. Met deze be-
kende nummers zal menig Shack 

bezoeker zijn/haar aanwezige zang-
talent laten horen. Dus voor een 
heerlijke muzikale voorbeschou-
wing van deze WK-finale, ben je in 
The Shack op de goeie plek.

Black Crowes en Coolcast Band
Nog even voor de agenda voor vol-
gende week: Vrijdag 18 juli een op-
treden van A tribute to The Black 
Crowes. Deze tributeband bestaat 
uit allemaal professionele  muzi-
kanten waaronder onder andere Gi-
tarist David Aferiat van Woodstock 
The Story, Martin van der Starre, de 
leadzanger van Woodstock The Sto-
ry, We Will Rock You en Jesus Christ 
Superstar, en Boaz Kroon, de bassist 
die als bandlid van Anouk in Gelre-
dome stond! Zondag 20 juli staat de 
Coolcast Band weer op het Shack 
terras en wie deze band eerder ge-
zien heeft, weet ook dat een optre-
den van Hans Millenaar, Jack Mul-
ler en Piet van Leeuwen er eentje 
is die je gewoonweg niet wilt mis-
sen! Zondagmiddag 13 juli open The 
Shack vanaf 15.00 uur haar deuren. 
Aanvang Little Chris 16.00 uur, de 
entree is gratis. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Grootse muzikale happening
Weekend jazzfeest: “Een 
traditie is geboren”
Aalsmeer - Het is een onvergete-
lijk slotakkoord geworden van de 
Westeinder Waterweek. Een traditie 
is geboren, daar was iedereen het 
over eens, op jachthaven De Nieu-
we Meer. Het Sail Jazz Weekend 
was een muzikale happening waar-
van niet alleen watersporters mas-
saal hebben genoten. De ratelen-
de ketting van het pontje bleek de 
voorbode voor een serie concerten 
waar de vonken van af vlogen. Het 
begon vrijdag al meteen op de ope-
ningsavond, met zangeres Katelijne 
van Otterloo in grootste vorm. Met 
haar PopJazz Kwartet bereikte zij 
letterlijk duizelingwekkende hoog-
ten – maar als een aardse engel 
daalde zij ook neer om strak swin-
gend en soms zelfs grommend de 
hevigste expressie te bereiken.
En dan de vondst om de alleskunner 
Michael Varekamp voor twee con-
certen uit te nodigen. Zaterdagmid-
dag speelde hij op trompet de mu-
ziek van Miles Davis en ’s avonds 
haalde hij zijn cornet-met-demper 
te voorschijn om die van Duke El-
lington te vertolken. De even veel-
zijdige ritmesectie schakelde met 
even groot gemak van de ene stijl 
over naar de andere. Zoals drummer 
Ben Schröder zei: “Jazz is jazz en het 
blijft een genot om dat te kunnen 
spelen.” Dat bleek ook toen de tien-
jarige Boet, zoon van pianiste Lisa 
Kaaijk, met zijn trompet verscheen 
en met veel flair een liedje speelde 
dat door Chet Baker bekend is ge-
worden: ‘There’ll Never Be Another 
You’. Met deze ideale begeleiding 
speelde hij niet alleen de melodie, 

maar bovendien improviseerde hij 
zeker acht chorussen! “Je kunt hem 
via mij boeken!”, riep Michael.
Pianist Udo van Boven speelde ’s 
middags een prachtige solo à la Red 
Garland bij de ballad ‘Old Folks’ en 
’s avonds begeleidde hij met inspi-
rerende Ellingtoniaanse akkoorden 
en tegenmelodieën de uit hun dak 
gaande blazers. De ‘moderne’ saxo-
fonisten Ben van der Dungen en 
Paul van der Feen waren opgevolgd 
door de meer ‘klassieke’ – maar 
niet minder swingende – klarinet-
tist Jaap Schoneveld (‘rechtsbuiten’, 
zei Michael) en trombonist Eelco 
van Velzen (‘op links’). Toen begon 
de voetbal, net op tijd, maar veel 
te vroeg. Met de middernachtelij-
ke penalty-overwinning van Oranje 
op zak, kon de zondagmiddag niet 
meer stuk. Het optreden van Debo-
rah Carter met het kwartet van haar 
echtgenoot Mark Zandveld bete-
kende de apotheose van een bewo-
gen muzikaal weekend op de Nieu-
we Meer. Je kan niet anders dan 
van Deborah houden; haar songs, 
waar zij haar hart en ziel (‘heart and 
soul’) in legt, het superieure gemak 
waarmee zij de muzikale mogelijk-
heden verkent. De bescheiden ma-
nier waarop zij haar en Marks mu-
ziek presenteert, het tekent de ware 
grootheid. “Zo’n weekend doen we 
volgend jaar weer”, aldus de meer 
dan tevreden KCA organisatie. En 
gezien het enthousiasme van zo-
wel de bezoekers als de muzikanten 
over de sfeervolle locatie en de goe-
de sfeer, is (weer) succes volgend 
jaar alvast verzekerd!

Bioscoop elke dag open!
Nieuwe dansfilm ‘Step Up 
5 All In’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Het is zomervakan-
tie en dit betekent dat Crown Cine-
ma elke dag haar deuren opent voor 
een gevarieerd aanbod aan films 
voor jeugd, jongeren en volwasse-
nen. Vanaf vandaag, donderdag 10 
juli, presenteert de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade 15 de nieuwe film: 
‘Step Up 5 All In‘. Streetdancer Sean 
Asa (Ryan Guzman) verlaat Miami 
om in Hollywood roem en rijkdom 
te vinden. Daar eenmaal aangeko-
men wordt hij geconfronteerd met 
de minimale kans van slagen in de 
professionele danswereld. Wanneer 
echter zijn danscrew, die hij heeft 
opgericht met de mooie maar kop-
pige Andy West (Briana Evigan), de 
finales haalt van een baanbrekende 
reality danswedstrijd in Las Vegas, 
krijgt hij alsnog de kans zijn dro-
men waar te maken! Vandaag, vrij-

dag en zaterdag te zien om 16.30 
uur en om 18.45 uur en zondag om 
14.30 uur en om 16.30 uur. Gaan ge-
nieten van deze ‘dansstrijd’ kan ook 
volgende week op maandag, dins-
dag en woensdag om 16.30 uur en 
om 18.45 uur. 
De hele week kan al vanaf 10.30 uur 
in de morgen plaatsgenomen wor-
den in het pluche in zowel de klei-
ne als grote bioscoopzaal. Ga eens 
lekker zitten voor: Rio 2, K3 en het 
Dierenhotel, Hoe tem ik een Draak 
2, Heksen bestaan niet, Maleficent 
3D, Walking on Sunshine, Toscaan-
se bruiloft en/of Transformens: Age 
of Extinction. 
Kijk voor meer informatie en exac-
te tijden op www.crowncinema.nl. 
Kaarten reserveren voor de bios-
coop kan via 0297-753700 en via in-
fo@crowncinema.nl. 

Bijzonder en gevarieerd
KCA presenteert serie van 
7 cabaretvoorstellingen
Aalsmeer - KCA presenteert een 
bijzonder gevarieerde serie van ze-
ven cabaret voorstellingen op de 
zaterdagavond vanaf negen uur. De 
voorstellingen vinden plaats in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Bacchus is niet groot en 
daardoor kunnen er maximaal 55 
mensen per keer een soort ‘privé’ 
voorstelling bijwonen.  
13 september: Margriet Bolding 
met ‘Zo zijn we niet getrouwd’. Voor 
je het weet heb je er weer één: Een 
relatie. De medemens ligt constant 
op de loer een relatie met je aan te 
gaan. Margriet daagt je in haar pro-
gramma uit een open relatie met 
haar aan te gaan.
11 oktober: Jan van Maanen met 
‘Reteroman’. Ambachtelijk, muziek-
aal en authentiek cabaret voor de 
gewone en ongewone man, over 
het leven en de dood. Een muzikale 
voorstelling die de nostalgie en het 
sentiment niet schuwt, maar ze hun 
waarde terug geeft in het hier en nu.
29 november: Jennifer Evenhuis 
met ‘Gul’. Wie een ander helpt voelt 
zich vaak beter over zichzelf, maar 
is dat de enige reden om goed te 
doen? Ontdek hoe slecht je zelf ei-
genlijk bent.  
10 januari: Nina de la Croix en 
Maarten Ebbers met ‘Meer heb-
ben wij niet nodig’. U houdt van mi-
nimaal? Dat kan. Daar zijn Maarten 
en Nina voor. Simpel. Eenvoudig. 

Goed, maar niet gek. Of nou ja, een 
beetje dan. Het zijn tenslotte caba-
retiers. Droger dan kurk, maar voor-
al muzikaal.
7 februari: Kirsten van Teijn met 
‘Heilloos’. Kirsten is een echte Hei-
loose, ze groeide op tussen de koei-
en en de schapen in het Noord-Hol-
landse dorpje Heiloo. Ze peutert aan 
datgene wat wij het liefst verborgen 
houden. Ze verleidt, troost en deelt 
rake klappen uit op momenten dat 
je het ’t minst verwacht. 
21 maart: Begijn Le Bleu met ‘Spe-
ciaal voor u’. Over zijn voorstel-
ling zegt de Belg Begijn: “Ik zal de 
sterren van de hemel spelen. Mijn 
waanzinnige fratsen en grollen, mijn 
meesterlijke typetjes en subtiel ver-
telde verhaaltjes zal ik brengen om-
dat ik mij voor één keer echt wil ge-
ven.” 
18 april: Arno van der Heijden met 
‘U bevindt zich hier’. Arno trekt over-
dag met zijn camera door Aalsmeer  
en interviewt mensen op straat. ‘s 
Avonds neemt hij zijn publiek mee 
naar vroeger aan de hand van de 
verhalen.
Kaarten voor de cabaretvoorstel-
lingen zijn 14 dagen van tevoren 
te bestellen via www.cultureelcafe-
bacchus.nl  Prijs: 11 euro per stuk. 
Wilt u verzekerd zijn van een plaats? 
Neem dan een abonnement voor 65 
euro per persoon. Te bestellen via 
ans@kunstencultuuraalsmeer.nl.

Volgende week professioneel poolbiljart

Finale Oranje? Praam open! 
Aalsmeer - Wordt het aanstaan-
de zondag de droomfinale Neder-
land tegen Duitsland voor het WK 
2014 of ligt Oranje eruit na de hal-
ve finale tegen Argentinië? Dansca-
fé de Praam gelooft in een revan-
che voor Nederland na het WK van 
1978 met de finale tegen Argenti-
nië. Als Oranje aanstaande zondag 
13 juli om 21.00 uur in de finale te-
gen Duitsland staat, is danscafé de 
Praam vanaf 20.00 uur geopend en 
gaat het dak er af! Omdat het dan 
groot feest is, kost een biertje deze 
avond een rond bedrag en worden 
de bezoekers tussendoor uiteraard 
weer op lekkere hapjes getrakteerd. 

Uiteraard is het deze vrijdag 11 en 
zaterdag 12 juli ook ‘s avonds party-
time met muziek de huisdj’s. Dans-
liefhebbers en ‘gezelligheidsdieren’ 
zijn bij deze uitgenodigd! Vanaf vol-
gende week komen een professi-
oneel poolbiljart en een photoplay 
automaat in danscafé de Praam te 
staan. Een ieder is van harte welkom 
om een potje te komen spelen! Bij 
mooi weer zijn de schuifpui en het 
terras open en kan genoten worden 
van het zonnetje met een drankje én 
een hapje, want de Praam is vanaf 
heden iedere week vanaf dinsdag 
12.00 uur open en presenteert da-
gelijks een kleine lunch.

Vijfde Vogelvrij 
Festival in Fort
Amstelhoek - Het aftellen is be-
gonnen, Vogelvrij Festival komt 
steeds dichterbij! Aanstaande zater-
dag 12 juli is de vijfde editie van het 
Vogelvrij Festival. Het Fort bij Uit-
hoorn te Amstelhoek zal weer wor-
den omgetoverd tot een spectacu-
lair festivalterrein. Speciaal voor de 
vijfde editie wordt er dit jaar extra 
groot uitgepakt en staat er een su-
per line-up klaar om te knallen. De 

met Wild FM samengestelde line-
up is een mix van verschillende stij-
len, alles is te horen tijdens de op-
tredens van onder andere: Don Di-
ablo, The Partysquad, Sick Indivi-
duals, FeestDJRuud, The Darkraver 
vs. Outsiders, Kill The Buzz, Mitchell 
Niemeyer, Niks is Tof Soundsystem, 
LeonV en Thomas van Ginkel. Uit-
verkocht dit jaar? Er zijn alleen nog 
‘Late beslisser’ tickets te koop. Heb 
jij nog geen ticket, maar wel zin om 
keihard los te gaan? Scoor dan nog 
snel een vliegticket via www.vogel-
vrij-festival.nl,







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

Deze portal is in overleg met vertegenwoordigers uit het veld 
opgezet met als doel het contracteren voor vrijgevestigden 
te vergemakkelijken en de inkoop bij deze grote groep aan-
bieders efficiënt te organiseren.  
Een brochure met meer informatie over de inkoop van jeugd-
hulp kunt u  downloaden door ‘Zorgaanbieders jeugd’ in te 
voeren in de zoekbalk op de homepagina van de gemeente 
Aalsmeer.

AANWijziNG TOEziCHTHOudERS OMGEViNGSdiENST 
NOORdzEEkANAALGEbiEd

De Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied heeft namens de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Amsterdam, Zaanstad, Haar-
lemmermeer, Diemen, Ouder Amstel, Aalsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woudenberg, 
Den Helder, Medemblik, het college van de Provincie Noord-
Holland en de Provincie Utrecht en de dagelijkse besturen/
voorzitters van de stadsdelen Centrum, Nieuw-West, West, 
Noord, Oost, Zuid en Zuidoost, op 17 december 2013 beslo-
ten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 
18.2 van de Wet milieubeheer, artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 
5.11 van de Algemene wet bestuursrecht. De aangewezen 
ambtenaren zijn met ingang van 1 januari 2014 bevoegd 
toezichthoudende werkzaamheden te verrichten in het kader 
van bouw-, bodem- en milieuregelgeving en andere regelge-
ving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Op grond 
van artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
zullen de betreffende personen voorzien worden van een le-
gitimatiebewijs.

Startdatum: 17-12-2013
Geen einddatum.
Titel: Aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied
Locatie: omgeving Noordzeekanaalgebied

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-2014/039278), het bouwen van 
een carport op het terrein achter de woning;

- Oosteinderweg 42 (Z-2014/040551), het vervangen van 
bestaande beschoeiing, het plaatsen van een houten 
damwand, het vervangen van bestaande bestrating in 
beton;

- Turfstekerstraat 18A (Z-2014/039969), het wijzigen van 
een bestemmingplan ten behoeve van opslag en verkoop.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-) melding(en) is/zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/039764), het slopen van 

circa 1500 m2 kassen;
- Kanaalstraat 12 (Z-2014/039326), melding brandveilig 

gebruik.

RECTifiCATiE
In week 27 (3 juli 2014) is onderstaande aanvraag gepu-
bliceerd.
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z-2014/038581), het uitbreiden van 

een opslagloods;
Het gaat hier echter om het bouwadres Mr. Jac. Takkade 3.

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:

bETREfT: bESCHikkiNG OMGEViNGSVERGuNNiNG 
iN AfWijkiNG VAN HET bESTEMMiNGSpLAN 
SCHiNkELdijkjE, AALSMEERdERWEG 509 
(uiTGEbREidE pROCEduRE) EN EEN bESLuiT HOGERE 
GRENSWAARdEN WET GELuidHiNdER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
een omgevings-vergunning hebben verleend voor het her-
bouwen van een woning op het adres Aalsmeerderweg 509. 
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Schinkeldijkje aangezien de woning buiten 
het bouwvlak wordt gerealiseerd. Voor dit voornemen dient 
door middel van een uitgebreide procedure voor de omge-
vingsvergunning afgeweken te worden van het geldende be-
stemmingsplan.

Locatie
Het perceel is gelegen in het noordoostelijk puntje van Aals-
meer, op de grens met Amstelveen. De woning is gelegen aan 
de Aalmeerderweg 509, welke parallel loopt aan de Legmeer-
dijk, op de hoek van het Schinkeldijkje.

besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
bekend dat zij op 1 juli 2014 een besluit hebben genomen 
ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de 
Wet Geluidhinder. Het verzoek hogere grenswaarden volgt 
uit de aanvraag omgevingsvergunning en heeft betrekking 
op het overschrijden van de grenswaarden op bovenvermeld 
bouwplan ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de 
Legmeerdijk, de Bosrandweg, het Schinkeldijkje en de Bene-
luxbaan. Ook is er een overschrijding van het industrieterrein 
Schiphol-Oostweg.

Ter informatie:
De aanvraag voor omgevingsvergunningen, de beschikking, 
de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde 
en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen 
met ingang van 11 juli 2014 tot en met 21 augustus 2014 
(6 weken) op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar 
via telefoonnummer 0297-387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 
15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 
8:30 en 12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www. 
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB02xA-VG01

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digi-
tale bestemmingsplannen).

beroep
Er kan door een belanghebbende die ten aanzien van het 
ontwerp van de omgevingsvergunning tijdig bij het college 
van burgemeester en wethouders een zienswijze heeft ken-
baar gemaakt en door de belanghebbende die kan aantonen 
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep 
worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector Be-
stuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Dit kan 
gedurende 6 weken na de dag dat wij het besluit (aan de 
aanvrager) bekend hebben gemaakt. De bekendmaking ge-
beurt door verzending aan de aanvrager. De datum van ver-
zending staat bij het besluit vermeld en kan verschillen met 
de datum van publicatie. Tevens kan hierbij een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor bur-
gers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

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

Officiële Mededelingen
10 juli 2014

bEkENdMAkiNG bESLuiT ALGEMEEN bELANG iN HET 
kAdER VAN dE WET MARkT EN OVERHEid

Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer  maakt bekend dat de gemeenteraad in 
zijn vergadering van 3 juli 2014 de volgende economische 
activiteiten heeft aangewezen als activiteiten die plaatsvin-
den in het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet markt 
en overheid en vervat zijn in artikel 25h, vijfde lid, van de 
Mededingingswet:

- Exploitatie binnensportaccommodaties door ESA B.V.;
- Exploitatie buitensportaccommodaties door de gemeente;
- Verhuren en verpachten gemeentelijke gebouwen en gron-

den door de gemeente.

