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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

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
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Meer weten? Bel tijdens kantooruren: 0251-674433

BEZORGERS/STERS
Wij zijn MET SPOED op zoek naar serieuze

Meer weten? Bel tijdens kantooruren: 0251-674433

BEZORGERS/STERSBEZORGERS/STERS
VOOR AALSMEER-OOST EN AALSMEER-ZUID
BEZORGERS/STERSBEZORGERS/STERS
Wij zijn 

VAKANTIE

Geen krant?  Bel 0251-674433

Te koop
langs de N196

Aalsmeer - Dorpsstraat 107

INfo 0653770655
www.vmc-og.Nl

bouwkAvel
6850 m2

Warme en lange laatste raadsvergadering voor reces

Geen steun college voor 
moties en amendementen
Aalsmeer - Volslagen overbodig 
noemde wethouder Gertjan van der 
Hoeven de ingediende motie van 
PACT over de Zorg 2015 en Zorg 
2016. De fractie wilde hiermee de 
garantie hebben dat de zorgaan-
vragers ook volgend jaar hetzelf-
de niveau zorg ontvangen als nu. 
Het woordje ‘volslagen’ viel fractie-
voorzitter Ronald Fransen in het ver-
keerde keelgat. Hij wilde dat voor-
zitter Jeroen Nobel de wethouder 
zou sommeren om dit woord te-
rug te nemen, maar dit ging Nobel 
te ver. Hij gaf aan het niet zo’n goe-
de woordkeuze te vinden, maar cor-
rigeren ging hij niet. Wethouder Van 
der Hoeven deed dit zelf wel. Hij trok 
het woord ‘volslagen’ in en bood z’n 
excuses aan. Hij gaf ook aan dat de 
gemeente de plicht tot zorg heeft, 
zorg geeft waar nodig en dat voor 
deze kosten een extra reserve is op-
genomen in de begroting. Een mo-
ment uit de laatste raadsvergade-
ring voor het zomerreces afgelopen 
donderdag 2 juli. Het was warm en 
misschien was dat de reden dat bur-
gemeester Nobel bij aanvang een 
beetje moeite leek te hebben met 
alle vragen en opmerkingen voor tot 
de behandeling van de Lentenota 
2015 overgegaan kon worden. Bram 
Heijstek van HAC had vragen over 
het bruggetje van de Rabobank, de 
toegang bij de Uiterweg. “Het vra-
genkwartier is niet in de agenda op-
genomen”, zo liet Nobel weten. Een 
verrassing ook voor AB, want frac-

tievoorzitter Helma Persoon gaf aan 
een reactie te willen op de plan-
nen van Eigen Haard. Persoon vroeg 
toen het onderwerp ter behandeling 
op te nemen en hier waren de an-
dere fracties het mee eens. De mo-
tie over de Zorg 2016 is uiteindelijk 
niet aangenomen. De meerderheid 
(AB en CDA) schaarde zich achter 
het voorstel van het college. 
En zo verging het ook de ande-
re 16 moties en 3 amendementen. 
De motie van de VVD, PACT en HAC 
om de lastenverhoging wat de On-
roerend Zaak belasting betreft niet 
in te voeren, werd bijvoorbeeld door 
voorzitter Nobel anders vertaald. 
Het is geen verhoging, maar een in-
fl atiecorrectie. Het amendement om 
de uitbreiding van het college (bei-
de parttime wethouders van half 
naar driekwart) niet door te voeren, 
maar dit geld te besteden aan lage-
re woonlasten voor inwoners, werd 
door zowel de burgemeester als 
de wethouders ontraden. De werk-
druk is hoog, mede door extra ta-
ken vanwege de decentralisatie, en 
de ambitie om plannen uit te voe-
ren is groot. Het amendement om 
nieuw beleid te schrappen haalde 
het daarom ook niet.
De motie ‘Greenpark bloeit van on-
dernemers’ van de VVD kende sym-
pathie. De gronden in erfpacht ge-
ven, kan een stimulans zijn voor be-
drijven om in Greenpark te starten. 
Ze hoeven op deze manier de gron-
den niet aan te kopen en krijgen 

waarschijnlijk sneller de fi nanci-
en met de bank rond. Doch, de mo-
tie ging over verhuren van gronden 
en hier staat het college niet ach-
ter. Wethouder Verburg liet in deze 
nog weten dat Greenpark een nieu-
we, gedreven voorzitter heeft en er 
gepraat wordt met diverse gegadig-
den.
De motie ‘vergroenen centrum’ van 
AB had eveneens sympathie van het 
college. “Vergroenen van de buiten-
ruimte is ook een wens van het col-
lege”, aldus wethouder Ad Verburg. 
Echter even een rij bomen planten 
in de Zijdstraat en op het Molen-
plein kan niet zomaar. Hier is na-
der onderzoek voor nodig in ver-
band met kabels en leidingen in de 
grond. AB vraagt in de motie de uit-
voering in het voorjaar van 2016 te 
laten plaatsvinden. Maar, zo ver-
volgde Verburg: “Dat tijdstip halen 
we niet. Als u dit wilt aanpassen ja, 
maar anders negatief.”
De een na laatste motie was inge-
diend door HAC en hierin wordt ge-
vraagd om een tweede supermarkt 
in Kudelstaart. “Er lopen gesprek-
ken”, zo zei Verburg. “Maar de eco-
nomische haalbaarheid is moeilijk. 
De grote discounts zien het niet zit-
ten.” Wel kwam hij met een nieuw-
tje: De huidige supermarkt gaat uit-
breiden en dat is goed nieuws voor 
alle inwoners van Kudelstaart. Vol-
gende week meer informatie en re-
acties over alle ingediende moties 
en amendementen. 

Doet u/jij ook mee?

Tuinen- en dierenwedstrijd 
in juli en augustus
Aalsmeer - Wij van de Nieuwe 
Meerbode hebben een wilde tuin. 
Nou, een brede strook groen ach-
ter bij het parkeerterrein. Het klinkt 
misschien vreemd, maar alle me-
dewerkers vinden de ‘tuin’ gewel-
dig. Het is iedere keer weer een ver-
rassing. Steeds nieuwe bloemen, de 
een nog mooier dan de ander, maar 
allemaal heel kleurig. Geel, blauw, 
paars en zelfs rode klaprozen. Voor 
een tuin bij een huis, is dit wil-
de groen misschien een tikkeltje te 
wild. In Aalsmeer liggen de tuintjes 
er veelal prachtig bij. Het zijn vaak 
juweeltjes. Veel inwoners hebben 
groene vingers, zo blijkt ieder jaar 

weer tijdens de zomerwedstrijd van 
de Nieuwe Meerbode. 

Waardebonnen Het Oosten
We willen graag weer een kijk-
je nemen in diverse tuinen, dus 
doen we het weer: De tuinenwed-
strijd. Tuincentrum Het Oosten aan 
de Aalsmeerderweg stelt weer in-
teressante waardebonnen beschik-
baar voor vier winnaars. En dat is 
natuurlijk heel wenselijk, want de 
tuin onderhouden kost niet alleen 
tijd, maar ook geld. 
Omdat Tuincentrum Het Oosten 
ook allerlei benodigdheden ver-
koopt voor dieren en omdat foto’s 

van dieren altijd zo leuk zijn, mogen 
ook ‘plaatjes’ van dieren ingestuurd 
worden, graag zelfs. Dus, doet u/jij 
ook mee aan de tuinen- en dieren-
wedstrijd van de Nieuwe Meerbo-
de? We zijn benieuwd! 

Gaarne foto’s sturen met naam, 
adres en een kort verhaal over de 
tuin of hond, kat, etc. naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl. Meedoen 
kan in de maanden juli en augus-
tus. De mooiste tuin en het leukste 
dier krijgen elk een waardebon van 
150 euro van Het Oosten. De num-
mers twee mogen elk 50 euro gaan 
besteden bij het tuincentrum. 

Oefening brandweer: Gasfl es 
ontploft en brand in clubhuis
Aalsmeer - Op maandag 29 ju-
ni heeft de vrijwillige brandweer 
van Aalsmeer in de avond de laat-
ste grote oefening voor de zomerva-
kantie gehouden. Bewoners van de 
Uiterweg hebben vast even raar op-
gekeken toen ze bij de Watersport-
vereniging de brandweerwagens en 
de vele brandweerlieden zagen arri-
veren. De melding was dat een per-
soon te water was geraakt. Echter 
bij aankomst bleek er veel meer aan 
de hand te zijn. Het vroeg om in-
ventiviteit van de dames en heren. 
Er was inderdaad wel een persoon 
te water geraakt, maar de oorzaak 
was complex. Er was een gasfl es in 
het clubhuis ontploft en de betref-
fende persoon was door de klap uit 
zijn boot ‘geblazen’ en te water ge-
raakt. Door de ontploffi ng vatte het 
clubhuis vlam en ontstond een gro-
te brand. Het clubhuis was uitein-
delijk niet meer te redden en de 
brandweer heeft het gebouw, zoals 
wordt gezegd, gecontroleerd uit la-
ten branden. De oefening was leer-
zaam voor de dames en heren van 
de vrijwillige brandweer en is ‘vol-

gens het boekje’ verlopen. Geluk-
kig trouwens dat het een oefening 
was. Brand geeft altijd veel schade 
en in dit geval zou een vereniging 
ernstig gedupeerd zijn. Wel bewon-
dering voor alle leden van de vrij-
willige brandweer in Aalsmeer. Ze 
zetten zich allen voor de volle hon-
derd procent in voor ieders veilig-
heid in Aalsmeer, tijdens een oe-
fening maar zeker in het ‘echt’. Het 
korps kan overigens nieuwe helden 
goed gebruiken. Durf jij het aan? 
Kijk voor meer informatie op www.
brandweer-aalsmeer.nl. 
De laatste grote oefening voor de 
zomer betekent overigens niet de 
brandweer niet actief is tijdens de 
vakantieperiode. Elke dag staat het 
korps paraat en, ook tijdens de va-
kantie, komen de vrijwilligers elke 
maandagavond voor lessen en klei-
ne oefeningen bijeen in de kazerne. 
Geïnteresseerden in deze ‘job met 
lef’ zijn welkom om kennis te ko-
men maken. Voor meer informatie 
kan ook gebeld worden naar 0297-
326959.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Getuigen gezocht 
2 Benzinetankjes gestolen
Aalsmeer - Donderdag 2 juli om ze-
ven uur in de avond hebben twee 
jongens van ongeveer 12 jaar oud 
twee benzinetankjes gestolen uit bo-
ten. De boten lagen in een jachtha-
ven aan de Uiterweg. Wijkagent Erik 
van den Brun heeft een oproep ge-
daan op Facebook. Mogelijk zijn er 

mensen die de diefstal ook hebben 
gezien en meer informatie kunnen 
geven. Het was tot slot donderdag-
avond behoorlijk druk op de West-
einderplassen. Er waren veel mensen 
aan het varen, mede ook door het 
evenement Aqua Palooza. De ben-
zinedieven vaarden zelf in een rub-

berboot. Er is qua signalement wei-
nig van de jongens bekend. Een van 
hen heeft blond haar en droeg een 
gekleurd shirt. Er zijn de afgelopen 
weken meerdere keren benzinetank-
jes gestolen uit boten in jachthavens 
aan de Uiterweg. Mogelijk betreft 
het dezelfde daders. Wie iets gezien 
heeft, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844. 
Wie de benzinedieven op heterdaad 
betrapt, mag uiteraard (graag zelfs) 
direct 112 bellen.
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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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e 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

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

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

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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

Mantelzorger? 
Meld u aan! 

Aalsmeer - Zorgt u intensief voor 
iemand met een chronische ziek-
te of met een beperking? Meld u 
aan bij Mantelzorg & Meer, want u 
bent mantelzorger. Dit biedt diver-
se voordelen. De medewerkers hou-
den u op de hoogte van interessan-
te cursussen, gespreksgroepen en 
ondersteuningsmogelijkheden, spe-
ciaal voor mantelzorgers. Bovendien 
ontvangt u een uitnodiging voor de 
Dag van de Mantelzorg, waarbij u 
aan een leuke activiteit kunt deelne-
men. Trouwens, kent u de mogelijk-
heid al om een vrijwilliger in te zet-
ten om u tijdelijk te vervangen? Voor 
informatie en aanmelden kan con-
tact opgenomen worden met Man-
telzorg & Meer via 020-3335353 of 
info@mantelzorgenmeer.nl of be-
zoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Mantelzorg en vakantie
Aalsmeer - Stel u bent mantelzor-
ger en u wilt er een paar dagen tus-
senuit of u wilt wat langer op vakan-
tie. Maar u weet niet wie er dan bij 
u thuis bij degene kan blijven voor 
wie u zorgt. Misschien gaat u daar-
om niet, terwijl het best even fijn kan 
zijn om de accu op te laden. Daar 
is een oplossing voor! Mantelzorg & 
Meer werkt samen met de organi-
satie Handen in Huis. 
Deze richt zich op de 24-uurs ver-
vanging van de vaste mantelzor-
gers van degenen die thuis blijven 
en zorg nodig hebben, door de in-
zet van deskundige vrijwilligers. Zo 
kan de mantelzorger met een gerust 
hart op vakantie gaan. Het is ook 
mogelijk om deze zorg in te zetten 
als de vaste mantelzorger voor een 
opname naar het ziekenhuis moet. 
De periode van de vervanging is mi-

nimaal twee nachten en maximaal 
twee weken. Deze dienst wordt be-
taald vanuit de aanvullende ziekte-
kostenverzekering van degene die 
zorg krijgt. Alleen de reiskosten 
van de vrijwilliger bij de kennisma-
king zijn voor rekening van de cliënt. 
Mantelzorg & Meer verzorgt de in-
take bij u thuis voor Handen in Huis. 
U bent mantelzorger als u bijvoor-
beeld voor uw dementerende moe-
der zorgt, voor uw vader met een 
beroerte, uw kind met autisme of 
uw partner met parkinson. Of een 
vriend met psychische problematiek 
of een buur die door een ongeluk 
beperkt is. Wilt u meer weten over 
de mogelijkheden en of de ‘vakan-
tie’ voor u iets kan zijn? Neem dan 
contact op met Mantelzorg & Meer 
via 020-333535 of via e-mail info@
mantelzorgenmeer.nl.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 15 ju-
li houdt de SOW gemeente een ex-
tra koffie-inloop voor alle thuisblij-
vers in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de  Bilderdam-
merweg. De aanvang is 10.00 uur. 
Iedereen is welkom en de toegang 
is gratis. Koffie en thee staan klaar. 
Kom ook gezellig even bijpraten en 
neem gerust iemand mee.

St. Jan Geboorte 
zoekt pianist(e)

Kudelstaart - Het gemengd da-
mes- en herenkoor van de paro-
chie St. Jan Geboorte is dringend 
op zoek naar een nieuwe pianist(e). 
Na ruim 14 jaar heeft de huidige pi-
aniste Miriam aangegeven geen tijd 
meer te hebben voor de begeleiding 
van het dames- en herenkoor. Daar-
om wordt een enthousiaste piano 
en/of orgel speler gezocht, die twee 
wekelijks het koor begeleiden bij de 
kerkdiensten en daarnaast regel-
matig de repetities bijwoont. En wel 
met spoed, want Miriam gaat het 
koor op zeer korte termijn verlaten. 
Voel je je aangesproken en is pia-
no spelen, liefst voor publiek je lust 
en je leven? Meld je dan aan bij de 
voorzitter van het koor Garry Schol-
ten via schlte@caiway.nl of bij de 
voorzitter van het parochieteam, Al-
gon van Woensel via 06-22443445 
of algonw@caiway.nl.

Cheque voor weduwenproject
Aalsmeer -  De Stichting OSA heeft 
aan de Aalsmeerse stichting Am-
bassadors Ministries Missions een 
cheque van 1900 euro geschonken 
voor hun weduwenproject in Draks-
harama, India. In India zijn weduwen 
ondergeschikt en hebben het zwaar 
te verduren. De stichting heeft in 
2010 een weduwenhuis laten bou-

wen waar zij worden verzorgd. De 
Aalsmeerders Mathijs en Willemijn 
Piet zijn de oprichters van de stich-
ting en bezoeken ieder jaar het pro-
ject. Het bedrag van de donateurs 
en van de OSA wordt gebruikt voor 
het aanschaffen van nieuwe ma-
trassen, dekens en kussens voor het 
weduwenhuis. 

Daarnaast zijn er nog 1000 dekens 
uitgedeeld aan arme weduwen uit 
de omgeving. De OSA heeft graag 
het geld wat ze voor deze actie heb-
ben opgehaald verdubbeld. 

Toename statushouders
College verhoogt subsidie 
aan Vluchtelingenwerk 
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft be-
sloten de subsidie aan de Stich-
ting Vluchtelingenwerk Amstelland 
(SVA) te verhogen tot 66.459 eu-
ro. De SVA is verantwoordelijk voor 
de maatschappelijke begeleiding en 
inburgering van statushouders. Sta-
tushouders zijn mensen die na het 
doorlopen van de asielprocedure 
een verblijfsvergunning ontvangen. 
Het college besloot op 31 december 
2014 al een bedrag van 52.000 euro 
toe te kennen. In het tweede kwar-
taal van 2015 is vervolgens beoor-
deeld hoe de plaatsing van status-
houders in Aalsmeer in 2015 daad-
werkelijk verloopt. De werkelijke 
plaatsing van nieuwe statushouders 
loopt in de pas met de taakstelling 
en dus is het aantal trajecten van 
SVA ook fors gestegen. Het totale 
budget voor nieuwkomers en vluch-
telingen in de gemeentebegroting 
bedraagt 46.238 euro. Sinds eind 
2013 ontvangt de gemeente van het 

Rijk, via het Centraal Orgaan Op-
vang Asielzoekers (COA), extra mid-
delen om geplaatste statushouders 
van 16 jaar en ouder maatschappe-
lijk te begeleiden. Het realiseren van 
de huisvesting voor nieuwe status-
houders lag in de eerste vijf maan-
den van 2015 op het schema van de 
taakstelling van het Rijk. In de eer-
ste helft van 2015 moeten 26 status-
houders geplaatst worden en in de 
tweede helft van het jaar 27 status-
houders. Wethouder Zorg en Wel-
zijn Ad Verburg: “Het aantal vluch-
telingen dat naar Europa komt en 
ook naar Nederland stijgt. Aalsmeer 
krijgt dus ook te maken met een 
groeiend aantal statushouders dat 
we moeten plaatsen. Hierop moet 
de gemeente inspelen. Zo heeft SVA 
uitbreiding van  begeleiding nodig 
en ook de taalklas draagt hier aan 
bij. Het is wel goed om te zien dat 
mensen die het echt nodig hebben 
hier een nieuwe toekomst op kun-
nen bouwen.”

Ook collectanten meer dan welkom

Dierenbescherming zoekt 
dringend wijkhoofden
Aalsmeer - De Dierenbescher-
ming zoekt dringend wijkhoofden 
voor de collecte in Aalsmeer. In de 
week van Wereld Dierendag van 
4 tot en met 10 oktober vindt deze 
jaarlijkse collecte weer plaats. Hier-
voor kan de Dierenbescherming so-
wieso altijd nieuwe collectanten ge-
bruiken! Maar, ook worden drin-
gend wijkhoofden gezocht voor Ku-
delstaart (eventueel op te splitsen in 
twee wijken), Oosteinde 1 (Oostein-
derweg en zijwegen) en Oosteinde 2 
(Aalsmeerderweg, Hornweg, Machi-
neweg). Als wijkhoofd belt u de lijst 
van collectanten die u van de Die-
renbescherming krijgt aangeleverd 

samen met een kaartje van de wijk 
waarop u de wijk kunt indelen. In 
overleg met de collectanten inven-
tariseert u hoeveel collectebussen 
u nodig heeft en besteld deze bij de 
Dierenbescherming. Vervolgens dis-
tribueert u de bussen over de collec-
tanten en na afloop van de collec-
te worden deze weer bij u gebracht. 
Voor telling dienen de bussen uiter-
lijk 13 oktober in het gebouw van 
de Hondenschool te zijn. Indien u 
ze niet zelf daar naartoe kunt bren-
gen, kunt u dat aangeven en worden 
ze bij u opgehaald. Geïnteresseerd? 
Neemt dan contact op via Collec-
teDBAalsmeer@gmail.com

en gebedsdienst. Zondag 9.30u. in 
Karmelkerk eucharistieviering met 
H. Rivas Franco. 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. A. Christ uit Katwijk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met dhr. W. de Knijff 
uit Julianadorp.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. viering met m.m.v. 
dames- en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
September tot en met april.

Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw He-
liomare, Zwarteweg 98, 20u. Sep-
tember tot en met mei.

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 tienerdienst om 10u. met 
ds. Jan Martijn Abrahamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. Spreker: Gert 
Jan. Babyoppas, kinder- en tiener-
werk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
A.J. van der Toorn en 18.30u. met 
ds. D. v/d Wal in het Lichtbaken.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jaap 
Brüsewitz. Collecte voor Ouderen-
werk. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 
16.30u. Oppasdienst kinderen 0-3 
jaar en zondagsschool voor jeugd 
basisschool.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met R.J. Prent 
uit Amstelveen. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. H.J. 
Maat uit Putten. Organist: J. van 
Oordt. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. dienst met 
dhr. E. Kramer, Aalsmeer. Organist 
M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker: Walter van Wijk. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. Markus uit Hel-
louw en 18.30u. gez.dienst met CGK 
met ds. D. v/d Wal.  

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord 

Zondag 12 juli 

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Inwoners lenen 
minder geld 

Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer lenen minder 
geld dan de gemiddelde Nederlan-
der. Gemiddeld leenden inwoners 
van de gemeente Aalsmeer in 2014 
2.555 euro, 6% minder dan het lan-

delijk gemiddelde. Dat blijkt uit on-
derzoek van Nederland Leent naar 
de leenbehoeftes in Nederland. In-
woners van de gemeente Aalsmeer 
leenden in 2014 meer dan in 2013. 

In totaal hadden mensen in 
Aalsmeer in 2014 een totaalbedrag 
van ruim 96 duizend euro aan le-
ningen open staan. 
Dat is 5% meer dan een jaar eer-
der. In de gehele provincie Noord-

Holland leenden inwoners in 2014 
een totaalbedrag van 7.780.056.573 
euro. 

