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Aalsmeer - Op woensdag 6 juli heeft de politie in de vroege
avond een vaarcontrole op de
Westeinderplassen gehouden.
Op de kleine Poel zijn een drietal
jongens, die flink het gas van de
motor van hun boot open hadden, gevraagd te stoppen. Een
16-jarige jongen uit Aalsmeer
‘blies’ zijn motorboot met een
100 pk buitenboordmotor met
een snelheid van 50 kilometer
over het water. Er is proces verbaal opgemaakt. Ook een 12-jarige jongen uit Rijsenhout heeft
een boete gekregen voor te snel
varen. Hij werd ‘geklokt’ op 30
kilometer per uur. En een 14-jarige jongen uit Aalsmeer heeft
een bekeuring gekregen, eveneens vanwege te snel varen. Hij
voer iets minder snel, 28 kilometer per uur. Op de kleine en
grote Poel geldt een maximumsnelheid van 12 kilometer per
uur! De komende weken gaat
de politie verscherpt toezicht
houden op het water. Agenten krijgen hierbij hulp van de
BOA’s van de gemeente.

Koffieapparaat
weg na inbraak
Aalsmeer - Op woensdag 6 juli is tussen half tien in de ochtend en drie uur ‘s middags ingebroken in een woning in de
Geraniumstraat. Via de tuin zijn
de inbrekers naar het huis gelopen en hebben zij geprobeerd
een schuifpui open te wrikken.
Toen dit niet lukte is een raam
ingeslagen. De gehele woning
is doorzocht. De dieven zijn er
vandoor gegaan met een Senseo koffiezetapparaat, een gouden ketting, diverse munten en
enkele geopende parfumflessen. Vreemd is dat dure elektronica niet aangeraakt is. De politie heeft een sporen- en een
buurtonderzoek gehouden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 09008844.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Tel. 0297-321569

IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

1

SENDYStingray

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

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

Wethouder Gertjan Verhoeven tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Uitstel voor locatie aan Molenvlietweg

Voorlopig 2 migrantenlogies
in Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Twee migrantenhotels
komen er vooralsnog in Green Park
Aalsmeer. De locatie aan de Molenvliet is door een amendement van
AB, CDA en PACT in de ijskast gezet. Eerst kijken hoe de twee logies
aan de Legmeerdijk en Japanlaan
zich ontwikkelen. Als na een jaar
blijkt dat deze locaties goed functioneren, niet tot overlast leiden en
er dan nog steeds een aantoonbare behoefte is aan een voorziening
voor kortdurend verblijf, alsnog realiseren. De VVD wilde de bewoners
rond de Molenvliet niet in spanning
houden, de fractie zei nee tegen deze locatie, vlak nabij bebouwing aan
de Aalsmeerderweg. De fractie stelde in een amendement voor op de
twee locaties aan de Legmeerdijk
en de Japanlaan opvang te geven
met maximaal 300 bedden per plek.
“De VVD kiest niet voor opschuiven
en inwoners in spanning laten, maar
voor zekerheid en duidelijkheid”, aldus fractievoorzitter Robert van Rijn.
Het amendement met slechts zes
‘eigen’ stemmen voor werd uiteindelijk verworpen. Het feit dat de logies aan de Molenvliet (te) dicht op
bestaande bebouwing zou liggen,
vond wethouder Gertjan van der
Hoeven geen al te beste argumentatie. “De locatie aan de Japanlaan
ligt dichter bij de bestaande bebouwing.” Toch stond het college positief tegenover het amendement van
AB, CDA en PACT of zoals Van der
Hoeven zei: “Niet negatief.”
Aantallen opschroeven
De gemeente heeft in 2014 een convenant ondertekend waarmee zij de
verplichting aangaat om huisvesting voor minimaal 600 arbeidsmigranten te realiseren in ‘grootscha-

lige’ voorzieningen. Over grootschalig of kleinschalig werd een discussieboompje opgezet. Is 300 grootschalig, maar 250 niet? Gekozen
was door het college, verwoord in
de Structuurvisie, voor drie migrantenhotels met elk maximaal 200
plekken. De VVD wilde deze aantallen opschroeven tot 300 bedden
aan de Legmeerdijk en de Japanlaan, waardoor het mogelijk is om
de locatie Molenvliet te schrappen.
De aantallen verhogen wordt moeilijk, zo bleek uit hetzelfde amendement van AB, CDA en PACT. De initiatiefnemer van de locatie aan de
Japanlaan heeft aangegeven maximaal 200 personen te willen huisvesten. De initiatiefnemer van de
locatie nabij de Legmeerdijk heeft
aangegeven de voorziening desgewenst wel op te willen schalen. In
het amendement is ook te lezen dat
een aantal (leegstaande) woningen
aan de Legmeerdijk tussen de N201
en de Japanlaan geschikt gemaakt
gaat worden voor ‘longstay’ voor arbeidsmigranten.
Logies zonder discriminatie
Al snel in de vergadering werd duidelijk dat een meerderheid van de
fracties en het college zou gaan
kiezen voor uitstel bij de Molenvliet. Heetste hangijzer daarna bleek
de invulling. De fracties willen dat
ook niet-arbeidsmigranten de mogelijkheid moeten krijgen om tijdelijk (maximaal zes maanden) in deze voorzieningen te kunnen wonen. “Bij deze voorzieningen wordt
ook gekeken naar de mogelijkheden voor andere doelgroepen met
de behoefte aan een kortstondig verblijf, zoals studenten en gescheiden ouders”, aldus ook opge-

nomen in het amendement van AB,
CDA en PACT. Deze zelfde drie partijen dienden ter bekrachtiging van
deze wens een motie in. “Een voorziening voor kortdurend verblijf, in
hoofdzaak bedoeld voor arbeidsmigranten, is gebaat bij een gemengde samenstelling van bewoners. Dit
leidt tot een beter beheersbare situatie.” Buiten de gezamenlijke motie, diende PACT ook nog een eigen
amendement in om deze wens extra
kracht bij te zetten. “Pact is van mening dat logies zonder discriminatie
moet worden aangeboden. Integratie wordt het beste bereikt door hier
in zo vroeg mogelijk stadium aan te
werken.”
Aan deze ‘eis’ kan het college geen
toezegging geven, zo liet wethouder
Gertjan van der Hoeven weten. Het
college kan, zeg maar, bemiddelen
en als aandeelhouder in Green Park
enige druk uitoefenen, maar het is
uiteindelijk aan de betreffende ondernemer om de invulling te bepalen. Om dezelfde reden kan ook niet
voldaan worden aan de wens, bekrachtigd met een amendement van
de VVD, om bij de invulling van de
logies voorkeur te geven aan economisch aan Aalsmeer gebonden
personen.
VVD tegen
Na een ruime twee uur behandelen
werd besloten te stemmen over de
wijzigingen of aanpassingen in de
Structuurvisie. De VVD stemde als
enige tegen en niet alleen vanwege
het niet definitief schrappen van de
locatie Molenvliet voor opvang van
arbeidsmigranten, maar onder andere ook omdat de fractie het niet
eens is met het beleid qua ‘Schiphol parkeren’.
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“De vlam sloeg snel over”

Briljanten huwelijk: Joop
en Truus 65 jaar getrouwd
Aalsmeer - Al 65 jaar zijn ze een
paar, Joop en Truus Koningen-Van
Limpt en deze lange periode is exclusief de verkeringstijd, die zo’n
acht jaar heeft geduurd. De vlam
sloeg wel snel over, weet Truus nog.

Al snel waren ze smoorverliefd.
De ontmoeting was bij Joop thuis.
Truus was bevriend met zijn oudste
zus, Annie. Liefst 64 jaar hebben de
twee met veel plezier in de Cyclamenstraat gewoond. “Wij waren de

eerste bewoners”, vertelt Joop. “We
hadden uitzicht op een boerenland
met koeien.” Een kleine twee jaar nu
wonen ze in het Zorgcentrum en ook
dit bevalt best. Afgelopen maandag
11 juni was het precies 65 jaar gele-

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.

Een terrasje op Menorca, een prima plek om even de Meerbode te gaan lezen. Niet vergeten foto maken!

VAKANTIETIJD: FOTOWEDSTRIJD

Meerbode wil mee op reis
Aalsmeer - Volgende week begint de zomervakantie. Voor schoolgaande jeugd zes weken genieten van ‘doen wat je zelf wilt’ en natuurlijk op reis. Op vakantie in Nederland of naar verre zonnige oorden. Heerlijk. De medewerkers van
de Nieuwe Meerbode waaien ook
één voor één uit. Allemaal in deze
‘rustige periode’ er op uit of gewoon
lekker klussen in huis. Ieder jaar
weer organiseert de krant een fotowedstrijd rond tuinen en/of dieren.
De animo is altijd groot, de mooiste tuinen verschijnen op het computerscherm en ook zoveel leuke en
grappige dierenfoto’s. Dit jaar is een
ander onderwerp bedacht. De Nieuwe Meerbode wil met haar lezers
mee op vakantie. Want, ondanks
even geen beslommeringen wil menig inwoner natuurlijk wel weten of
er wat is gebeurd in Aalsmeer en
dat kan met de papieren krant, maar
ook vanaf het tablet en de computer. En dat laatste wordt natuurlijk
gedaan tijdens de vakantie. Computers zijn overal en menigeen neemt
het tablet mee om nog zaken te regelen, het dagelijkse nieuws te volgen, een spelletje te doen, etc. Lees

jij de Meerbode vanaf een strand in
Portugal, bij een diepblauw zwembad in Spanje of boven op een berg
in Zwitserland?

den dat Joop en Truus in het huwelijksbootje waren getreden en uiteraard werd hier vanuit de gemeente
aandacht aan besteed. Burgemeester Jeroen Nobel kwam op de koffie
met in zijn handen de trouwakte uit
1951 en een mooi boeket bloemen.

ben we er negen en we hebben ook
al twee achterkleinkinderen.” Truus
en Joop zijn inmiddels respectievelijk 91 en 89 jaar en er wordt op
een lager pitje geleefd. Vroeger echter gingen ze elke dag samen fietsen. En geen korte ritten, meestal tochten met altijd een tussenstop
bij de ijsboer. Buiten deze hobby
heeft Joop vele jaren gezongen bij
koor Evondo en hij reed graag auto. Truus maakte zelf kaarten en deze verkochten ze voor 50 cent. Met
de opbrengst kochten ze planten en
brachten deze naar zieke en alleenstaande inwoners. “Daar stonden ze
om bekend”, vertelt (schoon)-dochter Tineke.
Geboren en getogen in Aalsmeer
zijn Joop en Truus niet. Zijn wieg
stond in Nieuwer-Amstel, Truus
zag het levenslicht in Groningen.
Maar ach, wie al meer dan 65 jaar
in Aalsmeer woont, mag zich nu
wel Aalsmeerder noemen, toch?
Het briljanten huwelijk is in huiselijke kring afgelopen zaterdag 9 juli al gevierd. Niet in een restaurant,
maar met een gezellige barbecue
met de hele familie in de tuin van
Johan en Tineke. Een lief stel Joop
en Truus, hopelijk kunnen ze nog
vele jaren samen blijven.
Door Jacqueline Kristelijn