De Wet markt en overheid is volledig inwerking getreden op 
1 juli 2014. Met deze wet zijn er vier gedragsregels ingevoerd 
voor overheden die zich op de markt begeven als aanbieder 
of financier van economische activiteiten. Onder economi-
sche activiteiten worden alle activiteiten verstaan die op 
een zekere markt worden aangeboden en waar sprake is van 
enige mate van concurrentie met marktpartijen. Bij de uit-
voering van economische activiteiten dient op grond van 
deze wet te worden voldaan aan de vier gedragsregels (kos-
tendoorberekening, bevoordelingsverbod, gegevensherge-
bruik en functiescheiding). Ook bepaalde bedrijven kunnen 
onder deze wet vallen. Dit is het geval  wanneer er binnen 
dit bedrijf sprake is van beleidsbepalende invloed van de 
overheid. Ook deze zogenoemde ‘overheidsbedrijven’ mogen 
dan niet in strijd handelen met de gedragsregels. In dit be-
sluit van 3 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer 
besloten dat de drie hiervoor genoemde activiteiten in het 
teken staan van het algemeen belang en dat om die reden de 
gedragsregels van de Wet Markt en Overheid niet van toepas-
sing zijn. Het besluit van de raad ligt zes weken ter inzage 
bij de balies Bouwen en Vergunningen van Aalsmeer en Am-
stelveen en is ook te vinden op de website van de gemeente.
Het aanwijzen van een bepaalde activiteit van algemeen be-
lang is een besluit dat open staat voor bezwaar en beroep. 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende dus een bezwaar-
schrift indienen. De termijn voor het indienen van een be-
zwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Alge-
mene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend-
gemaakt in de Nieuwe Meerbode. Het bezwaarschrift dient 
te worden gericht aan de gemeenteraad  van Aalsmeer, ter 
attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 4, 1180  
BA Amstelveen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. 
Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht,  de gronden van het bezwaar en het 
telefoonnummer waarop de indiener overdag te bereiken is. 
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.

kLEiNERE AANbiEdERS jEuGdHuLp kuNNEN ziCH 
MELdEN.

Vanaf vandaag is het voor vrijgevestigden, groepspraktijken 
en dyslexie zorgaanbieders mogelijk om digitaal mee te din-
gen naar een contract in de Jeugd Geestelijke Gezondheids-
zorg (Jeugd-GGZ) via de website www.zorgomregioamster-
dam.nl De website is een initiatief van vijftien gemeenten 
die onderdeel vormen van de Stadsregio Amsterdam.  
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
de jeugdhulpverlening. Ter voorbereiding van de uitvoering 
van de nieuwe taken zijn gemeenten bezig met het inkopen 
van de hulpverlening. De decentralisaties gaan gepaard met 
bezuinigingen. Dat is een van de redenen voor de Regio-
gemeenten Amsterdam om een deel van de specialistische 
jeugdhulp gezamenlijk in te kopen.  

Uitgangspunt voor de regionale inkoop is de zorgcontinuïteit 
voor de cliënten te waarborgen. Het inkoopproces met grote 
aanbieders is al eerder gestart. Voor de vrijgevestigden, ZZP-
ers en kleine aanbieders gaat dat nu van start met behulp 
van een digitaal proces via de website www.zorgomregioam-
sterdam.nl

- Aalsmeerderweg 509 (Z-2014/031842), het veranderen 
van een in- en uitrit (verzonden 3 juli 2014);

- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2014/0233247), het oprichten van 
een africhtingshal (verzonden 7 juli 2014);

- Oosteinderweg 247A (Z-2014/032398), het aanbrengen 
van vluchtdeuren (verzonden 9 juli 2014);

- Uiterweg 266 (Z-2014/025042), het vergroten van de 
woning en het aanleggen van een uitrit (verzonden 7 juli 
2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Oosteinderweg 106 (Z-2014/036419), het wijzigen van 

een bestemmingsplan tbv het oprichten van 16 units en 
een bedrijfswoning (verzonden 3 juli 2014).

GEACCEpTEERdE (SLOOp-)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/039764), het slopen van 

circa 1500 m2 kassen (verzonden 3 juli 2014);
- Ecuadorlaan 21 (Z-2014/026783), het veranderen van 

een inrichting (Met & Co B.V., nieuwe locatie, Activitei-
tenbesluit) (verzonden 2 juli 2014);

- Lakenblekerstraat 5-9,(Z-2014/007650), het veranderen 
van een inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 2 juli 
2014);

- Ophelialaan 124 (Z-2014/013988), het veranderen van 
de inrichting (Jumbo Supermarkten, Activiteitenbesluit) 
(verzonden 2 juli 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 de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

bEkENdMAkiNG WijziGiNG bOuWVERORdENiNG 
AALSMEER 2013

zaaknummer: z-2014/031104  
Samenvatting:
Onderzocht is op welke wijze op het gebied van welstand 
en monumenten geld bespaard kan worden, zonder dat het 
niveau van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente er op 
achteruit gaat en zonder dat niet meer voldaan wordt aan de 
wettelijke verplichting tot het hebben van een Monumenten-
commissie bestaande uit ten minste twee leden, deskundig 
op het gebied van de monumentenzorg, die voortvloeit uit 
de Monumentenwet 1988. 

Ook verloopt per 1 juli 2014 de zittingstermijn van twee van 
de commissieleden en van één reservelid. Gezien de wensen 
die bestaan ten aanzien van vormgeving van het welstands-
beleid, is het werven van nieuwe (reserve-) leden momenteel 
niet wenselijk.

Vervolg op volgende blz.



Officiële Mededelingen
10 juli 2014

Gelet op het voorgaande heeft de gemeenteraad in haar 
vergadering van 3 juli 2014 het Reglement van Orde van 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (bijlage 9 van de Bouw-
verordening) gewijzigd. Ook is de toelichting van hoofdstuk 
9 van de Bouwverordening geschrapt. Dit omdat deze abu-
sievelijk niet is komen te vervallen, toen bij een eerdere 
wijziging hoofdstuk 9 kwam te vervallen.

inhoud:
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
1.  Aanpassing van het Reglement van Orde van de Commis-

sie Ruimtelijke Kwaliteit (bijlage 9 van de Bouwverorde-
ning) op de volgende punten:

 a) technische wijzigingen als gevolg van gewijzigde dan 
wel nieuwe wet- en regelgeving;

 b) wijziging in de samenstelling van de Commissie Ruim-
telijke Kwaliteit (CRK) in die zin dat deze voortaan zal 
bestaan uit vier leden waarvan er een tevens als voorzit-
ter optreedt;

 c) de mogelijkheid om bij het staken van de stemmen 
het plan voor te leggen aan een andere welstands- of 
monumentencommissie;

 d) de mogelijkheid leden bij afwezigheid te laten vervan-
gen door recent afgetreden leden;

2. Schrappen van de toelichting op hoofdstuk 9 van de 
Bouwverordening Aalsmeer 2013.

inwerkingtreding:        
11 juli 2014 (dag na bekendmaking) 

TER iNzAGE:

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/m 14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 
22, 28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, 

(Schinkelpolder) (het besluit tot intrekking 
van de reactieve aanwijzing van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland, het op 4 ju-
li 2013 gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan “Schinkelpolder” en de daarbij behoren-
de 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).

t/m 21082014 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-
vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

t/m 21082014 het besluit om economische activiteiten aan 
te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 
het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet 
markt en overheid en vervat in artikel 25h, 
vijfde lid, van de Mededingingswet.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

Start natuurcompensatie bij 
Nieuwe Aalsmeerderlaan
Aalsmeer - Maandag 30 juni is ge-
start met de sanering en aanleg van 
de natuurcompensatie. Deze com-
pensatie is nodig voor de aanleg 
van de Nieuwe Aalsmeerderlaan 
(Noordvork). De voorbereidende 
werkzaamheden, zoals het plaatsen 
van een paddenscherm, zijn inmid-
dels afgerond. Sinds 30 juni worden 
de saneringswerkzaamheden uitge-
voerd in het gebied. Hierna start de 
aanleg van de natuurcompensatie 
voor de rugstreeppad en de kleine 
modderkruiper. De werkzaamheden 
duren ongeveer vijf weken. Tijdens 
werkzaamheden aan de natuurcom-
pensatie, wordt de grond die vrij-
komt uit de te graven paddenpoelen 
direct gebruikt voor de aanleg van 
het tracé van de Nieuwe Aalsmeer-
derlaan. De Nieuwe Aalsmeerder-
laan wordt stapsgewijs aangelegd. 
De planning is nu dat eind 2014 ge-
start wordt met de aanleg van de 
Nieuwe Aalsmeerderlaan. De eerste 
werkzaamheden zijn het voorbelas-

ten en ophogen van de weg bij de 
dijk die aansluit op de Stommeerka-
de. Begin 2015 start de sanering van 
het gebied aansluitend op de Bur-
gemeester Kasteleinweg en daarna 
volgt de aanleg van het tracé van de 
Nieuwe Aalsmeerderlaan tussen de 
Burgermeester Kasteleinweg en het 
Spoorlijnpad. In 2016 worden de ka-
bels en leidingen langs het Spoor-
lijnpad omgelegd. Hierna wordt het 
dijklichaam afgegraven op de plek 
waar de Nieuwe Aalsmeerderlaan 
komt. Vervolgens wordt het ge-
deelte van de Noordvork ter hoog-
te van het Spoorlijnpad aangelegd. 
Als laatste wordt in de tweede helft 
van 2016 de Nieuwe Aalsmeerder-
laan ingericht. De weg wordt voor-
zien van asfalt en aangesloten op 
de Burgemeester Kasteleinweg en 
de Stommeerkade en Aalsmeerder-
weg. Voor vragen over de uitvoe-
ring kan contact opgenomen wor-
den met de heer R.J. van Lammeren, 
020-5404117.

Raad steunt motie CDA om 
OZB in 2015 niet te verhogen
Aalsmeer - Met brede steun heeft 
de gemeenteraad afgelopen don-
derdag 3 juli tijdens de laatste Raad 
voor de zomerstop een CDA-mo-
tie aangenomen, waarin het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders wordt opgeroepen om de OZB 
in 2015 niet te verhogen. “De lasten-
druk in Aalsmeer ligt zo hoog, wat 
ons betreft mag dit wel iets minder”, 
licht fractievoorzitter Robbert-Jan 
van Duijn van het CDA toe. 
De motie werd ingediend bij de be-
handeling van de lentenota 2014 
met de oproep om de OZB (Onroe-
rend Zaak Belasting) niet met de 
gebruikelijk prijsindexatie te verho-
gen. De motie van het CDA kreeg 
goedkeuring van de VVD, die zelf 
ook een motie indiende om de loka-
le woonlasten voor alle inwoners te 
verlagen, PACT en HAC. Alleen de 
fractie van AB stemde tegen de mo-
tie. Uiteindelijk 16 stemmen voor en 
6 tegen.

Het CDA Aalsmeer en Kudelstaart is 
van mening dat de lokale lasten in 
de gemeente Aalsmeer hoog zijn en 
zij staat niet alleen in deze gedach-
te. Op basis van de laatste gegevens 
van het COELO (Centrum voor On-
derzoek van de Economie van de 
Lagere Overheden) staat Aalsmeer 

op plaats 378 (van totaal 403 ge-
meenten) in de ranking van de lo-
kale lastendruk 2014. Dit betekent 
dat slechts 25 gemeenten een ho-
gere lokale lastendruk hebben dan 
Aalsmeer. Volgens fractievoorzitter 
Robbert-Jan van Duijn is dit een on-
wenselijk signaal: “De lastendruk in 
Aalsmeer ligt hoog. De meerjaren-
begroting laat een positief resultaat 
voor de komende jaren zien en wat 
ons betreft is dit een mooi moment 
om de burger daar ook iets van te 
laten merken door de OZB op wo-
ningen dit jaar niet te verhogen.’’

Fractievoorzitter Robbert-Jan van 
Duijn.

Radio Aalsmeer in de zomer
Aalsmeer - De zomer is gearri-
veerd en menig bedrijf of instelling 
schakelt over op de zomermodus. 
Zo ook Radio Aalsmeer. Een aan-
tal programma’s zullen met zomer-
reces gaan, anderen gaan gewoon 
door. Desondanks blijft er voldoen-
de te beleven tijdens de uitzendin-
gen van Radio Aalsmeer, de loka-
le omroep voor Aalsmeer en Ku-
delstaart. Sstraks in september gaat 
er het één en ander veranderen 
bij de omroep! Afgelopen maan-
dag werd de laatste uitzending van 
‘Door de Mangel’ uitgezonden. Het 
radioprogramma, dat iedere maan-
dag tussen 19.00 en 20.00 uur door 
zus en broer Mylène en Elbert 
Huijts wordt gepresenteerd, ont-
vangt wekelijks een (on)bekende 
Aalsmeerder.  Afgelopen maandag 
was Richard van den Broek te gast. 
Hij heeft maar liefst twee bedrij-
ven. Overdag is hij werkzaam voor 
zijn klus- en onderhoudsbedrijf en 
in de avonduren en het weekein-
de is hij actief met zijn licht en ge-
luid service. De getogen Aalsmeer-
der vertelde uitgebreid verteld over 
zijn jeugd en zijn studietijd. Op de 
bekende openingsvraag “Wie ben jij 
in drie woorden samengevat”, ant-
woordde deze bezige bij met: Vro-
lijk, gedreven en feest. In het pro-
gramma maakte Van den Broek ook 
bekend wie hij in de volgende uit-
zending van ‘Door de Mangel’ als 
gast wil horen. Na het zomerreces, 
in de 49e editie van maandag 11 au-
gustus mag broer Stephan van den 
Broek, eveneens eigenaar van twee 
bedrijven: snijtekst.nl en S. van den 
Broek beveiliging en onderhoud, 
achter de microfoon plaats nemen. 
De komende vier uitzendingen zul-
len herhalingen zijn van eerdere 
programma’s: Op 14 juli: Rob Ge-
leijn, op 21 juli Ruud Visman, op 28 
juli Theo Rekelhof en op 4 augustus 
Barbara Ploeger. Vanaf 11 augustus 
kunnen luisteraars weer live vragen 
stellen aan de gast via het telefoon-
nummer 0297-325858, via e-mail: 
studio@radioaalsmeer.nl.

De Top 10 van… Ronald Stolwijk
Op maandagavond volgt om 20.00 
uur het programma ‘De Top 10 
van…’. Wekelijks mag een wille-
keurige (on)bekende Aalsmeerder 
zijn of haar persoonlijke top 10 sa-
menstellen en samen met presen-
tatoren Laurens van Kessel en Ri-
nus van Itterzon deze nummers aan 
elkaar smeden. 

Uiteraard blijft er ook ruimte over 
om over andere zaken te praten. 
Aanstaande maandag 14 juli zal 
Ronald Stolwijk als laatste gast van 
dit seizoen te gast zijn en zijn tien 
favoriete nummers laten horen. Een 
tipje van de sluier oplichten? Veel 
afwisseling, Nederlandse produc-
ten en internationale bands zullen 
de revue passeren. Stolwijk is o.a. 
bekend van de carnavalsvereniging 
De Pretpeurders uit Kudelstaart. Na 
deze uitzending gaan ook Laurens 
en Rinus een aantal weekjes op va-
kantie en zullen in september weer 
terugkeren met nieuwe afleverin-
gen.

Aalsmeer Actueel
Het politiek getinte programma 
Aalsmeer Actueel gaat deze zomer 
niet op vakantie. De komende we-
ken zullen op zaterdag van 12.00 tot 
13.00 uur diverse politici van de di-
verse lokale partijen gewoon hun 
visie op de Aalsmeerse politiek la-
ten horen. 
Op 12 juli is PACT Aalsmeer aan 
de beurt, daarna volgen op 19 ju-
li de VVD, op 26 juli Het Aalsmeers 
Collectief (HAC) en op 2 augustus 
het college van Aalsmeer. De poli-
tici kunnen in dit programma hun 
standpunten en zienswijzen toe-
lichten en delen met de inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM. Ook 
kunt u luisteren via de livestream 
op internet: www.radioaalsmeer.nl. 
Het bezoekadres van de studio is: 
Van Cleefkade 15 in de Crown Busi-
ness Studio’s.

CDA pleit voor trailerhelling 
Aalsmeer - Het CDA vindt dat de 
gemeente er voor moet zorgen dat 
er een openbare trailerhelling komt 
als alternatief voor de trailerhelling 
bij de Watertoren, die vanaf volgen-
de week alleen nog beschikbaar 
zal zijn voor hulpdiensten. Raads-
lid Ines van der Boon heeft hierover 
kritische vragen gesteld tijdens het 
vragenkwartiertje in de laatste ge-
meenteraadsvergadering voor de 
vakantie op 3 juli. 

“De huidige trailerhelling aan de 
Stommeerweg voldeed aan een 
grote behoefte om gratis ‘even’ een 
boot te water te laten. Misschien 
niet de meest ideale plek qua ver-
keersveiligheid, maar wel de enige. 
Tot nu toe, tenminste’’, aldus Van der 
Boon. Vanaf volgende week is de-
ze helling gesloten voor de recrean-
ten. “Het CDA vindt deze plotselin-
ge beslissing zo midden in de zomer 
een beetje onbegrijpelijk. Het gaat 
al jaren goed, of ieder geval rede-
lijk goed. Waarom niet het zomer-

seizoen afwachten en de tijd nemen 
voor een alternatief?” En Van der 
Boon vervolgt: “Aalsmeer is een wa-
tersportgemeente. Bij waterrecre-
atie horen boten. En bij boten ho-
ren tewaterlaatplaatsen. Wil de ge-
meente dat men alleen nog gebruik 
maakt van (dure) jachthavens?’’ 

Raadslid CDA Ines van der Boon

VVD en PACT niet verrast over 
uitkomst Berenschot-rapport
Aalsmeer - De oppositiefracties 
VVD en PACT zijn geenszins verrast 
over de uitkomsten van het onder-
zoek naar vermeende integriteits-
chending van wethouders Verburg 
(CDA) en Van der Hoeven (AB). Op 
15 mei riepen de fracties van VVD, 
PACT en HAC de gemeenteraad op 
om een breed onderzoek naar de 
vermeende integriteitschendingen 
van deze wethouders te verrichten. 
Dit zou volgens hen via een open-
bare raadsenquête moeten plaats-
vinden, een passend middel vol-
gens de Gemeentewet. Het onder-
zoek zou niet alleen de vermeen-
de integriteitschendingen bevat-
ten, maar ook mogelijke procedure-
schendingen en bejegeningskwes-
ties. De raadsenquête werd met 12 
stemmen van CDA en AB tegen en 
11 stemmen vóór van de opposi-
tie verworpen. Vervolgens heeft de 
burgemeester op eigen initiatief een 
onderzoek laten verrichten door bu-
reau Berenschot. Daarin zijn niet de 
verzoeken van de oppositiefracties 
gehonoreerd. Sterker nog, de frac-

ties hebben schriftelijk afstand ge-
nomen van de opzet van het onder-
zoek en de keuze van bureau Be-
renschot, omdat deze gezien eer-
dere onderzoeken voor gemeente 
Aalsmeer, niet als objectief en on-
afhankelijk beschouwd kon wor-
den. Het nu verschenen rapport van 
Berenschot lijkt professioneel ver-
woord, maar er staat slechts in dat 
niet is aangetoond dat er sprake is 
van integriteitschending. “Een wei-
nig verrassende conclusie”, zo stel-
len VVD en PACT. “Maar op basis 
van deze uitkomst kan niet gecon-
cludeerd worden dat de wethouders 
van alle blaam zijn gezuiverd, zo-
als de burgemeester stelt.” Zij stelt 
ook dat ‘democratie wat mag kos-
ten’, gezien het exorbitant hoge kos-
ten van euro 20.000,- van het onder-
zoeksrapport. Van deze uitspraak 
nemen VVD en PACT grote afstand. 
“De kwestie wordt vervolgd”, beslui-
ten de fractievoorzitters Robert van 
Rijn van de VVD en Ronald Fransen 
van PACT hun gezamenlijke persbe-
richt.