In vergelijking met de lening van 
een gemiddelde inwoners van de 
provincie Noord-Holland, lenen in-
woners van de gemeente Aalsmeer 
minder. Provinciaal is het gemid-
delde leenbedrag per inwoner na-
melijk 3.466 euro. Dat is 36% meer 
dan in Aalsmeer.

Kosten circa 340.000 euro!
Wegdek viaduct Hornweg 
wordt niet verdiept
Aalsmeer - In 2011 is op de Horn-
weg ter hoogte van de N201 een vi-
aduct aangelegd met een hoogte-
beperking van 2.50 meter. Dit is me-
de gedaan om doorgaand vracht-
verkeer op de Hornweg tegen te 
gaan. Sinds de opening van dit vi-
aduct heeft, ondanks diverse ex-
tra maatregelen ten opzichte van de 
gebruikelijke bebording door de ge-
meente, een groot aantal aanrijdin-
gen plaats gevonden. In 2014 zijn 
raadsvragen gesteld met betrekking 
tot de situatie van het viaduct. Het 
college heeft in de beantwoording 
aangegeven te zullen onderzoeken 
of het mogelijk is het wegdek van de 
Hornweg ter hoogte van het viaduct 
te verdiepen. Voor dit onderzoek is 
uitgegaan van een verdieping van 
circa 60 centimeter, zodat een door-
rijhoogte zou ontstaan van zo’n 3.10 
meter. Bij deze hoogte zouden ook 
(verhoogde) bestelbusjes onder het 
viaduct door kunnen rijden. Geble-
ken is namelijk dat juist deze voer-
tuigen voor de meeste aanrijdingen 
hebben gezorgd. In het onderzoek 
is onder andere rekening gehouden 
met het verleggen van kabels en lei-
dingen. Dit zorgt voor een relatief 
grote kostenpost. Samen met het 
aanbrengen van een bakconstructie 

inclusief afwatering en pompinstal-
latie zou het verdiepen van het weg-
dek bij het viaduct circa 340.000 eu-
ro kosten. 
De gemeente heeft overigens al een 
behoorlijke som uitgegeven aan het 
steeds opnieuw plaatsen van nieu-
we waarschuwingsborden. Onlangs 
nog zijn enkele meters voor het via-
duct knipperlicht borden geplaatst, 
die het aankomend verkeer atten-
deren op de beperkte doorrijhoog-
te. Ook zijn de borden aan het be-
gin van de Hornweg aan zowel de 
kant van de Zwarteweg als bij de 
Machineweg vervangen voor de-
zelfde borden, maar dan op een flu-
orescerende achtergrond, zodat de-
ze nog meer opvallen. En vorig jaar 
zijn wegversmallingen aangebracht, 
die snelheidsremmend en attentie 
verhogend werken. Uit onderzoek is 
gebleken dat veel van de ongevallen 
veroorzaakt zijn door het gebruik 
van verouderde en onjuiste naviga-
tiesystemen. Gelet op de reeds ge-
nomen maatregelen, de oorzaak van 
de meeste aanrijdingen en de hoge 
kosten acht het college van burge-
meester en wethouders het niet het 
geschikte moment om zoveel geld 
uit te geven voor het verdiepen van 
de Hornweg.
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Muziek
Vrijdag 10 juli:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 11 juli:
* Liveoptreden The Rhythm Collec-
tive in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 20.30u.
* Danceavond met dj in feesterij de 
Bok, Dreef vanaf 22u.
Zondag 12 juli:
* Bas Kleine and his Harmaniacs in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 16u.

Films
Dinsdag 14 juli:
* Film voor ouderen ‘Fading Gigolo’ 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Vanaf 13.30u. Verzamelen 13.15u.
Tot en met 16 juli:
* Magic Mike XXL, Jurassic World,  
De vijf en de piratenschat, Bibi & Ti-
na, Apenstreken, Minions, Spangas 
in actie en The Imitation Game in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade. Bi-
oscoop elke dag geopend.

Exposities
Zaterdag 11 juli:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Open 
van 11 tot 16u. T/m 28 november.
11 en 12 juli:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.

* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
vanaf 12u.
Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis. Ook foto’s 
winnaars Aalsmeer Photo.
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 16 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs 4 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: Donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17u.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 9 juli:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
Zondag 12 juli:
* Watertoren aan Westeinderplas-
sen, Kudelstaartseweg open van 13 
tot 17u. Ook 19 en 26 juli en 2, 9 en 
16 augustus.
Woensdag 15 juli:
* Koffie in de Spil, Spilstraat Ku-
delstaart vanaf 10u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

Bijeenkomsten
Donderdag 9 juli:
* Netwerkmiddag Borrel Aalsmeer 
in restaurant Welkom Thuis, Stom-
meerweg vanaf 17u.

Bioscoop elke dag open!
Film ‘Fading Gigolo’ voor 
ouderen in Crown Cinema
Aalsmeer - Met elkaar naar de film 
in Crown Cinema is een groot suc-
ces. Steeds meer ouderen vinden 
hun weg naar de bioscoop in het 
studiocomplex op de tweede dins-
dag van de maand. Dinsdag 14 ju-
li kan genoten worden van de film 
‘Fading Gigolo’ van Woody Allen. Hij 
speelt Murray, een boekhandelaar 
met nijpende geldproblemen. Maar 
wanneer zijn aantrekkelijke derma-
toloog (Sharon Stone) hem vraagt 
of hij niet een leuke man weet voor 
een date, dient zich een onverwach-
te oplossing aan. Hij weet zijn vriend 
Fioravante (John Turturro) over te 
halen om zich als gigolo te verko-
pen, waarvan Murray uiteraard een 
percentage opstrijkt. De film duurt 
negentig minuten. De film begint 
om 13.30 uur, de groep verzamelt 

in de hal vanaf 13.15 uur. De kos-
ten zijn 6,50 euro inclusief een kop 
koffie of thee. Alvast noteren: Op 
dinsdagmiddag 11 augustus draait 
Crown het komisch drama ‘La Gran-
de Belezza’ speciaal voor ouderen.

Elke dag extra films
Het is vakantie en daarom is Crown 
Cinema elke dag geopend en wor-
den extra veel films vertoond voor 
de jeugd, evenals diverse familie-
films en natuurlijk spannende films 
voor volwassenen. Kijk voor het 
filmaanbod, tijden en meer informa-
tie op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten kunnen gereserveerd worden 
via 0297-753700 of via info@crown-
cinema.nl en zijn te koop in de bi-
osbar, waar ook popcorn, snoep en 
drankjes verkrijgbaar zijn. 

Zaterdag liveband
Rhythm Collective in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 juli komt The Rhythm Collecti-
ve optreden in café bar Joppe. De-
ze zeskoppige coverband komt uit 
Glastonbury, in Somerset, en be-
staat uit twee vrouwen die de voca-
len verzorgen en vier mannen die de 
instrumenten bespelen, waaronder 
gitaar, toetsen, bas en drums. Het 
repertoire bevat een breed scala 
aan genres, van rock, pop en jaren 
tachtig songs tot new wave en he-
dendaagse muziek. Nummers van 

onder andere Blondie, Amy Wine-
house, Sheryl Crow en Adèle wor-
den ten gehore gebracht, even-
als klassieke rock nummers van 
U2, Kings of Leon, The Cult, Muse, 
ZZ Top, Stereophonics en The Rol-
ling Stones. The Rhythm Collecti-
ve is voornemens flink te gaan roc-
ken in Joppe! Kom ook genieten van 
deze lekkere rockband. De toegang 
tot het café in de Weteringstraat is 
gratis en vanaf 20.30 uur gaan de 
bandleden van zich laten horen.

College B&W zaterdag te gast
Radio Aalsmeer op zoek 
naar favoriete zomerhits
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zendt 
ook dit jaar (waarschijnlijk op 30 
augustus) weer de Zomerse 50 uit. 
Deze hitlijst bestaande uit zomerhits 
wordt helemaal samengesteld door 
luisteraars. Stemmen op jouw favo-
rieten? Dit kan op www.zomerse50.
nl. Inspiratie op doen voor zomer-
se muziek? ‘Halte Zwarteweg’ (ie-
dere donderdag van 18.00 tot 19.00 
uur) en ‘Vrijdagavondcafé’ (iede-
re vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur) 
zenden in verband met de zomer-
vakantie heerlijke zomerse plaat-
jes uit. Ook ‘Door de Mangel’ en 
‘Let’sGo2theDisco’ zijn in de zo-
mersferen. In verband met vakan-
ties van de programmamakers en 
technici zenden zij herhalingen uit. 
Tijdens ‘Let’sGo2theDisco’ op vrij-
dag 10 juli  tussen 18.00 en 19.00 
uur hoor je het interview met DJ Jay 
en DJ Rene. Op maandagavond 13 
juli van 19.00 tot 20.00 uur is Dan-
ny de Hartog ‘nogmaals’ te gast bij 
‘Door de Mangel’. De vele andere 

programma’s van Radio Aalsmeer 
houden in principe tijdens de zomer 
hun radiodeuren open. Zo is op za-
terdag 11 juli van 12.00 tot 13.00 uur 
het Aalsmeerse college van burge-
meester en wethouders te gast tij-
dens ‘Aalsmeer Politiek’. En bij ‘De 
top 10 van..’ schuift Marjan Brou-
wer (Jachthaven Stenhuis en initia-
tor van Westeinder Waterweek) tus-
sen 20.00 en 21.00 uur aan om haar 
muzikale top tien te laten horen. Ra-
dio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel en via 
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl. 
Elke avond en in het weekend over-
dag brengt Radio Aalsmeer infor-
matieve en interessante program-
ma’s. In de nacht en doordeweeks 
overdag kan genoten worden van 
fijne muziek. Het bezoekadres van 
de radiostudio is Van Cleeffkade 15 
in Studio’s Aalsmeer. 

Zomerreces voor ‘Vivace’
Aalsmeer - Het Aalsmeers Vrou-
wenkoor Vivace heeft een druk jaar 
achter de boeg met als hoogtepunt 
de uitvoering van Aalsmeers Koren-
palet afgelopen maart in De Bloem-
hof. Dinsdag 30 juni was de laatste 
repetitieochtend van dit zangsei-
zoen. En gerepeteerd moest er wor-
den, aangezien kort na de vakantie 
twee optredens gepland staan. Op 
zaterdag 12 september treedt Viva-
ce twee keer op tijdens een koren-
dag in Woerden. Op zondag 27 sep-
tember laat het koor twee maal van 
zich horen tijdens een korendag in 
De Rustende Jager in Nieuw-Ven-
nep.
Na de laatste zangrepetitie bega-

ven de dames zich naar De Zotte 
Wilg, waar schipper Henk van Leeu-
wen  wachtte om een boottochtje te 
maken over de Westeinderplassen. 
Einddoel was het nieuwe Tuinhuis 
bij de Historische Tuin voor een ge-
zellige lunch. Het weer werkte ook 
nog mee, beter kon niet! Nu gaan 
de zangeressen van Vivace genie-
ten van twee maanden welverdien-
de rust. Op dinsdagmorgen 1 sep-
tember gaan de repetities weer be-
ginnen. Wekelijks op dinsdag van 
9.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Wilt u/jij er ook bij 
zijn? Dat kan en graag zelfs. Kom 
gerust langs. Om 10.30 uur staat de 
koffie klaar.

Iedere zondagmiddag!
Watertoren extra geopend 
in de Zomervakantie
Aalsmeer - Op alle zondagen tij-
dens deze zomervakantie zal de wa-
tertoren geopend zijn! Dit betekent 
dat iedereen op zondagen van 13.00 
tot 17.00 uur de watertoren kan be-
zoeken en bezichtigen en uiteraard 
naar boven kan gaan via de grote en 
later kleine trappen.
Vanaf boven op de ‘trans’ is het uit-
zicht over Aalsmeer en verre omge-
ving schitterend. Uiteraard liggen 
de Westeinderplassen te blinken in 
de – hopelijk aanwezige - zon, ter-
wijl het gebied van Schiphol en Am-
sterdam ook prima te zien is. Bij heel 
helder weer is het zelfs mogelijk om 
de Utrechtse Domtoren te zien en 
de zender Lopik te onderscheiden. 
De watertoren is 51 meter hoog en 
het is verbazingwekkend dat vanaf 
deze hoogte al van zulke vergezich-
ten genoten kan worden.
Steeds meer Aalsmeerders en men-
sen uit de (verre) regio komen re-

gelmatig terug naar de watertoren 
om weer naar boven te gaan en het 
uitzicht te ‘proeven’. Meestentijds is 
dit tijdens de openingstijden, maar 
er is ook de mogelijkheid om met 
een groep op een afgesproken tijd 
een bezoek te brengen en de klim 
naar boven te maken. Uit het gehe-
le land is hiervoor al belangstelling 
geweest en vooral voor de mensen 
die de watertoren in zijn geheel niet 
kennen, één grote verrassing. Wie 
met een groep wil komen, kan con-
tact opnemen met het secretariaat 
van de Stichting Beheer Watertoren 
Aalsmeer: s.b.w.a@caiway.net of bel 
06-53928054 voor een afspraak.
Maar sowieso dus alle zondagmid-
dagen in deze vakantie open: 12, 19 
en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
De kosten van de klim naar boven 
bedragen voor kinderen 1 euro en 
voor volwassenen 2 euro.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zondag Bas Kleine and his 
Harmaniacs in The Shack
Oude Meer - Bas Kleine And His 
Harmaniacs komen zondag 12 ju-
li optreden in The Shack. Een con-
trabas, een snaredrum, mondhar-
monica, gitaar en een goede song. 
Wie in de waan verkeert dat blues 
zwaar op de maag valt, zal zich na 
een portie ‘Harmaniacs’ bekeerd 
voelen als een dopeling. ‘The Har-
maniacs’ hebben echter geen mis-
sie, slechts één doel: Let the good 
times roll. De band bestaat uit: Bas 
Kleine op harmonica en vocals, Her-
man Driesten op gitaar (ooit begon-
nen als jong talent bij de band Fla-
vium) en Ron Awater op contrabas 
en zang. Hij is zonder concurrentie 
de vriendelijkste bassist van Neder-
land, de swingtrein wordt door hem 

met minimale middelen op gang ge-
bracht en gehouden. Kom genieten 
van harpdriven roots jump and old 
school Blues. Bij mooi weer gaat de-
ze band uiteraard op het gezellige 
terras spelen! Ook alvast noteren in 
de agenda: Vrijdag 17 juli: The Me-
tallicas, de allerbeste Metallica Tri-
bute terug in The Shack! Zondag 19 
juli: Coolcast band. Hans Millenaar, 
Jack Muller, Piet van Leeuwen en 
Rob Ruijter hebben weer zin in een 
feestje, jullie ook?
The Shack is zondag 12 juli open 
vanaf 15.00 uur en Bas Kleine & His 
Harmanics beginnen rond 16.00 uur.  
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

Volgend jaar weer!
Onvergetelijk jazzfeest 
op de Nieuwe Meer
Aalsmeer - Dat vergeet je niet. 
Twee mannen, zittend naast elkaar, 
wit overhemd, buikje, bretels, met 
hun hakken op-en-neer de maat 
aangevend. De ene met een klari-
net, de ander met een kornet, op het 
scherm boven hun hoofd rijdt het 
peloton het noodweer in. Dat maak 
je op een zondagmiddag mee op 
jachthaven de Nieuwe Meer, aan het 
slot van de Westeinder Waterweek. 
De klarinettist is Bernard Berkhout, 
ooit in de jaren tachtig door Pim Ja-
cobs geïntroduceerd als de Benny 
Goodman van Nederland, de kor-
nettist is Michael Varekamp, een al-
leskunner die deze middag voor de 
expressieve swingstijl Hennepkwe-
kers met groene vingers-met-dem-
per van Cootie Williams kiest.
Hier wordt geen muziek gemáákt, 
het wordt gespééld – tot in de ui-
terste mogelijkheden die de men-
selijke stemmen en de instrumen-
ten bieden. Het gaat allemaal zo ge-
makkelijk, zo feestelijk, ze hebben 
zo’n pret dat je bijna zou vergeten 
dat er meer dan dertig jaar muzikale 
ervaring zit te toeteren en te zingen. 
Er is geen drummer, dus is er een 
hoofdrol voor bassist Frans Bouw-
meester die samen met de ritmegi-
taar van Vincent Koning en de pia-
no van Mark van der Feen voor een 
bloedstuwend, soepel verend tempo 
zorgt. En het feest gaat maar door. 
Terwijl er buiten na een broeierige 
warmte de wind opsteekt en een 
stortbui zich ontlaadt, barst binnen 
het feest los dat maar niet van op-
houden weet. Een uur later dan ge-
pland krijgen de muzikanten een 

staande ovatie van een afgeladen 
Nieuwe Meer. 
De muzikale avonturen van de eer-
dere dagen zijn niet minder memo-
rabel. Denk aan de eeuwig enthou-
siaste trompettiste Saskia Laroo op 
vrijdagavond, met haar indrukwek-
kend spelend -en- zingende Ame-
rikaanse pianist Warren Byrd. Die 
twee vormen zo’n hechte combina-
tie dat je het gevoel krijgt: zo hoort 
muziek gemaakt te worden. 
En dan de zaterdag. Pianist Pieter 
van Santen maakt het zelden mee 
dat hij een hele middag en avond 
achter elkaar kan doorspelen. Hij 
blijkt dat fantastisch te vinden en 
hij toont geen spoor van vermoeid-
heid. ’s Middags met zijn trio blijft 
hij improviserend de mogelijkhe-
den onderzoeken die de muzika-
le thema’s – bijna allemaal beken-
de jazz standards – hem bieden. Dat 
krijgt ’s avonds een vervolg als zijn 
broer Jacco, de altsaxofonist, en de 
zanger en bugelspeler Herman Nij-
kamp zich bij hem voegen. De duet-
ten van Jacco en Herman zijn adem-
benemend en verraden een muzika-
le vriendschap die vele jaren gele-
den moet zijn begonnen. Daarbij is 
ook de stem van Herman een be-
langrijk instrument. Wat kan die 
man zingend en swingend improvi-
seren – en daarbij de andere muzi-
kanten inspireren! 
Een jazzfeest aan het slot van de 
Westeinder Waterweek zou het wor-
den, en een Jazzfeest is het gewor-
den. Een vruchtbare samenwerking 
van de Nieuwe Meer, KCA en Bac-
chus. Volgend jaar weer!

Optreden van Bernard Berkhout en Michael Varekamp, zondag op jachthaven 
De Nieuwe Meer. Foto: Marijke Mulder.
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Dé vioolspecialist

TIP:

AANBIEDING:

Brushes 'Stagg'
(voor drummers)

 € 15,95

Viool (4/ 4) 'Leonardo'
incl. stok + koff er

€ 169,-
Statief voor iPad

€ 55,-

Brushes 'Stagg'

€ 169,-
KOOPJES:

Viool  'Leonardo'
WEEKAANBIEDING:

Stemapparaat voor 
gitaar 'Aroma'

€ 12,95

Prijsuitreiking Aalsmeer Photo
Pim: “Licht vastleggen is 
magisch mooi”
Aalsmeer - Het bestuur van 
Aalsmeer Photo bedacht dit keer 
een originele prijs voor de foto-
grafen die meededen aan de foto-
wedstrijd: ‘Dat verdient een bloe-
metje’, uitgeschreven ter gelegen-
heid van het Aalsmeer Flower Fes-
tival. Een twee maanden durende 
tentoonstelling! De foto’s werden 
hiervoor op groot formaat afgedrukt 
door Patrick Spaander van foto de 
Boer. De foto’s waren al te zien in 
het Fort Kudelstaart, waar het veel-
tallige publiek kon kiezen wat voor 
hen de mooiste foto was. Nu zijn de 
door de vakjury 24 geselecteerde 
foto’s tot eind augustus te bekijken 
in de burgerzaal van het gemeente-
huis. De bodes Fred en Henk mel-
den dat de  bezoekers vol lof zijn. 
Ook burgemeester Jeroen Nobel en 
wethouder Jop Kluis toonden hun 
enthousiasme toen woensdag 1 juli 
de uit Alkmaar afkomstige fotograaf 
Pim van Raalte een prachtig boeket 
bloemen kreeg uitgereikt uit handen 
van initiatiefneemster Karin Eve-
leens. Zijn foto ‘Reflectie’ was door 
het publiek gekozen als de meest 
bijzondere en originele foto. Op 
het bloemblad ligt een waterdrup-
pel waarin een bos gerbera’s is te 
zien. Van Raalte legt uit hoe de fo-
to tot stand is gekomen. “Oorspron-
kelijk dacht ik alleen aan het foto-
graferen van een waterdruppel, op 
zich is dat al moeilijk genoeg, maar 
‘per ongeluk’ zag ik in mijn camera 
de reflectie van een bloem. Ik dacht 
als het met één bloem lukt moet 
dat ook kunnen met een composi-
tie van bloemen. Het werd een he-
le zoektocht, ik heb veel foto’s moe-
ten maken om het hele bos gerbe-
ra’s in die ene druppel te krijgen. 
Als ik iets met fotografie in mijn 
hoofd heb, blijf ik net zolang door-
gaan tot het lukt. Het is voor mij de 
eerste keer dat ik dit probeer. Foto-
grafie raakt mij diep, het maakt mij 
gelukkig. Ik wil die ervaren schoon-
heid delen met anderen.” Per 1 au-
gustus gaat Van Raalte de uitdaging 
aan om zelfstandig fotograaf te wor-
den. Hij won al veel prijzen. “Ik voel 
mij het meest verbonden met de 

natuur. Daarbij speelt licht een be-
langrijke rol. Wanneer ik de harmo-
nie van het licht in mijzelf voel, dan 
weet ik dat het gaat lukken. Ik wil 
die eenheid weergeven in mijn fo-
to’s. Het vastleggen van licht is ma-
gisch mooi!” Omdat de Aalsmeerse 
kunstenaar Michaël Glanz naar het 
oordeel van de vakjury het mooist 
had verwoord waarom hij voor de 
foto ‘Reflectie’ had gekozen, kreeg 
hij eveneens een blij makend boe-
ket overhandigd.  