Militair, chauffeur en kolenboer
Zowel Joop als Truus hebben een
werkzaam leven achter de rug.
Truus heeft vele jaren bij de boer
gewerkt, de werkgevers van Joop
zijn niet op één hand te tellen. Hij
heeft in de groenten gewerkt, is militair geweest, zat op de chauffeursstoel bij busmaatschappij Maarse & Kroon, heeft ook een jaartje
op de boerderij gewerkt, ter vervanging van zijn zwager vanwege
militaire dienst, maar zijn grootste
deel van zijn werkleven is hij kolenboer geweest, liefst twintig jaar, en
de laatste zeventien jaar, tot z’n 67ste, heeft hij gewerkt bij een verlichtingsbedrijf.
Samen fietsen en ijs eten
Truus en Joop kregen twee zoons,
Johan en Gradus. “En toen zij
trouwden kregen we er twee dochters bij, Tineke en Netty”, zegt Joop.
“We hadden zeven kleinkinderen,
twee zijn er getrouwd, dus nu heb-

Reischeques van De Arend
Stuur een foto van jezelf of je familie met de krant erbij en maak kans
op een reischeque van 50 euro van
TravelXL reisbureau De Arend in
de Zijdstraat. Er mogen twee reischeques weggeven worden, dus
twee winnaars die alvast een bodem hebben voor de volgende reis.
Wie thuis blijft, mag ook meedoen
aan de fotowedstrijd. Misschien dan
onverwacht toch nog een tuinfoto...
Heel benieuwd of er animo is voor
dit nieuwe idee. Vermeld bij het insturen van de vakantiefoto met de
Meerbode ook kort waar de kiek is
gemaakt, hoe het weer is en waarom anderen ook eens naar deze
plek zouden moeten gaan. Groeten
doen aan het thuisfront mag hierbij ook. Altijd fijn om iets van een
vriend of familielid te horen en nu
dus ook te laten zien middels een
foto in de krant. Doe ook mee! Foto’s kunnen gestuurd worden naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 17 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat
Zondag dienst om 10u. met drs.
Rob Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Geen dienst op 17, 24, 31 juli en 7
augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
18.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met Menno
Hofman. Collecte voor Jeugdwerk. Opvang 0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
Theo Maarsen, Aalsmeer. Organist: Ellen Wessels.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met
ds. van der Wel uit Langbroek.
Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Rob van Rossum. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het
Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds.
B.J. Eikelboom uit Barendrecht
en 18.30u. ds. J. Trommel. Gez.
dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Woordcommunieviering, vg. J. Hoekstra.
Om 14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Diensten Russiche orthodoxe
kerk. Zaterdag 17.30u. Avondge-

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

bed. Zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. P.J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 van september tot
en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag van september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

‘Ouderen in
veilige handen’
Aalsmeer - Op donderdag 15 september organiseert de PCOB een
ledenmiddag. Deze middag start
om 14.30 uur en wordt gehouden in
Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. Truus Meijer gaat een lezing geven over het thema ‘Ouderen in veilige handen’. Bent u nog
geen lid? Voor meer informatie over
lidmaatschap en activiteiten van
de PCOB kan gekeken worden op
de website (www.pcob.nl) of neem
contact op met de voorzitter van
de afdeling Haarlemmermeer een
Aalsmeer, Marrie Terlouw via 0235640281 of marriekroon@hetnet.nl.

Koffieochtend in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 19 juli zijn belangstellenden weer hartelijk welkom in het Lichtbaken
aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen aan. De
koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is
hartelijk welkom. Rond half twaalf
gaat een ieder weer naar huis. Verdere informatie bij Klaas Kersloot
via 0297-323774 of bij Gre Tuinstra
via 0297-331545.

Bindingkampen van start!

Opzetten van netwerk

Aalsmeer - Dit weekend vertrekken de eerste Bindingkampen vanaf
het parkeerterrein bij het zwembad
aan de Dreef. Het eerste kamp voor
de 16 jarigen vertrekt vrijdagmorgen
15 juli in alle vroegte, om precies te
zijn om 05.00 uur, naar Oostenrijk.
Zaterdag 16 juli gaan de 11 jarigen naar Almen, de 13 jarigen naar
Apeldoorn en de 14 jarigen naar
Wigny in België. Een week later
gaan nog drie kampgroepen op pad
naar Almen, Wigny en Texel.

In totaal gaan 250 kinderen en jongeren mee op kamp. Zij worden begeleid door 65 vrijwilligers. De Binding is heel blij met al deze vrijwilligers die met veel enthousiasme een
week van hun vakantie inzetten voor
de Binding.
Het kampthema voor dit jaar is ‘Kijk
eens door een andere bril’. Dit thema zal als een rode draad door alle
Bindingkampen heen lopen.
Kijk voor de vertrek- en aankomsttijden op www.debinding.nl

Gemeente op zoek naar
pleeggezin in Aalsmeer
Aalsmeer - Er is wethouder Gertjan van der Hoeven veel aan gelegen om in Aalsmeer een netwerk
op te zetten waarbij Aalsmeerse
pleeggezinnen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ervaringen kunnen delen. Zijn contact
met Pleegzorg Spirit, Elizabeth Ritsema (pleegouder) de reacties op
het artikel dat een paar weken geleden in de Nieuwe Meerbode stond
heeft hem er van overtuigd dat dit in
Aalsmeer mogelijk moet zijn. Gertjan hoopt ook op nieuwe pleegouders. Er zijn vast Aalsmeerders die
de uitdaging niet schuwen en bereid zijn om een kind op te nemen
dat helaas niet de zorg en liefde van
hun biologische ouders kan krijgen.
De gedachte bij pleegouders dat
zij mogelijk die liefde, veiligheid en
structuur wel kunnen bieden, waardoor het kind weer kind kan zijn, is
hen veel waard. Zij begrijpen dat
een kind niet ‘zomaar’ uit huis wordt
geplaatst en er tijd nodig is om een
kind weer vertrouwen in zichzelf en
omgeving te laten krijgen.
Op het vorige artikel zijn meerdere
positieve reacties gekomen. Ook via
facebook kwam er steun. “Als col-

lega ‘pleegouder’ kan ik volmondig
beamen dat heel veel lieve schatten een plek zoeken. Ik hoop dat er
zich meer nieuwe leuke potentiële
pleegouders aanmelden.” Een ander
bericht was van een alleenstaande nog werkende vrouw die haar
pleegkind een verrijking in haar leven noemt. “Ik heb alles zo kunnen
regelen dat ik gewoon kan blijven
werken, maar wij doen zoveel leuke
dingen samen. Bij ons is er echt een
win/win situatie ontstaan.”
Wethouder Gertjan van der Hoeven
vraagt uw steun voor Maura. Zij is
veertien jaar, houdt van dansen en
zingen, fietsen en strandwandelingen maken. Zij leest veel en gaat
met plezier naar school. Voor Maura wordt in Aalsmeer een pleeggezin gezocht dat graag dingen met
haar gaat ondernemen en haar ook
de ruimte biedt om zich terug te
kunnen trekken. Wie denkt iets voor
Maura te kunnen betekenen wordt
verzocht contact te zoeken met Spirit Pleegzorg via 020-5400440 of via
mail pleegzorg@spirit.nl
Wegens privacy is de naam Maura
niet haar echte naam.
Janna van Zon

Zomerse geluiden bij lokale omroep

Geen zomerstop ‘Aalsmeer
by Night’ op de radio
Aalsmeer - Het programma van
Meindert van der Zwaard, ‘Aalsmeer
by Night’, is elke donderdagavond
van 22.00 tot 24.00 uur op Radio
Aalsmeer te beluisteren en kent
geen zomerstop, zomerreces of zomervakantie. Vanaf vanavond, donderdagavond 14 juli, is er de hele zomer door, elke week een verse uitzending te beluisteren, live gepresenteerd door Meindert. Behalve ouderwets veel goede muziek van toen
en nu, zijn er iedere week een aantal
vaste onderdelen: rond 22.20 uur ‘De
Reclameplaat’. Daarna om 22.30 uur
de tien populairste Nederlandse producties uit de Nederlandse hitparade op een rij. Vervolgens viert Meindert rond 22.50 uur muzikaal gezien
‘Oud & Nieuw’. Hij besteedt aandacht
aan een groep of artiest die vroeger
in de hitparade stond en nu weer een
nieuwe plaat in de hitparade heeft.
Rond 23.30 uur is het tijd voor de
‘Tandenpoets Dansplaat’. Een dancetrack die je het komende weekend of
tijdens de zomervakantie veelvuldig
zal horen op de dansvloer van club
of discotheek. De avond wordt afgesloten met een half uurtje ‘Aalsmeer
Easy’ waarbij de muziek een versnelling lager gaat. Suggesties en verzoeknummers voor in de uitzending
zijn altijd van harte welkom. Bel gerust tijdens de uitzending: 0297325858, of volg ‘Aalsmeer by Night’
op Facebook.
‘Zomer Muziekcafé’
Vrijdagavond om 21.00 uur is het
weer tijd voor heel veel zomermuziek. Ron duikt in het Top 40 Hitarchief en vertelt aanvullende feitjes
over de bekendste en minder bekende zomerhits. En af en toe, draait hij
gewoon eentje van vinyl. Verder de
favoriete zomerhits van (on)bekende Aalsmeerders. Deze vrijdag de
zomerhit van Cor Millenaar, Gonnie
de Koter en Kick Spaargaren. En ze
kondigen de hit zelf aan en vertellen waarom dit hun ultieme zomerhit is. Verder elke week een kort interview met een Nederlandse artiest
die onlangs een lekker zomernummer heeft uitgebracht. Luister mee
op vrijdag tot 23.00 uur. Reageren is
altijd leuk, dit kan via Twitter: @Vrij_
avondcafé of via de Facebookpagina
van Vrijdagavondcafé.
Favoriete muziek politici
Zaterdag gaat presentator Sem van
Hest op de zomerse tour met de muziek, zowel in zijn reguliere programma ‘Sem op Zaterdag’ om 11.00 en in
‘Aalsmeer Politiek’ om 12.00 uur. Het
is namelijk zomerreces voor de lokale politici. Samen met hen zal Sem
over hun muzikale voorkeuren praten in plaats van de politiek. Eppo
Buskermolen van het CDA en tevens

bestuurslid van RKDES en voetbalverslaggever bij Radio Aalsmeer, zal
de aftrap verrichten. Verder ook nog
de muzikale voorkeuren van Marjanne Vleghaar (VVD), Ronald Fransen
(PACT) en wethouder Gertjan van
der Hoeven.
Zomerreces ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag was de laatste
gast voor het ‘zomerreces’ te gast
in ‘Door de Mangel’. Deze keer ontvingen presentatoren Mylene en Elbert Huijts Jan Hoogenbosch in de
studio. De drie woorden die de Kudelstaarter bij zichzelf vindt passen
zijn: positief, ondernemend en feitelijk. Jan wordt vaak ‘de man van’
Mariëlle Buskermolen genoemd,
maar doet zelf ook ontzettend veel
in het verenigingsleven. Zo is hij bestuurslid van de Supportersvereniging Kudelstaart en zorgt onder andere voor de fundraising voor diverse verenigingen. Ook helpt hij mee
in de totstandkoming van het Kudestaartse café Op de Hoek. Als volgende gast heeft Jan gekozen voor
Peter van de Bergen, prins carnaval
en zeer actief in het Kudelstaartse
verenigingsleven. “Hij doet nog veel
meer, maar dat moet hij zelf maar
vertellen”, aldus Hoogenbosch. Van
de Bergen is pas te gast op maandag 29 augustus, want de komende
zes weken houdt ‘Door de Mangel’
een zomerstop. Helemaal hoeft u
het programma niet te missen, want
u kunt op het vertrouwde tijdstip
zes weken luisteren naar een herhaling. De reeks start op maandag
18 juli met de uitzending met jongerenwerkster Tessa Westerhof. Radio
Aalsmeer is de lokale omroep van
Aalsmeer en omgeving. De omroep
is te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel en via de
website www.radioaalsmeer.nl. Volg
Radio Aalsmeer ook op Twitter en
Facebook.