Lekker kliederen met modder
Aalsmeer -  Ook Kinderdagverblijf 
Solidoe De Stek deed dit jaar mee 
met de nationale ModderDag 2014. 
Een initiatief om kinderen te laten 
spelen met zand, water en modder. 
Buiten stonden emmers water, zand 
en aarde klaar om modder te ma-
ken. Eerst werd er heel voorzichtig 
met schepjes wat zand in de em-

mers gedaan. Vooral de oudste peu-
ters vonden het maar niets om vieze 
handen te krijgen. Maar al snel was 
het enthousiasme van de dreume-
sen aanstekelijk en stond de mod-
der zelfs tot hun ellenbogen. Er wer-
den modderbergen gebouwd, mod-
dersoep gemaakt en gewoon heer-
lijk met water en zand gekliederd. 

Geef insluipers ook tijdens 
de vakantie geen kans!
Aalsmeer - Zomertijd, komkom-
mertijd? Niet voor inbrekers en die-
ven. Om het aantal insluipingen en 
inbraken tijdens de zomermaanden 
te beperken wordt gewoon door-
gewerkt. Ook de politie let goed op 
en doet extra surveillances. Inbre-
kers hebben geen vakantie en zijn 
juist deze periode actief. Bewoners 
kunnen zelf ook veel doen om in-
braak te voorkomen. Met een aan-
tal eenvoudige maatregelen is een 
huis beter te beveiligen. Sluit bij-
voorbeeld ramen en deuren altijd 
goed af, ook als u maar voor even 
weggaat, en vergeet ook niet de ra-
men op de eerste verdieping en de 
schuur of berging  te sluiten. Berg 
klimmateriaal, zoals ladders en tuin-
meubilair, op. Laat regelmatig de 
post uit de brievenbus halen tijdens 
afwezigheid. Laat de tuin en plan-
ten tijdens lange afwezigheid ver-
zorgen en zorg ook dat het huis een 
bewoonde indruk maakt. Gebruik 
bijvoorbeeld schakelklokken om de 
verlichting te regelen. En zeker niet 
doen: Laat geen bericht op de deur 
achter waarop vermeld staat dat u 
weg bent of dat de sleutel bij de bu-
ren ligt. Vraag hen wel om een oog-
je in het zeil te houden tijdens de 
vakantie.

Sociale media 
Inbrekers kijken niet alleen door het 
raam of bewoners thuis zijn. Nieuwe 

media zijn een belangrijke informa-
tiebron om te checken wie er met 
vakantie is. Let op dat u niet ver-
meldt dat u met vakantie gaat op 
social media zoals Twitter, Hyves 
en Facebook. Daarnaast is het be-
ter om geen bericht in te spreken 
van een vakantieperiode op uw voi-
cemail en daarvan geen melding te 
maken op een blog of in uw elektro-
nische handtekening. 

Vakantieservice Politie
In Aalsmeer kan gebruik gemaakt 
worden van de vakantieservice, zo-
dat de politie op de hoogte is van 
uw afwezigheid. U kunt de politie 
per e-mail laten weten dat uw wo-
ning een paar dagen of weken niet 
bewoond is. De service loopt het 
gehele jaar door en is niet alleen 
bedoeld voor de zomervakantie! Tij-
dens uw vakantie houdt de politie 
een extra oogje in het zeil. 

Als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld 
wanneer een raam of deur open 
staat, nemen zij contact op met het 
door u opgegeven waarschuwings-
adres, zodat zij maatregelen kun-
nen nemen. Vermeld in de e-mail: 
adresgegevens, periode van afwe-
zigheid en het waarschuwingsadres 
en/of sleutelhouder (naam, adres 
én telefoonnummer). Stuur deze e-
mail naar: aalsmeer-wijkteamsecre-
tariaat@amsterdam.politie.nl.
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Winnaar Justin Meuleman blij met het passe-partout voor de Feestweek.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Radioprogramma Vrijdagavondcafé
Passe-partout Feestweek 
voor Justin Meuleman
Aalsmeer - In het programma Vrij-
dagavondcafé op Radio Aalsmeer is 
onder alle volgers op het Twitterac-
count @Vrij_avondcafé een passe-
partout voor Feestweek Aalsmeer 
verloot. Voorwaarde was wel dat 
je op dat moment moest luisteren 
naar de uitzending van 21.00 tot 
23.00 uur of dat je iemand had inge-
schakeld, die voor jou luisterde. Na-
mens Feestweek Aalsmeer trok Ro-
land Hofman van de Feestweek-or-
ganisatie uit de meer dan honderd 
inzendingen, drie namen. Alle drie 
de namen werden genoemd na het 
nieuws van 22.00 uur. De eerste die 
belde was de winnaar. En dat was 
Justin Meuleman uit Aalsmeer. De 
overige twee genomineerden belden 
ook meteen naar de studio, maar 
waren net te laat. Justin was super-
blij met zijn prijs en reageerde en-
thousiast in de uitzending bij pre-
sentatieduo Ron en Lisette. Afgelo-
pen vrijdagavond kwam Justin zijn 
gewonnen passe-partout daadwer-
kelijk in ontvangst nemen. Samen 
met Dorine en Dave van Feestweek 
Aalsmeer en Ron en Lisette van het 
radioprogramma Vrijdagavondca-
fé ging Justin trots op de foto met 
zijn passe-partout waarmee hij van 
woensdag tot en met zaterdag gra-
tis in september de feesttent in kan.
 
Nog een kans! 
Begin september zullen de makers 
van het programma Vrijdagavond-

café nogmaals een aantal kaarten 
gaan verloten in hun programma. 
Om op de hoogte te blijven is het dus 
goed om via Twitter @Vrij_avondca-
fé te volgen of de Facebookpagi-
na Vrijdagavondcafé te liken. Dan 
weet je als eerste hoe je in aanmer-
king kunt komen voor deze geweldi-
ge prijs. Want wie wil er nu niet gra-
tis naar de Edwin Evers Band, Ge-
rard Joling, Jan Smit, Sharon Door-
son of de Aalsmeerse Jan Leliveld of 
Ten Beers After?
 
Zomerstop
Deze vrijdag 11 juli is voorlopig de 
laatste uitzending van Vrijdagavond-
café op Radio Aalsmeer. De ma-
kers Ron, Lisette, Marjolein en Ca-
roline gaan dan genieten van de zo-
mer. Tijdens de zomermaanden kun-
nen luisteraars wel ‘gewoon’ blijven 
genieten van zomerhits uit de jaren 
tachtig tot nu. Begin september is 
Vrijdagavondcafé weer terug op Ra-
dio Aalsmeer met de maandelijk-
se rubrieken van politie-agent Erik 
van de Brun, social media met De-
borah, de culinaire kookwekker met 
Marc van Culiworks, de Uit-agenda 
met Marjolein en verschillende co-
lumns, interviews, gasten in de stu-
dio, de Twitterhit en Ron’s Top 40 Hi-
tarchief. Dus, deze vrijdag nog even 
lekker meeluisteren via www.ra-
dioaalsmeer.nl of 105,9 in de ether, 
99,0 via de kabel en via digitaalka-
naal 868.

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 tot 14.00 uur kunt u van een warme maaltijd of lunch gebruik 
maken.
Wilt u van de warme maaltijd gebruik maken, graag minimaal één dag 
van te voren reserveren.
Iedere woensdagavond is het restaurant geopend van 17.30 tot 19.30 
uur. Op deze avond wordt er een feestelijk menu geserveerd. 

Menu van woensdagavond 16 juli:
- Waldorf cocktail met toast en boter
- Tagliatelle met Carbonara saus
- Tortellini met kaassaus 
- Italiaanse tomatensalade
- Cassata ijs met slagroom
Kosten 8,50 euro per persoon. Informatie en/of reserveren, tel. 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. Het avondrestaurant is op dinsdag en donderdag open vanaf 
17.30 uur. Reserveren, tel. 0297-326050.
Vrijdag 11 juli is er weeksluiting met ds. van Dalen in de grote zaal om 
16.00 uur.

Ontmoetingscentrum Irene 
Gevestigd in de Kanaalstraat, is onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer.
Dinsdag 15 juli: Inloop koffi e/thee om 10.45 uur, ‘Zo doe je dat...’ Jeu de 
boules. Om 14.00 uur een buurtwandeling en vanaf 14.30 uur ‘Musi-
ca’, zingen met zangvrijwilligers met medewerking van een accordeonist.
Donderdag 17 juli: Inloop koffi e/thee om 10.45 uur. ‘Warming-up en ke-
gelen’. Om 14.00 uur een buurtwandeling en om 14.30 uur Breinzaken, 
‘Nederlandse wijsheden’.
Op beide dagen kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van de lunch.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

Con Amore luidt vakantie in 
met concert in Bornholm
Aalsmeer - De laatste repetitie voor 
de vakantie gingen de leden van 
mannenkoor Con Amore niet naar 
The Beach, maar werd vertrokken 
naar Hoofddorp voor een optreden 
in verpleeghuis Bornholm. Een oud 
lid van het koor word daar verpleegt. 
Hij, zijn vrouw en de gehele familie 
zaten op de vooste rij van de gro-
te zaal om niets van het concert te 
hoeven missen. Con Amore, in vro-
lijke kleding met de dirigent als be-
geleider, ging van start met de tune, 
daarna enkele gospels en opera ko-
ren. De aanwezige verstaan welis-

waar geen Italiaans, maar de vervol-
gens gebrachte liederen in de taal 
leverden wel herkenning op. Het 
waren allemaal bekende melodieën. 
Na een frisse dronk in de pauze ver-
volgden de zangers het concert met 
enkele evergreens, het dorp, een 
bloemenmedley en het lied ‘Mooi 
Aalsmeer’. Met een dankwoord-
je van de familie en Bornholm, een 
roos voor alle mannen en een boe-
ket voor de dirigent werd de con-
certavond afgesloten. “Een dankba-
re manier om de repetitie periode af 
te sluiten”, aldus Con Amore. 

Meezingfestival van Monnickendam

Eerste prijs Haring met Ui!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
juli heeft het Vissersvrouwenkoor 
Haring met Ui onder leiding van de 
Aalsmeerse dirigente Marja Spaans, 
de eerste prijs gewonnen bij Neer-
lands meest bekende meezingfes-
tival, het meezingfestival van Mon-
nickendam. Er waren veertien deel-
nemende Nederlandstalige koren, 
waaronder zeer bekende smartlap-
penkoren als onder andere het Am-
sterdams Smartlappenkoor. Groot 
was dan ook de verbazing dat het 
relatieve onbekende vissersvrou-
wenkoor Haring met Ui toch de eer-
ste prijs in de wacht sleepte. Vorig 
jaar had Haring met Ui al een ‘eer-
volle vermelding’ mogen ontvan-
gen, maar dat ze dit jaar als eer-
ste zou worden gekozen, had nie-
mand verwacht. Het vissersvrou-
wenkoor is in september 2011 op-
gericht door Louise Prins (accorde-
oniste) en Marja Spaans (dirigen-
te) en heeft in korte tijd een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt en is nu 
al een vaak gevraagd koor. Eén van 

de hoogtepunten was een optreden 
op verzoek van de Stichting Muzi-
kaal Mokum op het cruiseschip De 
River Dream met 460 opvarenden. 
Haring met Ui blinkt uit, volgens de 
jury van Monnickendam, met haar 
enthousiasme en vrolijkheid. Haring 
met Ui heeft extra punten gekregen 
doordat het publiek bij de optredens 
betrokken werd en dat er veel aan-
dacht is gegeven aan de kleding en 
accessoires. De optredens zelf wor-
den gekenmerkt door een losse on-
gedwongen sfeer waar veel gela-
chen wordt met zo nu en dan ook 
ruimte voor serieuze vissersliedjes, 
die prachtig vertolkt werden door 
de solisten. Kortom, een zeer ver-
rassend koor waar het ook leuk is 
om naar te kijken. De Jury noemde 
de prijs, een enorme wisselbokaal, 
‘echt meer dan dik verdiend’. Het 
koor staat onder leiding van Mar-
ja Spaans, en wordt muzikaal bege-
leid door de Uithoornse accordeo-
niste Louise Prins. Informatie: www.
haringmetui.nl.

Spetterende Rode Kruis disco 
voor mensen met beperking
Aalsmeer - Vrijdag 27 juni geno-
ten 60 mensen met een verstande-
lijke beperking en hun begeleiders 
van een geslaagde disco in Feeste-
rij de Bok. Dit leuke feest, met als 
thema ‘Ik houd van Holland’, werd 
georganiseerd door het Jonge-
ren Rode Kruis Aalsmeer en Uit-
hoorn. Verschillende scholieren en 
jongeren uit de omgeving van Uit-
hoorn en Aalsmeer hielpen mee bij 
deze feestavond. De gasten woon-
den thuis of in woonvoorzienin-
gen voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Mensen kwa-
men zelfs van ver, speciaal voor de-
ze disco. De disco had als thema ‘Ik 
houd van Holland’ en dat was aan 
de gasten te zien. Iedereen had heel 
veel moeite gedaan om aan oranje 
of rood-wit-blauwe kleding te ko-
men. En met reden, want er was een 
prijs voor de beste outfi t. Al snel be-
gonnen alle gasten te dansen op de 
muziek van de huis-dj van Feesterij 
de Bok. De sfeer zat er gelijk goed 
in. Daarna maakte de bekende Uit-
hoornse zanger Harm er een waar 
feest van met zijn Hollandse mee-
zingers. De gasten zongen fana-
tiek met Harm mee. Zanger Thomas 
– zelf een van de gasten – trad ook 
op en op zijn muziek werden vele 
polonaises gelopen. De rest van de 
avond draaide de dj populaire mu-

ziek en van het enthousiaste publiek 
mag hij de volgende keer zeker te-
rugkomen. De discobezoekers wa-
ren niet weg te slaan van de dans-
vloer! Gasten kwamen zelfs van ver, 
speciaal om deze disco te bezoe-
ken. In een hoek van de zaal kon-
den de gasten zich uitdossen met 
allerlei oranje hoedjes en mutsen en 
zo op de foto gaan. Meerdere ke-
ren gingen schalen rond met daar-
op diverse snacks. Helemaal blij en 
al uitkijkend naar de volgende acti-
viteit gingen de mensen huiswaarts. 
Feesterij de Bok gaf iedereen nog 
een oranje zonnebril mee. Het Jon-
geren Rode Kruis bedankt alle gas-
ten, Feesterij de Bok, zanger Harm, 
zanger Thomas en alle vrijwilligers 
voor het mede mogelijk maken van 
deze geweldige avond.
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten om mensen 
te helpen, bijvoorbeeld in het ka-
der van de Maatschappelijke Stage. 
Wil jij het Jongeren Rode Kruis hel-
pen bij activiteiten voor ouderen of 
mensen met een beperking of wil je 
meer informatie over wat wij doen? 
Mail naar jongerenrodekruis@hot-
mail.nl, of kijk op www.facebook.
com/JongerenRodeKruis of volg @
jjrodekruis op twitter.
Jeroen Heimeriks

De gasten van het Rode Kruis genieten enorm bij de disco.

Nieuwe expositie Ziekenhuis Amstelland

Natuurgetrouwe schilderijen 
en expressieve kunst
Amstelveen - In de maanden juli tot 
en met september exposeren Hen-
riette Hackenberg en Marion Rijn-
ders in de gangen van het zieken-
huis. Marion Rijnders exposeert met 
natuurgetrouwe schilderijen met de 
uiteenlopende onderwerpen. Hen-
riette Hackenberg heeft expressie-
ve schilderijen met reliëf en intense 
kleuren. De exposities zijn te bezich-
tigen in gang B van het ziekenhuis 
en de gang bij fysiotherapie.Hen-
riette Hackenberg legt uit dat haar 
schilderijen letterlijk ‘ontstaan’. Van-
uit haar inspiratie gaat zij aan het 
werk met materialen en kleuren. In 
lagen van gesso, structuurpasta en 
materialen als plasticnetjes, servet-

jes, cadeaupapier, pailletten, pig-
menten in poedervorm worden haar 
kunstwerken ‘geboren’. De afronding 
is voor haar heel belangrijk, want het 
schilderij moet in balans zijn, de ver-
houdingen, de kleuren en natuurlijk 
het licht en donker. Marion Rijnders 
heeft heel veel interessegebieden, 
die uiteenlopen van wielrenners, mu-
ziek, dans en natuur tot buitenland-
se taferelen en portretten. Zij maakt 
veel portretten van mens en dier in 
opdracht. Door haar natuurgetrouwe 
manier van schilderen geeft ze ieder 
portret een extra dimensie mee. De 
expositie in gang B bestaat uit schil-
derijen met veel verschillende onder-
werpen, veelal met acrylverf.