Kunst of kitsch?
Karin Eveleens (Aalsmeer Photo) en 
Constantijn Hoffscholte (Aalsmeer 
Flower Festival) maakten tevens het 
thema van de volgende fotowed-
strijd bekend. ‘Kunst of Kitsch?’ De 
winnende foto’s worden tentoon-
gesteld tijdens de KCA Kunstroute 
en ook dan zal het publiek bepalen 
welke foto voor hen de meest favo-
riete is. “Ik ga zeker weer mee doen”, 
beloofde de aanwezige Anton van 
Overveld, lid van de Aalsmeerse 
fotoclub. Ook zijn foto’s ‘Berken-
wants’ en ‘witte tulpen’ zijn de ko-
mende maanden in het gemeen-
tehuis te zien. Andere namen zijn: 
Yvon van Haaften, Josine van Erp, 
Monic Persoon, Judith de Bats, Ine-
ke van Maurik, Desiree Vreken-We-
ij, Frans Neuman, Marga Vijfhuizen, 
Annemiek Tukker, René Martijn, 
Kick Spaargaren, Elise Buskermo-
len, Ragnar van Beek, Liesbeth Zan-
dringa en Linda van der Leer. 
Janna van Zon

AGENDA







Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

- Stuurboordstraat 6A (Z-2015/037074), het aanleggen 
van een dam met duiker en een verharde inrit (ontvangen 
2 juli 2015);

- achter Uiterweg 188 (Z-2015/037170), het vernieuwen 
en plaatsen van beschoeiing aan de Ringvaart (ontvan-
gen 3 juli 2015);

- Wim Kan Dreef 2 (Z-2015/036320), tijdelijke aanleg van 
in-/uit, ontvangen 30 juni 2015.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Cactuslaan 3 (Z-2015/036292), het starten van een be-

drijf (activiteitenbesluit) (ontvangen 29 juni 2015);
- Helling 49 (Z-2015/037072), het slopen van de opstallen 

van voormalige scheepswerf (ontvangen 3 juli 2015);
- Jasmijnstraat 35 (Z-2015/036794), het slopen van 2 

zorgwoningen (ontvangen 02-07-2015);
- Oosteinderweg 287 (Z-2015/037081), het verwijde-

ren van asbesthoudende beschoeiing (ontvangen 3 juli 
2015);

- Uiterweg 263 (Z-2015/037241), het verwijderen van as-
besthoudende dak- en gevelplaten van een loods (ont-
vangen 6 juli 2015).

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:
- Dreef 5 (Z-2015/007272), het legaliseren van een be-

drijfswoning (verzonden 30 juni 2015);
- Dreef (Z-2014/069756), het bouwen van een buiten-

schoolse opvang (BSO) (verzonden 2 juli 2015);
- Legmeerdijk 269 (Z-2015/015399), het vergroten van 

een bedrijfsruimte en het wijzigen van gevels (verzonden 
29 juli 2015);

- Legmeerdijk 313 (Z-2015/027300), het plaatsen van 
smartglower (verzonden 6 juli 2015);

- Uiterweg 45/47 (Z-2015/008811), het bouwen van een 
woning met aangebouwde zorgwoning (verzonden 1 juli 
2015).

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Diverse locaties Aalsmeer (Z-2015/021135), het plaatsen 

van banieren (verzonden 2 juli 2015)

ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Herenweg 81 (Z-2015/034949), het afwijken van bestem-

mingsplan t.b.v. vestigen B&B met 4 slaapplekken;
- Hadleystraat 69 (Z-2015/035559), het plaatsen van een 

carport aan de zijkant van het huis;

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.

officiële mededelingen
9 juli 2015

VoorBereidingsBesluit schiPholParkeren 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 2 juli 2015 heeft besloten dat een herziening van 
het bestemmingsplan “N201-zone” wordt voorbereid, zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

doelstelling
Volgens de voorschriften van de bestemming “Uit te wer-
ken bedrijfsdoeleinden” van het geldende bestemmingsplan 
“N201-zone” is het toegestaan om gronden en bouwwerken 
te gebruiken als perifere parkeervoorziening voor de luchtha-
ven Schiphol. Om de verdere uitbreiding van het bestaande 
gebruik, als ook nieuwe gevallen van ‘Schipholparkeren’ te-
gen te gaan, is het noodzakelijk om een voorbereidingsbe-
sluit te nemen.

inwerkingtreding
Het voorbereidingsbesluit treedt daags na publicatie, te we-
ten op 10 juli 2015, in werking en heeft een werkingsduur 
van één jaar. 

ter inzage
Het voorbereidingsbesluit is tezamen met de bijbehorende 
kaart digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.VBSchipholPark-VA01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
 http://0358.ropubliceer.nl, of via de website 
 www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen met ingang van 10 juli 2015 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie Burgerzaken op het raad-
huis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale 
balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. 

De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag tot en met woens-
dag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 
8.30-12.30 uur.

rechtsbescherming
Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden 
ingesteld.

Verleende omgeVingsVergunning in afwijking 
Van het BestemmingsPlan “uiterweg-PlasoeVers 
2005 e.o.”, herenweg, tegenoVer 29

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevingsver-
gunning te verlenen voor de activiteiten bouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening op het adres Heren-
weg, tegenover 29, kadastraal bekend: gemeente Aalsmeer, 
D 2480.  De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende 
stukken heeft met ingang van vrijdag 1 mei 2015 tot en met 
donderdag 11 juni 2015  ter inzage gelegen met de mogelijk-
heid voor een ieder om een zienswjize in te dienen. Er zijn 
gedurende deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

doelstelling
De aanvraag voorziet in hekwerken en een steiger ten be-
hoeve van particulier, recreatief gebruik. Van toepassing 
op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Riet- en oeverlan-
den” en “Water, tevens landschappelijk waardevol terrein”. 
Het gebruik voor recreatieve doeleinden is in strijd met de 
gebruiksvoorschriften van voornoemde bestemmingen.  Het 
project kan worden gerealiseerd met toepassing van de bui-
tenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o 
Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbou-
wing. Hierin is voorzien. 
inzien omgevingsvergunning 
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbeho-
rende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met 
ingang van vrijdag 10 juli 2015 tot en met donderdag 20 
augustus 2015  voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B09xR-VG01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur). 

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van de ontwerpomgevingsver-
gunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar 
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor 
burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via 
de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20
met%20overheidsorganisatie/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. 

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

oPeningstijden Balie Bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie 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 de commissieVergadering 
oVer een geagendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

Verleende omgeVingsVergunning in afwijking 
Van het BestemmingsPlan “uiterweg-PlasoeVers 
2005 e.o.”, uiterweg 188

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevings-
vergunning hebben verleend voor de activiteiten bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het 
adres Uiterweg 188 ten behoeve van de bouw van een schuur 
en het gebruik voor hoveniersbedrijf. De ontwerpomgevings-
vergunning met bijbehorende stukken heeft met ingang van 
vrijdag 1 mei 2015 tot en met donderdag 11 juni 2015  ter 
inzage gelegen met de mogelijkheid voor een ieder om een 
zienswijze te ontvangen. Er zijn gedurende deze termijn 
geen zienswijzen ontvangen.

doelstelling
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmings-
plan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming 
“Agrarische Doeleinden”. Het project is in strijd met de 
gebruiksvoorschriften als opgenomen in artikel 11 van het 
bestemmingsplan. Het project kan worden gerealiseerd met 
toepassing van de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, 
lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing. Hierin is voorzien. 
inzien omgevingsvergunning 
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing,  met in-
gang van vrijdag 10 juli 2015 tot en met donderdag 20 au-
gustus  2015  voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B09xS-VG01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van de ontwerpomgevingsver-
gunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar 
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor 
burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via 
de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20
met%20overheidsorganisatie/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. 

Bekendmaking klachtenregeling aanBesteden 
Voor de gemeente aalsmeer (Z-2015/031838)

samenvatting:
Ingevolge de Aanbestedingswet 2012 dient elke aanbeste-
dende dienst een klachtenregeling te hebben. De klachtenre-
geling draagt bij aan een snelle en zorgvuldige afhandeling 
van klachten. In de klachtenregeling staat beschreven op 
welke wijze ondernemers een klacht kunnen indienen bij de 
gemeenten Amstelveen en Aalsmeer over de aanbestedings-
procedure. 

inhoud:
1.  Er is een toetsingscommissie aangesteld die de klachten 

gaat behandelen, klachten kunnen worden ingediend via 
de mail KlachtenAanbesteden@amstelveen.nl (het e-
mailadres eindigt met “@amstelveen.nl” als gevolg van 
de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Am-
stelveen en Aalsmeer). 

2.  Geïnteresseerde ondernemers, (potentiële) inschrijvers 
en gegadigden, onderaannemers van (potentiële) in-
schrijvers en gegadigden, brancheorganisaties en bran-
che gerelateerde adviescentra van ondernemers kunnen 
een klacht indienen. 

3.  De toetsingscommissie adviseert over de beslissing aan 
het college van burgemeester en wethouders. Het college 
neemt de beslissing over de klacht. 

Het college van Aalsmeer heeft in zijn vergadering van 30 
juni 2015 de klachtenregeling vastgesteld.

inwerkingtreding:
De klachtenregeling treedt in werking op de achtste dag na 
die waarop zij is bekendgemaakt.

ter inzage:
De stukken kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis 
van Aalsmeer,  Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. 

Bezwaar/beroep/etc.: n.v.t. 

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 182 (Z-2015/037128), het kappen van 

een zieke kastanjeboom (ontvangen 4 juli 2015);

Vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

eVenementen

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

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van de vorige 
pagina:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/028549) Culinair Aalsmeer 

op 5 juli 2015 (verleend 30 juni 2015);
- Kanaalstraat, Zijdstraat en Raadhuisplein 
 (Z-2015/015339) Intocht Sinterklaas 2015 (verleend 2 

juli 2015);
- Hoek Zonnedauwlaan/Zwanebloemsteeg 
 (Z-2015/028693) Buitenconcert (verleend 1 juli 2015);

collectes

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

drank- en horecaVergunning (aanVragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat 21 (Z-2015/037304) Officiële opening van een 

nieuwe winkel en een modeshow op 29 augustus en 26 
september 2015 (ontvangen 1 juli 2015); 

drank- en horecaVergunning (Verleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van de vorige pagina: 
- Bilderdammerweg 123 (Z-2015/015489), Tennis vereni-

ging Kudelstaart (verzonden 1 juli 2015).

ingetrokken aanVragen:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/025590) Kledinginzameling 

2016 Spieren voor Spieren (ingetrokken 6 juli 2015);
- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/033408) Ten behoeve van 

een collecte voor stichting Edukans (ingetrokken 6 juli 
2015);

ter inZage:

t/m 09-07-15: Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiter-
weg 214

t/m 30-07-15: Wijziging bestemmingsplan Green Park Aals-
meer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thai-
landlaan (met bijbehorende stukken)

t/m 30-07-15: ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening be-
stemmingsplan Schinkelpolder - tegenover 
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden (met bijbehorende stukken)

t/m 05-08-15: aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en es-
cortbedrijven

t/m 05-08-15: verordening tot wijziging van de Algemene 
Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer 
(prostitutiebeleid) 

t/m 05-08-15: nadere regels voor seksinrichtingen en es-
cortbedrijven

t/m 13-08-15: bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aals-
meer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken

t/m 14-08-15: De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en 
de verklaring van geen bedenkingen en de 
overige daarop betrekking hebbende stukken 
liggen

            met bestemmingsplan Hornmeer, Dreef 7A 
Aalsmeer (uitgebreide procedure)

t/m 20-08-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Herenweg, tegenover 29

t/m 20-08-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 188

t/m 21-08-15: Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en-
bijbehorende stukken) en herziening van het 
bestemmingsplan “N201-zone”

Vervolg van vorige blz.

“Het is geweldig in Apeldoorn”
Groeten van bindingkamp
Aalsmeer - “We schrijven dit nu op 
maandag avond. We hebben er nog 
maar een weekend op zitten, want 
de tijd gaat heel langzaam. Dat is 
helemaal niet erg, want we hebben 
het heel gezellig. 

We hebben al veel leuke dingen ge-
daan, zoals in een klimbos geklom-
men, sportdag gehad en we gingen 
ook buik glijden. Het eten is ook nog 
eens heel lekker! Zoals koningin-

nensoep, wentelteefjes en shoarma. 
Verder gaan we deze week shoppen 
in de stad en hebben we bontedag 
en -avond. We slapen met ongeveer 
6 tot 8 meisjes op een kamer, waar-
mee we niet kunnen stoppen met 
praten. Wij als bindinggroep raden 
alle jonge kinderen aan om je in te 
schrijven voor bindingkamp. Het is 
geweldig”, aldus Eva, Maud, Dana, 
Vera, Nikita, Elise, Maarten, Nick, 
Nikki en Romee.

“Bloedje heet in Oostenrijk”
Bindingkamp Schetteregg
Aalsmeer - “Om half vijf ‘s och-
tends, 3 juli, vertrokken wij met de 
bus naar Schetteregg. We gingen 
een twaalf uur lange rit tegemoet. 
Na deze vermoeiend rit kwamen 
we aan in het kamphuis in Oos-
tenrijk. Even met de hele groep al-
le kampspullen de onwijs hoge trap 
opgetild. Bedjes opgemaakt en zo 
snel mogelijk de ramen opengezet, 
want het was bloedje heet. Jacko, 
de kok, ging meteen voor ons ko-
ken en we aten dan ook heerlijke 
rijst met kip. Als avondprogramma 
hebben we traditioneel op de eerste 
avond het kampthema ‘In vuur en 
vlam’ geïntroduceerd en besproken. 
Daarna allemaal lekker ons bed in. 
Kwart over zeven ging de ochtend-
tune, die vol zit met nummers van 
het kampthema. Dan hebben we 
drie kwartier om ons klaar te ma-
ken voor een nieuwe dag. We heb-
ben die dag heel enthousiast een 
wandeling in de brandende zon van 
drie uur gelopen naar het zwembad. 
Dat bleek toch zwaarder te zijn dan 
verwacht met deze hitte. Daarom 

waren we ook ontzettend blij dat 
we het zwembad bereikt hadden. 
Toen hadden we heerlijk gezwom-
men en genoten van een broodje 
knakworst. Gelukkig mochten we 
wel met de bus terug. Terug in het 
kamphuis hebben we gedoucht en 
hebben we een originele andijvie-
stamppot van Jacko (en helpende 
leiding) gegeten. Na het eten gin-
gen we een stukje wandelen en 
moesten we elkaar allemaal com-
plimentjes geven. Voor ons gevoeld 
duurde het al kort en toen we aan-
kwamen bij het kamphuis bleek dat 
er nog wat op ons stond te wach-
ten. De leiding had zich allemaal 
verkleed en we moesten ze allemaal 
helpen met een soort probleem dat 
een andere leiding weer kon oplos-
sen. Het was inderdaad zo lastig als 
het klinkt. Uiteindelijk was het wel 
een leuk spel en daarna hebben we 
weer een mooie nacht gehad”, al-
dus de groetende meiden van Zim-
mer 8, Romy, Mila, Nicky, Margot, 
Lynn, Demi en Lisanne, en de he-
le kampgroep.

“9 Kilometer wandelen, geen pretje”

Bindingkamp in Lahntal
Aalsmeer - “Hier een  kort bericht-
je van het kamp uit Lahntal 1. We 
zijn zaterdag 4 juli om 10 uur ver-
trokken naar Kernback, Lahntal. 
Bij aankomst in Kernbach was het 
heel erg warm en zijn we begon-
nen met uitpakken. De kamers wer-
den ingedeeld en alles werd inge-
richt. Daarna hebben we een fris-
se duik genomen in de Lahn. Ver-
volgens even een snelle douche ge-
nomen en toen zijn we gaan eten. 
We zijn na het eten begonnen aan 
het avondspel: een raadsel. Er wer-
den groepjes gemaakt en elk groep-
je moest het raadsel oplossen. Hier-
bij werd het kampthema bekend 
gemaakt, namelijk ‘in vuur en vlam’. 
We eindigden de avond bij de vlag.  
Na een ‘rustige’ nacht namen we 
een frisse douche en begon ieder-
een weer aan een nieuwe dag. We 
hadden een druk progamma. Na 
het eten hadden we kamerkeurin-
gen en vervolgens gingen we lo-

pen. Het was wel 39 graden en we 
moesten 9 kilometer wandelen. Het 
was geen pretje, maar omdat het 
zo warm was, gingen we weer lek-
ker zwemmen in de Lahn. Voordat 
we naar bed gingen, hadden we nog 
een avond progamma. We hadden 
Duitse spelletjes. Iedereen had het 
naar zijn zin. De derde dag begon 
als elke andere met de ochtendtune 
waarbij elke dag een leiding begint 
met een verhaaltje over zijn of haar 
held. Daarna moesten ons klaar ma-
ken voor de wandeling. Onze lange 
tocht eindigde bij een klimbos waar 
iedereen enthousiast heeft geklom-
men. We kregen uitleg en daarna 
mochten we onze gang gaan. Het 
was best hoog maar wel heel erg 
leuk en voor sommige mensen een 
echte uitdaging. De koks zijn nu lek-
ker aan het koken en wij gaan nog 
even lekker zwemmen. Auf Wieder-
sehen”, zeggen Aude, Kirsten, Tom 
de Boer en Isa

70 Jaar Bindingkamp Almen I 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vertrok voor het 70e jaar een groep 
van 40 kinderen en 11 leiding vanuit 
Aalsmeer naar het pittoreske Almen 
voor het Bindingkamp. Met 35 gra-
den stapten zij uit de bus en de weg 
naar de Berkel werd dan ook snel 
bewandeld. Want verkoeling was 
hard nodig. De tenten werden inge-
deeld en het kampterrein werd ont-
dekt middels levend bingo. Slapen 
was niet gemakkelijk daarna door 
de warme tenten en iedereen dreef 
zijn tent uit van het zweet. Zondag 
was iedereen vroeg wakker, maar 
dat kwam goed uit. Want er werd 
een vroege boswandeling gemaakt 
waarbij allerlei diertjes en planten 
verzameld werden. Daarnaast werd 
het kampthema bekend gemaakt: In 
vuur en vlam. Wat laat bij iedereen 
zijn hart sneller kloppen? Dat is de 
vraag die centraal staat in de bin-
dingkampen dit jaar door de och-

tendpraatjes, serieuze avondpro-
gramma’s en creatief programma. 
Zo hebben de kinderen zelf fakkels 
gemaakt! Op maandag was het de 
sportdag en zijn er allerlei spellen 
gespeeld die ook met thema te ma-
ken hebben, zoals: theelicht schie-
ten, brandweerpakrace en water 
verplaatsen. Dinsdag was het weer 
warm weer en zijn de kampgangers 
naar het zwembad gegaan. Maar 
om daar te komen moest eerst de 
route worden gevonden, dit was bij 
iedereen gelukt door de fotospeur-
tocht. Vandaag (woensdag) is het 
bonte dag. De Boeren Blusser, Blik-
sem en Smoky zijn op zoek naar 
een partner. Er zijn al verschillen-
de dames die zich bij hen aanbie-
den en ze zijn dan ook al een paar 
keer op date geweest. Maar met wie 
ze uiteindelijk in het huwelijksboot-
je gaan stappen, gaat vandaag uit-
wijzen… 

Jongeren op gezond gewicht 
tijdens Westeinder Water Week
Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer, 
Sportservice Haarlemmermeer en 
een aantal scholen hebben don-
derdag 2 juli het sport- en spel-
evenement Aquapalooza georgani-
seerd tijdens de WesteinderWater-
Week. Dit evenement stond in het 
teken van jongeren op gezond ge-
wicht (JOGG). Kinderen van de An-
toniusschool, OBS Kudelstaart, de 
Hoeksteen, de Oosteinder en de 
Brug deden mee aan dit gezonde 
en sportieve evenement. Wethou-
der Jop Kluis:  “We hopen dat  jul-
lie gezonder gaan eten, drinken en 
vooral veel gaan sporten. Dat heb-
ben jullie vandaag al heel goed ge-
daan. Met JOGG willen we ervoor 
zorgen dat een gezonde keuze een 
makkelijke, leuke en lekkere keuze 
wordt.” Het was, met een tempera-
tuur van ruim boven de 25 graden 
Celsius, goed warm op het Surfei-
land aan de Westeinderplassen. Ge-

lukkig had de organisatie het pro-
gramma aangepast. Er stonden nog 
alleen waterspelletjes op het pro-
gramma, zoals tobbedansen, boar-
ding en beachballen. Ook was er 
een grote waterglijbaan. De kinde-
ren hebben genoten van de spelle-
tjes en het mooie weer.
Jongeren Op Gezond Gewicht is een 
organisatie die zich inzet om gezond 
eten en bewegen voor jongeren ge-
makkelijk en aantrekkelijk te maken. 
Het doel is om de stijging van over-
gewicht en obesitas bij jongeren om 
te zetten in een daling. De gemeen-
te pakt dit samen met JOGG, het 
bedrijfsleven, scholen, sportclubs en 
andere organisaties aan. Dit doen 
ze door o.a. het drinken van water 
in plaats van ongezonde frisdrank te 
stimuleren. Ook wordt gezond eten 
onder de aandacht gebracht. Niet 
alleen op scholen maar ook in kan-
tines van sportclubs.

Negentien jongeren gestart met 
Zomerondernemer Amstelland 
Aalsmeer - Deze week is met een 
driedaagse training bij de Rabobank 
Amstel en Vecht in Amstelveen het 
project Zomerondernemer in Am-
stelland van start gegaan. De deel-
nemers kregen deze dagen diverse 
tools, tips en tricks aangereikt om 
goed van start te kunnen met hun 
bedrijf. Het kenmerkende van de 
training is het doen! Geen studie-
boeken, maar praktische oefenin-
gen en leren kansen te benutten, 
klanten benaderen en problemen 
oplossen. Dit alles onder leiding 
van Ben van der Sluis en Bernhard 
Schellenberger. Daarnaast heeft el-
ke Zomerondernemer gedurende de 
hele zomer een persoonlijke coach. 
Dit zijn ervaren ondernemers, die 
hun kennis en kunde graag inzet-
ten en hen terzijde staan. Dit zijn 
Debby Ahlers (counceler), Tom Do-
mic (Accountancy) en Bart Kempers 
(jachthaven) en Fons Thuijs (onder-
nemer). De aankomende zes weken 
zullen de ‘ondernemers’ zelfstandig 
aan de slag gaan met hun bedrijf. 
Daarnaast zal elke donderdagmid-

dag een terugkombijeenkomst ge-
organiseerd worden. De jonge on-
dernemers mogen in de keuken kij-
ken bij Njoy Media, de Meerlanden, 
Schiedon Schoentechniek, Canon 
en Berghoef Accountants. Tijdens 
deze bijeenkomsten wordt hulp ge-
geven, worden bedrijven bezocht 
worden en zijn er presentaties. 