Kast al opgeruimd voor de zomer?

Mooi geldbedrag voor OSA
dankzij kledinginzameling
Aalsmeer - Onlangs is door Sympany een bedrag van 10.188 euro
gestort op de rekening van de stichting Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer (OSA). Dit bedrag is 25
procent van de opbrengst van de ingezamelde kleding en meer van de
groene Sympany wijkcontainers in
de gemeente. In totaal is 101.880 kilo ingezameld. Dit is een mooi inzamelingsresultaat, maar het kan nog
altijd beter. Kijk in uw kast wat gerecycled kan worden. De kleding mag
ook kapot zijn, want daar kan nieuwe stof van gemaakt worden. Het is
bijna vakantie voor veel inwoners.
Tijd om te genieten van zon, strand,
zee, het heerlijke zomerse weer en
vooral van welverdiende vrije tijd.
Een goed moment om wellicht ook
eens door de kledingkast te gaan.
Kledingstukken en schoenen die te
klein, te groot, uit de mode, kapot
of versleten zijn, dit alles is welkom
in de textielcontainers van Sympany. Textiel dat opnieuw te dragen
is, gaat naar (inter)nationale partners. Textiel dat kapot of versleten
is, wordt onder andere verwerkt tot
bijvoorbeeld isolatie- en geluiddempend materiaal. Ook worden oude jeans gerecycled tot nieuwe denimstof. Door textiel gescheiden in
te leveren draagt het ook nog eens
bij aan een beter milieu. Daarnaast
maken gevers ook nog eens een ander blij met kleding en schoenen die
wellicht al jaren niet meer gedragen
zijn. Waar kunt u uw textiel kwijt?
Kijk op www.sympany.nl voor de
dichtsbijzijde textielcontainer in de
eigen buurt.
Over Sympany
Sympany is één van de grootste
charitatieve textielinzamelaars in
Nederland. In 135 gemeenten wordt
ruim 2.400 textielcontainers jaarlijks ruim 22,5 miljoen kilogram textiel ingezameld. Sympany werkt aan
de zelfredzaamheid van mensen in
Nederland, Afrika en India. In Nederland bieden zij werkgelegenheid aan mensen met een afstand

Cama-kerk in
Oude Veiling
Aalsmeer - De Aalsmeerse Cama
Gemeente verhuist met ingang van
aanstaande zondag 17 juli naar De
Oude Veiling in de Marktstraat. Dit
vanwege renovatiewerkzaamheden
bij het Wellant College de Groenstrook in de J.P. Thijsselaan. De
kerkdiensten van de ACG worden
tot en met 28 augustus in De Oude
Veiling gehouden..

Website provincie vernieuwd
Aalsmeer - Een nieuwe site met
een moderne vormgeving, verbeterde navigatie en veel nieuwe mogelijkheden. De website van de provincie Noord-Holland is volledig
vernieuwd. Niet alleen het uiterlijk
van noord-holland.nl is veranderd.
De belangrijkste redenen waarvoor
inwoners naar de website komen
staan nu direct op de homepage. In
de nieuwe opzet is actuele en veelgevraagde informatie makkelijker
vindbaar en komen bezoekers sneller bij de voor hen belangrijke acties. Ook op mobiele telefoon of tablet is de website voortaan zonder
problemen te raadplegen en te gebruiken. De website maakt meer ge-

bruik van beeld. Foto’s, filmpjes, infographics en interactieve kaarten
maken informatie van de provincie
Noord-Holland toegankelijker. Ook
de zoekmachine is verbeterd. Bezoekers van de website kunnen gemakkelijker de voor hen meest relevante informatie vinden. Verder
biedt www.noord-holland.nl mogelijkheden om met onze inwoners
en andere doelgroepen in gesprek
te gaan (burgerparticipatie door fora en platforms). De website voldoet
aan de webrichtlijnen 2.0, die toezien op een drempelvrije toegankelijkheid voor bijvoorbeeld mensen
met een visuele of auditieve handicap of mensen met dyslexie.

tot de arbeidsmarkt. In Afrika en India steunen zij textielgerelateerde
projecten waarbij duurzaamheid en
zelfredzaamheid centraal staan.
Projecten Ontwikkelingslanden
Het bestuur van OSA is heel blij
met dit extra bedrag voor projecten
in ontwikkelingslanden en bewustwording voor hun werkzaamheden
in de gemeente. Ook de inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart worden hartelijk bedankt voor het brengen van hun kleding, linnengoed,
schoenen, enzovoort, want zonder
hen was het bedrag niet zo hoog
geweest. Meer informatie over OSA
via www.osa-aalsmeer.nl
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Dagelijks films tijdens vakantie

AGENDA

‘Ice Age 5: Collision Course’
nu in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 13
juli, is in bioscoop Aalsmeer de film
‘Ice Age 5: Collision Course’ in première gegaan. Scrat’s epische achtervolging van het ongrijpbare eikeltje zorgt er dit keer voor dat hij in de
ruimte terechtkomt waarbij hij per
ongeluk een kosmische kettingreactie teweegbrengt die de wereld van
Ice Age volledig dreigt te veranderen. Om zichzelf te redden moeten
Sid, Manny, Diego en de rest van de
kudde hun huis verlaten en beginnen aan een reis vol humor en avontuur door nieuwe, exotische landen
waarbij ze een groot aantal nieuwe,
kleurrijke karakters ontmoeten. De
animatiefilm duurt 100 minuten en
wordt in de bios aan de Van Cleeffkade zowel in het Nederlands als
het origineel met ondertiteling vertoond. Vandaag, donderdag 14 juli,
kan plaats genomen worden in het
pluche om 16.30 uur, met onderti-

teling om 21.15 uur. De Nederlandse versie is vrijdag, zaterdag, maandag en dinsdag te zien om 14.45
uur. Vanaf woensdag 20 juli gaat alle dagen het licht uit voor deze leuke film om 12.45 uur. Voor de Engelse versie op vrijdag en zondag om
18.45 uur en zaterdag en maandag
om 21.15 uur. Komende Maandag
begint de zomervakantie en een uitje naar de bios is zeker een aanrader. Bioscoop draait alle dagen leuke kinderfilms, onder andere ‘Finding Dory’, ‘Angry Birds’, ‘Bibi en Tina 2’ en ‘Zootropolis’. Volwassenen
kunnen genieten van ondermeer ‘A
Hologram for the King’, ‘Knielen op
een bed violen’, ‘Elle’ en ‘Spotlight’.
Kijk voor meer informatie op www.
bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 en via bioscoop@studiosaalsmeer.nl en zijn
te koop in de gezellige biosbar waar
ook drankjes verkrijgbaar zijn.

Muziek
Vrijdag 15 juli:
* Beasty Boys in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 17 juli:
* Feestje met Coolcast in The Shack,
Oude Meer vanaf 16u.
Films
Donderdag 14 juli:
* Animatiefilm ‘Ice Age 5: Collision
Course’ in Bioscoop Aalsmeer om
16.30u. en 21.15u. Ook vrijdag, zaterdag, maandag en dinsdag 14.45u.
Vanaf 20 juli dagelijks 12.45u. Ook
‘Finding Dory’ en o.a. ‘Angry Birds’.

Twee zomerse
concerten door
Sursum Corda
Aalsmeer - De zomerconcerten van
Sursum Corda afgelopen weekend
hebben doorgang kunnen vinden.
Vrijdagavond 8 juli was het droog en
gezellig druk bij het Middelpunt, alwaar de leden van de muziekvereniging van september tot juni wekelijks bijeen komen om te repeteren.
Zaterdagmiddag 9 juli was het Molenplein omgetoverd tot concertzaal. De bezoekers werden getrakteerd op een gevarieerd programma met filmmuziek, popnummers
en klassiek werk.

Het was vooralsnog de laatste keer
dat de muzikanten van Sursum Corda hun instrumenten ter hand hebben genomen, ook zij mogen nu vakantie gaan vieren. Zin om ook gezellig met een groep muziek te maken? Nieuwe muzikanten zijn welkom bij Sursum Corda. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar en
een tijdelijk lidmaatschap behoort
tot de mogelijkheid. Kijk voor meer
informatie op www.sursum-cordaaalsmeer.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Exposities
Zaterdag 16 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open met exposities. Ook zondag. Praamplein.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeter in gemeentehuis om 14.30u. Expositie
duurt tot en met 20 juli.
Tot en met 31 juli:
* Amazing Amateurs in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag
t/m zondag 14-17u.
Tot en met 18 september:
* Start stock-expositie in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open zaterdag
en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders

• Nieuwe Meerbode

Genootschap in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Diversen
15 tot en met 17 juli:
* Pop-up buurtvereniging in/voor
Het Dijkhuis, Oude Meer. Vrijdag inbreng 12 tot 19u. Verkoop zaterdag
en zondag van 12 tot 17u.
Zondag 17 juli:
* ‘Daggie Varrah’ naar en door de
grachten van Amsterdam met SPIE.
Verzamelen om 10u. bij Pontweg.
* Watertoren langs Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
18 tot en met 22 juli:
* Kindervakantieweek op terrein Atletiekvereniging, Sportlaan. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 16u.
Dinsdag 19 juli:
* Koffieochtend in Het Lichtbaken,
Rijsenhout vanaf 10u.
Woensdag 20 juli:
* OVAK kaartmiddag in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 21 juli:
* Workshop Stopmotion voor jeugd
8 t/m 12 jr. in bibliotheek Marktstrat
van 10 tot 12u.
* Kaartmiddag voor ouderen in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 14 juli:
*
Netwerkbijeenkomst
Borrel
Aalsmeer in resto Flora Holland,
Legmeerdijk 313 vanaf 17u.
* Bijeenkomst OA over ‘Kansen voor
Aalsmeer op weg naar 2020’ in gemeentehuis v/a 19.30u. Open: 19u.