Janna van Zon verheugt zich 
er op: De Tour is begonnen!
Aalsmeer - Kijk, de Tour gaat het 
uiteindelijk niet winnen van de kunst, 
hoewel de schoonheid en vreugde 
die ik ervaar bij het zien van de pres-
taties van mijn helden het mij soms 
wel heel moeilijk maken bij het kie-
zen. Neem nu zaterdag 5 juli. De eer-
ste dag van de Tour, ik verheug mij 
al weken op deze dag! Maar dan 
komt mijn dilemma, het Huiskamer-
museum is ook open en is er in de 
middaguren de aanschuiftafel waar 
beeldhouwster Karola Veldkamp 
komt vertellen over haar werk. Ge-
lukkig heeft vriendin Marieke Kup-
pens, zelf ook een Tour fanaat, mijn 
laptop zo ingesteld dat ik beneden in 
het Huiskamermuseum de Tour kan 
volgen. Ik kan in ieder geval de start 
zien. Ik trakteer mijzelf voor deze ge-
legenheid op een glaasje Franse wijn 
met de wens drie weken lang naar 
mooie sport te kunnen kijken en op 
de eerste dag van mijn vakantie. Ik 
zie hoe heroïsch de ‘oude’ Jens Voigt 
zijn veel jongere Franse kompanen 
slim weet te overtroeven. Om 15.45 
uur is de kijkpret afgelopen. Met ge-
zonde tegenzin sluit ik de laptop om 
mij te wijden aan de gasten die ko-
men aanschuiven. Het wordt een he-
le interessante lezing en een bijzon-
dere ontmoeting, waar de aanwezi-
gen, evenals ik, enorm van genie-
ten. In de samenvatting zie ik hoe de 
kopstoot van Cavendish, zijn droom 
geheel teniet doet. Geen overwin-
ning in het geboortedorp van zijn 
moeder. Weken hadden de journa-
listen hem daarvoor achtervolgd. Ca-
vendish beloofde aan wie het maar 
wilde horen dat hij alles op alles te 
zetten om de dagzege voor zich op te 
eisen. Hij had een plan en wist wat hij 
moest doen. In de Tour ben je echter 
nooit alleen, de eindsprint bevecht je 
met vele anderen. Dat gaat er lang 
niet altijd zachtzinnig aan toe, zo ook 
nu niet. In blinde drift gaf hij zijn con-
current de Australiër Simon Gar-
rens een kopstoot, hetgeen leidde 

tot een vervelende valpartij. Caven-
dish verloor zijn gedroomde etappe-
winst, zijn overmoed kwam hem duur 
te staan, het opgelopen letsel dwong 
hem de Tour te verlaten. Garrens 
aanvaardde het excuses van Caven-
dish en diende geen aanklacht in. De 
sprint wordt gewonnen door de Duit-
se Marcel Kittel en de vreugde voor 
hem en zijn ploeg Giant Shimano is 
groot. Jens Voigt verovert de bolle-
tjes trui. Hij was de sterkste klimmer 
van de dag. Zondag 6 juli Ik ben er 
helemaal klaar voor, pen en papier 
in de aanslag. Geniet van het prach-
tige Engelse landschap dat op het 
scherm aan mij voorbij trekt. 

Tot om 13.45 uur mijn mobieltje 
gaat. “Janna, hoe laat is het muse-
um open?” Wanneer ik antwoord van 
12.00 tot 17.00 uur, hoor ik aan de an-
dere kant van de lijn: “Dan kom ik er 
nú aan.” Opnieuw wint de kunst het. 
Ik sluit mijn laptop en ontvang een 
kunstenaar uit België zijn zaakwaar-
neemster, zijn echtgenote, verder 
een prachtige tiener uit Curaçao die 
samen met haar opa en oma naar de 
schilderijen komt kijken. Zij wil wan-
neer zij klaar is met school naar de 
kunstacademie. Zij wordt onmid-
dellijk bestookt met raad en daad. 
Ook andere plaatsgenoten komen 
de kunstwerken in ogenschouw ne-
men en zij drinken een glaasje mee. 
Het is allang vijf uur geweest voor ik 
deuren van het Huiskamermuseum 
kan sluiten. Het was weer een mooie 
middag, prachtige gesprekken, maar 
van de Tour heb ik nauwelijks iets 
gezien. Gelukkig is er de avondetap-
pe, gepresenteerd door de onvolpre-
zen Mart Smeets met Bert Wagen-
dorp en wielerbelofte Wilco Kelder-
man als zijn gasten. In de samen-
vatting bewonder ik de beelden van 
de tweede dag van de Tour en zie ik 
hoe de Italiaan Vicenzo Nibali de ge-
le trui heeft overgenomen van Mar-
cel Kittel. 

AB-raadslid Dick Kuin: 
“Eindelijk, de Tour begint”
Aalsmeer - De Tour de France is af-
gelopen zaterdag 5 juli van start ge-
gaan. Voor de 42ste keer vindt dit 
wielerspektakel plaats met dit jaar 
de start in Engeland. Drie etappes 
worden in dit land verreden. Maan-
dagavond zijn alle renners, 198 in 
totaal, op het vliegtuig gestapt om 
dinsdag 8 juli te beginnen aan de 
vierde etappe naar Lille met een 
lengte van 163,5 kilometer. Zeven-
tien Nederlands doen mee aan de-
ze Tour de France waarvan de fi -
nish, als vanouds, is in Parijs, etap-
pe 21 op zondag 27 juli. Met enke-
le fanatieke wielrenliefhebbers in 
Aalsmeer wordt de Tour de France 
bekeken. Dit keer met AB-raadslid 
Dick Kuin:

* Zaterdag 5 juli, 1e etappe
Leeds-Harrogate 190,5 kilometer
Eindelijk is het weer zover, de Tour 
begint vandaag. Voor de voetbal-
minnende medelanders staat er 
vanavond nog een belangrijke wed-
strijd op het programma, maar mis-
schien zijn ook onze jongens fi ets-
liefhebbers en komen ze overmor-
gen weer naar huis. Net zoals de 
Fransen en de Engelsen weer op tijd 
thuis zijn om de start van de Tour de 
France met de benen op de bank 
mee te maken.
Ik heb deze etappe niet geheel kun-
nen bekijken, maar voor de laatste 
15 kilometer was ik op tijd thuis. Veel 
hoogte verschilletjes (echte bergen 
komen nog) en veel korte bochten-
werk. Uiteindelijk komen alle ren-
ners weer tezamen en wordt er ge-
sprint naar de meet. Net voor de fi -
nish is er een valpartij en het eerste 
slachtoffer is niet de eerste de bes-
te, Mark Cavendish smakt, gelukkig 
door eigen toedoen, tegen het asfalt 
en de grote vraag is of hij morgen 
weer van start kan gaan. De sprint 
wordt, net zoals vorig jaar in de eer-
ste etappe, gewonnen door Kittel en 
daarmee is het eerste succes voor 
de Giant-Shimano ploeg binnen. 
Het eerste Nederlandse succes dus. 

* Zondag 6 juli, 2e etappe
York – Sheffi eld 201 kilometer
Vandaag was ik net op tijd terug van 

mijn eigen zondagse trainingsrit om 
voor de tv plaats te nemen. Om de 
etappe in zijn geheel te zien. Heen 
en terug naar Boskoop was er voor-
al op de heenweg veel wind, zelf 
schatte ik 4 Beaufort, maar luiste-
rend naar het hijgen achter mij zou 
het ook 5 Beaufort geweest kunnen 
zijn. De terugweg was een stuk aan-
genamer, windje in de rug en rustig 
peddelend richting de watertoren. 
De 2e etappe in Engeland had, 
aan de banieren te zien, ook veel 
last van de wind. Nu zijn deze jon-
gens wel wat gewend, maar toch. 
Meer last hebben ze mijn inzien ge-
had van de in grote getale aanwe-
zige toeschouwers, die op sommi-
ge stukken bijna het parcours lieten 
dichtslibben. Laurens ten Dam, die 
op een kleine afstand binnen kwam, 
vertelde dat hij wel een twitter be-
richt de wereld zal ingooien om de 
mensen te vragen een klein beetje 
rekening te houden met de renners. 
Tegelijkertijd gaf hij ook aan dat het 
wel gaaf was om zoveel mensen 
langs het parcours te zien staan. Zo-
als gisteren eigenlijk al een beetje 
was te verwachten, heeft Mark Ca-
vendish de pijp aan maarten gege-
ven en is niet gestart. Daarmee is hij 
de eerste offi ciële uitvaller van 2014. 
Waarom vindt ik dat niet erg, vraag 
ik mij af. Misschien heeft het iets te 
maken met de tour van 2013, maar 
daar moet ik nog even over naden-
ken. Ook deze etappe zat vol met 
kleine heuvels en bergen met aan 
het einde toch nog wel een serieu-
ze klim. Daar werd de kopgroep uit 
elkaar gereden en waren er diverse 
kleine ontsnappingen. 

Uiteindelijk weet de Italiaanse kam-
pioen, rijdend voor de Astana ploeg, 
Nibali de jagende kopgroep net voor 
te blijven en gaat met enkele secon-
den voorsprong als eerste over de 
fi nish. Tegelijkertijd rijdt hij zichzelf 
in de gele trui, want de winnaar van 
gisteren, Kittel, komt in gezelschap 
van een groep met meerdere sprin-
ters, op grote afstand over de fi nish. 
De beste Nederlander is Mollema, 
hij staat nu op de 5e plaats in het al-
gemene klassement.
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Nieuw bedrijfsgebouw op 
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Op 5 juli heeft de of-
ficiële opening van het nieuwe be-
drijfsgebouw van Celieplant en 
Bouquetnet op Businesspark Green 
Park Aalsmeer plaatsgevonden. Vol 
trots verwelkomde directeur John 
Celie zijn bezoekers en leidde hij de 
vele bezoekers rond in zijn fraaie en 
duurzame bedrijfsgebouw. De bouw 
verliep zeer voorspoedig, de eer-
ste paal werd geslagen op 17 okto-
ber 2013 en na negen maanden is 
de opening al een feit. Celieplant is 
al meer dan 20 jaar de specialist in 
het organiseren en beleveren van 
kamer- en tuinplanten aan het Re-
tail segment. Bouquetnet is gespe-
cialiseerd in het ontwerpen, samen-
stellen en beleveren van boeketten 
aan de zelfde klanten als Celieplant. 
Het ontwerp van het gebouw past 
bij de ambities van beide bedrij-
ven. De betonnen constructie is af-
gewerkt met een laag kleine steen-
tjes, wat zorgt voor een aantrekkelij-
ke uitstraling. De fel groene kleuren 
die gebruikt zijn bij onder meer de 
verlading docks, vormen een opval-
lend contrast met het rustige beton. 

Het nieuwe pand is 10.600 vierkan-
te meter groot en bestaat uit ver-
schillende ruimtes, waarvan meer 
dan 3.500 vierkante meter energie 
zuinige koelcellen zijn. Tevens heeft 
men de beschikking over een afge-
sloten buitenterrein van circa 6.000 
vierkante meter, dat geschikt is voor 
de opslag van rolcontainers, pallets 
en dergelijke. Naast de productie-
ruimte bevinden zich de kantoren. 
De ruime en transparante entree is 
het visitekaartje van het bedrijf. Ce-
lieplant en Bouquetnet kozen er-
voor om in de ontvangstruimte een 
uitbloeiruimte in te richten waar de 
houdbaarheid van de bloemen en 
planten kan worden gemeten. Klan-
ten die het nieuwe gebouw bezoe-
ken, zien dus letterlijk wat zij kun-
nen verwachten. “Wij zien daarom 
met het hele team van Celieplant en 
Bouquetnet de toekomst op de Ja-
panlaan vol vertrouwen tegemoet.” 
Green Park Aalsmeer zit duidelijk 
in de lift: vorig jaar is 4 hectare be-
drijfsterrein uitgegeven en voor dit 
jaar is de verwachting dat 8 hectare 
bedrijfsterrein wordt verkocht.

Ondanks regen gezellige 
zomermarkt in Centrum

Aalsmeer - In de Zijdstraat en op 
het Molenplein werd afgelopen za-
terdag 5 juli een zomermarkt ge-
houden. Het was echter alles be-
halve zomer. De regen had de over-
hand met forse buien, maar geluk-
kig ook licht druppelend. Toch kwa-
men vele bezoekers een kijkje ne-
men en het was de moeite ook ze-
ker waard. Ruim veertig standhou-

ders presenteerden in de Zijdstraat 
een breed assortiment aan vin-
tage producten, vrolijke schilderij-
en, mooie beelden, tweedehands 
boeken, zelfgemaakte zeepjes, sie-
raden, hoedjes en aparte verzamel-
objecten waaronder klokken en op-
bergdozen. Op het Molenplein werd 
een benefietmarkt gehouden voor 
verpleeghuis Rozenholm met voor-

al veel boeken, creatieve werkstuk-
ken en bloemen en planten en en-
veloppen trekken. De opbrengst de 
verkoop op het Plein komt volledig 
ten goede aan de bewoners van het 
verpleeghuis. Jammer van het weer, 
maar met een paraplu lekker snuf-
felen langs de kramen is ook prima 
om te doen. Heel leuk en voor her-
haling vatbaar!

Microkredietonderneming van het jaar

‘Sieso’ wint tweede prijs 
Aalsmeer - Afgelopen schooljaar 
heeft de Westplas Mavo meege-
daan aan de Day for Change Actie. 
Met een microkrediet, dat zij kregen 
van de stichting, zetten de leerlin-
gen hun eigen bedrijfje op, zo ook 
Bo en Leonique met hun bedrijf-
je Sieso. 

Met de winst die zij maakten, ma-
ken zij meer microkrediet moge-
lijk in ontwikkelingslanden. Aan het 
einde van elk schooljaar houdt de 
stichting de ‘Microkredietonderne-
ming van het Jaar’ verkiezing. Een 
deskundige jury, bestaande uit ac-
teur Ruud Feltkamp, de jonge on-
derneemster van Make my Event en 
Joyce van Os, lid van de jongeren-
raad van de Rabobank, boog zich 
over alle inzendingen en kenden de 
dames van Sieso een tweede prijs 
toe. Het bedrijfje waar Leonique en 
Bo al het begin van het schooljaar 
mee zijn gestart heet SieSo. 

Op verschillende markten verkoch-
ten zij hun producten: zelfgemaak-
te sommeltjes, waxinelicht hou-
ders en zeepkettingen. Sommel-
tjes zijn kabouters, gemaakt van 
een boomstam, met een plantje aan 
hun buik. Tijdens het project heb-

ben de meiden erg veel geleerd. Zo 
werd op basis van hun eigen idee-
en over de vraagprijs én een markt-
onderzoek de prijs per product be-
paald. In totaal hebben ze ruim 400 
euro verdiend. Volgens de jury zijn 
dit terechte runners up: “Dit was 
een zeer origineel, creatief en duur-
zaam idee! Heel goed dat jullie een 
marktonderzoek hebben gedaan 
voor de prijs van het product. Een 
goede voorbereiding is veel waard! 
Leuk dat jullie producten ook echt 
in een winkel verkocht werden. 
Complimenten over het hoge be-
drag dat jullie hebben ingezameld.” 
Naast de eer hebben Bo en Leoni-
que vrijkaarten voor het Omniver-
sum in Den Haag gekregen.

Stichting Day for Change is in 2006 
opgericht om op een leerzame ma-
nier microkrediet onder de aan-
dacht te brengen. Doordat leerlin-
gen in Nederland op creatieve wij-
ze hun eigen ondernemerschap in-
zetten, is een microkrediet voor de 
allerarmsten in de wereld mogelijk. 
Terwijl leerlingen leren over wereld-
burgerschap, microfinanciering, de 
(relatieve) waarde van geld en on-
dernemen, helpen zij mensen in 
ontwikkelingslanden.

WK met Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Het is allemaal oranje 
wat de klok slaat. Ook de Bloemen-
zegels doen mee. Bij alle leden van 
de vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers liggen oranje 
kaartjes klaar. Hierop staat een re-
bus. Wie deze rebus oplost en het 
kaartje vervolgens inlevert bij een 
Bloemenzegel winkelier of opstuurt 
naar het secretariaat, maakt kans 
op prachtige prijzen, waaronder een 
Kitchenaid blender met twee meng-
bekers ter waarde van 229 euro, een 
visschotel van 50 euro of een snoep-
pakket ter waarde van  25 euro. In 

tegenstelling tot wat er op het kaart-
je staat is de inleverdatum niet 8 juli, 
maar anderhalve week later:  18 ju-
li. Zo is er langer de gelegenheid om 
een kaartje met de oplossing bij één 
van de Bloemenzegelwinkeliers af te 
geven of op te sturen.

 Dit is de juni-actie van de Bloemen-
zegelwinkeliers, want in haar jubile-
umjaar laten de aangesloten onder-
nemers iedere maand van zich ho-
ren. Lever uw spaarkaarten in en 
maak iedere maand kans op leuke 
prijzen.

Testamenten op de tocht?
Aalsmeer - Het lijkt allemaal zo sim-
pel. Iemand laat door de notaris een 
testament opmaken als laatste wils-
beschikking en dan is het toch duide-
lijk wat diegene wil? Als u dat nog ge-
looft, vraag het dan eens aan de fa-
milie van mevrouw A die in augus-
tus 2004 overleed. Na vele gerech-
telijke procedures gaf de Hoge Raad 
in oktober 2013 (negen  jaar later!) 
de oplossing van dit drama. Ondanks 
dat mevrouw A in 1980 in haar tes-
tament had bepaald dat haar broer B 
enig erfgenaam was t.a.v. haar nala-
tenschap, bleek toch echtgenoot C - 
met wie mevrouw A in 1993 was ge-
trouwd - uiteindelijk de rechthebben-
de op haar erfenis. Langzaam dringt 
het nu in bredere kring door dat de 
letter van het testament in de praktijk 
minder letterlijk wordt genomen, dat 
het ene testament dus niet het ande-
re is, en de houdbaarheid van een tes-
tament dus kan ‘verlopen’. Erfenissen 
en testamenten blijken steeds vaker  
een broedplaats van problemen te 
zijn. Broers en zusters buitelen daar-
bij over elkaar heen, waarbij ook ‘oud 
zeer’ van destijds weer boven komt. 
Men heeft de kans nog eenmaal ‘de 
balans’ onderling op te maken/veref-
fenen. En met samengestelde gezin-
nen van kinderen als ‘relatiegeschen-
ken’ uit eerdere verhoudingen wordt 
het ook steeds meer puzzelen: wie 
komt op welke plaats?  Veel van de 
klachten bij notarissen gaan over tes-
tamenten en opengevallen nalaten-

schappen. Deze problemen worden 
onderkend door MediationGroep-
Holland (MGH, zie www. mediation-
groepholland.nl). Ben Schoenmaker 
is één van de mediators/juristen van 
MGH: “In de eerste plaats helpen wij 
partijen via mediation naar een voor 
allen bevredigende oplossing. Nala-
tenschapsmediation als er een erfe-
nis vrijvalt. Maar wij kunnen ook de 
soms moeizame communicatie tus-
sen familieleden begeleiden vóórdat 
er van overlijden sprake is. Daardoor 
kunnen de naastbestaanden  met el-
kaar ‘makkelijker praten over moeilij-
ke zaken’.  Met als resultaat dat tal van 
zaken dan  tijdig goed geregeld zijn. 
Een overlijden in de familie is immers 
al erg genoeg.” 