Uiteraard is er ook gelegenheid om 
vragen te stellen. Het idee Zomer-
ondernemer komt uit Zweden en is 
het afgelopen jaren succesvol uit-
gevoerd in de gemeenten Alme-
re, Zwolle, De Ronde Venen, Sticht-
se Vecht en Woerden. Het heeft een 
aantal nieuwe bedrijven opgeleverd 
en ook dit jaar zijn de verwachtin-
gen weer hooggespannen: Web 
shop, internet connectie voor die-
ren oppas, Uitdeelbeer, hergebruik 
van afvalstoffen, sieraden maken, 
kinderfeesten en een televisiepro-
gramma maken om aandacht voor 
bedreigde kinderen te krijgen. Voor 
meer informatie: www.zomeronder-
nemer.nl.
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Schooljaar in stijl afgesloten
Feestjaar voor Thamen
Uithoorn - Het schooljaar is ten 
einde en het Thamen College heeft 
dit jaar wel bijzonder feestelijk afge-
sloten. Allereerst is op 10 april met 
de leerlingen het 50-jarig bestaan 
op grandioze wijze gevierd. Overdag 
met een geweldig sportfestijn waar 
voor iedereen wat leuks (en lekkers) 
te halen was en ‘s avonds met de 
grandioze Radio538 disco. Daar-
naast was er het inmiddels beroem-
de gala voor alle eindexamenkan-
didaten. Ondanks het slechte weer 
was het weer een indrukwekkend 
en zeer geslaagd spektakel. Zo-

als elk jaar was er door de leerlin-
gen (en ouders) weer veel werk van 
gemaakt en dat was te zien ook. En 
nu heeft Thamen ook nog een re-
cord aantal geslaagden. Een gewel-
dig eindexamenresultaat van 98,4 % 
geslaagden, waarbij voor het basis-
niveau zelfs een 100% score is be-
haald. Dit resultaat mag er zijn en is 
te danken aan de (extra) inzet van 
velen. In de eerste plaats de leer-
lingen, maar ook het personeel van 
Thamen en natuurlijk ook de ouders 
hebben mede voor dit geweldige re-
sultaat gezorgd.

Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met Nina Oudshoorn, 
activiteitenbegeleidster 
Inloopcentrum.
Tel. 06-83441313,
noudshoorn@zorgcentru-
maelsmeer.nl 
Óf kom een keer langs 
bij het Inloopcentrum, 
wijkpunt ‘Voor Elkaer’. 

‘Inloopcentrum nu ook in Kudelstaart’
Begin deze maand is het Inloopcentrum in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ 
van start gegaan. 
Senioren zijn welkom op maandag t/m donderdag om vanaf 10 uur 
deel te nemen aan de activiteiten. Het inloopcentrum biedt een divers 
aanbod. Op maandag wordt de week gestart met een geheugenactiviteit, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van geheugenspellen, muziek, puzzels 
etc. Dinsdagochtend staat in het teken van bewegen. Zodra de spieren 
opgewarmd zijn volgt  een sport & spel activiteit. Naast de lichamelijke 
beweging wordt ook het geheugen getraind. Woensdagochtend kunnen 
bezoekers binnenlopen bij de ‘Multi Media’. 
Zij kunnen vragen stellen over hun smartphone, laptop, Ipad & social 
media etc. De activiteitenbegeleidster zal de vragen zo goed mogelijk 
proberen te beantwoorden. Daarnaast kunnen bezoekers elkaar vragen 
stellen en verder helpen. De creatieve donderdagochtend biedt vele mo-
gelijkheden. Er is gelegenheid om te schilderen, tekenen zowel uit vrije 
hand als met voorbeelden. Een ervaren schilderes kan  tips geven. In ver-
band met de materialen vragen wij een bijdrage van 2,50 euro per doek. 
Het is mogelijk om na de activiteit gezamenlijk te lunchen. De lunch 
bestaat uit een kopje soep, uitgebreide broodmaaltijd met vers fruit. We 
vragen u om uzelf hier ’s morgens bij de koffie voor aan te melden en wij 
vragen voor de lunch een bijdrage van 3 euro.

Bij het inloopcentrum zijn vrijwilligers nodig voor meerdere 
activiteiten. Er wordt met spoed gezocht naar een vrijwilliger voor de

 woensdagochtend multi-media. 

Gratis evenement voor groot publiek

Trouwe sponsoren voor 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Aalsmeer wordt steeds 
leuker met een reeks van evenemen-
ten. Een paar krijgen steun van de 
gemeente en voor andere moet er 
een kaartje gekocht worden. Bij Vuur 
en Licht op het Water is beide niet het 
geval. Ieder jaar maakt Mike (Multi) 
van der Laarse in juni een ronde om 
afspraken te maken met bedrijven, 
die het evenement met een fi nancië-
le bijdrage willen steunen. De mees-
te zijn inmiddels trouwe partners ge-
worden. Mike daarover: “Gelukkig is 
het enthousiasme voor Vuur en Licht 
op het Water groot en komen er ie-
der jaar ook nieuwe sponsoren bij. 
We gaan op 5 september dus weer 
een mooi feest organiseren. We kij-
ken hoeveel budget we binnenkrij-
gen en gaan dan aan de slag. Heb-
ben we wat meer, kunnen we extra 
dingen doen, hebben we wat min-
der, moet het wat zuiniger. Dat geldt 
vooral voor het vuurwerk, daar gaat 
2/3 deel van ons sponsorgeld naar 
toe. Ik beloof dat het dit jaar nog 
mooier wordt dan vorig jaar.”Een 
fl ink aantal bedrijven levert een bij-
drage in natura. Voor een groot eve-

nement komt nogal wat kijken en het 
wordt onbetaalbaar indien voor alle 
diensten betaald zou moeten wor-
den. Mike: “Dan konden wij Vuur en 
Licht op het Water niet zo organise-
ren. Een voorbeeld, om het vuurwerk 
af te steken heb je pontons nodig. En 
die pontons worden aan palen mid-
den op de Poel vastgelegd. Die pa-
len moeten dus neergezet worden 
voor het evenement en meteen daar-
na weer verwijderd. En er moet een 
afzetting met boeien gelegd worden 
op een veilige afstand van het vuur-
werk, enz. enz.” De hoofdsponsor 
voor dit jaar is Zantingh, een 80 jarig 
Rijsenhouts bedrijf, een internatio-
naal opererende leverancier van on-
der andere gasgestookte installaties. 
Directeur Gert-Jan Zantingh: “Mijn 
grootvader was kachelsmid. Toen de 
bloementeelt in Aalsmeer groeide, is 
hij in 1935 begonnen met het instal-
leren van kolenketels op kwekerij-
en. Dat ging goed en na de periode 
van de stookolie zijn we nu beland in 
de tijd van gastechnologie. We leve-
ren nu over de hele wereld gasge-
stookte installaties voor ‘ketelhuizen’, 

Voor Kunstroute van 2015
Kunstploeg wil ‘Een Selfi e 
van Aalsmeer’ maken
Aalsmeer - In 2013 was ‘selfi e’ het 
woord van het jaar. Het maken van 
selfi es is tegelijkertijd niets nieuws. 
Zelfportretten, zijn zo oud als de 
weg naar Rome, maar anno 2015 
populairder dan ooit. In het nieuw-
ste project van de Kunstploeg ‘Een 
Selfi e van Aalsmeer’ worden oude 
technieken gemengd met moderne. 
De Kunstploeg is namelijk van plan 
om samen met de deelnemers één 
groot Selfi es kunstwerk te maken 
voor de Kunstroute van 2015. Doet 
u mee? 
Het kunstwerk bestaat straks uit 
drie onderdelen: Een serie geschil-
derde zelfportretten in zwart/wit 
van 30 bij 40; een serie pasfoto’s of 
een selfi e ter grootte van een pas-
foto en één serie zinnen die afge-
maakt moet worden. De zin begint 
met: “Ik ben.......”.  Schilderij, foto en 
tekst worden in het derde weekend 
van september bij elkaar gebracht 
in de oude boomgaard aan de Ui-
terweg. Als het ware allemaal puz-
zelstukken die de puzzel compleet 
maken. Deze drie samengevoegd is 
het fi nale kunstwerk ‘Het Selfi e van 
Aalsmeer’. Na het succesvolle Veld-
boeket in 2014 waarin 500 deel-
nemers een bloem voor een ander 
schilderde, hoopt De Kunstploeg 
ook nu een verrassend community-
kunstwerk te maken. Met 200 deel-
nemers zou dat een galerij worden 
van 8 bij 3 meter. Jong, oud, man, 
vrouw, iedereen mag mee doen. Dat 
geldt ook voor de zelfportretten, el-
ke stijl is goed. Het kan niet mis. Van 
fotografi sch en realistisch tot en met 
een masker en impressionistisch, 
het maakt niet uit. Zolang het maar 
het eigen hoofd is, mag het zelfpor-
tret in alle stijlen gemaakt worden. 
Daarmee legt De Kunstploeg de lat 

een ietsje hoger dan bij Het Veld-
boeket waar het kunstwerk voor 
een ‘ander’ werd gemaakt. Een zelf-
portret maakt het spannender! De 
Kunstploeg levert de materialen zo-
dat de kwaliteit steeds dezelfde is. 
Dat betekent voor elke deelnemer, 
een doekje van 30 bij 40 centime-
ter, twee tubes verf, een paar kwas-
ten, een brief met een duidelijke in-
structie hoe een zelfportret gemaakt 
wordt en natuurlijk de tentoonstel-
ling. 

Zoals steeds zijn er ook work-
shops te boeken in het atelier van 
De Kunstploeg. Deelname voor Vrije 
Schilders is in verband met een klei-
ner budget 10 euro. Dat is inclusief 
materiaal. Voor scholen ouderen- 
en gehandicaptenorganisaties waar 
De Kunstploeg al langer mee sa-
menwerkt, geldt een speciaal tarief. 
Het project wordt ondersteund door 
de gemeente Aalsmeer en door het 
KCA. Aanmelden kan vanaf nu op E-
mail DeKunstploeg@XS4all.nl.

maar dan wel de echt grote.” Op de 
vraag waarom hij Vuur en Licht op 
het Water steunt, zegt Gert-Jan: “Het 
is een leuk evenement en we willen 
ook iets voor de mensen in Aalsmeer 
doen. Ik kom bij het benzinestation 
en dan spreekt iemand me aan die 
nog opgeleid is door mijn opa. Of ik 
spreek iemand en dan blijkt zijn va-
der bij ons gewerkt te hebben vroe-
ger. Het leeft dus nog en die con-
tacten zijn belangrijk.” Zantingh 
heeft haar hoofdvestiging nog altijd 
in Rijsenhout aan de Aarbergerweg 
(naast de Meerlanden) en zorgt dus 

nog steeds voor werkgelegenheid 
in de regio. Volgens Gert-Jan Zan-
tingh zal het bedrijf zich verder blij-
ven ontwikkelen:  “Er wordt aan de 
Aalsmeerderdijk een oud bedrijfs-
pand gesloopt, maar dat is al 15 jaar 
niet meer van ons. Inmiddels heb-
ben we nieuwe kennis opgebouwd 
op het gebied van het beperken van 
schadelijke uitstoot van gasinstal-
laties.  Ons bedrijf is gezond en dat 
willen we zo houden. Ons 80 jarig 
bestaan is een belangrijke mijlpaal 
en dat gaan we onder andere met 
Vuur en Licht op het Water vieren.”

Voor wedstrijdzeilers en liefhebbers
Wedstrijd voor alle Vrijheid-
liefhebbers op Westeinder
Aalsmeer - Het jaar 2015 is voor 
de Vrijheid Klasse een bijzonder 
jaar. De klasse zelf bestaat al 70 jaar 
en de organisatie zelf 55 jaar. Geen 
echt jubileumjaar, maar toch bijzon-
der genoeg om op enkele momen-
ten in het jaar ook iets bijzonders te 
doen. En het is pas echt bijzonder 
als er in het weekend van 29 en 30 
augustus zoveel mogelijk Vrijheid-
jes op het water van de Westeinder-
plassen zeilen! Dus niet alleen voor 
de wedstrijdzeilers, die voor de eer 
van het kampioenschap gaan, maar 
juist ook voor al die andere Vrij-
heid-liefhebbers. En dat zijn er nog 
steeds heel veel. De wedstrijdzei-
lers starten al op vrijdag 28 augus-
tus met het NK, daar waar het pro-
gramma voor de liefhebbers op za-
terdag en/of zondag plaats vindt. 
Om daar aan mee te doen heb je 
geen meetbrief of startlicentie no-
dig. De liefde voor het bootje en een 
dosis enthousiasme om dit mee te 
maken is genoeg. Doel van de orga-
nisatie is om minstens 70 Vrijheidjes 
het water op te krijgen. Beschikt u 
niet over een trailer, dan is dat geen 
probleem, het transport kan georga-

niseerd worden. Voor oud-Vrijheids-
zeilers die weer eens willen wed-
strijdzeilen, probeert de klasse-or-
ganisatie leenboten te regelen. De 
Aalsmeerder en voormalig Neder-
lands Kampioen Jaap Bol heeft ook 
aangekondigd op zijn thuiswater 
nog eens mee te doen. Op zaterdag-
avond wordt door de VKO een fees-
telijke avond voorbereid. Aangezien 
de wedstrijden aan de kant van de 
watertoren en het surfeiland geva-
ren gaan worden, zijn deze goed te 
volgen vanaf de wal of op het mooie 
terras van het Westeinderpaviljoen. 
In vroegere jaren werden de Vrij-
heidjes, bij gebrek aan trailers, voor 
wedstrijden met een motorschip 
van plas naar plas gesleept. Vooraf-
gaande aan het NK op de Westein-
der zal dat opnieuw gebeuren. Van-
af WV de Schinkel op het Nieuwe 
Meer in Amsterdam, waar veel Vrij-
heidjes liggen, zal een historische 
sleep worden georganiseerd. Wie 
wil aanhaken is van harte welkom. 
Meer informatie en volledige pro-
gramma volgt binnenkort op www.
vrijheid.org en vragen kunnen ge-
steld worden via info@vrijheid.org. Kijken naar toekomst van 

de klok bij FloraHolland
Aalsmeer - Ronald Teerds is sinds 
maart programme director van Het 
Nieuwe Veilen bij FloraHolland. Tij-
dens de regiobijeenkomsten en het 
Klantenplatform heeft hij inzich-
ten en ervaringen van kwekers ge-
hoord. Wat gaat goed bij de klok 
en moeten we zuinig op zijn? Maar 
ook, wat gaat minder goed en zou 
moeten veranderen? Wat gaat er 
de komende maanden gebeuren 
met Het Nieuwe Veilen? 
Tijdens de algemene ledenverga-
dering (alv) was het druk bij de 
stand van Het Nieuwe Veilen. Vol-
gens Teerds was er veel herken-
ning bij de kwekers. “Er wordt ge-
sproken over het feit dat het an-
ders moet omdat de klok steeds 
onvoorspelbaarder wordt. Met als 
gevolg een grillige prijsvorming. 
Tijdens de regiobijeenkomsten is 
een veel genoemde suggestie om 
het aanbod voor de klok meer te 
reguleren. Hoe dit er exact uit zou 
moeten zien en wat de effecten 
zijn, moet natuurlijk nog verder uit-
gewerkt worden.

Zuinig op de klok
Wat kan er beter volgens de kwe-
ker? Ronald: “Er spelen nu teveel 
‘kwaliteitsissues’ op de klok. Als 
je zuinig bent op de klok, moet je 
dit voorkomen.” Daarnaast geven 
kwekers aan dat er een grotere in-
formatiebehoefte is. “Klanten moe-

ten beter geïnformeerd worden 
over het aanbod. Hiermee kan de 
markt beter inspelen op de actu-
ele situatie. Dit zijn veel gehoorde 
geluiden”.

Uniek instrument
In het Klantenplatform was één 
van de suggesties om de klok in 
de toekomst te digitaliseren, om-
dat dat kostenverlagend zal wer-
ken. Tegelijkertijd vindt men dat 
de fysieke klok een uniek instru-
ment is omdat er in korte tijd veel 
transacties plaats kunnen vinden. 
Teerds: “Velen vragen zich af of de 
klok in een aanbodsmarkt nog wel 
het juiste instrument is voor de ver-
koop van bloemen en planten.”

Met iedereen in gesprek
De komende maanden gaat Teerds 
met zijn team verder in gesprek 
met klanten, kwekers en branche-
vreemde bedrijven. Tot 1 juli wor-
den er per locatie van FloraHolland 
klantenbijeenkomsten gehouden. 
Al deze input moet vertaald wor-
den naar theorieën, die deze zo-
mer getoetst worden. In het na-
jaar komen hier dan scenario’s uit 
en daaruit moet er een worden ge-
kozen. Alles met als doel om een 
marktplaats te realiseren waar le-
den en hun klanten op de meest 
effectieve en effi ciënte wijze trans-
acties kunnen doen.

Versbox voor mevrouw Roos
Aalsmeer - De ‘Win de versbox ter 
waarde van 25 euro‘ actie bij Jum-
bo Koster mag gezien worden als 
een geslaagde actie. De afgelopen 
maand hebben verschillende wel-
zijnscoaches van Herbalife leuke 
gesprekken mogen voeren met het 
winkelend publiek  in de ruim op-
gezette winkel aan de Ophelialaan 
over de relatie voeding, beweging 
en gezondheid. Een ieder kon in 
een ongedwongen sfeer iets meer 
te weten komen over zijn of haar 
gezondheid en voedingspatroon en 
op welke punten er winst te beha-
len viel. Het blijkt dat steeds meer 
mensen op de hoogte zijn van deze 
mogelijkheid en de ‘stoute schoe-
nen’ aantrekken om in gesprek te 
komen en een aantal korte vragen 
over welzijn te beantwoorden. Ve-
len namen ook de tijd om een in-
vulstrookje met naam en telefoon-
nummer te deponeren in de daar-

voor bestemde bus om zo kans te 
maken op de goed gevulde ‘Versbox 
van de maand’.  Dinsdag 30 juni is 
uit de enorme berg met strookjes de 
Winnaar van deze maand getrokken 
door  Bas van der Linden.

De gelukkige winnaar van de maand 
juni is mevrouw Roos. Zij mocht dan 
ook de ‘Versbox’ gevuld met door 
haarzelf , haar kleindochter en echt-
genoot gekozen verse producten 
in ontvangst nemen. Voor de klein-
dochter was dit een onverwacht 
leuke verrassing. Zij nam enthousi-
ast de taak op zich alles te verpak-
ken, wegen en scannen. Ook in de 
maand juli krijgen klanten de ge-
legenheid krijgen om mee te din-
gen naar de door Jumbo beschik-
baar gestelde box. Dus kom naar de 
Jumbo-winkel en zoek de welzijns-
coaches op!  Zij zijn te vinden op de 
groente- en fruitafdeling.

Aanrijding loopt goed af
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 3 ju-
li heeft op de Dreef een aanrijding  
plaatsgevonden tussen een auto en 
een scooter. De politie was snel ter 
plaatse. De bromfi etser maakte een 
behoorlijke klapper, maar heeft na-

genoeg geen letsel opgelopen. Me-
dewerkers van de  ambulance heb-
ben eerste hulp verleend. Een be-
zoek aan het ziekenhuis bleek ge-
lukkig niet nodig. 
Foto: Marco Carels
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Auto in brand
Aalsmeer - Op vrijdag 3 juli is tus-
sen tien voor twee en half vier in de 
nacht een auto in de brand gevlo-
gen. De grijze Rover stond gepar-
keerd aan de Oosteinderweg, ter 
hoogte van nummer 307. Getuigen 
hebben een bromfietser bij de au-
to gezien en de persoon zien weg-
rijden richting Bosrandweg. Moge-
lijk heeft de bromfietser te maken 
met de brand. De brandweer heeft 
het vuur geblust. De auto is weg-
gesleept naar het terrein van de 
politie. Er wordt nader onderzoek 
gedaan. Mogelijk zijn er meer ge-
tuigen. Zij worden verzocht zich te 
melden bij de politie via 0900-8844.

Onwel door 
alcohol

Aalsmeer -  Om half zes in de vroe-
ge ochtend van zaterdag 4 juli kre-
gen de hulpdiensten een melding 
dat een onwel persoon was gezien 
in de Hortensialaan. Bij het bus-
station lag een man op een bank-
je. Agenten waren snel ter plaat-
se. De 24 jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats bleek echter 
te diep in het alcoholglaasje geke-
ken te hebben. Na enkele pijnprik-
kels kwam hij weer bij zijn positie-
ven. De ambulancedienst, die reeds 
onderweg was, is afgebeld en te-
ruggekeerd. Tegen de 24 jarige man 
is proces verbaal opgemaakt.

Poging inbraak 
in woning

Aalsmeer - Op maandag 6 juli is 
tussen één uur in de nacht en  half 
acht in de ochtend geprobeerd in 
te breken in een woning aan het 
begin van de Aalsmeerderweg. De 
bewoners ontdekten bij de achter-
deur allerlei oneffenheden in het 
hout. Mogelijk ‘afdrukken’ van een 
schroevendraaier. De politie heeft 
ter plaatse een onderzoek gehou-
den. Burgernet is ingeschakeld, 
maar vooralsnog heeft dit een re-
acties opgeleverd. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844. De inbrekers zijn ove-
rigens niet binnen geweest.

Jeugd scheurt 
weg in bootjes

Aalsmeer - Op maandag 6 juli om 
half vier in de middag kreeg de po-
litie een melding dat een groepje 
jongeren in bootjes wegscheurden 
vanaf het Praamplein. “Ze gingen er 
als raketten vandoor”, aldus de mel-
der. Agenten, waaronder de team-
chef, zijn in de politieboot gestapt 
en hebben in de omgeving van de 
Brandewijnsloot en Nieuwe Meer 
gevaren. De ‘raketten’ zijn niet 
meer aangetroffen. Wel is tijdens 
de controle een waarschuwing ge-
geven aan een 16 jarige Aalsmeer-
der, die de begrenzer van zijn mo-
tor had gehaald. Varen in een snelle 
boot mag pas vanaf 18 jaar. 