Livemuziek op vrijdag en zondag

Beastie Boys undercover
en Coolcast in The Shack
Zondag met SPIE naar Amsterdam

Pramen gaan ‘daggie varruh’
Aalsmeer - Aanstaande zondag 17
juli om 10.00 uur vertrekt een bonte stoet pramen en bokken richting
Amsterdam. In 2017 is het niet meer
toegestaan om met een mengsmering motor door de grachten van
Amsterdam te varen. Ondank dat
er verschillende vliegtuigen van alles en nog wat uitstoten boven het
waterrijke gebied is een Penta buitenboordmotor van 4½ pk de bekende druppel. Daarom nog één
keer een bezoek aan onze mooie
hoofdstad. De deelnemers verzamelen om 10.00 uur bij de Pontweg. Na
het wel bekende Aalsmeerse kwartiertje wordt de barre tocht gestart.
Er varen verschillende boten van de
Raad van Twaalf en SPIE, de organisatie van deze ludieke tocht, mee
om het een en ander te begeleiden. De tocht gaat over de Ringvaart, over het altijd lastige Nieuwe Meer met mogelijk veel golfslag.
Een extra boezemschop is daarom
geen overbodige luxe. Ook voldoende drijfmiddelen voor alle opvarende is noodzakelijk. De organisatie wil iedereen weer veilig terug in
Aalsmeer hebben voor de komende pramenrace Aalsmeer. De sluisdoorgang hopen de deelnemers in
één keer te kunnen doen. En hier-

na een tocht door de grachten van
Amsterdam. Er wordt op een mooi
plekje afgemeerd voor een plas, eet
en drink pauze waarna de tocht opnieuw langs en over het Werelderfgoed vaart. De groep probeert om
een uur of zes weer terug te zijn bij
de Pontweg. Amsterdam heeft nogal duidelijke regels: Eén daarvan is
geen muziek aan in de grachten.
“We hebben het ook niet nodig, met
zo’n bonte optocht trekken we al
genoeg aandacht”, aldus SPIE met
tot slot nog een vermanende boodschap: “Natuurlijk houden we het
netjes, niet plassen in de grachten,
geen beschonken bemanningsleden en broodje nuchtere bestuurders. Iedereen vaart mee voor eigen
risico en eigen kosten.” SPIE en de
Raad van Twaalf tot slot: “We gaan
er een top dag van maken!”

Oude Meer - Voor de liefhebbers
van live-muziek heeft The Shack dit
weekend weer voor ieder wat wils
op hun podium staan. Vrijdag 15 juli terug naar de jaren tachtig met
Beastie Boys. Undercoverheld Loek
Hauwert, die in The Shack bekend
is van die voortreffelijke UB 40 undercoversessie, heeft wederom een
te gekke band samengesteld voor
een dampende avond vol Beastieknallers. Met Fight For Your Right,
No Sleep Till Brooklyn, Hey Ladies,
Jimmy James, Sabotage, Sure Shot,
Intergalactic, Make Some Noise en
veel meer!
Beastie Boys begonnen begin jaren
tachtig als hardcore punkband in de
New Yorkse scene, maar gingen geleidelijk aan richting hiphop. In 1986
brachten ze hun eerste album uit:
Licensed to III, een combinatie van
rock en hiphop, werd een groot succes. De undercover versie van Beastie Boys bestaat uit topmuzikanten
als Loek Hauwert, DJ Daan, Frans
Molenaar en Boris Manintveld. Volgende week staan ze op de Zwarte
Cross, maar eerst komen ze ‘warm
draaien’ in The Shack, dus zorg dat
je ze niet gaat missen!
Iedere zomer zijn ze van de partij en zondagmiddag 17 juli is het
weer zover; Coolcast op het gezellige Shack terras. Hans Millenaar,
Piet van Leeuwen, Jack Muller en
Rob Ruijter staan garant voor een
muzikaal zomers feestje! Deze vier
getalenteerde mannen hebben ook

nu weer hun muzikale koppen bij elkaar gestoken, en dat kan maar één
ding betekenen: Party-Time! Allemaal bekende nummers worden op
spectaculaire wijze gebracht zoals
alleen Coolcast dit kan! Mede door
de jarenlange muzikale ervaring en
het enthousiasme van deze geweldige muzikanten, belooft het, zoals iedere jaar weer, een zeer aangenaam en een onvergetelijke zondagmiddag te gaan worden.
Mr. Boogie Woogie
Zondag 24 juli komt Mr. Boogie
Woogie optreden in The Shack. Als
één van de weinige Europese boogie-woogie pianisten weet Mr. Boogie Woogie Rhythm & Blues, New
Orleans muziek en Boogie Woogie
te vermengen tot een verrassend eigentijdse muzikale happening. Zondag 31 juli speelt Mike Vos, de zanger van Rolling Stones tributeband
The Dead Flowers, samen met zijn
muzikale maat Marco Diamantatos
akoestisch nummers van onder andere David Bowie, Neil Young, The
Kinks, Pink Floyd, Tom Petty, Bob
Dylan, Moody Blues en vele anderen.
The Shack is vrijdag geopend om
20.00 uur. Aanvang Beastie Boys
rond 22.00 uur. Entree 8 euro.
Zondag open om 15.00 uur, aanvang Coolcast vanaf 16.00 uur. Entree gratis. Voor alle info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

Verbeteren van verkeersveiligheid

Start uitvoering van drie
verkeersprojecten
Aalsmeer - Maandag 18 juli start
de gemeente met de uitvoering van
drie Kudelstaartse projecten ten behoeve van het verbeteren van de
verkeersveiligheid. Bij de Rietpluim
zal de school-thuis route veiliger en
comfortabeler worden door het asfalteren van het fietspad op de Madame Curiestraat. Ook worden er
ter hoogte van de kruising met de
Zonnedauwlaan
oversteekplaatsen gerealiseerd, waardoor er voor
voetgangers vanuit diverse richtingen een veilige oversteek-mogelijkheid ontstaat. Zo wordt er bijvoorbeeld één oversteek gerealiseerd op
een verkeersdrempel. Ook wordt er
op de betreffende kruising markering aangebracht en worden er verkeersborden geplaatst. Deze werkzaamheden starten op 18 juli en zullen circa 5 weken duren.
Rotonde Bilderdammerweg
Bij de Bilderdammerweg op de locatie van de eindhalte van buslijn 172 wordt een opstelstrook, die
ruimte biedt voor twee bussen, aangelegd. Door het realiseren van een
dergelijke voorziening hoeven bussen geen gebruik meer te maken
van het parkeerterrein Wim kan
Dreef, waar veel kinderen van de
sportclubs fietsen. Ook de roton-

de Bilderdammerweg en de Wim
Kan dreef zal worden aangepast. De
fietspaden worden rondgelegd, zodat er een fietsaansluiting is aan zowel aan de kant van de tennisclub
als aan de kant van de voetbalclub.
Ook hier zal voor de herkenbaarheid het fietspad in rood asfalt worden vergroot. De werkzaamheden
start medio augustus en duren circa 7 weken.
Kruising Bachlaan
Tenslotte zal ook de kruising van de
Kudelstaartseweg en de Bachlaan
worden aangepast. De huidige verhoging zal opnieuw geasfalteerd
worden en worden voorzien van
markering, waardoor de bocht minder glad zal zijn in vergelijking met
de huidige situatie. De fietspaden
worden voorzien van rood asfalt,
waarbij tevens een deel van de dijk
zal worden opgehoogd. Ook komt er
een zebrapad langs het fietspad. De
start van dit project is medio augustus en de duur van de werkzaamheden is circa 7 weken.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met de heer J. Overbeek, toezichthouder van het project, via 06-26070605 en/of de heer
M. Abrahams, projectleider van het
project, via 020-5404288.

Klassiek met KCA in nieuw seizoen

5 Zondagmiddagconcerten
in Oudkatholieke kerk
Aalsmeer - KCA presenteert in het
nieuwe seizoen een bijzonder gevarieerde serie van vijf klassieke concerten op de zondagmiddag om half
vier, zoals vanouds in de intieme
ruimte van de Oudkatholieke Kerk
aan de Oosteinderweg 394. Het
spits wordt op 9 oktober afgebeten door Trio 42, bestaande uit Anneleen Schuitemaker op harp, Merel
Vercammen op viool en Juan Manuel Dominguez op saxofoon. Op 6
november kan genoten worden van
het Animato Kwartet. Dit Strijkkwartet bestaat uit de jonge musici Shin
Sihan, Tim Brackman, Elisa Karen
Tavenier en Pieter de Koe. Na een
mooi optreden in januari 2016 opnieuw een mooi pianorecital met de
begaafde jonge pianist Erwin Weerstra. Op 8 januari gaan voor hem de

spots in de Oudkatholieke kerk aan.
Op 12 februari presenteert KCA ‘De
Vergelding’. Verhaal rond een bijzonder boek. De schrijver Jan Brokken vertelt en voor de muzikale omlijsting zorgen Eleonore Pameijer op
fluit en Marcel Worms op piano. En
voor een mooi afsluiting van het seizoen staan de Haarlem Voices op 12
maart garant.
Dit bekende vocaal ensemble onder
leiding van Sarah Barrett weet van
ieder optreden een succes te maken. Het is mogelijk om een abonnement te nemen op deze serie door
overmaking van 75 euro op bankrekening NL63RABO0300118473 t.n.v.
KCA Aalsmeer, o.v.v. ‘Muziek 20152016’. Daarmee bent u zeker van uw
plaats en bespaart u ook nog eens
10 euro!

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Vintage ‘Fender’
gitaarkabels
v.a. €16,50
KOOPJE:

Klassieke gitaar
‘Valencia’ 4/4 €69,-

03

AANBIEDING:

Kleurige ukelele’s
‘CLX’ v.a. €30,-

TIP:

Ook verhuur van
geluidsapparatuur

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

Tip: Neem verrekijker mee

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - Het was afgelopen zondag 10 juli een prachtige dag om
de watertoren te beklimmen en te
gaan genieten van het uitzicht. “Het
is even een klim, maar dan heb je
ook wel wat”, aldus een bezoeker
enthousiast. Het was helder weer,
dus er kon een blik geworpen worden op Aalsmeer en hele ruime omgeving. Een enkeling had een verrekijker meegenomen om nog dichterbij gebouwen, wijken en parken
en de Westeinder te bekijken. Een
goed idee voor de volgende keer!

Dit kan al heel snel zijn, de watertoren is aanstaande zondag 17 juli namelijk weer open voor publiek. Van
13.00 tot 17.00 uur gaat opnieuw het
slot van de deur en zijn belangstellenden welkom.
De beklimming kost 1 euro voor kinderen en 2 euro voor volwassenen.
Ga ook eens. Eveneens gehoord
zondag: “Ik woon al heel lang in
Aalsmeer, maar de watertoren was
ik nog nooit in geweest. Het was geweldig.”
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, 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 bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
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 bestuurssecretariaat. 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte 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 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. Klik op het kopje
‘Bekendmakingen’ op de homepage van de gemeentelijke
website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u uitleg over hoe
u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar
deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per
thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuiZen? geef het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend
in de basisregistratie personen (brp)
besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

van Wijk
Buczek
Borkiewicz
Kaczyński
van Gent
Chaoui
Kaczyński
Kaczyński
Kaczyński
Kaczyńska
Berkenbosch
Adamovicz
Benmerieme
Llanos

M.G.
K.M.
A.K.
A.J.
D.
N.
P.W.
M.T.
B.