Behoud coöperatieve kracht

Vergadering FloraHolland
Aalsmeer - Het nieuwe voorstel om 
het verlies van FloraHolland te dek-
ken is de afgelopen weken toege-
licht op regiobijeenkomsten in bin-
nen- en buitenland. Vanavond, don-
derdag 10 juli, neemt de algeme-
ne ledenvergadering er een besluit 
over. “We hebben geluisterd naar de 
signalen van de leden. 
De uitkomst van de stemming op 5 
juni maakte ons duidelijk dat er een 
ander voorstel moest komen. In het 
nieuwe voorstel dragen de leden op 
dit moment minder bij aan het ver-
lies. Dit doen we door niet 0,5% van 

de liquiditeitsbijdrage bij te schrij-
ven op de ledenlening, maar 0,75%. 
Zo houden we vast aan het princi-
pe dat de liquiditeitsbijdrage is be-
stemd om een verlies te dekken. Dit 
voorstel vinden wij een verantwoor-
de oplossing, van groot belang voor 
de toekomst van de coöperatie”, al-
dus financieel directeur Rens Buch-
waldt. Om 19.30 uur begint van-
avond, donderdag 10 juli, de alge-
mene ledenvergadering in de vei-
ling aan de Legmeerdijk 313 en ne-
men de leden een besluit over het 
voorstel. 

Verdere uitbreiding marktgebied

Stieva neemt Aluyard over
Aalsmeer - De Stieva Groep 
in Aalsmeer, gevestigd aan de 
Molenvlietweg, heeft scheeps-
bouwbedrijf Aluyard overgeno-
men. De Stieva Groep is gespe-
cialiseerd in metaal op maat. Met 
vier specialistische metaalbedrij-
ven biedt het bedrijf  een volle-
dig aanbod staalproducten voor 
de bouw, weg- en waterbouw, 
machinebouw en particulieren. 
Aluyard in Ter Aar bouwt op ei-
gen werf onderhoudsvrije alumi-
nium kwaliteitsboten voor zowel 

de beroepsvaart als de particulie-
re markt. Met de overname kun-
nen beide bedrijven elkaar ver-
sterken in  hun vakmanschap en 
daarmee een toegevoegde waar-
de leveren aan de hoge kwali-
teit die beide bedrijven leveren. 
De toevoeging van Aluyard aan 
de Stieva Groep biedt het bedrijf 
de mogelijkheid haar marktge-
bied verder uit te breiden. Het di-
rectieteam heeft er het volste ver-
trouwen in dat Aluyard een mooie 
aanwinst is voor de Stieva Groep.

Kort informeel bezoek
Vaartocht directeur Rode 
Kruis in de AED-boot
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 8 ju-
li bracht directeur Gijs de Vries van 
het Landelijk Rode Kruis een kort 
informeel bezoek aan het plaatse-
lijk Rode Kruis Aalsmeer. Vooraf wa-
ren vrijwilligers uit het District Am-
sterdam (waaronder vier vrijwilligers 
uit Aalsmeer) uitgenodigd om met 
Gijs de Vries te lunchen tijdens een 
rondrit met de Red Crosser in Am-
sterdam. In de middag kwamen de 
voorzitter en secretaris van het Dis-
trict Amsterdam samen met Gijs de 
Vries en de voorzitters van de plaat-
selijke afdelingen uit Aalsmeer, Am-
stelveen, Uithoorn, Amsterdam en 
Ouderkerk naar Aalsmeer. De vice-
voorzitter van het plaatselijk Rode 
Kruis Aalsmeer Guus Droppert ont-
ving samen met bestuurslid Ineke 
Hoogeveen de gasten. In een kort 

informatief gesprek vertelden alle 
vertegenwoordigers van de plaatse-
lijke afdelingen over hun activiteiten 
met betrekking tot het Rode Kruis. 
Ook werd gesproken over de vrijwil-
ligers van de toekomst. Gijs de Vries 
gaf aan dat men binnen het Lan-
delijke Rode Kruis vergaande plan-
nen ontwikkeld heeft om vrijwilli-
gers op een andere wijze in te zet-
ten. In het najaar zullen deze plan-
nen bekend gemaakt worden. Het 
kennismakingsgesprek werd afge-
sloten door Hans de Boer, schip-
per van de AED-boot, die een dui-
delijke uiteenzetting over de activi-
teiten van de AED-boot gaf. Daar-
na Gijs de Vries werd ‘ontvoerd’ om 
ondanks het slechte weer een korte 
vaartocht met de AED-boot te ma-
ken op de Westeinderplassen.

Mooie opbrengst collecte 
Rode Kruis
Aalsmeer - Het Rode Kruis 
Aalsmeer heeft in de landelijke col-
lecteweek 4.933 euro opgehaald in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Van 15 
tot en met 21 juni gingen 57 col-
lectanten langs de deuren om geld 
in te zamelen voor het Rode Kruis. 

De opbrengst komt ten goede aan 
de activiteiten van de plaatselij-
ke afdeling in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Voorbeelden daarvan 
zijn rolstoelwandelen en rolstoel-
fietsen, huisbezoeken aan oude-
ren en chronisch zieken, soosmid-
dagen, telefooncirkel voor alleen-
wonenden, ontmoetingsgroep be-
ginnend dementerende ouderen, 
de jaarlijkse boottocht en de inter-
ventieboot op de Westeinderplas-
sen. Met het opgehaalde bedrag 
kan het Rode Kruis zich blijven in-

zetten voor de sociale activiteiten 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Naast 
de huis-aan-huis collecte werd tij-
dens de collecteweek ook in enke-
le cafés gecollecteerd waar weds-
tijden van het WK-voetbal werden 
vertoond.  

Het afdelingsbestuur wil iedereen 
die heeft gegeven of heeft meege-
werkt aan de collecte hartelijk be-
danken, evenals alle collectanten 
voor hun inzet. 

Iedereen is van harte welkom als 
deelnemer, vrijwilliger of als lid van 
de Aalsmeerse afdeling van het 
Nederlandse Rode Kruis. Hiervoor 
kan contact opgenomen worden 
met Ineke Hoogeveen via 0297-
328613 of via e-mail:gein@planet.
nl.
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Rijbewijs kwijt 
na weigering

Aalsmeer - Om half twee in de 
nacht van donderdag 3 op vrijdag 
4 juli heeft de politie op de Leg-
meerdijk een auto met een Roe-
meens kenteken tot stoppen ge-
maand. Het vermoeden bestond 
dat de bestuurder teveel alcohol 
gedronken had. De 29 jarige au-
tomobilist zonder vaste woon- of 
verblijfplaats probeerde de blaas-
test te saboteren en in het bureau 
weigerde hij volledig mee te wer-
ken aan de ademanalysetest. Het 
rijbewijs van de man is ingevor-
derd. Hij krijgt een dagvaarding 
van justitie.

Planken en stepjes 
uit tuinen weg

Kudelstaart - Rond twee uur in 
de nacht van zaterdag 5 op zon-
dag 6 juli zijn uit tuinen in de Dal-
tonstraat planken en kinderstep-
jes gestolen. Bewoners zagen jon-
geren met de spullen lopen en 
zijn ze zelf terug gaan halen. Wel-
licht net op tijd, want mogelijk wa-
ren de houten voorwerpen anders 
wel in het grote vuur gegooid dat 
brandde bij de Jongeren Ontmoe-
tingsplek. 

Ruiten 
ingegooid

Aalsmeer - Op donderdag 3 juli 
rond kwart over zeven in de avond 
werd gezien dat vier jongeren met 
stenen een aantal ruiten van een 
leeg pand aan de Hornweg ingooi-
den. De vier liepen vervolgens naar 
de sporthal, waar een schoolfeest 
plaatsvond. Bij de hal hebben agen-
ten de directeur aangesproken. De 
daders zullen worden aangespro-
ken op hun gedrag en beloofd is dat 
overleg gevoerd gaat worden over 
de schade met de benadeelde.

Dure 
orchideeën

Aalsmeer - Om tien over half drie 
in de nacht van donderdag 3 op 
vrijdag 4 juli is een  medewerker 
van de veiling op heterdaad be-
trapt op het stelen van twee or-
chideeën. De bedrijfsbeveiliging 
zag de man lopen bij een bedrijf 
en vertrouwde het niet helemaal. 
De eigenaar werd gebeld en de-
ze deelde mede dat er niemand 
meer aanwezig was. De 25 jari-
ge man uit Uithoorn is vervolgens 
aangehouden door agenten. Er is 
op lik op stuk beleid gevoerd, wat 
betekent dat de bloemendief di-
rect moest betalen. Hij heeft een 
schikking gekregen van 190 euro.

Scooters en 
fiets gestolen

Aalsmeer - Rond twaalf uur in 
de middag van woensdag 2 juli is 
vanaf het begin van de Aalsmeer-
derweg een scooter gestolen. Het 
betreft een Piaggio, paars van 
kleur, met kenteken DZ-926-K. In 
de nacht van zaterdag 5 op zon-
dag 6 juli is nog een scooter on-
gevraagd van eigenaar gewisseld. 
De brommer was neergezet in de 
Einsteinstraat. Ook deze scooter is 
van het merk Piaggio, is zwart en 
heeft is voorzien van het kenteken 
FK-847-L. 
Op dinsdag 1 juli is tussen elf uur 
in de ochtend en drie uur ‘s mid-
dags een Gazelle Chamonix da-
mesfiets gestolen vanaf de stalling 
bij de bushalte aan de Legmeer-
dijk, hoek Hornweg. Alle eigena-
ren hebben aangifte gedaan bij de 
politie. Wie meer weet, de scooters 
en/of de fiets hebben gezien, wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Overleden na 
stroomstoot

Aalsmeer - Op dinsdag 1 juli om 
vier uur in de middag heeft in een 
woning aan de Rietwijkeroordweg 
een ongeval met stroom plaats-
gevonden. Een 79 jarige inwoner 
is tijdens werkzaamheden aan de 
vijverpomp onder stroom komen 
te staan en heeft deze stoot he-
laas niet overleefd. Door omstan-
ders is geprobeerd de inwoner te 
reanimeren, maar dit is niet gelukt. 
Ook toegesnelde agenten en me-
dewerkers van de GGD konden 
niets meer voor de man doen. 

Onwel op 
N196

Aalsmeer - Om kwart over twaalf 
in de middag van vrijdag 4 juli is een 
54 jarige chauffeur uit Portugal on-
wel geworden op de N196. Omstan-
ders hebben de politie en de ambu-
lancedienst gebeld. De chauffeur 
bleek een veel te hoge suikerspie-
gel te hebben en is met spoed ver-
voerd naar het Spaarne ziekenhuis. 
Er is slechts korte tijd enige vertra-
ging geweest op de N196.

Oefening op 
veilingterrein

Aalsmeer - In de avond van 
maandag 7 juli hebben de brand-
weerkorpsen van Aalsmeer en de 
Veiling een gezamenlijke oefe-
ning gehouden op het terrein aan 
de Legmeerdijk. Er was groot ma-
terieel uitgerukt om de ‘branden-
de tankauto’ veilig te blussen. De 
grote motorspuit en de schuim-
blusser van Schiphol waren voor 
de oefening geleend. De korpsen 
kijken terug op een geslaagde oe-
fening, wat zeker de onderlinge 
samenwerking bevordert heeft.

Hennepkwekerij 
op Vlinderweg

Aalsmeer - Om half vijf in de mid-
dag van vrijdag 4 juli heeft de poli-
tie een inval gedaan in een woning 
aan de Vlinderweg omdat het ver-
moeden bestond dat hier hennep 
gekweekt werd. In het huis werd 
een kleine wietplantage aange-
troffen van ongeveer 25 planten. 
De stroom bleek de eigenaar ille-
gaal afgetapt te hebben. De hen-
nepplanten zijn vernietigd en alle 
apparatuur is in beslag genomen. 
In de woning is een 45 jarige man 
uit Aalsmeer aangehouden.

Boomhut in 
vuur en vlam!

Aalsmeer - In de vroege ochtend van zaterdag 5 juli kreeg de brandweer 
melding dat er vlammen waren te zien in een boomhut aan de Stommeer-
kade. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. 
De naastgelegen schuur is gespaard gebleven. Hoe de brand is ontstaan, 
wordt onderzocht. Foto: Ronald van Doorn.

Jaarrekening, Lentenota en 14 moties

Vakantie na laatste, lange, 
intensieve Raadsvergadering!
Aalsmeer - Tot ver na middernacht 
duurde de vergadering van de Raad 
afgelopen donderdag 3 juli. Niet ver-
wonderlijk, want de agenda van de-
ze laatste bijeenkomst van burge-
meester, wethouders en fracties 
voor de zomerstop was redelijk lang, 
maar het waren vooral de Lenteno-
ta 2014 en de hierover veertien in-
gediende moties die veel tijd verg-
den. Over het maximale budget van 
de fracties van iets meer dan 32.500 
euro waren de partijen het unaniem 
eens, ook de jaarrekening 2013 en 
de hierbij ingediende motie ken-
de de goedkeuring van alle partijen. 
Met de motie van de VVD, PACT en 
HAC bevestigen alle fracties groot 
belang te hechten aan gezonde ge-
meentefinanciën in Aalsmeer. Door 
de accountants zijn enkele aan-
dachtspunten aangegeven en de-
ze bieden volgens de indieners van 
de motie een uitstekende basis om 
een verbeterplan op te gaan stellen. 
Het college is uitgenodigd (gesom-
meerd) een verbeterplan aan te bie-
den aan de raad voor uiterlijk 1 no-
vember. Over de Lentenota waren al 
eerder de meningen verdeeld, nega-
tief: ‘Beleidsarm zonder visie’ en po-
sitief: ‘Een prima basis voor een so-
lide begroting voor 2015’. De Lente-
nota is uiteindelijk aangenomen met 
twaalf stemmen voor (AB en CDA) 
en tien (VVD, PACT en HAC) tegen. 
Van de veertien moties is de helft 
verworpen. De moties van HAC om 
als gemeente meer te gaan twitteren 
en om met een plan te komen om 

zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te 
redden, kenden geen bijval, beiden 
21 stemmen tegen, 1 voor. 

Motie ‘Jip en Janneke’
De motie ‘Jip en Janneke’ ken-
de sympathie van het college en zo 
bleek ook van alle collega partijen. 
In de motie stelt HAC voor de nu vrij 
lange financiële stukken in een sim-
pelere taal te schrijven zonder on-
begrijpelijke afkortingen. Burge-
meester en wethouders hebben toe-
gezegd beter op te zullen gaan let-
ten. Er wordt voortaan gestreefd om 
de financiële stukken in begrijpelij-
kere taal op te stellen en afkortin-
gen zullen zoveel mogelijk verme-
den worden. De moties ‘Intensive-
ring burgerparticipatie’ om bewo-
ners, organisaties en bedrijven ac-
tiever te betrekken bij bestuurlij-
ke keuzes en ‘Aansluiting program-
ma’s en portefeuilles’ waarin ge-
vraagd wordt om duidelijker aan te 
geven welk collegelid politiek ver-
antwoordelijk is voor welk program-
ma van PACT en HACT werden door 
burgemeester en wethouders ontra-
den en achter dit advies van het col-
lege stonden de fracties AB en CDA, 
beiden verworpen met twaalf te-
gen en tien voor. De motie van PACT 
om te onderzoeken of kapitaal be-
schikbaar te krijgen is voor duurza-
me investeringen kreeg unaniem (22 
voor) groen licht. Als positief, maar 
overbodig, bestempelde het colle-
ge de motie van PACT om meer in 
te gaan spelen op de veranderingen 

in de Eerstelijnszorg door in gesprek 
te gaan met huisartsen en te komen 
tot een integrale samenwerkingsa-
genda voor zorg en ondersteuning. 
Hier was het merendeel van de frac-
ties het niet eens met de bestuur-
ders. Alleen AB ging mee met B&W 
en dus werd de motie met 16 stem-
men voor aangenomen. 

Jeugdplekken en Jeugdraad
Ook de motie ‘Jeugd in de knel’ van 
PACT om organisaties die zich be-
zig houden met zorg voor de jeugd 
in kaart te brengen, kreeg de stem-
pels ‘positief, maar overbodig’ en 
hier konden het CDA en AB zich 
in vinden. Verworpen door twaalf 
stemmen tegen en tien (PACT, VVD 
en HAC) voor. In de moties realisa-
tie van jongerenontmoetingsplekken 
in Oost en Dorp, oprichten van een 
Jeugdraad en aansluiting zoeken bij 
het project ‘jongeren op gezond ge-
wicht’ bij gemeente Haarlemmer-
meer kon het college zich vinden, 
mits overigens het termijn voor op-
richting van een Jeugdraad verlegt 
wordt naar begin 2015. Ook de frac-
ties gaven groen licht voor aanne-
men, drie keer unaniem 22 stemmen 
voor. De enige motie van de VVD om 
de lokale woonlasten voor alle inwo-
ners te verlagen werd door burge-
meester en wethouders zeker finan-
cieel gezien ten sterkste ontraden. 
Het CDA, AB en HAC schaarden 
zich achter dit advies van het college 
en stemden tegen (dertien tegen ne-
gen voor van PACT en VVD). De ook 

enige motie van het CDA om een in-
dexering van de Onroerende Zaak-
belasting Woningen achterwege te 
laten, werd ontraden door het col-
lege, maar is uiteindelijk toch aan-
genomen met zestien stemmen voor 
en zes (AB) tegen. 

Nieuw hondenbeleid
Het nieuwe hondenbeleid waar-
in gestreefd wordt om overlast van 
honden(poep) te verminderen door 
strengere regels in te stellen wat be-
treft uitlaten (alleen aangelijnd en 
poepzakjes bij de hand) en meer 
uitlaatplaatsen in te richten (van 15 
naar 25) inclusief vermeerderen van 
vuilnisbakken voor uitwerpselen is in 
het laatste Ronde Tafel Gesprek uit-
voerig besproken met als eindresul-
taat positieve reacties. Toch vonden 
niet alle fracties het tijdens de Raad 
een ‘uitgesproken agendastuk’. Er 
werd een amendement ingediend 
om een deel van het speelveld voor 
kinderen in de Snoekbaarsstraat 
toch niet in te richten als losloopge-
bied voor honden. Dit amendement 
werd na een ‘rondje stemmen’ ver-
worpen met vijftien stemmen tegen 
en zeven (VVD en HAC) voor. Uit-
eindelijk is overigens wel ingestemd 
met het nieuwe hondenbeleid, niet 
door de VVD en HAC overigens. 
Er gaat nu eenmalig een bedrag 
van 48.000 euro geïnvesteerd wor-
den voor uitbreiding van genoemde 
voorzieningen. De politiek heeft nu 
bijna twee maanden vakantie en ge-
zien de intensieve vergaderingen de 
afgelopen maanden zijn de fracties 
hier wel aan toe. Even rust! Op don-
derdag 28 augustus opent de raads-
zaal voor het eerst weer haar deuren 
voor het Ronde Tafel Gesprek en de 
fracties gaan na de zomerstop weer 
om tafel voor een ‘avondje’ verga-
deren op donderdag 11 september. 
Voor wie deze datums alvast in de 
agenda wil noteren, beide beginnen 
zoals vertrouwd om 20.00 uur.