Notebook, geld 
en passen weg

Aalsmeer - Op maandag 6 juli is 
tussen drie en vijf uur in de middag 
een aktetas gestolen uit een auto. 
De wagen was geparkeerd bij een 
bedrijf aan de Oosteinderweg, ter 
hoogte van nummer 480. In de ak-
tetas zat het Apple notebook van 
de eigenaar, evenals papieren als 
paspoort en rijbewijs. Verder ook 
twee bankpassen, creditcards en 
een behoorlijk bedrag aan con-
tant geld in euro’s en yens. Mo-
gelijk heeft de eigenaar vergeten 
zijn auto af te sluiten. Er zijn geen 
braaksporen ontdekt. Het bezochte 
bedrijf heeft geen camera’s, maar 
mogelijk zijn er wel getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Reclamebord 
kapot getikt

Aalsmeer - Het reclamebord van 
de muziekwinkel in de School-
straat blijkt niet het slachtoffer te 
zijn geworden van vandalen. Tij-
dens bandjesavond op zaterdag 27 
juni trof eigenaar Leen Mulder een 
deel van zijn bord in stukjes op de 
grond aan. De oproep om getuigen 
heeft een helder telefoontje opge-
leverd van een bezoeker van band-
jesavond. Hij liep tijdens dit muziek-
spektakel achter een viertal jonge-
ren, waaronder twee jongens. Er 
werd een geintje gemaakt en één 
van hen sprong omhoog om het 
bord aan te tikken. De klap was 
iets te enthousiast, het reclame-
bord was er in ieder geval niet te-
gen bestand. De betreffende jonge-
ren hebben zich niet gemeld, maar 
eigenaar Leen Mulder is wel blij 
met het gekregen telefoontje. “Ik 
heb sowieso kosten voor reparatie, 
maar het idee dat het niet expres is 
gebeurd, voelt wel beter. Maar het 
blijft vernieling! Ik hoop dat de jon-
gens de moed hebben om hun ex-
cuses aan te komen bieden.”

Botsing fietser 
en bromfietser

Aalsmeer - Maandag 6 juli, rond 
tien uur in de ochtend, heeft een 
botsing plaatsgevonden tussen 
een bromfiets en een fiets op de 
Machineweg. De 29 jarige brom-
fietser uit Hoofddorp kwam van-
af het bos en reed richting zijn 
woonplaats. Voor hem reed een 
81 jarige fietser uit Aalsmeer. Vol-
gens de bromfietsrijder slinger-
de de man behoorlijk. Hij besloot 
de fietser in te halen, maar deze 
sloeg plots links af. De bromfietser 
kon een aanrijding niet meer voor-
komen. De 81 jarige inwoner liep 
diverse schaafwonden op en is 
per ambulance vervoerd naar het 
Amstelland Ziekenhuis. De brom-
fietser kwam met de schrik vrij. 

Groene vingers hennepkwekers
Aalsmeer - Op vrijdag 3 juli heeft 
de politie om half drie in de mid-
dag een inval gedaan bij een be-
drijf op het tweede gedeelte van 
de Aalsmeerderweg. Onderzoek 
had uitgewezen dat er mogelijk een 
hennepkwekerij aanwezig was.  In 
het pand trof de politie een planta-
ge aan met ongeveer 300 planten. 
Hennepkwekers met groene vin-
gers, zo bleek, want de toppen van 
de planten waren zo groot dat het 

de opbrengst van zo’n 1.000 plan-
ten zou kunnen worden. Zowel de 
benodigde stroom als het water 
werden illegaal afgetapt. Er zijn drie 
verdachten aangehouden. Twee 
mannen van 53 jaar uit Amstelveen 
en Houten en een 52 jarige Am-
sterdammer zijn meegenomen voor 
verhoor. Op last van de officier van 
justitie is de kwekerij geheel ont-
manteld. Alle apparatuur is afge-
voerd en de planten zijn vernietigd. 

Groen Berkenlaan nu modderpoel
Aalsmeer - Het stukje groen op 
de hoek Berkenlaan met de Jac. P. 
Thijsselaan is geheel omgeploegd. 
Geen sprietje gras meer te vinden 
in het grote moddergat. Het gevolg 

van onenigheid tussen de gemeen-
te, de bewoners en de nieuwe eige-
naar van dit stukje grond dat voor-
alsnog de bestemming groen heeft. 
Steven Beelen is de nieuwe eige-

naar en hij wil op deze hoek een 
huis bouwen. 
De gemeentelijke weg zegt hij be-
handeld te hebben, maar de ver-
gunning van de gemeente voor wij-
ziging van het bestemmingsplan 
blijft vooralsnog uit. Hij heeft diverse 
rapporten laten maken en het plan 
heeft goedkeuring van verschillende 
commissies en zelfs een ontheffing 
is afgegeven door Schiphol. Toch 
staat hij met z’n rug tegen de muur 
en hier is hij boos over, heel boos. 
Volgens buurtbewoners speelt 
mee dat de Berkenlaan beschermd 
dorpsgezicht is. Het plan van de 
nieuwe eigenaar is volgens hen be-
hoorlijk grootschalig en past niet 
bij de huidige bebouwing. Boven-
dien is de wens uitgesproken om 
dit stukje groen te houden en ach-
ter deze wens heeft de gemeente-
raad zich geschaard. Eigenaar Bee-
len liet vorige week telefonisch we-

ten zich behoorlijk ‘genaaid’ te voe-
len door de politiek in Aalsmeer en 
dat hij stappen gaat ondernemen 
om toch ‘iets’ met of op zijn grond 
te realiseren. 
Afgelopen dinsdag 7 juli voegde hij 
daad bij woord. Er kwamen grote 
happers en de grond werd omge-
ploegd. Niet zoals hij eerder aangaf 
om speeltoestellen neer te zetten en 

een basketbalveld te maken, maar 
om een vijver te graven ter grootte 
van zijn gewilde huis. 
Ambtenaren van de gemeente zijn 
al langs geweest en hebben foto’s 
gemaakt. Hoe het gaat aflopen? Een 
‘zaak’ met letterlijk een luchtje, want 
fris ruikt het niet rond het modder-
gat...
Wordt (vast) vervolgd!

Eigen Haard: Sloop huizen 
Spoorlaan nog voorbarig
Aalsmeer - “Heel voorbarig”, noemt 
Eigen Haard het artikel vorige week 
in deze krant over de voorgenomen 
sloop van woningen nummer 1 tot 
en met 17 in de Spoorlaan. “Er is 
nog geen besluit genomen.” Voor-
zitter Bea van Doorn van de Huur-

ders Vereniging beaamt dit. “De be-
woners zijn op het verkeerde been 
gezet. Er gaan nog diverse overleg-
gen en gesprekken plaatsvinden en 
bovendien heeft de gemeente zeg-
genschap.” Van Doorn begrijpt de 
vergelijking die met de sloop en de 

nieuwbouw van de Machineweg 
wordt gemaakt. “In het begin ver-
liep het niet vlekkeloos, maar Ei-
gen Haard heeft een prima soci-
aal plan gemaakt en er is nauw 
samengewerkt met deze bewo-
ners.” De Spoorlaan wordt volgens 
haar overigens niet eerder ‘aange-
pakt’ voordat de ‘nieuwe’ Machine-
weg klaar is. De staat van de huizen 
aan de Machineweg waren volgens 
Van Doorn wel veel slechter dan 
die in de Spoorlaan en natuurlijk is 
de Huurders Vereniging in eerste 
plaats voor behoud. Dat slecht on-
derhoud al jaren de oorzaak is van 
sterke veroudering, wil Van Doorn 
niet ontkennen of bevestigen. “Het 
zijn wel 1-steens muurtjes.” De huis-
jes in het Seringenpark zijn volgens 
haar bouwtechnisch beter dan de 
Spoorlaan. “Er is geïsoleerd en het 
buurtje heeft de status beschermd 
dorpsgezicht. Maar ouderen moet 
je hier niet meer laten wonen, het is 
behoorlijk klein. Wel prima voor jon-
geren.” 
De lijst met te slopen en/of te reno-
veren woningen noemt Van Doorn 
een begin van een technisch on-

derzoek. “Je moet ergens beginnen.” 
De plannen voor de zeventien hui-
zen in de Spoorlaan, evenals voor 
de woningen aan de Violenweg en 
in de Freesialaan, kunnen dus nog 
alle kanten op. Eigen Haard is in ie-
der geval voornemens ook met de-
ze bewoners een zorgvuldig traject 
met goed overleg te gaan bewande-
len. De bewoners van de Spoorlaan 
hebben zich al verenigd en staan 
te popelen om hun eensgezinde 
standpunt te laten horen: “Het plan 
om te slopen is niet redelijk en wij 
wijzen dit plan af.” Hopelijk deelt de 
gemeente deze mening en gaan alle 
zeilen bijgezet worden om in over-
leg te gaan met Eigen Haard om uit-
eindelijk samen te kiezen voor het 
behouden en opknappen van alle 

‘schattige’ en zo geliefde huisjes bij 
starters en ouderen in de gemeente! 
Slopen mag nog onzeker of voorba-
rig zijn, maar zou toch niet als eer-
ste uitgangspunt genomen moeten 
worden…

Registreren Woning Net
Bea van Doorn wil tot slot alle be-
woners van huurwoningen er nog 
even attenderen zich vooral te la-
ten registreren bij Woning Net. “Het 
is echt belangrijk. Volgens de nieu-
we wet gaan woonjaren tellen. Wie 
zich niet inschrijft begint bij nul ook 
al heeft zij of hij achttien jaar of 
meer in een sociale huurwoning ge-
woond.” Inschrijven kan tot decem-
ber en kost eenmalig 50 euro, daar-
na 10 euro per jaar. 

Aalsmeer - Tijdens de raads-
vergadering op 2 juli is door Het 
Aalsmeers Collectief een motie in-
gediend om te gaan starten met de 
participatie rondom een tweede su-
permarkt in Kudelstaart. 

Enige weken geleden heeft Bram 
Heijstek een discussie opgevangen 
op facebook over de wens van een 
tweede supermarkt in Kudelstaart. 
Daarop heeft hij contact opgeno-
men met de directeuren vastgoed 
van twee supermarktketens. Beiden 
hebben positief gereageerd en ko-
men hier op korte termijn op terug. 
Om het proces in deze te versnellen 

is het belangrijk dat er vooraf met 
belanghebbenden gesproken wordt 
over de exacte locatie. Het colle-
ge, Aalsmeerse Belangen en CDA 
Aalsmeer en Kudelstaart waren te-
gen deze motie. Het Aalsmeers Col-
lectief betreurt dat het college en 
deze partijen niet het gesprek wil-
len starten. 

Dit levert alleen maar vertraging op. 
Het college gaf als argument dat de 
huidige supermarkt zou willen uit-
breiden en dat eerst die plannen af-
gewacht moeten worden. “Wil het 
college wel een tweede supermarkt 
in Kudelstaart?”, vraagt HAC zich af.

HAC: Wil college wel tweede 
supermarkt in Kudelstaart?

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Lastenverlaging niet aangenomen
VVD: “Nieuwe collegebeleid: 
Meer geld over de balk”

De Oude Dorpshoek blijft!

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
is de lentenota in de raad behan-
deld. In dit document presenteert 
het college van B&W haar beleid 
voor het komende jaar.  Niet ver-
rassend was dat de coalitiepartijen 
CDA en AB deze nota steunden en 
VVD, PACT en HAC niet instemden.
Tijdens de behandeling van de len-
tenota was Robert van Rijn, fractie-
voorzitter van de VVD, fair in zijn 
beschouwingen. Op heel veel pun-
ten gaat het goed in Aalsmeer. De 
VVD is blij met het op gang komen 
van een aantal woningbouw pro-
jecten en de goede samenwerking 
tussen gemeente en raadsfracties 

inzake de decentralisaties van de 
zorg en het jeugdbeleid. Ondanks 
de positieve punten zijn er ook veel 
minder goede punten waar de VVD 
geen heil in zag: wederom geen 
lagere lasten voor Aalsmeerders, 
aankoop van risicovol vastgoed, 
extra salaris voor wethouders, meer 
geld voor inhuur van ambtenaren 
in plaats van een dienstbetrekking 
en een dure lobby Schiphol zonder 
dat hier een duidelijk plan aan ten 
grondslag ligt. 

“Machtspolitiek”
“Geld uitgeven prima, maar dan wel 
aan de juiste zaken”, zegt Van Rijn, 

Aalsmeer - Het bord van groot for-
maat langs de N196 heeft resul-
taat opgeleverd. Restaurant De Ou-
de Dorpshoek op de hoek met de 
Dorpsstraat is verkocht. Van twee 
dikke rode banen met ‘verkocht’ is 
het bord afgelopen maandag voor-
zien en dit werd door menig inwo-
ner nagenoeg direct opgemerkt. 
Karin Eveleens van de gelijknami-
ge makelaardij is terecht trots. Het 
pand met de nostalgische uitstra-
ling en dito interieur gaat niet ge-
sloopt worden, maar gaat nieuw le-
ven ingeblazen worden. Het restau-
rant heeft het hart gestolen van de 
nieuwe eigenaar, die hier ook nog 
eens een horecafunctie aan gaat 
geven. Het pand zal eerst een gron-

dige opknapbeurt krijgen, want er 
is ‘werk aan de winkel’, er moet veel 
aan gebeuren. Aankondigen dat 
binnenkort op het terras plaatsge-
nomen kan worden, zou voorbarig 
zijn, maar in de winter knus bij de 
kachel lunchen of dineren is mis-
schien al mogelijk. 

Nieuw bord
De ogen van investeerders kunnen 
overigens nu naar de overkant ge-
richt worden. Op het terrein van de 
gesloopte kassen, naast Berghoef, is 
een ander groot ’te koop’ bord ge-
plaatst. Wie ziet plannen voor deze 
entree van Aalsmeer? De mogelijk-
heden zijn divers, zo laat makelaar 
Verbeek weten. 

fractievoorzitter van de VVD. “Een 
beter ondernemersklimaat, bevor-
deren ontwikkeling Greenpark, in-
zetten op duurzaam gemeente-
lijk vastgoed. Verder zuinig met 
het geld van de inwoners omgaan 
en streven naar lagere woonlas-
ten voor de Aalsmeerse inwoners, 
minder geld naar nieuwe beleids-
stukken en geen extra salaris naar 
de wethouders.” De gemeenteraad 
diende 20 moties en amendemen-
ten in, maar er werd er geen een 
aangenomen. “Beleidsvoorstellen 
er op deze wijze doordrukken en 
alle verbetervoorstellen wegstem-
men heeft niets meer met demo-
cratie te maken, maar met machts-
politiek”, zo luidde de conclusie van 
Van Rijn aan het eind van de avond.

Meldingsplicht geschonden
Tegen het einde van de raadsver-
gadering diende de partijen VVD, 
PACT en HAC een gezamenlijke 
motie van afkeuring in. Onlangs is 
gebleken dat het college van B&W 
haar informatieplicht en daarmee 
het budgetrecht van de raad had 
geschonden. De reactie van waar-
nemend burgemeester Nobel was 
dat deze onrechtmatigheid niet aan 
het college van B&W viel te verwij-
ten, maar enkel en alleen aan de 
vorige portefeuillehouder. Dit was 
voldoende voor de fracties van 
CDA en AB om deze motie niet te 
steunen ondanks het feit dat een 
college van B&W een en ondeel-
baar is. Robert van Rijn, fractie-
voorzitter van de lokale VVD, vat-
te het na afloop kort en bondig sa-
men: “Indien de uitgestoken hand 
niet wordt aangepakt en wij te wei-
nig van onze VVD kernwaarden in 
de lentenota terug kunnen vinden, 
dan kunnen wij niets anders doen 
dan tegen de lentenota stemmen. 
Jammer, door de voorstellen van de 
VVD had Aalsmeer lokaal sterker, 
zoveel ondernemender, maar voor-
al met lagere lasten voor onze in-
woners, het komende jaar in kun-
nen gaan.”
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Westeinder water week
Geweldig en gevarieerd spektakel!Geweldig en gevarieerd spektakel!Geweldig en gevarieerd spektakel!Geweldig en gevarieerd spektakel!Geweldig en gevarieerd spektakel!Geweldig en gevarieerd spektakel!Geweldig en gevarieerd spektakel!Geweldig en gevarieerd spektakel!Geweldig en gevarieerd spektakel!

Aalsmeer - Perfect zomers 
weer en daarbij geweldige en 
gevarieerde evenementen op 
en rond het water. De West-
einder Water Week mag een 
groot succes genoemd wor-
den. De organisatie trakteerde 
samen met diverse verenigin-
gen op een divers spektakel, 
waarvan volop genoten is. Het 
begon met zeilen, een bootje 
bouwen en rondvaarten voor 
de schooljeugd, proefvaren, 
bandjesavond en zeilwedstrij-
den in het eerste weekend 
en afgelopen woensdag 1 juli 
werd de draad weer opgepakt 
met waterski en wakeboard 
clinics, zwem- en zeilwedstrijd 
en hoogtepunt voor de oudere 
jeugd: Aqua Palooza. Massaal 
is afgelopen donderdag 2 ju-
li gehoor gegeven aan de uit-
nodiging om met boot of zit-
tend op het surfeiland te ‘ko-
men hangen’ en onder het ge-
not van (eigen) drankjes en 

hapjes te genieten van dj’s. 
Het weer sloeg tijdens dit eve-
nement even om, het leek te 
gaan regenen, maar gelukkig 
waaide de bui verder en werd 
het een heerlijke zomerse 
avond. Vrijdag 3 en zaterdag 4 
juli zijn zeilwedstrijden gehou-
den van de Nederlandse Dra-
ken Club om de Gaastra Cup. 
Geen Regenboog wedstrijd 
met omliggende gemeenten, 
maar zeker niet minder spec-
taculair. Het Aalsmeerse team 
wist de tweede plaats op te ei-
sen. Zaterdagavond werd ver-
tier geboden met muziek en in 
deze kon zelfs een keuze ge-
maakt worden. De Joel Borel-
li Show en dj Bert of jazz bij 
Nieuwe Meer. Beide trokken 
een ‘volle bak’. De laatste dag, 
zondag 5 juli, was het bijzon-
der druk op de Westeinder-
plassen met de snelle Ribral-
ly boot, de surfwedstrijd met 
oude surfplanken, waterskiën 

en wakeboarden en ter afslui-
ting Culinair Aalsmeer in een 
volle tent met heerlijke hap-
jes en een succesvol optre-
den van inwoner en zanger 
Jan Leliveld. Jammer dat de 
zonnige dag, omsloeg in re-
gen, maar juist deze fl inke bui 
zorgde voor knusse gezellig-
heid bij dit lekkere evenement 
en tijdens het laatste optreden 
van het jazzweekend in Nieu-
we Meer. De organisatie kan 
tevreden zijn. Prima verlopen. 
Zonder medewerking van di-
verse vrijwilligers en alle deel-
nemende verenigingen kan de 
Westeinder Water Week na-
tuurlijk niet en daarom wil de 
organisatie bij deze alle deel-
nemers, medewerkers en be-
zoekers hartelijk danken. “Het 
was een geweldige week. Tot 
volgend jaar”, laten de heren 
en dames weten. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl.
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kinder- en jeugdkrant

Aalsmeer - Met een lach en een 
traan heeft juf Marijke afgelopen vrij-
dag 3 juli na twaalf directrice te zijn 
geweest afscheid genomen van de 
Oosteinderschool. Alle kinderen heb-
ben van haar een heerlijk een soft-
ijsje gekregen. En aan het einde van 
de ochtend zongen alle kinderen nog 
een mooi afscheids- en vakantielied 
voor juf Marijke. De OC bedankte juf 
Marijke namens alle ouders en gaf 

haar nog een prachtig cadeau voor in 
haar tuin. En daarna mocht juf Marij-
ke voor de allerlaatste keer gaan af-
tellen. Bij één gingen alle 450 biolo-
gisch afbreekbare ballonnen gingen 
de lucht in. De zomervakantie is be-
gonnen. Juf Marijke Könst wordt na 
de zomervakantie directrice op een 
nieuwe school in Amsterdam. Mees-
ter Ryan Bakker wordt de nieuwe di-
recteur op de Oosteinderschool.

Meester Wil met pensioen 
Aalsmeer - In de laatste week van 
het school heeft meester Wil Kraan 
op feestelijke wijze afscheid geno-
men van de Jozefschool. Eigenlijk 
wilde meester Wil er niet zo veel aan 
doen. 
Maar de klas, de ouders en juf Lies-
beth wilden hem echt heel graag in 
het zonnetje zetten. Met een lach en 
een traan genoot meester Wil van 
alles wat de kinderen, de ouders 

en de juf voor hem hadden verzon-
nen. Zo was er een mand met aller-
lei cadeautjes waarmee hij zich vast 
niet zou gaan vervelen de komen-
de tijd. En dan was daar ook nog het 
EHBP boek, Eerste Hulp Bij Pensi-
oen. Hierin hadden de kinderen al-
lerlei verhalen, puzzels, moppen, 
kleurplaten  voor hem gemaakt. Ook 
was er een dans en een prachtig af-
scheidslied.

Laat je hersens kraken
Workshop schaken voor 
beginners in bibliotheek 
Aalsmeer - In de Zomervakantie or-
ganiseert de bibliotheek in alle vesti-
gingen een workshop schaken voor 
beginners. Onder leiding van niemand 
minder dan Frank Erwich, meervou-
dig Nederlands Kampioen schaken, 
leren kinderen in de leeftijd van 7 tot 
en met 12 jaar alles over deze mees-
terlijke sport. Mag je de koning slaan? 
Wat is schaakmat? Is achteruitslaan 
toegestaan? In teams van twee gaan 
de kinderen aan de slag met (schaak)
opdrachten en natuurlijk met het spel 
zelf. Erwich loopt inmiddels zo’n twin-
tig jaar mee in de schaakwereld en 

weet precies wat er nodig is om het 
spel van de kinderen te ontwikkelen. 
Na deze workshop weten ze genoeg 
om zelf een spelletje schaak te kun-
nen spelen! De workshop is op don-
derdag 13 augustus in Aalsmeer, in de 
bibliotheek in de Marktstraat. De kos-
ten voor deze anderhalf uur duren-
de workshop bedragen 5 euro voor 
bibliotheekpashouders en 7,50 euro 
voor niet-pashouders. Meer informa-
tie over de tijden en voor het bestellen 
van kaartjes is te vinden op de website 
van de Bibliotheek Amstelland www.
debibliotheekamstelland.nl .