03-06-1990
02-02-1996
28-08-1979
04-09-2012
11-11-1971
23-04-1973
01-10-1998
03-12-1974
02-09-1999

07-07-2016
07-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016

M.
J.A.
I.
A.

30-08-1994
04-01-1966
31-01-1989
16-04-2004

05-07-2016
05-07-2016
05-07-2016
04-07-2016

Z.

21-07-2005 06-07-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.
voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen
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Droog
Czarniecki
van der Ven

E.G.F.
A.P.
K.

10-06-1974 06-07-2016
01-02-1988 07-07-2016
28-11-1989 08-07-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
een klacht of compliment over de gemeente of
over Zorg en ondersteuning?
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn
over de gemeente en over de ondersteuning bij welzijn, zorg,

werk & inkomen, schuldhulpverlening of jeugdhulp. Daarom
willen we ook graag weten wanneer het niet gaat zoals gewenst is. Dan krijgen we namelijk de kans om zaken te verbeteren.
klacht
- Heeft u een klacht over het gedrag van een ambtenaar
of over de wijze waarop u behandeld bent? Dan kunt u
terecht bij de burgerraadsman van de gemeente.
- Bent u niet tevreden over de ondersteuning bij welzijn,
zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening of jeugdhulp?
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen
bij de klachtencoördinator van de gemeente.
- Heeft u een klacht over de leden van het college van
burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris,
de leden van het secretaristeam, de raadsgriffier en de
raadsadviseur dan kunt u terecht bij de klachtenadviescommissie van Aalsmeer.
U kunt een klacht op verschillende manieren aan ons laten
weten:
- Via www.aalsmeer.nl/klacht, kunt u een digitaal klachtenformulier invullen en verzenden.
- Per e-mail: klacht@aalsmeer.nl of brief aan de gemeente
t.a.v. burgerraadsman of klachtencoördinator, postbus
253, 1430 AG Aalsmeer. Vermeld uw naam, telefoon en emailadres, een omschrijving van de gebeurtenis waarover
u klaagt en gegevens van de persoon, het gemeenteonderdeel, of zorgaanbieder waarover de klacht gaat.
- Telefonisch via (0297) 387575 of met het verkorte nummer 140297.
- U kunt ook op afspraak terecht in het gemeentehuis van
Aalsmeer. Een afspraak maakt u telefonisch
(0297) 38 75 75 of met verkorte nummer 140297.
De burgerraadsman, de klachtencoördinator of de secretaris van de klachtenadviescommissie van de gemeente neemt
binnen één week contact met u op om u te informeren hoe
uw klacht wordt afgehandeld. Ook een mantelzorger of een
hulpverlener kan namens u een klacht indienen. Niet eens
met de klachtafhandeling? Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dan kunt u een oordeel
vragen aan de Nationale ombudsman. Meer informatie kunt u
vinden op www.nationaleombudsman.nl.
compliment
Het kan ook zo zijn dat u de gemeente juist wilt laten weten
tevreden te zijn over de ondersteuning bij zorg of over de
bejegening door een ambtenaar. Dan kunt u uw compliment
mailen naar compliment@aalsmeer.nl
vaststelling bestemmingsplan ‘Woonarken
-uiterWeg 180’ en bestemmingsplan ‘1e
herZiening bestemmingsplan Woonarken’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
30 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Woonarken – Uiterweg
180’ en tevens het daarmee samenhangende bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’ ongewijzigd heeft vastgesteld. De bestemmingsplannen hebben van
15 oktober t/m 26 november 2015 voor een ieder als ontwerp ter inzage gelegen.
plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ bestaat uit een perceel achter de lintbebouwing
van Uiterweg 180. Het bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’ ziet op een wijziging op de planverbeelding van het plangebied van het bestemmingsplan
Woonarken ter plaatse van de Uiterweg 180.
doelstelling bestemmingsplan ‘Woonarken-uiterweg 180’
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ beoogt
twee ligplaatsen voor permanente bewoning uit het bij de
op dit adres gevestigde jachthaven behorende water te verplaatsen naar het achtergelegen perceel. In de huidige situatie bevinden de woonarken zich in een vrij smalle sloot voor
op het perceel.
doelstelling bestemmingsplan
‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’
Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor permanente bewoning toe kan nemen, dienen de oorspronkelijke
ligplaatsen van de planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd. Hierin
wordt met de eerste herziening van het bestemmingsplan
“Woonarken” voorzien.
procedure
De vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken-Uiterweg
180’ (planidentificatiecode: NL. IMRO.0358.09V-VG01) en
‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken (planidentificatiecode NL. IMRO.0358.11B-VG01) met bijbehorende stukken
liggen van 15 juli t/m 25 augustus 2016 voor een ieder op
de volgende wijze ter inzage:
- de papieren versies van de bestemmingsplannen zijn in
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen
in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te
Aalsmeer (openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag tussen 8:30 en 14.00 en woensdag van 08.30
tot 20.00 uur);
- de papieren versies van de bestemmingsplannen zijn tevens in te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen
in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te
Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.3016.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);
- De plannen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu:
wonen en leven/ bestemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplannen).
beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de
vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag beroep worden ingesteld door:
1. degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar hebben gemaakt
2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is

griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te
tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is
het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep
digitaal in te dienen.
inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 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.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
rectificatie, aanvraag ontvangen
- Zijdstraat 67. 1431 EB (het verbouwen van een bedrijfsruimte op de eerste en tweede verdieping tot een woning aan de achterzijde van het pand) (Z-2016/027913).
Toelichting: in de bekendmakingen van 26 mei jl. is een
onvolledige omschrijving van de werkzaamheden vermeld
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 sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/036178) (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van
hogere lichtmasten en het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen)
- Legmeerdijk tussen hmp 19.3 en 19.7 aan de rechterkant
van de weg (Z-2016/036172) (het kappen en/of toppen
van wilgen)
- Uiterweg 123, 1431 AD (Z-2016/036167) (het oprichten
van een woonhuis)
- Aalsmeerderweg bij 376, 1432 EE (Z-2016/036588) (het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten
van twee-onder-een-kapwoning)
- Oosteinderweg 247 C, 1432 AT (Z-2016/036664) (het
wijzigen van constructie t.b.v. het aanbrengen van ondersteuning onder dakbalken)
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/036592) (aanvraag
gelijkwaardigheid Wet Milieubeheer i.c. activiteitenbesluit t.b.v. het opslaan van stoffen in opslagtanks)
- Kudelstaartseweg 214, 1433 GR (Z-2016/037611) (het
oprichten van een uitbouw aan de achterzijde en het verplaatsen van de achtergevel)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Lijnbaan nabij nr. 3, 1431 CH (Z-2016/036409) (het verwijderen van asbesthoudende beschoeiing)
- Baccarastraat 3, 1432 RN (Z-2016/037542) (het melden
van brandveilig gebruik t.b.v. buitenschoolse opvang De
Dolfijn)
- Mendelstraat 108, 1431 KP (Z-2016/037580) (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Burgemeester Kasteleinweg in verlengde van Spoorlaan/
Venkelhof, (Z-2016/027361) (het aanleggen van een inen uitrit t.b.v. bouwverkeer voor 1 jaar vanaf 1-6-2016).
Besluit genomen: 04-07-2016
- Distelvlinderstraat 14, 1432 MN (Z-2016/019409) (het
vervangen van de huidige houten berging door een gemetselde berging) Besluit genomen: 05-07-2016
vervolg op volgende blz.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
- Bakboordstraat 19, 1433 SR (Z-2016/028650) (het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel). Besluit genomen: 06-07-2016
- Westeinderplassen op het perceel kadastraal bekend H
3628 (Z-2016/015290) (het plaatsen van een traditionele kwekersschuilhut t.b.v. tuinbouwbedrijf). Besluit
genomen: 07-07-2016
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Copierstraat 21, 1433 NT (Z-2016/028658) (het oprichten van een dakopbouw op de achtergevel en plaatsen
dakkapel aan de voorzijde op de 2e verdieping)
- Zijdstraat 67, 1431 EB (Z-2016/027913) (het verbouwen
van een bedrijfsruimte op de eerste en tweede verdieping
tot een woning aan de achterzijde van het pand)
- Seringenstraat 34A, 1431 BJ (Z-2016/028135) (het wijzigen van kantoor- naar woonfunctie, het wijzigen van de
kozijnen en het plaatsen van binnenwanden)
Aanvragen ligplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een ligplaatsvergunning 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 sturen
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.
- Uiterweg 154 ws 10, 1431 AD (Z-2016/035370) (het verplaatsen van de woonark voor niet-permanente bewoning
van Uiterweg 116 ws 2 naar Uiterweg 154 ws 10)
Ingetrokken meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is ingetrokken:
- Begoniastraat 55, 1431 TB (Z-2016/032145) (het plaatsen van een container) . Procedure afgebroken. Toelichting melding ingetrokken door de melder
COMMIssIe RuIMtelIjke kwAlIteIt
(VOORheen welstAndsCOMMIssIe)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
eVeneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

COlleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
explOItAtIeVeRgunnIng (AAnVRAgen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2016/036431), Café Sportzicht,
ontvangen 30 juni 2016
- Oosteinderweg 208, 1432BA (Z-2016/036956), Xin Yi Family, ontvangen 30 juni 2016
teRRAsVeRgunnIng (AAnVRAgen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2016/036431), Café Sportzicht,
ontvangen 30 juni 2016
dRAnk- en hOReCAVeRgunnIng (VeRleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2016/035825), Tapont-

heffing ten behoeve van Westeinderwaterweek van
30 juni t/m 3 juli 2016, verzonden 30 juni 2016
teR InzAge
t/m 22-07-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase
1’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
(met bijbehorende stukken)
t/m 22-07-16 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere
grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure)
t/m 04-08-16 De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bijbehorende stukken) m.b.t. Uiterweg 380 (het
verbouwen en vergroten van een woning)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bijbehorende stukken) m.b.t.- Haya van Somerenstraat 35A (brandveilig gebruik t.b.v. BSO
Kudelstein)
t/m 18-08-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herziening N201- zone - Schipholparkeren met de
bijbehorende stukken.
t/m 25-08-16 De vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken - Uiterweg 180’ en ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken met bijbehorende
stukken.

VOOR MeeR InfORMAtIe: www.AAlsMeeR.nl
Voorkom inbraak, neem maatregelen

Menselijk ondernemen zonder gedoe

Aalsmeer - De zomervakantie komt
eraan. Ook voor inbrekers is het
hoogseizoen. Die zijn juist deze periode actief, als veel mensen met vakantie zijn. Medewerkers van de gemeente op straat en de politie letten
deze weken goed op en doen extra
surveillances. Bewoners kunnen zelf
ook veel doen om inbraak te voorkomen. Met een aantal eenvoudige
maatregelen kan een huis beter beveiligen.