Wethouder Tom Verlaan:
“Gemeente wil snel opheldering over 
schade aan woningen door vliegtuigen”
Aalsmeer - Wethouder Tom Ver-
laan maakt zich ernstige zorgen 
over de manier waarop Stichting 
Leefomgeving Schiphol de dakpan-
nen van de woningen in een ge-
deelte van Aalsmeer heeft vastge-
zet. Afgelopen donderdag 26 juni 
zijn er weer een groot aantal dak-
pannen van een woning aan de 

Aalsmeerderweg afgevallen door 
zogenaamde vortexschade (scha-
de door luchtturbulentie van da-
lende vliegtuigen) en dit terwijl de 
dakpannen nog geen drie maan-
den geleden waren vastgezet door 
Stichting Leefomgeving Schiphol. 
Wethouder Tom Verlaan: “Ik vind 
het heel vervelend voor de bewoner 

van de Aalsmeerderweg dat er we-
derom vortexschade is opgetreden 
aan zijn woning.” Vorig jaar heeft 
zowel de Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL) als de Rijks-
inspectie voor de Luchtvaart on-
derzoek gedaan naar vortexscha-
de in Aalsmeer. Zij rapporteerden 
toen onafhankelijk van elkaar aan 
de gemeente dat de bewuste vlieg-
tuigen noch te laag vlogen noch 
uit koers waren geraakt. Stichting 
Leefomgeving Schiphol heeft daar-
na wel de actie om de dakpannen 
van een groot aantal woningen vast 
te zetten opgepakt. 

Inwoners die in aanmerking kwa-
men om de dakpannen van hun 
woning vast te laten zetten, heb-
ben dit laten doen. Zo ook deze 
bewoner aan de Aalsmeerderweg. 
“Nu is er wederom vortexschade 
zelfs bij een woning waar de dak-
pannen van vastgezet zijn. Dit baart 
mij grote zorgen”, aldus Verlaan. En 
hij vervolgt: “Aalsmeer wordt steeds 
zwaarder belast door het vliegtuig-
verkeer en extreem geconfronteerd 
met de nadelige gevolgen van de 
groei van Schiphol. We vragen hier-

voor constant aandacht bij Schip-
hol vanuit de gemeente Aalsmeer, 
maar ook samen met de hele zuid-
oost hoek (Aalsmeer, Uithoorn en 
Amstelveen). Er zijn afspraken ge-
maakt over de geluidshinder. Maar 
ondanks alle afspraken blijven de 
klachten in de zuidoosthoek groei-
en.”

Onveilige situaties
Het gemeentebestuur heeft ook 
nu Schiphol en de Luchtverkeers-
leiding Nederland (LVNL) verzocht 
om op korte termijn met een oplos-
sing te komen hoe dergelijke on-
veilige situaties kunnen worden 
voorkomen. Ook heeft de gemeen-
te de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT, voormalig Inspec-
tie van Verkeer en Waterstaat) ver-
zocht om een onderzoek in te stel-
len naar de vlucht die deze schade 
heeft veroorzaakt. 

De ILT is belast met de handhaving 
van de regels en normen die in Ne-
derland aan de luchtvaart zijn ge-
steld op het gebied van veiligheid, 
geluid en luchtkwaliteit. 
De belangrijkste vragen aan de In-
spectie zijn: ‘Hoe heeft dit inci-
dent kunnen gebeuren?’ En ook: 
‘Mag een vliegtuig zo laag over 
een woonwijk vliegen?’ Daarnaast 
wordt er aan Stichting Leefomge-
ving Schiphol (SLS) opheldering 
gevraagd over het deugdelijk vast-
zetten van de dakpannen. 

Woonlasten (nog) niet omlaag, 
VVD blijft zich inzetten
Aalsmeer - Op de raadsvergade-
ring van 3 juli is de motie van VVD 
Aalsmeer behandeld waarin ge-
vraagd werd om de lokale woonlasten 
met 100 euro te verlagen. Dit omdat 
Aalsmeerders landelijk en regionaal 

vergeleken erg veel betalen. Dit voor-
stel hield in een redelijke verlaging 
van 50 euro per 2015 en nog eens 50 
euro per 2016 gericht op voorname-
lijk de onroerend zaak belasting voor 
huiseigenaren en huurders. Bij huur-

ders is dit tarief vaak doorberekend 
in de huurprijs. Het onroerend zaak 
belastingtarief voor ondernemers 
is landelijk gezien al acceptabel in 
Aalsmeer. Deze motie ontving slechts 
de steun van PACT. VVD-raadslid Dirk 
van der Zwaag had hier het volgen-
de commentaar op: “De VVD betreurt 
het dat dit college blijkbaar wel gaten 
op kan vullen in de begroting maar 
zich niet meer durft in te zetten voor 

haar inwoners.” De VVD steunde wel 
de CDA-motie inzake het achterwe-
ge laten van de indexeringsverhoging 
op de onroerend zaak belasting, nu 
deze motie identiek was aan de mo-
tie die de VVD in november 2013 in-
diende en toen niet op steun van het 
CDA kon rekenen. De VVD Aalsmeer 
zal blijven proberen een lastenverla-
ging te realiseren voor de inwoners 
van Aalsmeer.

“Waterrecreatie houdt het 
Groene Hart vitaal”
Aalsmeer - Vrijdagochtend 4 juli 
opende burgemeester Jobke Vonk-
Vedder in Sous Terre aan de Ku-
delstaartseweg een bestuurlijke 

conferentie ‘Waterrecreatie Groe-
ne Hart’. Alle bestuurders uit de re-
gio waren uitgenodigd om mee te 
praten over de knelpunten die er 

nu zijn voor de waterrecreanten die 
een ‘rondje’ willen varen. De vraag 
hierbij was: “U heeft een bedrag te 
besteden aan de verbetering van de 
mogelijkheden voor waterrecrea-
tie in het Groene Hart. Waar zou u 
het aan besteden?” De meerderheid 
van de ruim 50 aanwezigen op de 
conferentie wil het geld graag ge-
bruiken om barrières voor de re-
creatievaart te slechten. Denk aan 
te lage bruggen, beperkte door-
vaartijden bij bruggen en sluizen, 
maar ook bijvoorbeeld een veilige 
de oversteek van het Amsterdam-
rijnkanaal. De aanwezige onder-
nemers, bestuurders en belangen-
behartigers konden met een stem-
kastje reageren op stellingen over 
de toekomst van de Waterrecreatie 
in het Groene Hart. 

Kees van Velzen, lid van de Stuur-

groep Nationaal Landschap Groene 
Hart, vat de stemresultaten samen: 
“We hebben veel bereikt met elkaar. 
Daar mogen we trots op zijn én er 
is werk aan de winkel. We moeten 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat de 
geplande delen van het sloepen-
netwerk snel gerealiseerd worden, 
want die vormen het vliegwiel voor 
verdere ontwikkeling.” De Stuur-
groep Nationaal Landschap Groe-
ne Hart heeft sinds 2012 met haar 
programma waterrecreatie goede 
resultaten bereikt. Negentig pro-
cent van de aanwezigen wil graag 
dat we ook in de toekomst op een 
vergelijkbare manier blijven samen-
werken.” 

Wethouder Jop Kluis: “Het is be-
langrijk dat we met alle partners in 
het Groene Hart samenwerken. Al-
leen op deze manier kunnen we 
elkaar versterken en het mooie 
plassengebied van de gemeente 
Aalsmeer recreatief nog beter op de 
kaart zetten.”  
De complete resultaten staan op de 
website van de Stuurgroep Natio-
naal Landschap Groene Hart: www.
stuurgroepgroenehart.nl. 
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Aalsmeer - Op plek vier is het 
Aalsmeerse team van Mark Blees 
uiteindelijk geëindigd in de Regen-
boog zeilwedstrijd tussen tien ge-
meenten, de provincie Zuid-Holland 
en bedrijfsleven Haarlemmermeer 
van 2 tot en met 6 juli. De schipper 
en zijn vaste bemanning Thomas 
Allart en Lieuwe Giekema won vo-
rig jaar nog de race op de Westein-
derplassen en wist uiteindelijk over-
all derde te worden. Dit jaar hoop-
te Blees en zijn team de trofee mee 
naar Aalsmeer mee te kunnen ne-
men, maar helaas. De wind be-
paalde anders. Op woensdag pak-
te Aalsmeer op de Kagerplassen de 
tweede plek, net na nieuwkomer 
Gouda. Op donderdag zakte het 
team op het Braassemermeer terug 
naar de vijfde plaats, maar vrijdag 
op de Westeinderplassen kwamen 
Mark, Thomas en Lieuwe sterk te-
rug en wisten plaats twee te verove-

ren. De sterren van de hemel wer-
den op de Poel gevaren door het 
team van Leiderdorp. 
Op zaterdag moest op de Vinke-
veense Plassen een flinke strijd ge-
leverd worden. Buien gingen soms 
gepaard met zo’n 25 knopen wind, 
wat neerkomt op windkracht zes. 
Aalsmeer zakte terug en moest ge-
noegen nemen met de vierde plek. 
“Aalsmeer zal zondag hard moe-
ten werken als het een van de fel-
begeerde podiumplekken wil beha-
len in de overall score”, zo stelde de 
organisatie. Echter de zeilen konden 
niet meer bijgesteld worden. Op de 
laatste dag, zondag op de Nieuw-
koopse Plassen, moesten de wed-
strijden afgelast worden omdat er 
teveel wind stond. De eindscores 
na de vierde dag bleven daarom on-
gewijzigd. Mark, Thomas en Lieu-
we konden dus niet meer hard wer-
ken en moesten genoegen nemen 

met vierde plaats. De gemeente Lei-
derdorp is onbetwist de overall win-
naar van deze vijfdaagse regiona-
le zeilwedstrijd geworden. Nieuw-
komer Gouda en team Bodegra-
ven-Reeuwijk pakten de tweede en 
de derde plek. Aalsmeer liet achter-
eenvolgens Teylingen, Nieuwkoop, 
De Ronde Venen, Kaag en Braas-
sem, bedrijfsleven Haarlemmer-
meer, Leiden, provincie Zuid-Hol-
land en Leidschendam-Voorburg 
achter zich. 
De prijzen zijn zondag uitgereikt 
door de Commissaris van de Ko-
ning van Zuid Holland, Jaap Smit: 
“Ik feliciteer het team van mijn ou-
de woonplaats Leiderdorp. Het NRE 
was ook dit jaar weer goed georga-
niseerd. Veel bezoekers hebben er-
varen hoe fantastisch het plassen-
gebied is in het Groene Hart van 
Holland. Ik kijk uit naar het lustrum-
jaar.”

Regenboog zeilteam Aalsmeer 
tweede op de Poel, vierde overall

Westeinder Water Week: 
Geweldig feest en rond de Poel
Aalsmeer - Bouw een bootje, opti-
mist zeilen, rondvaarten, beachspor-
ten, proefvaren, Aqua Palooza, na-
tuurlijk de spectaculaire Regenboog 
zeilwedstrijden, havensdag, West-
einder Culinair en de oude deu-
ren Surfcup, de vierde editie van de 
Westeinder Water Week zit er weer 
op en wat een feest op en rond het 
water! Met prachtig weer de mees-
te dagen, alleen helaas het afgelo-
pen weekend wisselvallig weer met 
stevige regenbuien. De eerste editie 
van Aqua Palooza bij het Surfeiland 
mag gelijk een succes genoemd 
worden. Honderden bootjes verza-
melden binnen de landtong en ge-
noten van zelf meegebrachte hapjes 
en drankjes en muziek vanaf het ei-
land. Zonder boot waren bezoekers 
ook welkom, zo had de organisatie 
laten weten, en dit was niet tegen 
dovemansoren gezegd. Ook op het 
surfeiland was het superdruk. De-
ze bezoekers hadden vooral goed 
zicht op de demonstratie beachvol-
leybal. Vrijdag stonden de Regen-
boog zeilwedstrijden als ‘hoofdact’ 
op het programma, maar veel meer 

zeilers konden het water op en ken-
nis maken met de zeilsport dank-
zij Zeilschool Aalsmeer. Ook het 
beachvolleyballen in de middag en 
‘s avonds was populair, evenals de 
flyboard demonstratie veel belang-
stelling trok. Liefhebbers van jazz- 
en funkmuziek zijn afgelopen week-
end getrakteerd op Jazz op de Ha-
ven bij Nieuwe Meer en deze sfeer-
volle locatie vraagt om meer optre-
dens. Fijn om te horen dat de stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer hier 
een traditie van wil gaan maken. Za-
terdag had helaas de regen de over-
hand, maar toch wisten vele bezoe-
kers de wegen naar de zes locaties 
aan de Uiterweg, Oosteinderweg en 
Kudelstaartseweg te vinden voor de 
Havensdag met onder andere een 
botenbeurs, kunstverkoop, demon-
straties, honing slingeren, diver-
se activiteiten voor de kinderen en 
een optreden van smartlappenkoor 
Denk aan de Buren. Voor het eerst 
kon de fietstocht ‘Rondje Poel’ ge-
fietst worden, maar helaas was het 
hier eigenlijk te slecht weer voor. 
Natuurlijk waren er deelnemers die 

op de fiets zijn gestapt en ondanks 
de regen toch genoten hebben van 
dit avontuur langs de Westeinder. 
Aan het einde van de middag werd 
het droog en dit kwam de organi-
satie van Westeinder Culinair na-
tuurlijk goed uit, evenals alle gasten, 
die in groten getale zijn gekomen. 
Heerlijke hapjes van toprestaurants, 
verschillende drankjes en gezellige 
livemuziek. Er stond wel veel wind, 
maar dit werd voor lief genomen. 
“Het is tenminste droog”, aldus de 
meeste, positief gestemde bezoe-
kers. Zondag, de laatste dag van de 
Westeinder Water Week, kleurde de 
Poel divers dankzij de oude deuren 
Surfrace met surfplanken van wel-
eer en stroomde het eiland weer vol 
voor een middag beachvolleyballen. 
De demonstraties waterskien en 
wakeboarden konden helaas geen 
doorgang vinden vanwege de har-
de wind. Het is weer voorbij. Er kan 
terug gekeken worden op een ge-
weldige promotie van watersport-
dorp Aalsmeer! Nog even nagenie-
ten met foto’s van Kick Spaargaren: 
www.kicksfotos.nl. 

• Bouw een bootje
• Optimist zeilen
• Beachsporten 
• Proefvaren
• NK Powerboat

• AquaPalooza 
• Oude Deuren SurfCup
• NRE wedstrijd
• Havensdag
• Westeinder Culinair 
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Aalsmeer - Bijzondere ‘gasten’ zijn bij aanvang van de Westeinder Water 
Week gesignaleerd op de Westeinderplassen. Een groepje Bali eenden ver-
maakt zich prima op de Poel. De gekuifde rassen zouden hun oorsprong heb-
ben in Indonesië, maar komen al vele jaren voor in Nederland. De eerste ge-
dachte bij het zien van de Bali eend is ‘een punker’. Heel grappig. Goed op 
blijven letten, wie weet maakt u/jij op de Westeinder binnenkort ook kennis 
met deze ‘kuifjes’. 
Foto: Jan Jongkind.

Bali eenden in Westeinder

De klassieke jachten trokken veel bekijks. Foto’s: Yvonne van Doorn.

Rendez-vous Feadship Heritage Fleet

Klassieke jachten op Poel
Aalsmeer - De Feadship Herita-
ge Fleet heeft een rendez-vous ge-
organiseerd voor al haar klassieke 
jachten in het weekend van 28 ju-
ni. Met een knipoog naar de ‘roots’ 
van deze vloot, vond dit evenement 
plaats bij de Feadship scheepswerf 
De Vries aan de Oosteinderweg. Het 
indrukwekkende aantal van acht-
tien klassieke jachten arriveerden 
‘thuis’ bij de Feadship scheepswerf 
op vrijdag 27 juni, een heuse uitda-
ging voor de vrijwillige havenmees-
ter. “Slechts zes van de aanwezi-
ge achttien jachten waren al lid van 
de Feadship Heritage Fleet vereni-
ging. Niemand van Feadship heeft 
ooit zoveel van de eigen ‘heritage’ 
tegelijkertijd bij elkaar gezien”, zei 
voorzitter Victor Muller trots. “De-
ze unieke bijeenkomst is bekroond 
met maar liefst elf nieuwe inschrij-
vingen voor lidmaatschap. Telkens 
wanneer een eigenaar zich ter plek-
ke inschreef, klonk de hoorn van 

MY Katja.” Onderdeel van het pro-
gramma op de vrijdagavond was de 
doop van MY Katja (1966) na een 
vier jaar lange refit in Friesland. De-
ze ceremonie was de opening voor 
de ‘yacht hop’, waarbij alle deelne-
mers een kijkje aan boord van el-
kaars Feadship konden nemen. De 
volgende ochtend vond de eer-
ste ALV van de Feadship Heritage 
Fleet plaats in wat ooit de zeilma-
kerschuur van de scheepswerf was. 
Het oprichtingsbestuur van de ver-
eniging werd officieel geïnstal-
leerd als bestuur, en het huishou-
delijk reglement met daarin de lid-
maatschapscriteria werd bekrach-
tigd. De vergadering werd gevolgd 
door een vermakelijke presentatie 
over de geschiedenis van de werf 
door Feadship’s eigen archivaris 
met leuke anekdotes en historisch 
fotomateriaal. De ochtend werd af-
gesloten met een indrukwekkende 
rondleiding over de huidige Fead-

ship scheepswerf in Aalsmeer. Alle 
klassieke jachten voeren vervolgens 
uit voor het middagprogramma: de 
‘FHF yacht rally’, waarin deelnemers, 
door allerlei opdrachten uit te voe-
ren, punten konden verdienen en 
daarvan ’s avonds een winnaar be-
kend werd gemaakt. Eindlocatie 
van de rally was, geheel passend, 
het historische Fort Kudelstaart, 
gebouwd tussen 1881 en 1914 als 
verdedigingslinie voor Amsterdam 
en vandaag de dag op de UNES-
CO werelderfgoedlijst. Een rondlei-
ding door het fort werd afgesloten 
met een Krug champagneproeve-
rij. Buiten stond een barbecuebuf-
fet klaar met uitzicht op de jachten. 
“Dit evenement was exact wat wij 
ervan gehoopt hadden: relaxed, ge-
passioneerde eigenaren en boven-
al fantastisch mooie schepen”, con-
cludeerde Muller. “Drieëndertig le-
den in het eerste jaar is geweldig”, 
blikt Muller terug. “Dit is echter nog 
maar het begin. Er varen nog veel 
meer klassieke Feadships rond in 
Nederlandse en internationale wa-
teren. Deze eigenaren willen wij ook 
graag bereiken en uitnodigen voor 
lidmaatschap van deze bijzondere 
‘heritage’ club.” 
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kinder- en jeugdkrant

Actie inwoonsters Zoë, Demi en Jainy

Verkoop armbandjes voor 
onderzoek naar Dystrofie
Aalsmeer - Zoë van Unen is 11 
jaar oud en heeft sinds 3 jaar Dys-
trofie. De inwoonster vertelt: “Dys-
trofie komt bijna niet voor bij kinde-
ren. Helaas heb ik natuurlijk weer 
die pech dat ik één van die weini-
ge ben.” Wat is Dystrofie? “Sinds 2 
jaar weet ook ik nu gelukkig wat het 
is. Het betekent het slecht werken 
van je weefsels, spieren en botten, 
maar dat is niet het ergste. Het erg-
ste is de pijn, die je 24 uur per dag 
hebt en er niks aan te doen is. Dys-
trofie kan ontstaan na een operatie 
of een blessure. In mijn geval ging 
het om een blessure aan mijn voet. 
De belangrijkste klacht is dus de 
pijn en het verkleuren van de huid 

in combinatie met temperatuur ver-
schillen. Ook bij dokters is Dystrofie 
nog niet echt bekend. Daarom ben 
ik samen met mijn vriendin Demi 
en nichtje Jainy Loom armbandjes 
gaan verkopen bij de deuren. Som-
mige mensen vonden een armband-
je, sleutelhanger of ring niet nodig, 
maar wilden mij wel helpen door 
geld te geven. In totaal hebben we 
171,80 euro opgehaald en dat geld 
ga ik samen met mijn vriendin op-
sturen naar het Dystrofiefonds, zo-
dat er meer onderzoek kan worden 
gedaan naar Dystrofie”, aldus Zoë, 
die tot slot alle kopers en gevers, 
ook namens Demi en Jainy, wil be-
danken voor hun bijdrage.