Superdruk in ‘t Oosterbad
Aalsmeer - Of het druk was woens-
dag 1 juli in het Oosterbad. Het na-
tuurzwembad hield een kindermid-
dag met allerlei spelletjes in en bij 
het water en mede door het tropi-
sche weer was de animo voor de-
ze activiteit overweldigend. Geluk-
kig beschikt het Oosterbad over drie 
zwembaden en was er voldoende 
ruimte om alle jongens en meisjes 
verkoeling en plezier te bieden. Dat 

de jeugd van Aalsmeer veelal heel 
sportief is, is al uit diverse onder-
zoeken gebleken. Het ‘levende’ be-
wijs was te zien bij het zwembad 
aan de Mr. Jac. Takkade: Een enor-
me rij fietsen. Na de parkeerruimte 
voor auto’s was begonnen met het 
stallen van de fietsen en deze ston-
den dicht op elkaar tot de toegangs-
brug van het Oosterbad. Het leverde 
een prachtig plaatje op. 

Kriebeldiertjes en natuurmobile
Leuke activiteiten voor 
kinderen in het Bos
Amstelland - Ga mee naar buiten, 
het Amsterdamse Bos in. In de zo-
mervakantie zijn er elke woens-
dag- en zondagmiddag bosactivi-
teiten. Kom en bekijk op zondag-
middag 12 juli om 12.00, 13.30 of 
15.00 uur kriebeldiertjes en bouw 
een insectencamping. Voor kinde-
ren van 3 tot 9 jaar en ouders/be-
geleiders. Of verzamel op woens-
dagmiddag 15 juli om 12.00, 13.30 
of 15.00 uur allerlei natuurlijke ma-
terialen en maak een natuurmobi-
le. Voor kinderen van 5 tot 9 jaar en 
ouders/begeleiders. En: Stel er zijn 
dieren ontsnapt uit de dierentuin 
en die zitten in het bos. Hoe spoor 
je die dieren op en hoe vang je ze? 
Deze speurneuzendag is op woens-
dag 22 juli om 12.00, 13.30 en 15.00 
uur. De kinderen gaan een katapult, 
een speer en een pijl en boog ma-
ken. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar 

en (groot)ouders. Alle genoem-
de activiteiten duren een uur en de 
kosten bedragen 4,50 euro voor kin-
deren en 2 euro voor ouders of be-
geleiders. De start is bij de Boswin-
kel aan de Bosbaanweg 5. Aanmel-
den kan via 020-5456100 of www.
amsterdamsebos.nl. De Boswinkel 
is iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Geen voorstellingen door werkzaamheden

Toch geen in Circus Aalsmeer!
Aalsmeer - De voorstellingen van 
Circus Freiwald in Aalsmeer, die ge-
pland waren van donderdag 9 tot en 
met zondag 12 juli, gaan niet door. Dit 
tot grote spijt van alle artiesten en de 
eigenaren. De teleurstelling is groot. 
Aalsmeer zou de eerste stad na de zo-
merstop zijn geweest. Tijdens de afge-
lopen winterpauze is ernstige lekka-
ge geconstateerd in de grote stal waar 
de olifant en de andere dieren verblij-
ven. Tijdens de zomerstop zijn mede-
werkers van het circus het dak van het 
dierenverblijf gaan verbouwen. De-
ze werkzaamheden zijn nog niet zo-
ver af dat het circus al op tournee kan 
gaan. De uitgelopen werkzaamheden 

aan de dierenverblijven komen mede 
door de hitte. In Duitsland is het mo-
menteel nog heel warm.  “Wij zijn al 
wel aan het kijken naar een ander mo-
ment om toch naar Aalsmeer te ko-
men”, laat voorlichter Gerard Guiking 
van Circus Freiwald weten. Dit gebeurt 
in overleg met de gemeente. De exac-
te datum is nog niet bekend. Het dak 
van het dierenverblijf moet eerst af zijn, 
omdat bij terugkomst de winter alweer 
voor de deur staat en de dieren goe-
de en droge huisvesting nodig hebben. 
“Alvast dank voor uw begrip, wij hopen 
u op een ander moment in onze tent 
te mogen verwelkomen”, besluit de cir-
cus-voorlichter. 

Afscheid directrice Marijke 
van de Oosteinderschool

Lekker knoeien met water
Rijsenhout - Met de vakantie in zicht 
en de zomerse temperaturen werd de 
laatste week van juni afgesloten met 
veel water op peuterspeelzaal ‘t Roef-
je. De kinderen konden buiten lekker 
knoeien met water, maar ook binnen. 

En dat ze net zo nat werden  als het 
speelgoed wat ze mochten schoon 
maken, kon de pret niet drukken. 
Dankzij het fantastische mooie zo-
merweer kon het schooljaar niet be-
ter afgesloten worden.

Prijswinnaars puzzeltocht  
Amb8Kunstroute bekend
Kudelstaart - Na een succesvol-
le Amb8Kunstroute op 21 juni zijn 
de winnaars van de kinderpuzzel-
tocht gehuldigd. Ook al werkte het 
weer niet echt mee, toch hebben 
meer dan honderd deelnemers de 
fietsroute met puzzeltocht gedaan. 
Overal konden zij binnen lopen om 
de ambachten langs de route te be-
zoeken waar voor kinderen een uit-
gebreid programma was gemaakt. 
De verraste deelnemers vonden de 
Amb8Kunstroute een zeer geslaag-
de tocht en er werd al direct ge-
vraagd of deze volgend jaar her-
haald gaat worden. Door de enthou-
siaste reacties, met name bij de kin-
deractiviteiten, heeft de organisa-
tie nu al plannen klaar voor een vol-
gende editie. Voor het echter zover 
is, kunnen belangstellenden de be-
staande route door het Kudelstaart-

se gebied het hele zomerseizoen 
nog narijden en binnenlopen bij de 
ambachten.  Meer info is te vinden 
op www.amb8route.nl. Op de Fa-
cebookpagina ‘Amb8route’ staan 
foto`s van de fietstocht van 21 ju-
ni. Tijdens de Amb8Kunstroute de-
den kinderen de puzzeltocht waarbij 
zij alle letters aan de vlaggen voor 
de ambachten moesten opschrijven. 
De uitslag  van het puzzelwoord: 
‘creatief’, werd door veel kinderen 
goed ingevuld. Een instinker hier-
bij was het cijfer 8 dat bij een van 
de ambachten aan de vlag hing.  Op 
de flyer stond duidelijk dat alle let-
ters samen een woord vormde, dus 
het cijfer mocht niet mee doen. He-
laas was ook de oplossing ‘creatief8’  
niet goed. De drie winnaars zijn Isa-
bel Ellmers, Fleur Snoek en Bas van 
der Laan. 

Prijswinnaars Fleur Snoek en Bas van der Laan op de foto met Laura Bram-
bach van de pottenbakkerij en Theo Rekelhof van de palingrokerij.
Vanwege vakantie staat prijswinnaar Isabel Ellmers helaas niet op de foto.

Hugo: “Herfst is mooiste seizoen”
Kleurplaat Flower Festival 
met werken van kinderen
Aalsmeer - Aan de grootste kleur-
plaat van Nederland tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival werkten 
vele kinderen van de Werkschuit 
mee. Dit is de zevenjarige Hugo uit 
Kudelstaart. Met trots wijst hij zijn 
zonnebloem aan in het groepswerk.
‘’Het mooiste seizoen is de herfst 

omdat de kleuren dan donker zijn 
en dat vind ik cool!’’
De bloemenwand van vijf meter 
krijgt binnenkort een plaats in de 
Zijdstraat, waar het in detail kan 
worden bekeken.

Door Annefie van Itterzon

Modderdagen groot succes
Aalsmeerderbrug - Spetter en 
spatter, lekker in het water! 
Maandag 29 juni was het internatio-
nale Modderdag en daar hebben de 
kinderen van Chr. Kinderdagverblijf 
Het Kroontje van genoten! De hele 
week heerlijk kliederen met water, 

zand en modder. Sommige kinderen 
moesten nog een beetje wennen 
aan de ‘viezigheid’, maar al gauw 
werd er volop gekliederd

De juffen kregen zelfs een modder-
masker van de kinderen!
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Tour de France, eerste etappe
In de eerste week kun je
niet winnen, wel verliezen 
Aalsmeer - Voormalig wielren-
ner Karsten Kroon voorspelt dat 
de eerste week van de Tour een 
gekkenhuis wordt. ‘Niet één etap-
pe is eenvoudig, de kopman-
nen moeten zich ook in de eer-
ste week laten zien en in de ber-
gen goed kunnen klimmen.’ Wout 
Poels, wie herinnert zich niet zijn 
vreselijk val drie jaar geleden, is 
dit jaar de opperman van Froom. 
De Engelsman, zijn armen lij-
ken op dunne twijgjes, wordt sa-
men met de Spanjaard Conta-
dor, de Italiaan Nibali en de Co-
lombiaan Quintana gezien als één 
van de grote kanshebbers om de 
tour te winnen. ‘Ik zie het als een 
mooie uitdaging. Alles doen voor 
Chris en het is ook een investering 
in mijzelf.’ Het woord knecht is bij 
de wielrennerij geen scheldwoord 
maar een geuzennaam! Zinderend 
was de Grand Depart die begon in 
Utrecht. Letterlijk en fi guurlijk. Het 
honderdduizenden koppige pu-
bliek schreeuwden de renners tij-
dens de 13.8 km durende indivi-
duele tijdrit vooruit. Het commen-

taar van Laurens ten Dam: ‘Wij 
hebben nog niets laten zien maar 
voor het publiek zijn wij nu al hel-
den.’ Stef Clement vertelde na af-
loop: ‘Zeker niet mijn beste tijdrit 
maar wel de mooiste, dat publiek 
was zo geweldig. Wilco Kelder-
man beleefde kippenvel momen-
ten. Steven Kruijswijk, hij reed een 
fantastische Giro, zag het publiek 
als zijn coach.  ‘Ik werd vooruit ge-
schreeuwd.’ Jos van Emden was 
eveneens onder de indruk van al 
het lawaai dat hij de eerste kilo-
meters zo hard reed dat zijn tus-
sentijd door niemand werd geëve-
naard. Toch zou hij de eerste etap-
pe niet winnen. Die eer viel de Au-
straliër Rohan Dennis ten deel. 
Dit tot grote teleurstelling van de 
hoop in bange dagen, de 24 jarige 
Limburger Tom Dumoulin. Sinds 
1989 is het geen Nederlandse 
wielrenner gelukt het begeerde 
geel te veroveren. Tom werd voor-
af door velen gezien als dé win-
naar. Hij reed een uitgekiende 
race, er viel geen fout te bespeu-
ren, hoe hij de bochten aansneed, 

het was een lust voor het oog. 
Maar het was niet genoeg. 8 se-
conde kwam hij tekort. Ook de an-
dere favorieten de Duitse pantser-
wagen Tony Martin en de family-
man Cancellara beten zich stuk op 
de tijd van Dennis. Ook de brood-
magere Froome kwam er niet aan 
te pas. Evenals Nibali, de renner 
die nergens in uitblinkt maar wel 
glansrijk de Tour van 2014 won, 
moest genoegen nemen met een 
lage klassering. De Nederland-
se renners deden het boven ver-
wachting goed, maar liefst zes 
renners bij de eerste twintig, dat 
belooft dus veel goeds voor de ko-
mende dagen!

 Janna van Zon

Tour de France, tweede etappe
Code Geel en witte trui
Aalsmeer - Hoe groot was de voor-
pret: samen met Marieke Kup-
pens naar Waddinxveen om daar 
onze helden voorbij te zien ko-
men. Om 10.30 uur vonden wij een 
mooie stek bij een behoorlijk krap-
pe bocht en een weids uitzicht van 
links waardoor wij de renners al van 
verre konden zien aankomen. Al-
thans zo dachten wij. Dat wij niet de 
enige zouden zijn begrepen wij na-
tuurlijk maar waar wij geen rekening 
mee hadden gehouden dat mensen 
zonder enige schaamte voor je neus 
gaan staan en je ieder uitzicht ontne-
men. Op geen enkele manier werd er 

rekening gehouden met de hoofdrol-
spelers. De aangebrachte linten wer-
den kapot getrokken, er werd over-
gestoken waar het niet mocht en als 
je niet uitkeek kon je een grote bek 
verwachten. Toen om 15.00 uur de 
ontsnappers voorbij kwamen kon-
den wij nog net Stef Clement onder-
scheidden. In een gesloten peloton 
dat de achterstand van 2 minuten al 
behoorlijk had weggewerkt was voor 
mij alleen Laurens ten Dam herken-
baar. Het begeerde zoeffff….van de 
bandjes op het asfalt viel niet te be-
luisteren. Het enthousiasme van het 
veelkoppige publiek overstemde al-

les. Neen….ik blijf in vervolg heer-
lijk thuis achter de buis. Op de terug-
weg zagen wij een kilometers lange 
fi le van vrijetijd fi etsers. Het was hard 
trappen tegen de steeds meer aan-
trekkende wind in. De autoradio ver-
meldde noodweer code geel. De met 
zon vertrokken renners kregen het 
zwaar te verduren, de wind speel-
de behoorlijk parten. De enige Ne-
derlander die zich niet liet verrassen 
was Tom Dumoulin, het leverde hem, 
als winnaar van het jongerenklasse-
ment, de verdiende witte trui op.  

Janna van Zon

Zaterdag 4 juli, 1e etappe 
Individuele tijdrit in 
Utrecht 13,8 km
Aalsmeer - Het is eindelijk zover, 
het Grande Départ in Utrecht. De 
inleidende beschietingen en be-
schouwingen zijn geschiedenis en 
op zondag 26 juli is ook deze Tour 
weer geschiedenis. De temperatuur 
is de afgelopen dagen hoog opge-
lopen en het is maar de vraag of dit 
ten goede komt aan de prestaties 
van de renners. Want zeg nou zelf, 
bij een temperatuur van zo’n 35 tot 
40 graden is de enige plaats om 
te vertoeven het zwembad achter 
in de tuin. Nog vóór zes uur van-
avond is de winnaar van de eerste 
gele trui bekend, de verwachtingen 
zijn hoog gespannen, zou het Du-

moulin lukken of wordt hij voorbij 
gestreefd door Cancellara of Mar-
tin. Maar ook Kwiatkowski en Den-
nis maken een goede kans om de 
proloog te winnen. Gezien het par-
cours met de vele bochten waar-
van sommige haaks, lijkt Dumoulin 
in het voordeel door zijn geringere 
lichaamsgewicht. Maar ik ben na-
tuurlijk geen expert en misschien is 
de wens de vader van de gedachte. 
Met zweet op mijn voorhoofd sleep 
ik mezelf naar boven, zet de ventila-
tor op de hoogste stand en plof op 
de bank, laat het maar gebeuren. 
Het is gebeurd, maar niet met het 
gewenste en beoogde resultaat, 

want niet Dumoulin, maar Dennis is 
de eerste drager van de gele trui. 
Onze Nederlandse hoop in bange 
wielerdagen was gewoon niet snel 
genoeg, maar wel een mooie vierde 
plaats. Benieuwd naar de dag van 
morgen ga ik rustig slapen.

Dick Kuin

Zondag 5 juli, 2e etappe

Zeeland (Neeltje Jans) 166 km
Utrecht – Omdat wij, de fi etsman-
nen, eendrachtig hadden besloten 
dat we niet zaterdag, maar zondag 
naar de Tour zouden gaan kijken, to-
gen we om 10 uur richting Oudewater. 
Niet met de auto, maar gewoon, zo-
als dat hoort, op de racefi ets. Met z’n 
vieren, Piet van Dongen, Jaap Geleijn, 
Maarten Jongkind en ik (zei de gek). 
Na 1,5 uur met een windje in de rug 
bereikten we Montfoort en hebben 
we het parcours afgereden tot Oude-
water. Met groeiende verbazing over 
het aantal mensen,  dat al uren voor 
de komst van de reclamecaravan en 
de renners staan en zitten te wachten 
in een brandende zon. Ook in de stil-
le hoop dat ik tussen al die toeschou-
wers mijn medeschrijfster Janna zou 

kunnen ontwaren, maar helaas! Wij 
vonden voor onszelf een mooi plaats-
je waar we zicht hadden op een recht 
stuk weg. Met de komst van de recla-
mecaravan was het ook gedaan met 
de rust, wat een spektakelstuk wan-
neer de caravan met een snelheid van 
zo’n 50 kilometer per uur voorbijraast 
en de goed verankerde jonge dames 
zo hier en daar wat reclame materiaal 
tussen de toeschouwers gooien. Mijn 
oogst is een Skoda koerspetje, de rest 
van de prullaria heb ik aan de kinde-
ren die om ons heen stonden wegge-
geven. Ongeveer een uur na de recla-
me caravan zijn er dan de eerste ren-
ners, 4 vluchters met in hun midden 
Stef Clement. Na twee minuten het 
peloton met een enorme stoet van 

volgauto’s. Na 5 minuten is alles ach-
ter de rug en stappen we op de fi ets 
om zo snel mogelijk weer thuis te ko-
men, misschien kunnen we dan de fi -
nish op tv zien. Door een straffe te-
genwind en bij Nieuwkoop het ope-
nen van de hemelpoortsluizen ben ik 
net te laat thuis. Zeiknat, maar met een 
voldaan gevoel zie ik nog net hoe de 
laatste renner van het podium stapt, te 
laat dus, maar gelukkig is er om 19.00 
uur het tourjournaal.  Een slap aftrek-
sel van het ooit door de NOS goed ver-
zorgde tourverslag door Mart Smeets. 
Toch goed van Dumoulin, een derde 
plaats in het classement general, dat 
belooft wat voor de dag van morgen.

Dick Kuin

want niet Dumoulin, maar Dennis is 

De Tour de France, derde etappe
Oei oei, de muur van Hoei
Aalsmeer - De renners hadden 
het van tevoren al aangegeven: 
‘Dit wordt een hectische dag.’ Vol-
gens Herbert Dijkstra konden de 
kijkers wel even wat anders gaan 
doen want voorlopig zou het maar 
saai worden. Waar hij deze wijs-
heid vandaan haalt?  Wie het weet 
mag het zeggen! ‘Ik moet mijn 
best doen’, lacht Tom Dumoulin 
voor aanvang van de etappe. Sa-
men met zijn ploeg heeft hij een 
plan bedacht om dan nu toch het 
geel te gaan winnen. Gele truidra-
ger Fabio Cancellara geeft als ant-
woord op een vraag van een ver-
slaggever: ‘Tja…de ene dag win je 
en de andere dag verlies je.’ Soms 
zouden vragen wel wat interes-
santer mogen en iets minder voor-
spelbaar. In het zogenaamde saaie 
deel van de etappe worden er voor 
de kijker allerhande weetjes en 
feiten verteld. 

Zo is Greipel in Utrecht na de tijdrit 
van zijn fi ets gestapt om een sof-
tijsje te gaan eten. ‘Ten strengste 
verboden,’ volgens Ducrot zijn er 
een aantal regels waaraan iedere 

renner zich heeft te houden en dat 
is: ‘geen frites, geen ijs, geen vrou-
wen en geen airco.’ Dat de Bo-
bo’s in de beste hotels zitten en zo 
dicht mogelijk bij de fi nish, terwijl 
de harde werkers soms zelfs 200 
km verder in een eenvoudig hotel 
terecht komen. Daar kun je toch 
de wenkbrauwen bij optrekken. 
Het is 70 kilometer voor de fi nish 
en de spanning stijgt, met 50 kilo-
meter per uur wriemelen de ren-
ners zich naar voren op de brede 
weg waar plaats is voor vijf ploe-
gen en niet voor zes. 10 kilometer 
verder ontstaan gruwelijke valpar-
tijen waar zeker 20 renners bij be-
trokken zijn. Voor Nederland zijn 
dat Laurens ten Dam en …Tom 
Dumoulin en dat allemaal om-
dat één van de renners achter-
om kijkt. In een split second trekt 
hij het stuur naar rechts raakt een 
renner en vervolgens buitelen de 
mannen over elkaar heen. Met 70 
kilometer per uur is er geen rem-
men aan. Het is een slachtpartij, er 
blijken zoveel ambulances nodig 
dat de Tour wordt geneutraliseerd. 
Niet tot vreugde van de Sky ploeg. 

Zij willen door, ruiken hun kansen. 
De wielrennerij is hard en meedo-
genloos. Ook gele trui dager Con-
cellara behoort tot de slachtoffers. 

Tja… de ene dag win je en de an-
dere dag verlies je. Ten Dam zijn 
schouder is uit de kom en hij ver-
gaat van de pijn. De ambulan-
ce broeders willen hem de zie-
kenauto binnendragen maar dat 
laat  Laurens niet gebeuren. “Ik 
heb niet zo hard gewerkt de af-
gelopen maanden om vlak bij huis 
te moeten opgeven.’ De tanden 
gaan stevig op elkaar en de arm 
wordt weer op zijn plaats gezet. 
Van Dam probeert het weer, stapt 
op zijn fi ets en rijdt de rit uit. Bik-
kels zijn het! De laatste 1300 me-
ter op de befaamde en beruchte 
muur van Hoei worstelen de man-
nen zich naar boven. Rodriguez 
pakt de ritzege en  Froome de ge-
le trui. Mollema en Geesink zitten 
mee. Al met al een zeer bewogen 
rit en een trieste dag voor het wiel-
rennen. 

Janna van Zon

Maandag 6 juli, 3e etappe
Antwerpen – Muur van Huy 159,5 km
Aalsmeer - De chaos compleet, dat 
is in het kort de etappe van vandaag 
samengevat. Dat opgeteld bij het sim-
pele feit dat er morgen 6 renners min-
der op de fi ets stappen betekent dat 
de Tour de France echt is begonnen. 
De verwachtingen waren hoog ge-
spannen, zeker voor de tweede keer 
in deze Tour, want Dumoulin zou in 
de fi nale, de beklimming van de Muur 
van Huy, met de beste omhoog kun-
nen. Wat is het dan zuur dat hij, door 
de onnozelheid van een andere ren-
ner, zou uit het peloton wordt ge-
slingerd of zoals hij het zelf zei, ‘met 
een Superman achtige schuiver’. Ver-

der was hij van mening dat hij, ‘door 
een fi etser werd geraakt’. Wat een un-
derstatement vond ik dat, auto’s wa-
ren er niet in de buurt (denk aan Joh-
nny Hoogerland), maar ook de plaat-
selijke broodbezorger met een mand-
je vol stokbrood voor op de fi ets heb 
ik niet in beeld gezien. Nee, wat dat 
betreft was Tom nog niet geheel van 
de schrik bekomen. Buiten zijn verde-
re afwezigheid betreur ik het ook zeer 
dat Fabian Cancellara niet meer kan 
opstappen. Het is bijna een godswon-
der dat hij, met twee gebroken rug-
wervels de etappe heeft uitgereden. 
De discussie over de neutralisatie zal 

nog wel dagen duren, ik vond het een 
wijs besluit, want de manier waarop 
de Sky ploeg even er tussenuit dacht 
te piepen bij het bericht dat er een 
grote valpartij was geweest getuigd 
niet van solidariteit. Dat Rodriques 
vervolgens de etappe wint was vol-
komen terecht, dat Froome de ge-
le trui van Cancellara overneemt ook, 
maar stilletjes hoop ik er toch ook wel 
weer op dat hij morgen op de kassei-
en een moment van onoplettendheid 
zal hebben, maar dat zien we morgen 
wel weer.