Aalsmeer - De regio Amstelland en
de Meerlanden is sinds vrijdag 8 juli een nieuwe organisatie rijker: AM
match. De gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn eigenaar. AM match is opgericht om
een succes te maken van de nieuwe participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Met de
nieuwe regelgeving wordt meer inzet van het bedrijfsleven verwacht.
AM match gaat als ‘bedrijf onder de
bedrijven’ ondernemers ondersteunen bij de integratie van ‘niet-standaard-werknemers’ in hun bedrijf.
Het gaat om mensen uit de bijstand
en de Wajong en mensen die voorheen bij een sociale werkplaats terecht zouden komen.
AM match is een nieuwe organisatie die voortborduurt op het succes van de voormalige AM Groep.
De ervaring en expertise om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden, is behouden,
evenals het zakelijke netwerk van
AM Groep. Nieuw is dat de mensen ook echt op de loonlijst van reguliere bedrijven zullen komen. AM
match richt zich vooral op het matchen van mensen en bedrijven. Als
een organisatie en een persoon bij
elkaar zijn gebracht, begeleidt AM
match beide partijen om ervoor te
zorgen dat het werkt. Het bestuur
van de nieuwe organisatie wordt
gevormd door de wethouders sociale zaken van de vijf gemeenten. De
dagelijkse leiding is in handen van
Anton van den Hoed. De nieuwe organisatie opereert vanuit twee locaties, in Amstelveen en Hoofddorp.

Let op: Inbrekers gaan
niet met vakantie!

Tips
Tips om inbraken te voorkomen tijdens de vakantie: Sluit ramen en
deuren goed af als u uw woning verlaat, al is het maar even. Vergeet ook
de ramen en deuren op de eerste
etage niet. Berg sleutels van raamen deursloten goed op en niet vlak
in de buurt van beweegbare ramen
en deuren. Berg klimmateriaal, zoals
ladders en tuinmeubilair altijd op of
maak ze deugdelijk vast. Laat regelmatig de post uit uw brievenbus halen tijdens uw afwezigheid. Laat uw
tuin en planten tijdens uw langdurige afwezigheid verzorgen. Een onverzorgde tuin, hoog gras enz. geven aan dat de bewoners langdurig
afwezig zijn. Zorg dat uw huis een
bewoonde indruk maakt. Laat uw
huis eruit zien, alsof u nog aanwezig
bent, bijvoorbeeld met behulp van
schakelklokken waarmee de lichten
op (onregelmatig) tijden aan- en uitgaan. Of laat de buitenverlichting ’s
nachts branden. Merk en registreer
waardevolle goederen. Voorzie deze
goederen van een uniek merkteken:
postcode en huisnummer. Laat geen
touwtje uit de brievenbus hangen
en leg geen sleutel op een voor de
hand liggende plaats, bijvoorbeeld
onder een bloempot. Laat geen bericht op de deur achter waarop vermeld staat dat u weg bent of dat de
sleutel bij de buren ligt. Wees voorzichtig met sociale media. Inbrekers
kijken niet alleen door het raam of
bewoners thuis zijn. Nieuwe media
zijn een belangrijke informatiebron
om te checken of u met vakantie

bent. Meld dus niet Twitter of Facebook dat u met vakantie gaat. Daarnaast is het beter om geen bericht in
te spreken van een vakantieperiode
op uw voicemail.
Licht buren in
Uw buren willen misschien wel een
oogje in het zeil houden en ervoor
zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Dit door de post
weg te halen, de auto af en toe eens
op de oprit te zetten, ‘s avonds de
gordijnen te sluiten en ’s ochtends
weer te openen. Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been. Via http://www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne kunt u een
burenkaart downloaden. Noteer
daarop uw vakantiegegevens zodat uw buren weten waar ze u kunnen bereiken in geval van nood. Het
dient ook als geheugensteuntje voor
wat jullie met elkaar hebben afgesproken over hoe zij uw woning een
bewoonde indruk kunnen geven tijdens uw vakantie.
Vakantieservice Politie
Als u in Aalsmeer woont, kunt u gebruik maken van de vakantieservice, zodat de politie op de hoogte
is van uw afwezigheid/vakantie. U
kunt de politie per e-mail laten weten dat uw woning een paar dagen
of weken niet bewoond is. De service loopt het gehele jaar door en is
niet alleen bedoeld voor de zomervakantie! Tijdens uw vakantie houdt
de politie een extra oogje in het zeil.
Als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld
wanneer een raam of deur openstaat, nemen zij contact op met het
door u opgegeven waarschuwingsadres, zodat zij maatregelen kunnen
nemen. Vermeld in de e-mail adresgegevens, de afwezigheidsperiode
en het waarschuwingsadres/sleutelhouder (naam, adres én telefoonnummer).Stuur de e-mail naar: secretariaat.aalsmeer-uithoorn@politie.nl. Ziet u zaken die u niet vertrouwt? Meld het bij de politie via
0900-8844.

Toekomstvisie, nog geen vast plan

Goede opkomst meedenkavond Oosteindedriehoek
Aalsmeer - Een goede opkomst
bij de bijeenkomst van de gemeente om met bewoners en eigenaren
te praten over de toekomstvisie van
de Oosteindedriehoek en het Schinkeldijkje afgelopen maandag 11 juli. Het betreft het gebied vanaf de
punt van het Schinkeldijkje richting
Aalsmeer tussen de Legmeerdijk en
de Aalsmeerderweg. Achter de bebouwing aan deze lintwegen zijn diverse gronden beschikbaar om te
bebouwen en/of te herontwikkelen.
Het doel was om met elkaar eens de
mogelijkheden te bekijken om verdere verrommeling van dit gebied
tegen te gaan, wat de perspectie-

AM match antwoord op
nieuwe participatiewet

ven zijn voor ondernemers en of een
prettige woonomgeving voor bewoners gecreëerd kan worden. Na
een korte presentatie door wethouder Jop Kluis en medewerkers van
APPM Management Consultants
werden de aanwezigen uitgewaaierd om bij tekeningen van verschillende locaties te gaan kijken. De afgelopen maanden zijn al diverse bijeenkomst belegd met eigenaren en
betrokkenen en nu kregen de inwoners de kans om meer informatie te krijgen en ideeën te spuien.
Er is nog geen vast plan, wel zijn er
uiteraard uitgangspunten vastgesteld. Zo’n tachtig procent van het

Vrijdag komt groep weer thuis

Vakantieweek ouderen
naar Rijs in Friesland
Aalsmeer - De ouderen van de
Doopsgezinde Gemeente zijn vrijdag 8 juli vertrokken naar Rijs in
Friesland. Daar verblijven ze een
week in het gastvrije Hotel Gaasterland. Alle deelnemers genieten met
volle teugen van al het moois in de
omgeving, maar ook zeker van elkaars aanwezigheid. Er is voldoende tijd om met elkaar bij te praten of
een goed gesprek te voeren, maar
ook om heel veel plezier te maken. Er is een bezoek gebracht aan
Ald Faers Erf route waar uitleg was
over de betekenis van de Uleboarden welke op de Friese boerderijen
pronken. Daar genoot men ook van
koffie met een lekkere drabbelkoek,
het geheime recept werd helaas niet
prijs gegeven. Het vlechtmuseum in
Noordwolde was ook het bezoek
zeker waard. Een prachtig museum wat heel goed laat zien hoe er in
vroegere tijden rieten manden en tal
van andere gebruiksvoorwerpen gemaakt werden. Op zondag was ou-

derenpastor Ellen van Houten gekomen. Met elkaar was er een dienst
over het kampthema ‘Kijk eens door
een andere bril’. Er werden mooie
liederen gezongen en Ellen vertelde het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan. Door de week heen delen de deelnemers verhalen en gedichten over ditzelfde kampthema wat als een rode draad door de
week heen loopt. Er wordt ook fanatiek meegedaan met een potje bowlen, de pubquiz en de gymnastiek
op een stoel. Alles is even leuk. Verder wordt er in groepjes nog van alles ondernomen. Fietsen, wandelen
met of zonder rollator, groot of klein
rondje, een spelletje op het terras of
gewoon wat handwerken of puzzelen.
De week is nog niet voorbij en er
wordt nog volop genoten van alles en iedereen. Aanstaande vrijdag
15 juli komt de groep rond 15.00
uur weer terug op het plein bij het
zwembad aan de Dreef.

gebied valt niet onder de LIB-zone
van Schiphol, wat betekent dat hier
woningen gebouwd mogen worden. Een van de partners van de gemeente is woningbouwvereniging
Eigen Haard, die graag invulling wil
geven aan haar eigendom achter de
Aalsmeerderweg. Qua woningtype denkt de gemeente aan een mix
van lage woningen voor met name
starters en jonge gezinnen en drie
of twee gestapelde woongebouwen

op de hoeken van de ‘driehoek‘. Niet
gedacht wordt aan heel ‘stedige’
bebouwing, zoals het naastgelegen
Oosteinde. De wens is om voldoende ruimte voor blauw en groen te
houden. In het gebied zullen wonen
en werken elkaar gaan ontmoeten,
want eigenaren van bedrijven staan
vrij om te blijven of mee te werken
aan transformatie. De typerende
lintbebouwing langs de Aalsmeerderweg en de Legmeerdijk wil de

nemers de mogelijkheden zien van
mensen die nu nog niet meedoen,
maar wel potentie hebben. Een
campagne waarin andere ondernemers met ervaring met ‘menselijk
ondernemen’, zoals AM match het
noemt, een hoofdrol spelen zal eind
augustus van start gaan. Doel van
de campagne is om nog meer werkgevers in de regio te laten zien welke mogelijkheden er zijn met personen die onder de doelgroep van de
Participatiewet vallen. Als afsluiting
van deze campagne worden ondernemers uitgenodigd voor de officiele opening op 30 september aanstaande op de vestiging in Hoofddorp.

Menselijk ondernemen
De rijksoverheid vraagt in het sociaal akkoord een belangrijke bijdrage van bedrijven met meer dan 25
medewerkers. AM match staat deze
bedrijven in de regio bij om hier invulling aan te geven en laat onder-

Overtuigd dat het kan
De ambitie van AM match is hoog.
Het komende anderhalf jaar wil de
organisatie enkele honderden mensen met een uitkering begeleiden
naar een zelfstandige baan bij een
gewoon bedrijf. Van den Hoed: “We
zijn ervan overtuigd dat dit kan. Omdat ondernemers, die mensen een
kans bieden, zelf ook profiteren.
Ze zorgen dat mensen weer meedoen en kunnen hierdoor rekenen
op zeer loyale medewerkers. Bovendien kost het ze niets extra’s. Onze
jobcoaches geven in de beginperiode extra begeleiding als dat nodig
is. Mochten mensen minder productief zijn dan het bedrijf vraagt,
dan wordt dit met loonkostensubsidie vanuit de gemeenten door AM
match tijdelijk aangevuld. De ondernemers met wie wij contact hebben,
zijn uiterst gemotiveerd. Het geeft
een goed gevoel om mensen weer
aan het werk te helpen.”
Bedrijven die meer willen weten
over de participatiewet of de mogelijkheden om mensen vanuit de participatiewet in te zetten, kunnen via
Ralph Nijhuis of Tim Colijn een afspraak maken met een van de adviseurs via 023–5661566.

gemeente behouden. Hier dienen
alle ‘invullers’ rekening mee te houden en hier is reeds qua aanleg van
wegen en fietspaden op ingehaakt.
Op de Aalsmeerderweg zijn drie
ontsluitingen voor de ‘driehoek’ getekend, maar dit kan nog veranderen. Een heel open avond was het.