Gratis voor leden en niet-leden
Zomerlezen met VakantieBieb
Aalsmeer - De Bibliotheek geeft 
deze zomer weer een cadeautje 
weg: de VakantieBieb-app. Vanaf 1 
juli staat de VakantieBieb voor ieder-
een online. De VakantieBieb biedt 
een leuk leespakket voor het hele 
gezin met romans, thrillers, kinder-
boeken, tijdschriften, reis- en taal-
gidsen en een medisch naslagwerk. 
De ideale vakantiemix. Voor jongere 
kinderen is er bijvoorbeeld ‘Zwaar-
den en zweefmolens: de piraten van 
hiernaast’ van Reggie Naus en ‘Hup 
Fien!’ van Harmen van Straaten, voor 
oudere kinderen ‘Het leven van een 
loser’ van Jeff Kinney en ‘De ver-
schrikkelijke badmeester’ van Jo-
zua Douglas. Bestsellerschrijvers als 
Herman Koch, Saskia Noort en Nic-
ci French staan erbij net als Stephen 
King. Of het meeslepende ‘Toen ik je 
zag’ van Isa Hoes. Qua tijdschriften 
is er voor mannen en vrouwen: WK-
editie van Hard Gras, Libelle, Flair, 
Panorama en Fashionata. Inspira-
tie én de juiste woorden en zinnen 
zijn te vinden in de reis- en taalgids-
jes. De app is gratis te downloaden 
op een tablet of smartphone via de 
App Store of Google Play Store. De 

gekozen boeken komen in uw boe-
kenkast te staan. Na het downloa-
den is geen internetverbinding meer 
nodig voor het lezen van de e-books. 
Overal lezen, ideaal voor de vakan-
tie of voor onderweg. “Bibliothe-
ken zijn ervoor om mensen te inspi-
reren met lezen en leren, ook digi-
taal. Er is dit jaar voor de Vakantie-
Bieb een écht vakantiepakket voor 
het hele gezin samengesteld. Laag-
drempelig, makkelijk en voor elk wat 
wils”, aldus hoofd communicatie Vic-
tor van Honk van de Bibliotheek Am-
stelland. 
De VakantieBieb en de LuisterBieb 
zijn twee speciale apps, die naast 
e-books ook deel uitmaken van het 
pakket aan digitale diensten dat zij 
aan openbare bibliotheken beschik-
baar stelt. De LuisterBieb laat kinde-
ren en volwassenen ontdekken hoe 
leuk en makkelijk een boek luisteren 
is. Bibliotheekleden kunnen e-books 
van de Bibliotheek lezen via het e-
bookplatform. Daarop zijn meer dan 
5.000 titels beschikbaar. De nieuw-
ste versie van de VakantieBieb is be-
schikbaar in de App Store of Goog-
le Play Store tot en met 31 augustus. 

Groepen 8 van Jozefschool 
nemen afscheid in Theater
Aalsmeer - De groepen 8 van de 
Jozefschool hebben op maandag 30 
juni een geweldige afscheidsavond 
gehad in het Crown Theater. Sinds 
een aantal jaren wordt de eindmu-
sical in dit theater gespeeld. Voor 
de kinderen een fantastische erva-
ring om op een professioneel podi-
um te staan en voor de ouders om 
hun kind te zien schitteren in een 
heus theater.
De musical ging dit jaar over twee 
televisie producenten, die slecht in 
de kijkcijfers zitten. Een medewer-
ker van één van de producenten 
verzint daarom een televisieprijs: de 
Nizno prijs. Deze zou dan uitgereikt 

worden na een spectaculaire gala-
avond. Tijdens de musical geeft de 
regisseur de prijs (de onzin-prijs) 
niet aan de acteurs, dansers of an-
dere artiesten, maar aan iedereen. 
De inzet van iedereen was zo enorm 
groot dat er geen keus gemaakt kon 
worden. 
Na een geweldig uitgevoerde eind-
dans, waarbij alle jaren onderwijs op 
de Jozefschool dansend en sprin-
gend uitgebeeld werden, zat het af-
scheid erop. De genodigden geno-
ten van een borrel en de kinderen 
konden genieten van de disco. Een 
avond waar met veel plezier op te-
rug wordt gekeken.

Bevers naar de Linnaeushof
Aalsmeer - Zaterdag 28 juni was 
de laatste opkomst van het scou-
tingjaar. Voor de Bevers van Scou-
tinggroep Wiol en Willembarendsz-
groep was het een fantastische dag. 
De bevers zijn namelijk naar de 
grootste speeltuin van de streek ge-
weest, het Linneaushof. De jongens 
en meisjes van 5 tot 7 jaar, die nor-
maal avonturen beleven aan de Ou-

de Spoordijk, raakten niet uitge-
speeld! Plonzen in het zwempara-
dijs en dan rollend door de zandbak, 
de bevers vermaakten zich gewel-
dig. Met rode wangen van inspan-
ning renden zij tenslotte in een lan-
ge sliert de Linnaeushof uit. Ach-
terin de auto naar huis kwamen de 
wildste verhalen los! En nu lekker 
vakantie vieren.

Groep 8 neemt afscheid 
van De Graankorrel
Aalsmeer - Maandagavond 30 juni 
was het afscheid van de jongens en 
meiden van groep 8 van basisschool 
De Graankorrel. De avond begon 
met een heerlijke barbecue, daarna 
werd er op het plein een prachtige 
boombank onthuld, het cadeau van 
groep 8 aan de school. 

Om 7 uur zaten alle ouders vol 
spanning te wachten op het ‘toneel-
debuut’ van hun kinderen. De mu-
sical ‘Hoera, we zijn gestrand’ werd 

vol overtuiging gespeeld. Alle kin-
deren hadden een rol die bijzonder 
goed bij hen paste. Buiten goed to-
neelspel werd er ook heel mooi ge-
zongen, zelfs solo door Myrthe, So-
lenn en Sanne. Na de musical was 
er nog een act van de ouders en de 
leerkrachten. Tot slot kon iedereen 
nog genieten van een gezellige after 
party. Wat een geweldige afsluiting 
van de basisschool was deze avond! 
Allemaal succes in het voortgezet 
onderwijs na de vakantie!

Waterpret bij 
Snoopy

Kudelstaart - De zomervakan-
tie is begonnen! De Buitenschool-
se opvang Snoopy heeft de komen-
de weken thema ‘waterpret’. Allerlei 
leuke waterspelletjes staan op het 

programma. De kinderen gaan een 
oceaan maken, slush puppie maken 
en natuurlijk opeten, rozewater ma-
ken en natuurlijk een groot water-
ballonnen gevecht houden. En als 
het mooi weer is, wordt de sproei-
er aangezet en kan er heerlijk bij de 
watertafel gespeeld worden. Kort-
om, laat de zomer maar komen! 
Snoopy is er klaar voor! 

Bindingkamp in Schetteregg
Aalsmeer - Vrijdagochtend 4 juli 
om 04.30 verzamelden 27 van de 28 
deelnemers op het parkeerterrein 
bij de Waterlelie. Na een voorspoe-
dige reis van 13 uur kwam de groep 
aan bij de Langerargener Hütte in 
het Oostenrijkse Schettteregg.  De 
onderweg gemaakte kamerinde-
ling werd tot uitvoer gebracht en 
iedereen installeerde zich.  Na het 
eten werden de wel bekende bin-
zing bundels te voorschijn gehaald 
en werden een aantal goede liede-
ren ter uitvoer gebracht. Na deze 
toch wel vermoeiende dag werden 
de bedden opgezocht, zelfs Zimmer 
Zwei. De zaterdag stond met name 
in het teken van de eerste wande-
ling. De prachtige maar ongelijke 
paadjes voerden de groep na ruim 
een uur lopen tot heel dicht bij het 
kamphuis. In de 3 uur, die daarop 
volgden, werden drie seizoenen ge-
passeerd. Lente en zomer met zon 
en herfst met een stortbui. De avond 
stond in het teken van Oranje,  na 
een zenuwslopende wedstrijd met 
penalty’s won Nederland en is door 

naar de halve finale. De sfeer was 
erg uitgelaten, het bleef nog lang 
onrustig. De volgende dag stond de 
zwaarste wandeling van de week op 
het programma. De afdaling van de 
Diedamskopf. Met de gondel ging 
de groep naar de top die op 2088 
meter ligt. Genietend van de adem-
benemende uitzichten begonnen de 
jongens en meiden aan de lange af-
daling.  
Over prachtige paden en mooie uit-
zichten en door de bossen kwamen 
de ‘Bindingkampers’ na 4,5 uur be-
neden aan en kregen ze een wel 
verdient ijsje. Maandag, ging de 
groep klimmen en klauteren op een 
rotswand boven de rivier. Door een 
aantal zijn angsten overwonnen. 
Maar uiteindelijk vond iedereen het 
een fantastische dag. Na het klim-
men werd er een soort lunch opge-
zet aan de kant van de rivier waar in 
ook nog een beetje verkoeling werd 
gezocht. Het avond programma 
staat nu op een punt te beginnen. 
“Tot Zaterdag”, groet Jerry namens 
alle deelnemers de thuisblijvers.

Bindingkamp in Apeldoorn 
Aalsmeer - De Bindingkampen zijn 
weer weids uitgetrokken door Ne-
derland. Van het kamp Apeldoorn 
is een verslag binnen: “Maandag 7 
Juli: We begonnen met de ochtend-
tune en werden heerlijk wakker, 
en daarna gingen we ontbijten. Na 
het ontbijt kregen we te horen wat 
we die dag gingen doen. We had-
den sportdag. Met de lunch gingen 
we in groepjes picknicken. We aten 
husflus en ragout. Na het picknic-
ken gingen we drie spelletjes doen: 
paaltjes voetbal, frisbeeën en tref-
ballen. Aan het eind ging de groep 
nog kwalleballen.  We werden lek-
ker vies, maar het was super leuk. 
Daarna gingen we douchen. De 
meisjes zongen vals met de lied-
jes mee. Na het douchen gingen we 
avondeten. We aten spaghetti spe-

ciaal. Je mocht zelf kiezen wat je op 
je spaghetti deed. Als toetje aten we 
yoghurt met fruit of vla. Na het eten 
moesten de jongens iets blauws 
aan en de meisjes iets roze, we gin-
gen jongens tegen de meisjes doen. 
Als eerst deden we 4 tegen 4 met 
10 vragen. Daarna deden we het 
spel met de letterpakken. Als der-
de spel deden we wie ben ik. Toen 
het mattenspel, daarna moesten we 
een spel doen met ons mond. Toen 
moesten we op een vraag raden 
hoeveel procent het was. Als aller 
laatste spel deden we 5 tegen 5. Het 
was een spannend einde met 1 punt 
verschil. De jongens wonnen Na het 
spel moesten we gaan slapen. Ie-
dereen sliep als een roos.”
Gemaakt door kamer 1 met hulp van 
Giulia  

Zon en regen in Almen 
tijdens Bindingkamp!
Aalsmeer - Vroeg je bed uit, want 
om 10 uur werd er zaterdag ver-
zameld bij zwembad de Waterlelie 
voor het Bindingkamp naar Almen. 
Om half 11 vertrok de bus. Aange-
komen in Almen werd er eerst een 
tentenindeling gemaakt en daarna 
kennismakingsspelletjes gespeeld. 
Nadat iedereen elkaar had leren 
kennen was er vrije tijd om de ten-
ten in te gaan richten. Heel veel kin-
deren hadden slingers, ballonnen 
en andere versiersels mee. 

Daarmee werd de tent rijkelijk ver-
sierd. Toen alle tenten er vrolijk uit-
zagen gingen de meiden en jongens 
zwemmen in rivier de Berkel. Na het 
zwemmen werd er gegeten waar-
na meteen oranje spullen aange-
trokken werden om in stijl de wed-
strijd Nederland tegen Costa Rica te 
kunnen zien. Na een zenuwslopen-
de wedstrijd moest er wel meteen 
geslapen worden. De volgende dag 
werd er ontbeten in pyjama en werd 
het kampthema onthuld. ‘Van delen 
wordt niemand arm’, staat als kamp-

thema centraal in deze week en ge-
durende het kamp en spelenderwijs 
komt dit thema steeds vaker terug in 
de activiteiten. In de middag gingen 
de ‘Binding-kampers’ een doos-
je versieren als herinnering aan het 
kamp en een deegmannetje: Her-
man. Daarna weer zwemmen in de 
Berkel en in de avond liedjes zingen. 
De volgende dag is een sportdag 
gehouden met allemaal leuke spel-
letjes en sporten. Op dinsdag was er 
een leider jarig. Hij kreeg cadeaus 
en deelde bolussen uit. Dat zijn gro-
te koeken met suiker. Daarna stond 
een speurtocht op het programma, 
maar die ging niet door omdat het te 
hard regende. Dus je kon kiezen uit: 
Douchen en daarna in de tent iets 
doen of je ging in het bos Levend 
Stratego spelen en daarna dou-
chen. Daarna even luieren in de ten-
ten, avondeten en zingen. De groep 
is voornemens nog vele leuke din-
gen te doen en hoopt dat het weer 
iets beter wordt. Groeten van Zonne 
Smit, Senna van der Stroom en Rick 
Kok namens alle deelnemers.

Bindingkamp naar Lahntal
Aalsmeer - Beste Aalsmeerders en 
de rest: Hier vanuit Duitsland spre-
ken Henk-Jan, Roy en Jasper over 
het Bindingkamp naar Lahntal in 
Duitsland: “Het begon allemaal met 
een chagrijnige buschauffeur, omdat 
een kampkoter de nooddeur open-
de. Eenmaal in Lahntal begon het 
feest pas echt, we moesten alleen 
zelf nog de slingers ophangen, bed-
den opmaken, enzovoort. De eer-
ste nacht liep voorspoedig, althans, 
voor de jeugd dan. Er werd kostelijk 
overgelopen en het frituurvet borrel-
de tot in de late uurtjes. De volgende 
ochtend werden we gewekt door de 
ochtendtune en daarna werden we 
onder de koude douche geduwd. In 
de avond was het redelijk stil, behal-
ve in kamer 5, want daar zaten twee 

boefjes die de kamer alleen maar 
heter en beter maakten. De volgen-
de dag was extreem vet, we gingen 
met weer een gezellige buschauf-
feur op pad naar het ‘Kletterwald’, 
waar we heerlijk aan de klim gingen. 
Ook waren er hier en daar wat rela-
tiespanningen, want twee tortelduif-
jes botsten tegen elkaar aan, op de 
kabelbaan. Na het avondmaal kre-
gen we nog een fruitige verrassing, 
waardoor de achtertuin van onze 
buren in een moestuin verander-
de. Er is nog veel meer spannends 
gebeurd, maar we zullen de details 
besparen. We zitten nog in Lahntal 
tot aanstaande zaterdag. Rond de 
klok van 19.00 uur arriveren we in 
Aalsmeer. Groetjes van alle andere 
kampkoters van Lahntal-1.”



Twirlsters SV Omnia sluiten 
seizoen met veel medailles
Aalsmeer - Zaterdag 22 juni reis-
den twaalf twirlsters van SV Omnia 
af naar Sporthal de Vlinder te Ter Aar 
voor een wedstrijd. Als eerste kwa-
men acht twirlsters van SV Omnia uit 
bij het onderdeel 1-Baton. Selina be-
haalde de derde plaats in de catego-
rie Preteen intermediate, Kim de eer-
ste plaats in de categorie Junior in-
termediate en Solenne de tweede 
plaats in de categorie Junior advan-
ce. Rachel, Maureen, Eefke, Nikkie 
en Alica behaalden in hun categorie-
en helaas geen podiumplaats. Bij het 
onderdeel 2-baton deden vijf twirl-
sters mee. Selina werd eerste in de 
categorie Preteen intermediate, Eefke 
tweede in de categorie Junior inter-
mediate, Solenne tweede in de cate-
gorie junior advance en Sabine der-
de in de categorie Senior intermedi-
ate. Helaas viel Maureen net niet in 
de medailles. Hierna mochten Kim en 
Selina de vloer op voor het onderdeel 
Duo twirling in de categorie Junior 
advance en zij behaalden een mooie 
eerste plaats. Het onderdeel Super X-
strut ging Kim goed af en zij behaal-
de hiermee de eerste plaats. Vervol-
gens mocht de jongste deelneemster 
de vloer op bij het onderdeel Kids 
twirl. Noa behaalde een mooie twee-
de plaats in de categorie Juvenile. 
Bij het onderdeel Small team twirling 
behaalde het Senior beginners team 
op 0,1 punt na geen hoogste plaats, 
maar de meiden konden vol trots het 
podium op om de zilveren medaille in 
ontvangst te nemen. Bij het onder-
deel Solo Rhythmic twirl traden acht 
twirlsters op. Ook hier vielen de twirl-
sters weer in de prijzen. Rachel werd 
derde in de categorie Preteen begin-
ner, Julia in de categorie Junior be-
ginner eerste, Kim in de categorie Ju-
nior advance eerste en Solenne werd 
in dezelfde categorie tweede/ Noa, 
Maureen, Eefke, Yosra en Alicia vie-

len helaas buiten het podium. Bij het 
onderdeel Duo dance twirl behaal-
den Julia en Rachel een mooie eer-
ste plaats in de categorie Preteen be-
ginner. Het senioren team mocht de 
dag afsluiten bij het onderdeel Small 
team dance in de categorie Senior 
beginner en behaalde hier de hoog-
ste eer, goud.