Dick Kuin

Dinsdag 7 juli, 4e etappe
Seraing – Cambrai 223,5 km
Aalsmeer - ‘Het lijken wel mijnwer-
kers’ , een opmerking van Herbert 
Dijkstra bij het live tourverslag van 
deze etappe. Niet alleen vanwege de 
grimassen op de gezichten van de 
renners, maar meer door de kleur van 
hun gezichten en armen. Bekleedt 
met een dikke laag stof, komende van 
de kasseienstroken die vandaag in 
het parcours zijn opgenomen. Van te 
voren werd al gemeld dat het en etap-
pe zou worden voor de wat zwaar-
dere renners, die hebben meer ge-
wicht en blijven beter op de fi ets zit-
ten tijdens de passages op de kassei-
en. Tony Martin passeert de fi nishlijn 
als eerste en slaat daarmee de dub-
belslag, hij wint niet alleen de etap-
pe, maar ook de gele trui. Een paar 

tellen later kwam ook  de kopgroep 
over de fi nish. Een kleine inventari-
satie leerde dat niet alleen de ‘zwa-
re’ mannen in de kopgroep zaten, ook 
de lichtgewichten Froome, Quinta-
na en Geesink hadden zich in de kop 
genesteld en bewijzen gelijkertijd het 
ongelijk van alle voorbeschouwingen. 
Zelfs Contador, die op een fi ets heeft 
gereden met een gebroken achter-
wiel, weet nog binnen niet al te grote 
achterstand binnen te komen. Hulde 
voor hem, want achteraf blijkt pas dat 
het wiel is gebroken en steeds even 
de remblokjes toucheerde bij iedere 
draai van het wiel. Hij heeft een beetje 
met de handrem op gereden en is dus 
beresterk geweest, dit in tegenstelling 
tot wat Herbert Dijkstra wist te mel-

den: ‘Contador heeft geen beste dag.‘ 
Gelukkig zit ook Mollema in de kop-
groep en mis ik Boom, maar die reed 
lek en was niet meer bij machte om in 
de kopgroep terug te komen. In het 
programma van de BRT heeft Eddy 
Planckaert nog een keertje uitgelegd 
dat de wielkeuze voor een etappe zo-
als vandaag zeer belangrijk is, geen 
hoge carbonvelgen, maar gewoon de 
ouderwetse lage stalen of alumini-
um velgen, die breken niet en hebben 
van nature een kleine vering. Omdat 
ik zelf ook nog steeds zweer bij een 
stalen of aluminium fi ets kon ik met 
een gerust hart gaan slapen, dankje-
wel Eddy.

Dick KuinTour de France, vierde etappe
Kasseien en bandenspanning
Aalsmeer - Ook de vierde dag, 
met 223 kilometer te rijden de 
langste van de Tour, zou volgens 
de kenners een hectische etappe 
worden. Hoe zat het met de ban-
den spanning, en wie zou er tijdens 
de rit van fi ets verwisselen? Kas-
seien vragen nu eenmaal om ander 
materiaal. Een rit over de kasseien 
levert altijd valpartijen op. 

Maar de dramatische dag van gis-
teren waardoor er zeven renners 
niet meer konden starten zat goed 
in het hoofd. Er werd meer ge-
controleerd en met minder geno-
men risico’s gereden. Hoewel er 
wel een paar renners onderuit gin-
gen bleef de schade gelukkig be-
perkt. Oud stratenmaker Lieu-

we Westra vond dat men de ogen 
uit het hoofd moest schamen, ‘zo 
leg je geen weg aan.’ Hij verrichtte 
overigens voor zijn kopman Niba-
li goed werk. Lars Boom, dé expert 
op dit soort wegen, kreeg niet de 
gelegenheid  om voor eigen kan-
sen te rijden, ook hij reed in dienst 
van Nibali die graag zijn Tourze-
ge van verleden jaar opnieuw be-
zegelt ziet. Helaas kreeg Boom te 
maken met materiaalpech, het-
geen ook Sep van Marcke tot twee 
keer toe overkwam, daarmee wa-
ren voor hen alle kansen verke-
ken om de dagzege op te eisen. 
Het werd de oud politieman Tony 
Martin die als eerste over de streep 
ging, hij vergaarde hiermee zoveel 
punten dat hij morgen in de gele 

trui mag starten. De blijdschap die 
dat bij hem en zijn ploeggenoten 
opriep was tranen trekkend. De 55 
kilo wegende Colombiaan Quin-
tana kwam zonder kleerscheu-
ren over de fi nish hetgeen ook tel-
de voor Froome, hij toont zich tot 
nu toe oppermachtig. Geesink en 
Mollema zaten ook deze dag weer 
bij de eerste groep. De andere ge-
doodverfde winnaar Contador, hij 
heeft de Giro in de benen, kan tot 
nu toe nog niet waar maken wat 
de magnaat Tinkoff van hem ver-
wacht: Dit jaar de Giro en de Tour 
winnen. Zou hij zich sparen voor 
de bergen? Wij wachten het met 
spanning af! 

Janna van Zon

Aalsmeer - De Tour de France is in 
volle gang. Gestart in Utrecht met 
de tweede dag in Zeeland, inmid-
dels in ‘eigen’ land, Frankrijk. De 
Nieuwe Meerbode presenteerde vo-
rige week een Tour de France spe-
cial met een Nederlands tintje. Het 
etappeschema kan geraadpleegd 
worden, evenals meer gelezen kan 
worden over dit wielerspektakel, 
maar het ‘dorpse’ zit in wieleractivi-
teiten en liefhebbers van de Tour in 
Aalsmeer. En natuurlijk in de prijs-
vraag, waarmee met letters in ad-

vertenties een zin gevormd dient te 
worden. De hoofdprijs is een Cube 
Peloton racefi ets van 649 euro en 
deze wordt weggegeven door Wa-
ning Tweewielers in de Zijdstraat. 
Sparnaaij Juweliers stelt een cheque 
van 100 euro beschikbaar, Bert de 
Vries Fietsen trakteert op een Tifo-
si sportbril ter waarde van 49,95 eu-
ro en dankzij Wijnhandel Wittebol 
kan een winnaar nagenieten van de 
Tour met een doosje rosé, witte of 
rode wijn. Wie wint de gele trui, is 
één van de vragen die verder beant-

woord dient te worden. De menin-
gen van de inzenders zijn verdeeld, 
maar de stemmen voor vier favorie-
ten gaan een beetje gelijk op. Alber-
to Contador, Vincenzo Nibali, Nai-
ro Quintana en Chris Froom wor-
den vooralsnog het meest als win-
naars genoemd. Ook meedoen aan 
de Tour prijsvraag van de Meerbo-
de? De oplossing insturen of bren-
gen kan tot en met zaterdag 11 ju-
li bij de krant in de Visserstraat 10 
(1431 GJ) op bedrijventerrein Horn-
meer. 

De Tour  met Dick en JannaDe Tour  met Dick en Janna

Win een racefiets met het TOUR 
prijzenfestival van de Meerbode
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Kenshin Dojo Aalsmeer
Britt eerste tijdens Kata Cup
Aalsmeer - Op zondag 5 juli is Britt 
Mulder (17 jaar) van Kenshin Do-
jo Aalsmeer eerste geworden op de 
Nederlandse Sokyokushin Kata Cup 
te Schiedam. Kata is een schijnge-
vecht (zonder tegenstander) waarbij 
per uitvoering van circa 1,5 tot 2 mi-
nuten een vorm getoond moet wor-
den met veel aansluitend verschil-
lende technieken. Kracht, techniek 
en timing wordt beoordeeld. Britt 
deed mee in de categorie 18 tot 25 
jaar, gemengd (m/v), en stond haar 
‘mannetje’ tussen de ervaren deel-
nemers. Aan het eind van de zomer 
hoort ze of ze definitief wordt opge-
nomen in het selectieteam Sokyo-
kushin Holland voor het WK in Ja-
pan (2016). Wellicht dus staat er 
volgend jaar een Aalsmeerse op de 
mat in Japan. 

Open clinics voor jeugd en 
senioren bij Tennis2Tennis
Aalsmeer -  In 2015 is bij Tennis-
2Tennis in Aalsmeer gestart met het 
houden van maandelijkse tenniscli-
nics voor senioren. Event-organisa-
tor John Keunen van Tennis2Tennis 
geeft aan dat er andere behoeften 
bij de leden bestaat naast de nor-
male tennislessen om. Een meer in-
tensievere vorm! Onder leiding van 
de bekende trainer Dick Suijk, bij-
gestaan door andere trainers waar-
onder vaste trainster Katja Keunen, 
maar ook met gebruik van bijvoor-
beeld een ballenmachine, wordt er 2 
uur achter elkaar intensief getraind. 

Door de aanwijzingen en persoon-
lijke tips van de trainers, soms met 
ondersteuning van video-analyse, 
voelen de leden dit als een welko-
me aanvulling. De sfeer tijdens de 
clinics wordt ondanks de intensivi-
teit door de deelnemers als zeer po-
sitief aangegeven en na de clinic 
wordt dat met elkaar voortgezet met 
een nazit in de horeca, waarbij ie-
ders beleving ter sprake komt. Door 
de goede reacties op de events 
heeft Tennis2Tennis besloten om 
op donderdag 30 en vrijdag 31 ju-

li extra clinics te houden en die ook 
voor de jeugd open te stellen. We-
derom onder leiding van de ervaren 
Dick Suijk. Voor de jeugd van 6 tot 
en met 14 jaar worden deze op zo-
wel 30 als 31 juli gehouden. De cli-
nics starten vanaf 17.00 uur. Deelna-
me voor deze jeugd is ditmaal gra-
tis. Afhankelijk van de ervaring wor-
den de clinics ingericht en de tijds-
duur bepaald. Er kan voor één van 
de data worden ingeschreven. Voor 
de senioren vanaf 18 jaar worden 
deze in de avond gehouden. Start 
van de clinics is vanaf 19.30 op bei-
de avonden. De duur van deze in-
tensieve clinics is 2 uur. Men kan 
ook voor beide avonden inschrijven. 
Leden betalen 20 euro en niet leden 
30 euro per avond. De clinics wor-
den buiten gehouden op kunstgras 
ondergrond. Bij slecht weer worden 
de clinics naar binnen verplaatst. In-
schrijven kan via info@tennis2ten-
nis.nl onder vermelding van naam, 
leeftijd, dag en speelsterkte. Of via 
de formulieren bij de receptie van 
Health &Sports Club Aalsmeer aan 
de Beethovenlaan 114. Vol is vol, 
dus schrijf tijdig in.

7 Rondes en prijzen voor plekken 7
Bridgeclub ‘de Uitkomst’ 
viert 777-jaar Kudelstaart 
Kudelstaart - Afgelopen dinsdag, 
de 7de van de 7de heeft bridgeclub 
‘De Uitkomst’ op grootste wijze het 
777-jarig bestaan van Kudelstaart 
gevierd. Wellicht voor de meesten 
wat vroeg, maar om 7 uur 77 (on-
geveer kwart over acht Aalsmeer-
se tijd) kwamen de dames van de 
bridgeclub bij elkaar in dorpshuis 
Kudelstaart ’t Podium voor een bij-
zondere bridgedrive. Van te voren 
was de zaal natuurlijk uitbundig ver-
sierd. 
Het waren net geen 77 dames, maar 
wel bijna! De dames werden verwel-
komd door de bestuursleden, wel-
ke speciaal voor deze gelegenheid 
een 777-lied hadden ingestudeerd. 
Daarna was het tijd voor het ont-
bijt wat de dames zich goed lieten 
smaken. Na twee rondes bridge was 
het tijd voor koffie. Omdat het feest 
was hoort daar uiteraard een heer-
lijke Petit Four bij. Deze was voor-
zien van het logo van de Feestcom-
missie! Na nog twee rondes bridge 
was het tijd voor de lunch. Ook de-
ze was heel goed verzorgd. Heer-
lijke soep en daarna natuurlijk nog 

een broodje en een stukje fruit. De-
ze bridgedrive moest natuurlijk uit 7 
rondes bestaan en vandaar dat er 
na de lunch nog drie rondes te gaan 
waren. Dan is het misschien gebrui-
kelijk om de eerste plek te belo-
nen met een prijs, maar in dit geval 
werd dat natuurlijk de 7de plek. In 
de C-lijn werd de 7de plek gewon-
nen door het koppel Marian en Le-
nie Rodewijk. Daar het een gedeel-
de 7de plek was, werd ook het kop-
pel Ina Kragtwijk en Annie Nieu-
wendijk voorzien van een fles wijn. 
Ook het koppel Marry Tulp en Ans 
van Maanen wisten een fles wijn in 
de wacht te slepen. Zij eindigden op 
de 7de plek in de B-lijn. Winnaars in 
de A-lijn waren Janny Tates en Ger-
da Kylian. Zo zie je maar dat je niet 
altijd de beste hoeft te zijn om met 
een prijs naar huis te gaan. Na af-
loop nog een lekker verkoelend ijs-
je en  de dames konden weer huis-
waarts. Al met al een bijzonder ge-
slaagde dag. Een geweldig evene-
ment wat ondanks de wat hogere 
temperaturen, zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Eerste Europese junior 
wedstrijd Davy Heijsteeg 
Aalsmeer - Een aantal weken ge-
leden kreeg triatleet Davy Heijs-
teeg te horen dat hij op 5 juli mee 
mocht doen in een internationaal 
veld van 60 deelnemers in een ETU 
junioren wedstrijd te Holten. Bij de-
ze wedstrijden zie je de jeugd die in 
2020-2024 op de Olympische spelen 
zal gaan deelnemen. Al met al een 
prachtig podium om mee te draai-
en. Ondanks de tropische tempe-
raturen werd er aan het begin van 
de avond toch gestart. Davy  kwam 
met het zwemmen als tweede Ne-
derlander uit het water. Waarna hij 
een niet al te snelle start van het 
fietsen had. Wellicht toch door de 
zenuwen waardoor hij in  de laat-
ste groep terecht kwam.  Een mooi 
groepje, waarmee er goed kon wor-
den door gefietst.  Maar op de Hol-
terberg sloeg hij jammer genoeg he-
lemaal vol waardoor Davy de groep 
kwijt was en de laatste 8 kilometer 
alleen moest fietsen. In zo een sterk 
deelnemers veld is dit dan ook niet 
meer goed te maken in je eentje. 
Maar met een snelle wissel gepro-
beerde Davy met lopen wat verloren 
tijd in te halen, en dat in de warm-
te! Uiteindelijk kwam hij als 54ste 
over de finish. Een mooi debuut tij-
dens ETU junior cup met heel veel 
leer- en verbeterpunten voor de vol-
gende ETU wedstrijd in Chateauroux 
te Frankrijk!

‘41 van De Hoef’
Op zondag 5 juli  hebben vele le-
den van het Oceanus Triathlon Team 
gestreden om een hoogst haalbare 
plek in de ‘41 van De Hoef’. Om 11.00 
uur was de start van de 1000 meter 
zwemmen in de Kromme Mijdrecht. 
Frans van Heteren, Jan van Heteren 
en Annika Fangman zwommen zo-
als verwacht in de voorste gelede-
ren mee! Het tweede onderdeel fiet-

sen begon een uur later, dus er was 
tijd om even te relaxen. Frans en Jan 
hadden zich toch een beetje opge-
blazen, door te snel van start te gaan 
op de fiets en moesten wel wat tijd 
prijsgeven. Annika liet zich niet gek 
maken met in het achterhoofd dat 
er nog 10  kilometer gelopen moest 
worden. 
Dit onderdeel was pittig en mede 
door het warme weer waren de tij-
den niet supersnel. Diana Gorter 
deed alleen het loop onderdeel mee 
en kwam goed uit de verf. Frans, Jan 
en Annika voldeden aan hun ver-
plichtingen en kwamen na een be-
hoorlijk looponderdeel alle drie op 
het podium overall. Diana klom op 
de hoogste treden bij het loopon-
derdeel, en ook Diana’s vader Kees 
voltooide de hele ‘41’.

Wielrenner Leon Buys bij 
2e etappe Tour de France
Aalsmeer -  Het was een unieke 
ervaring voor Leon Buys, mee rijden 
met de cadets-junior operation van 
de Tour de France. Samen met 7 an-
dere renners kreeg deze Aalsmeer-
der de kans om een etappe uit de 
tour mee te maken. Hij was geselec-
teerd, omdat hij lid is bij de Utrecht-
se wielerclub  De Volharding. De he-
le familie ging met Leon mee. Hun 
verhaal:
“Om zeven uur ‘s ochtends reden 
we naar het clubparcour in Utrecht.  
Leon ging in de ploegleiders auto 
naar het parkeerterrein vlak bij de 
start, waar ook de de tourkaravaan 
arriveerde. Voor ons was er ook ge-
noeg te zien, we waanden ons even 
in Frankrijk. Na een toespraak in 
het Engels van een typisch France 
ploegleider kregen ze wielrenkle-
ren van de Tour, die ze ook moch-
ten houden. Na een fotomoment, 
gingen ze om 11.00 uur naar het 
start podium. Na het promo filmpje 
van de Tour kwamen ze aanrijden. 
Netjes opgesteld voor het startpo-
dium naast elkaar. De Nederland-
se speaker ging ze voorstellen:  Is 
Leon Buys er klaar voor, dan komt 
hij nu naar voren. Applaus voor Le-
on Buys. Op het moment dat hij zijn 
handtekening zet, klinken zijn re-
sultaten door de speaker, een heel 
groot beeldscherm maakt alles 
compleet. En daar staat onze pu-
ber, armen netjes op de rug, als een 
echte prof. De speaker zegt: Heb je 
er zin in? Ja, zegt Leon.  Ga je het 
eerste of het laatste stuk knallen? 
het laatste, is zijn antwoord.  Le-
on veel succes. En dan gaan ze van 
start achter de auto, voor 45 kilome-
ter. Het was prachtig  weer en heel 
veel publiek langs de kant.  In Mont-

foort kregen ze een lunch in de au-
to met Frans stokbrood. Op weg 
naar Zeeland over het parcours de 
chauffeur Nederlands leren praten. 
20 Kilometer voor de finish moch-
ten ze weer gaan fietsen, het begon 
toen net te regenen.  Ondertussen 
waren wij ook gearriveerd op Neel-
tje Jans. Na een uur rond gehold te 
hebben met ons blauwe v.i.p. band-
je hadden we de ingang gevonden. 
We waren helemaal doorweekt en 
het ging steeds harder waaien, on-
weren en regenen.  Vanonder ons 
zeil  van de tribune begint de span-
ning op te lopen. De speaker begint 
te praten, daar komen ze aan, in de 
verte zie ik 2 koplampen, de regen 
komt met bakken uit de lucht,  de 
bekende tourtoeter klinkt, de tour-
auto schiet voorbij, de renners pas-
seren de finish lijn.  Pfffff, veilig bin-
nen.  In de stromende regen fiet-
sen ze terug naar de finishlijn, op de 
streep worden ze op nieuw voorge-
steld. Dan naar het podium voor de 
huldiging, waar ze als herinnering 
een mooie medaille krijgen omge-
hangen.  Na weer de bekende tour-
muziek zijn we helemaal bevangen 
door het Tour virus. Na een warme 
douche op het terrein en droge kle-
ren, vraag ik: En was het leuk? Ja.  
Wil je nog wielrenner worden? Ja. 
Nadat we onze auto hebben ver-
plaatst naar het vip terrein breekt 
de zon door.  Met onze blauwe pols 
bandjes staan we op de v.i.p. tribu-
ne Leon ziet al hangend over de re-
ling dat Greipel wint. Een jongens-
droom is uitgekomen!” Over enke-
le jaren echt een Aalsmeerse wiel-
renner aan de start van de Tour de 
France? Afwachten maar, onthoud 
zijn naam: Leon Buys.

Poeloversteek groot succes!
Aalsmeer - Onder een stralende 
zon en met een temperatuur van 32 
graden, en een water temperatuur 
van bijna 20 graden leek het wel een 
tropische overtocht, de Oceanus 
Poeloversteek afgelopen woensdag 
1 juli. Zeker in verhouding met 2014, 
storm, koud en hoge golven was het 
dit jaar voor de zwemmers en toe-
schouwers een stuk aangenamer. 
Om 18.30 verzamelden de bijna 40 
zwemmers zich bij het Prinsessen 
paviljoen om zich daar gereed te 
maken voor de overtocht. Op aanra-
den van visser Theo Rekelhof, en de 
wind,  was de tocht niet bovenlangs 
de eilanden maar werd er langs Ku-
delstaart gezwommen om zo de vei-
ligheid van de zwemmers te waar-
borgen. Om exact 19.00 uur werd  
het startschot door voorzitter Adri 
Berk gegeven en gingen de zwem-
mers voor de 6 kilometer onderweg. 
Onder begeleiding van diverse bo-
ten, kanoërs van Michiel de Ruij-
ter en de AED boot ging men hard 
van start. Jetze Plat liet al gauw zien 
waarom hij in de Nederlandse pa-
ra-top mee draait en zwom redelijk 
makkelijk bij de groep weg. Na een 
klein half uur was het ook de beurt 
aan de 10 deelnemers van de hal-
ve afstand om in het water te sprin-
gen om aan hun 3 kilometer zwem-
men te beginnen. Vanaf het Surfei-

land was er ook nog een boot on-
derweg met 4 jeugdleden welke ook 
wel eens wilde mee zwemmen. Op 
ongeveer 1.5 kilometer voor de fi-
nish zocht ook de oudere jeugd het 
water op, waar de jongste deelne-
mer, Bing van Son van 9 jaar sa-
men met zijn vader en Thomas de 
Haas, de laatste 500 meter van de 
tocht zwom. Na een snelle tijd van 1 
uur en 22 minuten melde Jetze Plat 
zich alweer bij de finish. Uiteindelijk 
duurde het nog een uur voordat de 
laatste deelneemster, Joyce Schou-
ten met een tijd van 2 uur en 19 mi-
nuten  binnen kwam. En zoals vader 
Kees tegen haar had gezegd: ”Dat 
stukje zwemmen is een eitje!” werd 
dit ook door Joyce met een sarcas-
tische ondertoon beaamt! Al met al 
een super prestatie van alle atle-
ten, die aan het einde onder andere 
een passend Westeinder brood mee 
naar huis kregen om aan te sterken. 
Oceanus dankt de AED boot , de 
Westeinder Waterweek, Windsurf-
club Aalsmeer, kanovereniging Mi-
chiel de Ruiter en alle andere vrij-
willigers en sponsoren  voor hun 
bijdrage om dit evenement tot een 
succes te maken. Wilt u ook de AED 
boot ondersteunen? Maak dan een 
bedrag wat u kan missen over naar 
48.42.825 t.n.v. Stichting AED West-
einder.