Een avondje meningen peilen, mogelijkheden bekijken om uiteindelijk
te komen tot een structuurvisie. De
eerste stap is gezet voor dit voor velen ‘onbekende’ gebied achter bebouwingen dat meer ruimte heeft
dan menigeen denkt. Wordt vervolgd, dat is zeker!
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Stichting Veteraan Autobussen Aalsmeer - De Kwakel

Kennis maken met vervoer
in vroegere dagen
Aalsmeer - Een bus met wagenparknummer 1605, een Leyland met
een Verheulcarrosserie, is in april
gepresenteerd door de Stichting
Veteraan Autobussen. Een gangbaar type in die tijd (1971) dat het
grootste particuliere busbedrijf in
Europa, Maarse en Kroon, onder
druk van economische omstandigheden en algemene schaalvergroting over ging naar Centraal Nederland. Inwoners hebben inmiddels met de bus kunnen kennismaken op Koningsdag en daarmee inherent met de S.V.A.: Stichting Veteraan Autobussen. Nederland is altijd al een land geweest van handel en verkeer. Resultaat daarvan
is een indrukwekkende verzameling mobiel erfgoed. De grootste
collectie varend erfgoed ter wereld,
de hoogste concentratie rijdend erfgoed, nu weer aangevuld met deze
1605; de grootste dichtheid als het
om railmusea gaat en een collectie
vliegend erfgoed van de luchtvaart-

pioniers Fokker en Plesman die wereldwijd tot de verbeelding spreekt.
Dit mobiele erfgoed heeft zich de
afgelopen jaren ontwikkeld tot een
volwaardige erfgoedsector die een
nationaal belang vertegenwoordigt
met een breed draagvlak in de samenleving.
Rond het moment dat Maarse en
Kroon samengevoegd werd met de
NBM, de N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij en in 1971
omgedoopt werd in Centraal Nederland, besloot de heer Maarse met
enkele anderen tot oprichting van
de Stichting Veteraan Autobussen,
omdat toen al duidelijk werd dat deze schaalvergroting zou leiden tot
grote vloten gelijkvormige bussen
en dat het oude, vaak voor speciale trajecten gemaakt materiaal, stilaan zou verdwijnen. Dit ging deze oprichter met hart voor de techniek en oog voor specialismen te
ver. Bij de totstandkoming van Centraal Nederland werd door aankoop

van nieuwe bussen tot dan gebruikt
buspotentieel overcompleet. De firma Vianen in Leimuiden heeft er velen gesloopt, maar de heer Maarse
besloot met enkele medestanders
in den lande in ieder geval enkele
beeldbepalende exemplaren te sparen en de SVA zag het leven. Omdat
vooral de kleur van de bussen opviel in het toen geldend straatbeeld
en de mooie blauw-crême kleur vrij
abrupt werd vervangen door het zogenaamde streekgeel was het verdwijnen van de Maarse en Kroonbussen ook voor veel Aalsmeerders
een gemis. Er werden vanaf destijds
bepaalde exemplaren afgeschreven
lijn-en tourbussen opgeslagen, bijgehouden en gerestaureerd, opdat
de kinderen en kleinkinderen van
de voormalige gebruikers ook in de
toekomst kennis konden gaan maken met het vervoer in vroegere dagen, want er werd uiteindelijk ook
met het opgeslagen materieel gereden. Dit ging natuurlijk niet zonder

“Oude auto’s zijn auto’s met een ziel”

Classic Star Tour: Dick Jansen
is er met zijn Mercedes bij!
Aalsmeer - “Allicht ben ik er bij”,
Dick Jansen is één van de deelnemers van de Classic Star Tour die
wordt verreden op zondag 21 augustus met een defilé na afloop op het
voorterrein van de Studio’s Aalsmeer.
Gestart wordt bij de Beach, dan volgt
een prachtige tocht van 100 kilometer en reken maar dat er met de Mercedes 280 SL van 1983 tijdens de
route gepronkt wordt. Ieder onderdeel van de auto - van carrosserie tot
motor - is tot in de puntjes verzorgd.
De belangstelling voor klassieke auto’s is gestimuleerd door vriend Han
Schreuder uit de F.A.Wentstraat waar
hij zijn garage heeft. “Wij zijn al jaren
bevriend en hij had al eerder een oude Mercedes gekocht. Ik vond hem
prachtig en had ook wel belangstelling. Maar dit soort auto’s ligt niet
voor het oprapen. Ik heb 2 jaar moeten wachten voor het zo ver was en ik
de trotse bezitter werd van een Mercedes 280 SL uit 1983. Dat kwam zo:
Mijn vriend en buurman Wout Philippo moest ergens in de buurt van
Schagen naar een keukenhandelaar
en daar stond in de garage deze klassieke Mercedes. Wout werd nieuwsgierig en vroeg wat de man er zoal
mee deed. Het antwoord was: ‘Niets,
ach ik ga hem op een keer wel verkopen’. Wout liet weten dat hij eventueel wel geïnteresseerd was, en ik
zei er vlot achter aan: ‘en als hij hem
niet wil, dan wil ik hem wel kopen’.
Nu is de auto al zo’n veertien jaar in
mijn bezit.”
Poetsfeest
En toen begon het poetsfeest. “Auto’s moeten er bij mij altijd absoluut

netjes uitzien. Er mag geen smetje opzitten. Ik vind poetsen prachtig
werk, je kunt altijd precies zien waar
je bent gebleven.” En als er dan geen
enkele ongerechtigheid meer te bespeuren valt dan gaat de vierwieler
onder zeil. Wachtend op een volgend
evenement. Vroeger toen Dick Jansen de bakkerij nog had en hij het
brood per auto wegbracht zag de
auto er ook altijd uit om door een
ringetje te halen. “Tenslotte ligt daar
allemaal etenswaar in, het moet bij
mij wel allemaal spic en span zijn.”
Ooit begon vader Gerard Jansen een
bakkerij op de hoek van de Zijdstraat
met de Uiterweg. Later verhuisde de
bakkerij naar Amstelveen. “Verleden jaar ben ik gestopt en nu heb
ik heerlijk veel vrije tijd.” Daar profiteerde onder andere F.C. Aalsmeer
met volle teugen van. Mede door zijn
ondersteuning heeft de voetbalclub
een prachtige accommodatie gekregen.
Liever geen regen
Natuurlijk werd de 280 SL aangeschaft om er lekker mee te kunnen
toeren. “Ach een regenbuitje? Liever
niet!” Hij begrijpt wel dat er bezitters
zijn die de regen mijden. “Sommige
exemplaren hebben een zeer hoge
waarde.” Er zijn maar weinig provincies waar Dick samen met zijn vrouw
niet heeft gereden. “Gezellig hoor,
bijvoorbeeld met een groep vrienden naar Limburg en dan daar in
de buurt een hotelletje nemen, dan
is het echt ‘ons kent ons’. Ook maken wij wel met z’n tweetjes een ritje
door het Groene Hart of door NoordHolland. Alleen met mooi weer, lek-

ker dakje open, laat de vitamientjes
maar binnen komen.” Drie jaar na de
aankoop van de 280 SL kwam Han
Schreuder zijn vriend Dick halen om
naar een Mercedes 500 SL bouwjaar
1989 te gaan kijken. “En ja, kijken is
kopen, dus zo had ik twee klassieke auto’s.”
Classic Star Tour
“Mijn vrouw vond dat het nu wel
welletjes was. Zij gaat altijd mee met
de toertochten, maar is geen autogek.” De tourtocht van ‘Aalsmeer
Roest Niet’ wordt door Dick Jansen nooit overgeslagen. Afgelopen
12 juni was ook weer een groot succes. Meer dan 140 klassieke auto’s
en 60 motoren deden mee. “Ik zou
wel iedere week op pad kunnen, zoveel rally’s zijn er voor klassieke auto’s, maar ik zoek het wel een beetje
uit. De Classic Star Tour is voor ons
een thuiswedstrijd.”
“Hoe ouder, hoe mooier”
Vorig jaar heeft Dick de 500 SL ingeruild voor een 320 SL bouwjaar 1995.
“Een donkerblauwe en dat is uitzonderlijk voor een Mercedes, meestal zijn deze grijs gespoten.” Tot slot
verzucht de autoliefhebber in hart en
nieren: “Ik hoop dat het nooit zover
komt dat wij - zoals nu in Rotterdam,
Den Haag, Utrecht en Amsterdam
van kracht is - Aalsmeer niet meer in
mogen omdat de auto’s te vervuilend
zijn. Ondanks de jaarlijkse goedkeuring. Hoe ouder hoe mooier. Je doet
deze auto’s niet zomaar weg, het zijn
echte auto’s, geen vervoermiddelen.
Het zijn auto’s met een ziel!”
Janna van Zon

slag of stoot, want het regulier busvervoer had het niet gemakkelijk en
een concurrent kon men wel missen
en dus werd het de SVA enkel toegestaan om rouw- en trouwritten te
rijden, bij evenementen beschikbaar
te zijn en vooral bij monument gerichte festiviteiten acte de présence te geven. En dat alles om het publiek, want van reizigers kun je dan
nu niet meer spreken, in de gelegenheid te stellen van het werk van
de SVA kennis te nemen en de sfeer
van weleer te proeven en aan den
lijve te ervaren. Het onderhoudsbudget is een voortdurende zorg,
want de donateurs en sponsoren
en de opbrengst der ritten kunnen
niet opbrengen wat eigenlijk nodig
zou zijn. De stichting heeft verspreid
over het land zo’n tachtig exemplaren te verzorgen. Dat zijn allemaal
historisch belangwekkende voertuigen die onderhouden worden door
mensen die zich met al hun passie
inzetten voor het behoud hiervan.
Aan hen is het te danken dat dit allemaal nog bestaat. De oudste bus
komt uit bouwjaar 1925 (Magirus/
Allen) en de jongste is uit 2002.
Collectie Aalsmeer-De Kwakel
Op bijgaande foto staat de collectie
bussen die in Aalsmeer en De Kwakel zijn gehuisvest en vanuit hier
opereert. Vaak worden de wagens
ook uitgeleend aan andere Werkgroepen van de SVA en dat is natuurlijk ook omgekeerd. Geheel
links de Mercedes Benz/Roset van
1958: een toerbus uit Hellevoetsluis
die met aanhangwagen heel Europa doorreed. Aan deze bus is door
de Werkgroep Aalsmeer ruim vijftien jaar gewerkt om haar in deze
staat te krijgen. De tweede de Jules Verne (Leyland/Roset), bouwjaar 1963. Deze bus is uniek op de
wereld, er bestaat geen tweede van.
Deze bus heeft destijds alle Europese vorsten vervoerd van Schiphol Oost naar onder andere het Paleis op de Dam, Den Haag, Soestdijk en Het Loo. Dan de voor velen
bekende voorstadsbus op de lijn 9
en 9-A (Amstelveen-Amsterdam).
En als laatste de laatste Maarse &
Kroon bus, welke bij overgang naar
Centraal Nederland ‘streekgeel’
moest worden gespoten. Op de foto ontbreekt de Maarse & Kroonbus
uit 1948. Zij staat al sinds 2011 in
de ziekenboeg. Het is een bus afkomstig uit de Marchall hulp net na
de tweede wereldoorlog. De vrijwilligers van SVA hopen dat velen nog heel lang van (dit) bijzondere materiaal getuige mogen blijven en dat velen nader kennismaken met deze unieke bussen. Steun
in de vorm van een donatie kan de
stichting overigens goed gebruiken.
Restaureren kost geld en dat moeten de vrijwilligers middels ritten
bijeen zien te krijgen, de SVA krijgt
geen enkele vorm van subsidie. Kijk
voor meer informatie op sva-museumbussen.nl of stuur een mail naar
gj.smith@hotmail.com
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Lieve zoon,