Om de behaalde resultaten te vieren 
reisden de twirlsters op zaterdag 28 
juni af naar het attractiepark Drievliet 
te Den Haag voor een heerlijke ont-
spannen dag. Ook konden zij daar 
heerlijk gaan ontladen na een inten-
sief trainings- en wedstrijd voorsei-
zoen. Rond 10.00 uur vertrokken de 
meiden vanaf de Mikado in Aalsmeer. 
Allemaal een eigen lunchpakket-
je mee, voor de rest werd gezorgd. 
Het weer was anders dan voorspeld, 
maar zeker in het voordeel. Na een 
dag prachtig weer en in vele attrac-
ties te zijn in geweest, werd de dag 
afgesloten met een heerlijke snack 
op het park. Met een voldaan ge-
voel kwamen de meiden rond 18.00 
uur weer terug in Aalsmeer en kun-
nen ze nu van een heerlijke vakantie 
gaan genieten.

Eerste wedstrijd 5 oktober
Het wedstrijd voorseizoen is nu afge-
lopen en de eerste wedstrijd waaraan 
alle twirlsters zullen deelnemen is op 
zondag 5 oktober. SV Omnia heeft 
zelf deze dag de organisatie in han-
den. De wedstrijd wordt gehouden in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Lijkt het je ook leuk om te ko-
men twirlen? Voor meer informatie 
over twirlen kan contact opgenomen 
worden met de Productgroep Coördi-
natoren Sandra Kok of Linda Neder-
stigt per e-mail twirlen@svomnia.nl  
of het sportpunt van SV Omnia via e-
mail sportpunt@svomnia.nl. 

Meisjes en jongens, 6 tot 18 jaar
Jeugdige atleten genieten 
van negende Zwemloop
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
juli stonden twintig jeugdige atleten 
aan de start van de negende editie 
van de Oosterbad zwemloop. Een 
gemengd gezelschap meisjes en 
jongens van 6 tot 18 jaar maakten 
de deelnemerslijst compleet. Waar 
vele atleten ervaringen hadden op-
gedaan in de voorgaande edities, 
maakte anderen hun debuut. Nadat 
de atleten zich hadden opgesteld 
langs de badrand klonk, na het af-
tellen van de ouders en toeschou-
wers, om 11.00 uur het startsignaal 
voor de drie categorieën. In de cate-
gorie tot en met 9 jaar lagen zeven 
atleten in het water. Zij hadden 200 
meter zwemmen en 2 kilometer lo-
pen op het programma staan. Na 8 
banen zwemmen en 2 ronden lopen 
over de Mr. Takkade was het Jade 
van Arkel (19.03 min.) die als eerste 
meisje over de finish kwam. Gevolgd 
door Isa Ceelen (22.12 min) en Su-
zet van Weerdenburg (26.23 min). 
Bij de jongens was Joren Oldenhof 
het snelst (15.24 min.), op twee Gijs 
van Weerdenburg (19.33 min) en op 
drie Job Alderen (20.34 min). In de 
categorie 10 tot en met 13 jaar lagen 
tien atleten in het water. Zij hadden 
300 meter zwemmen en 3 kilome-
ter lopen op het programma staan. 
Na 12 banen zwemmen en 3 ron-
den lopen was het Jane Sommeling 
(22.33 min.) die als eerste meisje 
over de finish kwam. Hiermee pak-
te ze als debutante het hoogste po-
dium. Op de tweede plaats Mirjam 
van der Luit (22.50 min) en op drie 
Floortje Krijtenberg (23.07 min). Bij 
de jongens werd de wedstrijd gedo-
mineerd door Ivar Oldenhof. Hij lag 
van start tot finish aan kop (17.54 

min.)., Op twee Justin Heijsteeg 
(20.20 min) en op drie Milan Bies-
heuvel (21.24 min). In de categorie 
14 tot en met 18 jaar lagen drie atle-
ten van het Oceanus Triathlon Team 
in het water. Deze 3 talenten van het 
Aalsmeerse team maken ook deel 
uit van het team wat uitkomt in de 
nationale tweede triathlon divisie. 
Bart Sommeling, Niels van Bunnin-
gen en Daan Snaterse konden op 
deze dag, hun talenten laten zien 
aan de jeugd. Waarbij deze zwem-
loop ook gebruikt werd om wed-
strijdhardheid aan te scherpen voor 
de komende nationale wedstrijden.
De drie talenten hadden 400 meter 
zwemmen en 4 kilometer lopen op 
het programma staan. Na 8 banen 
zwemmen in het 50 meter gedeel-
te van het zwembad en 4 ronden 
lopen werd het podium bezet door 
Bart Sommeling (21.49 min.) op één,  
Niels van Bunningen (24.24 min) op 
twee en Daan Snaterse (25.18 min) 
op plaats drie.

Davy Heijsteeg negende
De vierde atleet van het tweede di-
visie team, Davy Heijsteeg, maak-
te tijdens de zwemloop geen deel 
uit van de deelnemers. Op hetzelf-
de moment stond Davy aan de start 
van de derde wedstrijd van het Na-
tionale Jeugd circuit. In het gewel-
dige georganiseerde wedstrijd in 
Didam stonden 80 atleten aan de 
start, waaronder ook vele Duitse top 
atleten. Op de korte wedstrijd 200 
meter zwemmen, 7,5 kilometer fiet-
sen en 2,5 kilometer lopen behaalde 
de 15 jarige Aalsmeerse atleet een 
mooie negende plaats in het inter-
nationale deelnemersveld. 

Atletiek
Geslaagd NK 
voor Corné

Aalsmeer -  Op 4, 5 en 6 juli orga-
niseerde de Amsterdamse atletiekver-
eniging AAC ter ere van haar honderd-
jarig bestaan in samenwerking met de 
Atletiekunie de Nederlandse Kampi-
oenschappen Junioren A/B. Geduren-
de drie dagen topatletiek op Sportpark 
Ookmeer hebben 860 atleten op 1.280 
onderdelen gestreden om 69 gouden 
medailles. Bijna 3.000 toeschouwers 
hebben het NK bijgewoond. Op za-
terdag 5 juli nam B-junior Corné Tim-
mer deel aan de 3.000 meter. Uiteinde-
lijk finishte hij als tiende in zijn tweede 
beste tijd ooit op deze afstand, 9.25.70 
minuten. Omdat Corné pas eerstejaars 
B-junior is, heeft hij volgend jaar ze-
ker kansen om een flink aantal plaat-
sen op te schuiven.

Nationaal Regenboog Evenement
Team Kampschreur Leiderdorp 
onbetwist totaalwinnaar
Aalsmeer - Het Nationaal Regen-
boog Evenement (N.R.E.) wordt wel 
de zeilsensatie in het Groene Hart 
genoemd. Afgelopen week werd 
er om de eer van 9 gemeentes, de 
provincie Zuid-Holland en het be-
drijfsleven voor de vierde keer in-
middels, fanatiek gezeild op 5 Hol-
landse en Utrechtse plassen. Wed-
strijdzeilers met een grote staat van 
dienst, waaronder winnaars van ve-
le kampioenschappen, wilden al-
len de fel begeerde en zeer fraaie 
Zilveren Regenboog als wisseltro-
fee mee naar huis brengen. Zo ook 
Harry Amsterdam, winnaar van het 
NRE in 2012, die voor de gemeente 
Gouda uitkwam en tijdens de eer-
ste wedstrijden op de Kaag en de 
Braassem sterk van start ging met 
een serie van 3, 1, 2, 1, 3 en 1. Hij 
werd vooral op de Kaag op de hie-
len gezeten door het Aalsmeerse 
team van Marc Blees, die de ope-
ningswedstrijd won en de tweede 
race twee werd. “Maar op de Braas-
sem lieten we het wat liggen”, aldus 
Blees. De Regenboog 140 die uit-
kwam voor Leiderdorp en gestuurd 
werd door Eric Kampschreur kwam 
elke keer net voor ons langs.” Inha-
len in de korte races van circa 25 
minuten is een moeilijke zaak in een 
veld waarin velen aan elkaar zijn ge-
waagd. Leiderdorp manifesteerde 
zich op de Braassem al nadrukkelijk 
met een eerste plaats en naderde 
het team van Harry Amsterdam, dat 
een ruime puntenvoorsprong had in 
het tussenklassement. Op de West-
einder, waar het eerste startschot 
werd gegeven door oud-olympisch 
zeilster Alexandra Verbeek,  sloeg 
Kampschreur zijn  slag met drie eer-
ste plaatsen. Blees, vorig jaar dag-
winnaar op zijn thuiswater, kwam 
opnieuw moeilijk bij de starts weg, 
koos graag wind van de bovenwal 
en kwam zo nog tot een derde to-
taalplek in het tussenklassement. 

Maar op Vinkeveen was het team 
van Kampschreur opnieuw niet bij 
te houden. Door de harde wind wer-
den er slechts twee races verzeild, 
die zij beide wonnen en daardoor de 
eerste plaats in het klassement van 
Harry Amsterdam overnamen. Kan-
sen om het op de slotdag in Nieuw-
koop nog spannend te maken, kwa-
men helaas niet meer. Windsnelhe-
den rond de 26 knopen (Bft 6) en 
onweersdreigingen deed de wed-
strijdleiding uiteindelijk besluiten de 
races af te lasten; jammer voor zei-
lers en de organisatie, die dit jaar 
wederom op alle locaties in goede 
handen was. Jaap Smit, Commissa-
ris van de Koning in Zuid-Holland, 
kon de Zilveren Regenboog niette-
min in een gezellige ambiance aan 
het team van Eric Kampschreur 
overhandigen. Nadat zij vorig jaar 
in de laatste race nog door de pro-
vincie Zuid-Holland werden versla-
gen, mogen ze de  trofee nu een 
jaar mee naar Leiderdorp nemen. 
Harry Amsterdam werd uiteinde-
lijk fraai tweede en de derde plaats 
ging naar het team van Bodegra-
ven/Reeuwijk met stuurman Hans 
van Stekelenburg. Marc Blees werd 
uiteindelijk vierde in totaal. “Het was 
weer een prima en ook gezellig eve-
nement”, vond Blees en: “Hopelijk 
komen we volgend jaar weer met 
meer boten aan de start.” Aalsmeer 
trof een prachtige wedstrijddag, een 
dorado met veel zon en wind.
De banen waren door het comi-
té van Westeinder Zeilwedstrij-
den vlak bij de wal van het Surfei-
land uitgelegd, waardoor vooral de 
benedenwindse keerboei, waar ge-
gijpt moest worden, voor de toe-
schouwers goed te zien was. Met 
het N.R.E. als nadrukkelijke omlijs-
ting kan Aalsmeer als watersportlo-
catie terugzien op een zeer geslaag-
de Westeinder Water Week.
Theo van Mierlo.

Het zeilteam van Marc Blees in actie op de Westeinderplassen. 
Foto: Jan Jongkind.

Natte start Rondje Poel 
Aalsmeer - Ondanks het slechte 
weer namen toch diverse groepjes 
fietsers deel aan de fietstocht van af-
gelopen zaterdag langs de Westein-
derplassen. Tot en met vrijdag was 
het heerlijk weer tijdens de Westein-
der Water Week maar zaterdag stak 
regen en wind een spaak in de wie-
len van dit nieuwe initiatief op de Ha-
vensdag. Tientallen fietsliefhebbers 
trotseerden het slechte weer tijdens 
de nautische fietstocht die ook be-
langstelling kreeg van deelnemers 
uit omliggende plaatsen. Ook deel-
nemers vanuit Zuid Holland en Noord 
Holland waren op de activiteiten af-
gekomen en lieten bij elke jachtha-
ven hun stempelkaart voorzien van de 
ontbrekende letter voor de,  achteraf 
hilarische,  uitslag: Waterfiets. Onder-
tussen konden zij even schuilen bij 
jachthaven De Oude Werf waar het 
smartlappenkoor optrad, bij Jachtha-

venbedrijf Piet Huis een pizza konden 
eten of tussen de buien door geno-
ten van een boottochtje over de Poel. 
“Ik woon al jaren in Kudelstaart, maar 
vandaag ben ik op plekken geweest 
waarvan ik het bestaan niet kende” , 
aldus de reactie van een van de deel-
neemsters. Na afloop van de fiets-
tocht vond de trekking plaats waar-
bij Nico Kuipers uit De Kwakel, me-
vrouw van der Jagt uit Aalsmeer en J. 
Kea uit Kudelstaart als gelukkige win-
naars uit de boot kwamen. “Elk nieuw 
evenement moet eerst bekendheid 
krijgen”, meent Piet Harting, voorzitter 
van de Stichting Aalsmeer Westein-
der Promotie. “De organisatie kijkt te-
rug op een geslaagde samenwerking 
met de Uithoornse Wielerclub. Dus 
volgend jaar weer op de kalender met 
dezelfde nautische insteek, maar wel 
een nieuwe fietsroute met wederom 
ludieke stops.”

Wim wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op  donder-
dag 3 juli is Wim Buskermolen op de 
eerste plaats geëindigd met 5249 

punten, gevolgd door Jaap Spaar-
garen met 5246 punten en op plaats 
drie Nico de Ron met 5012  punten. 
Bij het jokeren is de hoogste eer be-
haald door Cobie van der Meer met 
175 punten. De tweede plaats was 
voor Bets Teunen met 325 punten. 
Ook belangstelling voor deze kaart-
middag? Kom gezellig meedoen! 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

Topdrukte in Oosterbad
Aalsmeer - Dat vrijdag 4 juli het 
einde het schooljaar is beëindigd, 
was goed te merken. Het Ooster-
bad telde ’s middags zo’n 350 be-
zoekers die zich prima vermaakten. 
Op woensdag 2 juli was de kinder-
middag ook al een groot succes. Er 
was een springkussen, een ballon-
nenclown en de suikerspinnen von-
den gretig aftrek. Vrijdag was te-
vens de afsluiting van de Zwemvier-
daagse waar dit jaar ook veel ani-
mo voor was. De weersomstandig-
heden waren het bad en de deelne-
mers goed gezind. Op zaterdag wa-
ren die omstandigheden heel an-
ders: In typisch Hollands weer werd 
de negende Zwemloop gehouden. 
Ondanks de regen waren er 25 en-
thousiaste deelnemers, die zorgden 
voor volle zwembanen en een ge-

vuld parcours op de Mr Jac. Takka-
de. Alle deelnemers ontvingen een 
mooie medaille.

Familie-estafette
Het competitie-element is nog niet 
voorbij, want op zaterdag 19 juli 
wordt naast de individuele wedstrij-
den weer de traditionele familie-es-
tafette gehouden waarbij gestreden 
wordt om de titel ‘snelste familie van 
Aalsmeer’. Een team mag bestaan 
uit drie familieleden en een ‘ge-
leend’ lid. De te zwemmen afstan-
den zijn 4 keer 25 meter vrije slag en 
4 keer 25 meter wisselslag estafet-
te. Meer informatie is te vinden op 
de Facebookpagina en op de web-
site van Het Oosterbad: www.oos-
terbad.nl, waar tevens ingeschreven 
kan worden.

Open water wedstrijden
Bekers Oceanus zwemmers
Aalsmeer -  Ook afgelopen week-
end werd er weer gezwommen in 
het open water. Laura Staal reisde 
als enige zwemmer van Oceanus af 
naar Oss om daar op een vernieuw-
de locatie deel te nemen.  De weers-
omstandigheden waren alles be-
halve ideaal te noemen, de vele re-
gen, wind en stroming zorgden voor 
zware omstandigheden. Bij de kilo-
meter vrije slag legde Laura beslag 
op de tweede plaats in een tijd van 
14.58. Een paar uur later kwam ze 
aan de start op de 5 kilometer vrije 
slag, door de heftige wind waren de 
boeien los gewaaid en werd het par-
cours door de organisatie aangepast. 
Na 1 uur en 19 minuten finishte Lau-
ra als tiende in de ranking. Zondag 
6 juli nog een klassieker in het open 
water circuit: Sluis. Voor de 42e keer 
werd deze wedstrijd georganiseerd, 
met wederom heel veel wind op de 
baan. Gelukkig bleef het droog ook 
al zag het er heel dreigend uit, door 
de gunstige wind waaide het mees-
te langs het parcours heen.  In pro-
gramma 7 kwam Arjan Bellaart aan 
de start bij de 1 kilometer vrije slag 
Masters. Hij ging meteen vanaf de 
start goed mee en finishte overall 
als derde en werd door zijn prestatie 
ruimschoots eerste in de klasse 40+ 
in een tijd van 13.31,40. Amber Bel-
laart mocht zich een half uur na haar  
vader opmaken voor de 500 meter 
schoolslag. Met een snel startsignaal 
gingen de junioren van start. Amber  
lag niet goed in positie waardoor ze 
de aansluiting met de kopgroep ver-
loor. Na haar keerpunt had ze zicht 

op de zwemster die zesde lag. Bij de 
laatste 75 meter werd de turbo er-
op gezet en verraste ze de zwemster 
door haar aan de binnenkant voor-
bij te komen en met 15 honderdste,  
sneller aan te tikken. De zwemster 
in kwestie was compleet verrast, zo 
lag ze nog een heel eind achter en 
zo tikte Amber  eerder aan. Met een 
9.00,45 was Amber uiterst tevreden. 
Rond 13.15 uur mocht Arjan Bellaart 
nogmaals aan de start verschijnen. 
Nu voor de 2500 meter vrije slag ju-
nioren en senioren, en toen kwamen 
er hele zwarte wolken aan zetten, de 
wind draaide en je voelde de koude 
lucht komen. De zwemmers hadden 
achterin het parcours te maken met 
de zwarte wolken , de hemel ging 
open en het kwam er met bakken uit! 
Na het keerpunt en met nog 500 me-
ter te gaan lag Arjan in de elfde po-
sitie. Bij de laatste 100 meter ging de 
versnelling erop en finishte hij als 
tiende ruimschoots voor het groepje 
waarin hij gezwommen had met een 
tijd van 34.09,85. Nina Bellaart nam 
deel aan het  laatste programma 
nummer van de dag. Zes minioren 
bonden de strijd met elkaar aan op 
de 500 meter schoolslag.  Nina wist 
dat er drie prijzen waren en dat werd 
haar doelstelling, minimaal derde 
worden! En ze ging er voor met zicht 
op de nummer twee knokte ze voor 
wat ze waard was. Het werd 10.23,65 
en een derde plek, wat was ze trots. 
Daarna nam de regen de overhand. 
In de stromende regen werden de 
twee bekers  opgehaald bij de prijs-
uitreiking. 
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