Bart en Pim van UWTC 
Nederlands kampioen BMX 
Amstelland - Afgelopen weekend 
stond bij de BMX-ers  geheel in het 
teken van het NK in Klazinaveen. Za-
terdag was er eerst nog voor de aller-
kleinsten van 2-5 jaar de zogenaamde 
‘strider’racing, dat is zo snel mogelijk 
met een loopfiets over het laatste ge-
deelte van de BMX Baan. Het was een 
hele officiële wedstrijd, want er waren 
in totaal 75 kinderen die hier aan mee-
deden! Ook Uwtc-er Gino Soede deed 
mee bij de klasse 5 jaar en hij deed dat 
super goed, hij wist in de finale de der-
de plaats te behalen dus derde van 
Nederland op zijn  loopfiets en een gi-
gantische beker rijker, hij was super 
trots!  Zondag de dag van de waar-
heid voor de BMX-ers die zich wis-
ten te plaatsen voor het NK. Nu moest 
het gebeuren en dat viel toch niet mee.  
Na de voorrondes werd om 15.15 uur 
begonnen met de grote finales. Eerst 
de beurt aan Kevin Boomkens op zijn 
cruiser in de klasse 13-16 jaar. Hij werd 

zeer knap vierde in de finale. Brian 
Boomkens (12) reed  in zijn finale mooi 
naar de derde plaats! Bart van Bemme-
len (14), de hele dag al ijzersterk, lag in 
de finale op de 3e plaats. Op het rech-
te stuk voor de laatste bocht viel num-
mer twee, Pieter van Lankveld, en Bart 
kon dit mooi ontwijken en lag nu op 
plek twee. In de laatste bocht stuur-
de hij mooi binnendoor bij Tom Ver-
kaart en lag nu op de eerste plaats en 
gaf dit niet meer uit handen en werd 
zeer overtuigend Nederlands kampi-
oen!  Joey (15) werd heel knap zesde 
in zijn finale. Nog één kans voor een 
UWTC-er om Nederlands kampioen te 
worden; Pim de Jong deed in de sport-
klasse  17-24 wat van hem gevraagd 
werd en reed op volle kracht naar de 
eerste plaats. Ook Nederlands kampi-
oen, een top prestatie! Echt uitrusten is 
er niet bij voor de rijders, want aanko-
mend weekend kunnen de rijders weer 
aan de bak bij het EK in Erp. 

Westeinder Water Week
Drakenzeilers uit Muiden 
winnaar Gaastra Cup
Aalsmeer - Onder stralende weers-
omstandigheden heeft de Draken-
klasse  tijdens de WesteinderWater-
Week voor de eerste keer haar op-
wachting gemaakt.  Teams uit Mui-
den, Reeuwijk, Alkmaar en Aalsmeer 
streden om de Gaastra  Cup en volg-
den daarmee de teamwedstrijden van 
eerdere jaren in de Regenboogklas-
se  op, toen werd gezeild om de wis-
selprijs tijdens het Nationaal Regen-
boog Evenement. Bij een overwegend 
rustige wind, kon wedstrijdleider Her-
man van der Meyden namens de or-
ganiserende Westeinder Zeilwedstrij-
den een korte baan vlak bij de op het 
Surfeiland geplaatste grote feesttent 
laten varen. De races duurden onge-
veer 40 minuten en dat betekent, dat 
de zeilers zich haast geen fouten kon-
den veroorloven. Vooral bij de vervolg-
wedstrijden op zaterdag was dat bij 
een sterk van zuidwest naar noord-
oost draaiende wind een hele opga-
ve. Ook de vele voor anker liggen-
de boten maakten er soms een leu-
ke puzzel van. Uiteindelijk kwam het 
Muidense team onder leiding van Ivo 
Kok met zijn “Bluesette” (D275) hier 
het beste uit, vooral door een score 
met twee eerste plaatsen. Het team 
van Aalsmeer (Jan Bakker als team 
captain,  Andre du Pon en Reinier de 
Jong) werden tweede in totaal. Voor-
al in de tweede race ging Bakker na 
een uitstekende start makkelijk voor 
het veld weg naar de eerste boven-
boei, waarna halverwege bij een van 
de vele winddraaiingen diverse an-
deren bij wind van de bovenwal hem 

toch weer passeerden. In het voor-
de-windse rak knokte hij zich toch 
weer terug naar een tweede plaats. 
Dat werd ook zijn plek in het indivi-
duele klassement, voor Bram de Wilde 
(D305) en Andre du Pon (D415). Ivo 
Kok op zijn beurt werd tevens winnaar 
in het individuele klassement. Na af-
loop was er in aanwezigheid van bur-
gemeester en wethouders een geani-
meerde prijsuitreiking op de wal, met 
aan de binnenzijde van het surfeiland 
speciale pontons om de fraaie Draken 
af te meren, talloze kinderen genoten 
van het strandje en zwommen vanaf 
de buitensteigers, waar de zonovergo-
ten Grote Poel van de Westeinder op 
zijn mooist was. 
Theo van Mierlo

Foto: Jan Jongkind. 
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Tennisvereniging Kudelstaart
Ongeslagen voorjaarskampioen
Kudelstaart - Het is weer ge-
lukt. Voor de tweede keer op rij is 
het  eerste jongensteam tot en met 
17 jaar van Tennisvereniging Ku-
delstaart  ongeslagen de voorjaars-
competitie doorgekomen. 
Rick Veenemans, Olivier Veene-
mans, Bart Vreken en Pepijn Ver-

steegh konden ook in de 1e klas-
se regio IJmond hun mannetje 
staan. Mede dankzij invaller Robin 
van Gelderen en de inspanningen 
van competitietrainer Erwin Roe-
land Schmitz kon de kampioenstitel 
worden geprolongeerd. Een mooie 
prestatie.

De voorjaarskampioenen, van links naar rechts: Rick, Olivier, Bart en Pepijn.

Wakeboard clinic met 
Michael Nieuwerf bij WSVA

Aalsmeer - WSVA organiseert 
een wakeboard clinic met Michael 
Nieuwerf! Michael behaalde onder 
andere de eerste plaats tijdens het 
Nederlands kampioenschap ca-
blewakeboarden in de klasse ju-
nior man.  Inschrijven is mogelijk 
voor 3 runs van 15 à 20 minuten. 
WSVA leden krijgen 10 euro kor-
ting. De wakeboard clinic is op 
donderdag 22 augustus van 9.00 

tot 19.00 uur. Zorg dat je er snel 
bij bent, want vol is vol. Bij slecht 
weer wordt de clinic afgelast. Ge-
interesseerd? 
Stuur een mail naar info@ws-
va.nl of kom langs op de weke-
lijkse clubavond op woensdag en 
schrijf je in. De Waterski Vereni-
ging heeft haar onderkomen op 
Surfeiland Vrouwentroost aan de 
Kudelstaartseweg.

Marry 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 2 juli is het kaarten gewonnen 
door Marry Akse met 5260 punten, 
op twee is Jaap Balk geëindigd met 
5092 en op drie Coby van der Linden 
met 5027 punten. Bij het jokeren was 
Kees v. d. Meer deze week de bes-
te met 7 punten, Bets Teunen werd 
tweede met 244 punten. Belangstel-
ling voor deze gezellige kaartmiddag? 
Kom gerust eens kijken en meespe-
len. Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297 340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende 
soosmiddag van de OVAK is op 
woensdag 15 juli vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. 

Het klaverjassen op 2 juli is ge-
wonnen door Ineke Nuijens 
met 5447 punten, gevolgd door 
Rinus Buskermolen met 5246, 
Dirk Tromp met 4972 en Wil ter 
Horst met 4871 punten.

Lars Boom de dwarsboom 
in Tourhome De Kwakel
De Kwakel - De stembus was vrij-
dagavond al bijna gevuld met voor-
spellingen van de tijdrit, toen er be-
richten in het Tourhome circuleer-
den  dat Lars Boom niet mee zou 
doen. In allerijl werden er herstel-
lappen in de bus gedaan, Boom er-
uit en een andere renner erin. Zou 
de volgende dag  Boom toch nog 
aan de start verschijnen? Zaterdag 
ging een delegatie van het tourspel 
dit persoonlijk controleren. Met 
een bus vertrokken zo een veer-
tig renners naar Utrecht, zij zouden 
daar een geweldige dag beleven. 

Zij waren vroeg genoeg om  mooie  
plaatsjes te bemachtigen. Een 
groepje onder de bomen, een an-
der groepje op een mooi terras,  en 
er was een groep die het hele par-

koers rondliep. Persoonlijk kwa-
men de renners van de Tour de 
France langsfietsen om hun ido-
len van het Kwakelse tourspel te 
feliciteren met hun jubileum. In-
drukwekkend was het aanzwel-
lende geluid van de mensenmassa 
als een Nederlandse renner pas-
seerde. Ook Boom kwam voorbij, 
maar net niet snel genoeg om bij 
de eerste tien te eindigen, een ver-
ademing voor enkele renners van 
het tourspel. De voorzitter van dit 
60 jarige spel, Peter Maijenburg, 
werd  ook officieel bij het Grand 
Depart  ontvangen, of was dat Wil-
lem Alexander? Met een mooie er-
varing rijker werd de terugreis naar 
het Tourhome aanvaard. 

In de bus werden de gescoorde 

Op de foto: Het vertrek  de delegatie vanaf  Erve Vlasman naar Utrecht

punten geteld en nieuwe lappen 
in elkaar gezet. Er werd een nieu-
we boom opgezet, misschien meer 
kans met Neeltje Jans. Voorlopig 
ziet het er naar uit de Bas Plasme-
ijer en Jeroen Meijer  de eerste ge-
le trui gaan betwisten.  
Zij scoorden maar liefst negen 
punten met de verrassende uitslag 
van de tijdrit. Jeroen probeert een 

Podium voor AVA-atleten 
tijdens avondinstuif Leiden
Aalsmeer - Met een afvaardiging 
van vijf atleten was AV Aalsmeer 
goed vertegenwoordigd tijdens de 
tweede avondinstuif in Leiden. On-
danks de verzengende hitte slaag-
den zij er in om goede prestaties en 
enkele persoonlijke records neer te 
zetten. Vroeg in de avond beet Nien-
ke van Dok de spits op de 1000 meter 
af bij de meisjes D.  Met een twee-
de plaats en een verbetering van 4.5 
seconde van haar oude persoonlijke 
record finishte Nienke in 3.16.16 mi-
nuten. Inger van Dok, Nick Ramdja-
namsingh en Evert Bunschoten ko-
zen alle drie voor de 400 meter. Evert 
(JA) benaderde zijn beste tijd en fi-
nishte in 54.75 seconden en werd 
eerste. Nick (JB) maakte niet onver-

dienstelijk zijn debuut op de 400 me-
ter. Hij liep een tijd van 56.39 secon-
de en finishte als vierde. Tot slot In-
ger (MC), die meestal wat langere 
afstanden loopt. Zij koos in verband 
met de warmte voor de 400 meter en 
behaalde een keurige derde plaats 
in 66.69 seconde. Op de 1500 meter 
liep Corné Timmer met 4:34.37 min 
naar een eerste plaats in een race 
waarbij vooraf was afgesproken om 
deze wedstrijd te gebruiken als voor-
bereiding op de 1 mijl welke hij vol-
gende week in Steenwijk zal lopen.

ABCD Instuif Voorburg
Drie junioren van Atletiekvereniging 
Aalsmeer namen afgelopen vrijdag 3 
juli deel aan de ABCD Instuif Voor-

Evert Bunschoten in actie. 

burg bij AV Sparta in Den Haag. Er 
zijn weer een paar mooie persoon-
lijke records zijn behaald. D-junior 
Milan Biesheuvel liep de 1000 meter 
in een nieuw persoonlijk record van 
3.11.87 minuten. C-Junior Gregory ’t 
Hoen verbeterde eveneens zijn per-

Programma Blauwe Beugel en VZOD

Komend jaar toch weer 
(jeugd)schaatsen? 
Aalsmeer - Onlangs was er het 
bericht dat het jeugdschaatsen 
Aalsmeer ging stoppen. Niet zo fijn 
als je van schaatsen houdt natuur-
lijk. Maar er is nu ook goed nieuws: 
de twee schaatstrainingsgroepen 
die betrokken zijn bij het jeugd-
schaatsen zetten de mogelijkheid 
tot schaatsen door het komende sei-
zoen, zij het in een wat andere vorm. 
Wat is het plan? De schaatstrai-
ningsgroepen De Blauwe Beugel uit 
Rijsenhout en VZOD uit Kudelstaart 
hebben in overleg met de baancom-
missie van de ijsbaan Haarlem een 
nieuw programma opgezet waar al-
le kinderen van het jeugdschaat-
sen zich voor kunnen inschrijven. 
Het gaat om een gezamenlijk aan-
bod dat in overleg met de Federa-
tie van ijsclubs Aalsmeer is opge-
zet. Het schaatsen blijft hetzelfde, 
maar er veranderen ook veel din-

gen. Zo zijn de keuzemogelijkheden 
flink uitgebreid, je kunt nu op diver-
se tijdstippen op de zaterdag gaan 
schaatsen. En de baan is anders, het 
is op de baan in Haarlem. En tot slot, 
er rijdt geen bus meer, ouders moe-
ten zelf rijden, al dan niet met el-
kaar. Het leuke is dat er ook moge-
lijkheden voor ouders komen om te 
schaatsen. Als u er nu toch bent…. 
Wat zijn de mogelijkheden? Op za-
terdagochtend van half negen tot 
half tien jeugdschaatsen op de 400 
meter baan in Haarlem voor 6 tot 12 
jarigen, organisatie IJsclub de Blau-
we Beugel. Op zaterdagmiddag van 
half vijf tot kwart voor zes, jeugd-
schaatsen op de binnenbaan in 
Haarlem voor de beginners van 6 tot 
9 jaar, op de buitenbaan voor gevor-
derden vanaf 9 jaar. Ouders kunnen 
zich ook inschrijven voor dit uur, or-
ganisatie stg VZOD. 

Op zaterdagmiddag van drie tot 
vier uur, een vijftal speciale ouder/
kind schaatsclinics. Kinderen op de 
binnenbaan, ouders op de buiten-
baan. Om uit te proberen! Organisa-
tie IJsclub de Blauwe Beugel en stg 
VZOD. De kosten voor het jeugd-
schaatsen en de schaatsclinics zijn 
op dit moment nog niet vastgesteld. 
Zodra de definitieve prijzen bekend 
zijn, zullen de verenigingen die op 
hun sites publiceren. 

Wandelen in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Ouderen kunnen ie-
dere maandag in Kudelstaart wan-
delen met buurtsportcoach Tom 
Zoet. Om 9.00 uur verzamelt de 
groep zich bij Fysio & Fitness aan de 
Kudelstaartseweg. Er gaat onder lei-
ding van de gediplomeerde leraar 
een wandeling door Kudelstaart ge-
maakt worden met tussendoor en-
kele oefeningen. Afhankelijk van de 
groep wordt gekeken naar intensiteit 
en tempo. Deelname aan de wandel-
groep is 2 euro per keer. Oudere in-
woners van Aalsmeer-Dorp kunnen 
dagelijks gratis gebruik maken van 
de beweegtuin onder Zorgcentrum 
Aelsmeer. Ook is er een wekelijkse 
beweeggroep onder leiding van een 
fysiotherapeut van PACA.

Bewogen weekend voor 
open water zwemmers
Aalsmeer - Het werd een bewogen 
weekend open water zwemmen, in 
Oss is men sinds twee jaar zoeken-
de naar een nieuwe locatie en dat 
geeft de organisatie elk jaar een 
enorme uitdaging om alles goed te 
regelen. De omstandigheden wa-
ren niet optimaal, 35 graden als bo-
ven temperatuur, het water 24 gra-
den, en de baan lengte 100 meter 
te lang. Er is keihard gewerkt door 
iedereen van de organisatie maar 
sommige dingen waren gewoon 
niet op te lossen.  Laura Staal was 
de enige van Oceanus die naar Oss 
was afgereisd om deel te nemen, en 
het werd dringen bij de 1 kilometer 
vrije slag want de dames, jeugd en 
masters gingen allemaal tegelijk van 
start dat betekende dat 50 vrouwen 
en meisjes een startpositie probeer-
den te vinden, dat werd dringen ge-
blazen. Laura is bij de masters twee-
de geworden en de tijd zal doordat 
de baan te lang was nog worden 
gecorrigeerd met 20% ( tenminste 
daar gaat iedereen vanuit). Bij de 1 
kilometer schoolslag werd het we-
derom druk, 26 vrouwen en meisjes 
te water en bij de schoolslag krijg 
je hier en daar dan een trap te ver-
werken.  Laura wist een derde plek 
veilig te zwemmen in de categorie 
40+.  De volgende dag was het de 
beurt aan Sluis , voor de 43e keer 
werd deze wedstrijd georganiseerd, 
en Sluis gaat altijd gepaard met al-
le weer types die er zijn. De dag be-
gon met zon en warmte. Arjan Bel-
laart kwam in actie op de 1 kilome-
ter vrije slag masters en had er een 
flink tempo in, 13.28,75 goed voor de 
eerste plaats bij de 40+. Amber Bel-
laart kwam in een zwaar bevochten 

500 meter schoolslag te liggen, hier 
en daar werd er flink wat duw, trek 
en schopwerk afgeleverd. 9.04,22 
was het maximale en ze kwam met 
ademgebrek het water uit, het was 
zo warm, 23 graden. Nina Bellaart 
had er zin in, ondertussen was de 
regen ook gearriveerd en het ging 
er soms heftig aan toe. Nina zwom 
een hele goede race: 9.08,54, zo snel 
heeft ze verleden jaar niet gezwom-
men, ze werd vierde.  Het werd weer 
droog de zon kwam erbij en Arjan 
begon aan zijn 2500 meter vrije slag, 
en dat ging heel vlotjes, een vierde 
plaats bij de heren jeugd senioren in 
34.41,23. Amber debuteerde op de 1 
kilometer vrije slag, rustig beginnen, 
eerst ervaren hoe lang het is, en dan 
bij andere wedstrijden proberen de 
tijd aan te scherpen, 16.40,06 is een 
mooi begin . Nina had haar zinnen 
gezet op een beker! Er waren maar 
twee prijzen en ze wist dat ze geen 
eerste kon worden, maar plek twee 
wilde ze wel! 
Ze ging goed van start ondertussen 
kwam het met bakken de lucht uit. 
De meiden kwamen de hoek om en 
toen begon het te onweren. Link, de 
officials waren verdeeld, eruit ha-
len of proberen ze te laten finishen? 
Er werd gegokt op toch laten fini-
shen, de bootjes van de reddings-
brigade bleven ernaast varen voor 
het geval het onweer in rap tempo 
verergerde. Het was spannend. Nina 
lag op koers voor de tweede plaats 
, toen kwam er nog een meisje op-
zetten maar dat liet ze niet gebeu-
ren, de gaskraan ging open en ja de 
tweede plaats was binnen. Een be-
wogen weekend maar met prachti-
ge resultaten. 

Nina Bellaart, tweede plaats bij de 500 schoolslag.

soonlijke record op deze afstand en 
kwam tot 3.29.47 minuten. Graeme ’t 
Hoen nam deel aan de 80 meter hor-
den en finishte in 15.65 seconden. 
Foto: Erik Witpeerd. 

Iedereen, die interesse heeft in één 
van bovengenoemde mogelijkheden 
om komend seizoen te gaan schaat-
sen, wordt gevraagd om zich voor 15 
juli aan te melden bij: jeugdschaat-
sen@ijsclubdeblauwebeugel.nl. of 
secretaris@stgvzod.nl. Voor meer 
info: www.ijsclubdeblauwebeugel.
nl of www.stgvzod.nl. Na aanmel-
ding wordt iedereen op de hoogte 
gebracht van het definitieve prijs-
plaatje.

trend te zetten door vegetarisch te 
koersen, mocht dit aanslaan dan 
blijft de catering van het Tour-
home, Gerda Voorn,  wellicht  met 
heel wat bitterballen zitten.  De of-
ficiële stand in het Tourhome kan 
nog even op zich laten wachten, 
Mira, die de uitslagen nakijkt, wor-
stelt nog wel even met de herstel-
lappen. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Jos van Ackooy wint zware 
vlucht vanuit Bergerac

Aalsmeer - Afgelopen weekend  
maar één vlucht. De overige vluch-
ten werden in verband met de ho-
ge temperaturen door de landelijke 
bond afgelast. 
Dat besluit kwam woensdag bin-
nen, maar toen waren de duiven 
van Bergerac al onderweg naar 
Frankrijk. Jos had net als Wim Gra-
pendaal 2 duiven ingezet, weten-
de dat het zwaar zou worden. Jos 
bleek er goed kijk op te hebben, 
want hij wist zaterdag om 12.13.47 
uur zijn 041 als eerste van de ver-
eniging  te constateren. De 041 

wist de 881,207 kilometer af te leg-
gen met een snelheid van 740,016 
meter per minuut. 

Dat was dus goed voor de over-
winning, die bestempeld mag wor-
den als een heel goede prestaties. 
Uiteraard was Jos daar heel blij 
mee. Jos was  vele grote en beken-
de liefhebbers in Noord en Zuid 
Holland de baas en op landelijk ni-
veau staat hij  er nu heel mooi tus-
sen. Het was dus 1. Jos van Ackooy 
uit Aalsmeer en 2. W. Grapendaal 
uit Aalsmeer. 

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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