Aalsmeer - Wat wogen die laatste loodjes zwaar hè? Wat was het
vaak vroeg op, direct na school naar
huis om te leren, ’s avonds nog eens
de boeken in en (veel te) laat slapen, door gemaal en gepieker. En
dan niet te vergeten dat gezeur van
je ouders.. Je kón zowat niet meer.
Maar… je hebt het gered man. En
wat zijn wij apetrots op jou! Je bent
over naar de examenklas. Net vijftien geworden, zo dwars als een ui,
puberhormonen gíerend door je lijf
en anti-leerboeken en alles wat met
school te maken heeft, maar het is
je gelukt. Weliswaar met de hakken
over de sloot, want een paar maanden geleden stond je twaalf tekortpunten, een maand geleden nog
acht, een week terug zes en nét met
dat ene herkansinkje voor maatschappijleer stonden er vijf tekortpunten op je eindlijst en dan kom je,
zoals ze dat op het Kaj Munk College noemen, in het ‘bespreekgebied’.
Alle leerkrachten hebben zich, in
een ruim uur-durende vergadering,
gebogen over jou en vooral over
jouw gedrag. Rector, mentor, ambulant begeleidster, zorg coördinator,
de hele mikmak was opgetrommeld
om jou eventueel nog een kans te
geven. En die kans kreeg je. Zelfs uit
naam van die strenge rector die jij
zo aardig vindt.. uhh of niet? Tijdens
het gesprek met elkaar rond de tafel
in het kantoortje waar we wel vaker
zaten dit jaar, kwam het verlossende
woord, na een inleiding die wat mij
betreft wel wat korter mocht (pffff
gaat ie nou over of niet??). Je had
je speciaal voor de gelegenheid netjes gekleed met als finishing touch
een rood-zwart geblokt strikje. Hoe
kwam je dáár nou weer aan? Nou ja,
je zei dat je hem om had om indruk
te maken. Dress tot impress.. Zal
het daar dan aan gelegen hebben?

ALLEEN BIJ VAN KOUWEN
40% KORTING OP ALLE
MERKEN ZOMERBANDEN!
Vraag direct de prijs voor uw nieuwe banden op via
actie@vankouwen.nl of kijk op www.vankouwen.nl
Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70

AALSMEER
- AMSTERDAM
Hoofddorp, Sonderholm
164, (023) 554 29 20
Aalsmeer, Oosteinderweg
110, (0297) 329 911
HOOFDDORP
- MIJDRECHT

Kunstenaars en dichters actief

Zes nieuwe kunstkasten
langs ‘het Pelgrimspad’
Aalsmeer - Op 9 juli heeft Aalsmeer
er zes mooi beschilderde elektriciteitskasten bij gekregen. Alle kasten liggen langs de wandelroute
‘het Pelgrimspad’. Een opvallend resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de organisaties van
de kunstkasten en het Pelgrimspad,
Aalsmeerse kunstenaars en dichters, de gemeente Aalsmeer en Liander. Deze keer waren er ook twee
dichters betrokken. Marcel Harting beschilderde samen met Natasja Kluinhaar een kunstkast vlakbij de watertoren. Een opvallende
en echt Aalsmeerse plek, die velen
zullen zien. Met een impressie van
de watertoren vanuit een bootje, en
de reis die je op die manier kunt ervaren. De kast van Michelle De la
Haye, ook beschilderd door Natasja
Kluinhaar, staat meer verborgen in
het groen langs een voetpad op de
Zwarteweg. Het water en de eenden die rond de kast te vinden zijn
vormen de inspiratie voor een optimistisch gedicht over het bewandelen van het levenspad. De kunstkast op de Ophelialaan is door Peggy Moespot geschilderd, samen met
haar zoon Dave en dochter Ingrid.
De kast is volledig naar de wensen van de omwonenden vormgegeven, die dan ook heel gelukkig
zijn met hun nieuwe aanwinst voor
de tuin. De omgeving en de natuur
komen hier perfect samen. De voorkant verwijst subtiel naar een pad
door een uitgestrekt landschap.
Cathy van der Meulen en Engelien
van der Weijden stonden vlak bij elkaar op de Bachlaan. De plek was
best spannend, zo vlak bij de drukke weg. Maar ze maakten er samen met veel plezier een gezellige

en creatieve dag van. Cathy: “Ik heb
een Pelgrim op pad geschilderd, die
ziet, voelt, beleeft én gezien wordt!”
Engelien pakte de klaprozen die ze
zag als inspiratiebron. “Want als je
het pelgrimspad loopt word je overweldigd door de natuur. Zo dichtbij, zo aanwezig, dat je er niet omheen kunt wat dit met je doet. Het
bemoedigt als je het niet meer ziet
zitten, het sterkt je bij uitputting, het
maakt vrolijk, soms zelfs uitbundig,
en het geeft zin om je doel te bereiken.” Giovanni Margaroli beschilderde een kast op de Zwarteweg,
vlakbij de achteringang van de bloemenveiling. De vorm van de kast gaf
hem het idee om een kapelletje te
maken met een ongewone inhoud:
de herkenbare veilingklok. Deze veilingklok brengt de vragers (het teken van Mercurius) en aanbieders
(het teken van Saturnus) bij elkaar.
De beschouwer is vrij om de diepere lagen zelf te bedenken en ontdekken.

Alle beetjes hebben wellicht geholpen, maar vooral jouw inzet is iets
waar je trots op kan zijn. Het is natuurlijk de bedoeling dat je die spirit
van de laatste weken opnieuw gaat
gebruiken als je in mavo 4 komt in
september. Meteen vol aan de bak,
kerel. Geen gelanterfant meer, niet
meer zo vaak chillen en zéker niet
net doen of je de leerstof al onder de knie hebt. Er moet gewerkt
worden. En om het nu wat gezelliger te houden in huize Gommans
gaan je pa en ik je daarbij helpen.
Het gaat goedkomen. Wij fixen dat
met z’n drietjes. Hebben wel voor
hetere vuren gestaan toch? Huppekeeee! Maar voor het zover is; je
hebt nu vakantie!! Lekker uitslapen,
hangen, chillen, skaten, stukkie rij-

den naar Italië, daar feestje bouwen,
smikkelen van hammetjes, pizza’s
en pasta, muziek luisteren, zwemmen, drankje drinken (slokje limoncello wellicht? Of ben ik dan weer
een ontaarde moeder..) Kortom, we
gaan een te gekke zomer tegemoet.
Ik ben blij dat dit jaar erop zit, want
het was voor jou dan misschien een
hele bevalling die school, vlak je vader en mij niet uit. Wij lagen er ook
regelmatig door overhoop. Goed,
de kwelling is voorbij, wij moeten
nu nog even wat centjes verdienen,
maar zijn ook wel toe aan die weekjes zomervakantie, kan ik je melden.
Gefeliciteerd, lieve zoon, geniet nu
maar van je rust. Je hebt het verdiend!
Miranda Gommans

Meer in de toekomst
Er zijn zaterdag drie kasten van Liander beschilderd en drie van de
gemeente Aalsmeer. De Kunstkast
organisatie geeft aan in de toekomst ook te rekenen op de medewerking van bedrijven als CIF en
KPN, zodat er in de toekomst nog
meer kastjes beschilderd kunnen
worden. Lex Berghuis: “Dit was zo’n
mooie dag met zo’n geweldig resultaat, we hebben zin om er nog
veel meer te doen. We zagen zaterdag alleen maar enthousiaste kunstenaars en omwonenden. Iedereen kan zich aanmelden om mee
te doen via www.facebook.com/
kunstkast.”
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Initiatief van de gemeente Aalsmeer slaat aan

Nieuwe taalcoaches gezocht

Aalsmeer - Op een dinsdagmorgen, bij het terugbrengen van een
geleend boek, zie ik in de bibliotheek vanuit mijn ooghoek een aantal bekenden. Hèléne Hohman en
Jan van Veen, beiden waren werkzaam bij OBS Kudelstaart. Ze zijn
inmiddels gepensioneerd, maar nog
even actief als in het ‘werkzame’ leven. Eén van hun vrijwillige bezigheden, is het begeleiden van taalcoaches, vertellen zij mij. Ik ben onmiddellijk geïnteresseerd en sluit
aan voor een gesprek. Ik wil graag
meer weten over wat hun werk behelst, wie en hoe zij ondersteunen.
Het blijkt te gaan om het Taalpunt;
een vorig jaar door de gemeente gestart initiatief. Bij het Taalpunt worden mensen geholpen bij het leren
spreken, lezen en schrijven van de
Nederlandse taal. Hiervoor is grote
belangstelling bij niet in Nederland
geboren mensen, maar ook Nederlanders met een taalachterstand
melden zich aan. De taak van Hèléne en Jan bestaat uit het koppe-

len van een taalcoach aan een taalvrager. Daarbij wordt gekeken naar
de mogelijkheden, capaciteiten en
de wensen van beiden. Gaat het om
hoog- of laaggeletterden? Sommigen hebben voorkeur voor een man
of juist een vrouw en anderen maakt
het niets uit. Aanmeldingen komen
binnen via scholen, gemeente of
door mond tot mond reclame.
Wachtlijst
De belangstelling is, na een paar
maanden van aftasten, groot, zelfs
zo dat er een wachtlijst is en er
nieuwe taalcoaches gezocht worden. “Niets voor jou?”, vraagt Van
Veen. Nu was ik jaren geleden taalmaatje. Eerst bij een Pools gezin,
dat gezin verhuisde echter na verloop van tijd weer terug naar Polen. Later kwam ik bij twee families
uit Eritrea terecht. Het ging om een
Moslim gezin en een Christelijk gezin. Heel verschillend, maar beide
gezinnen hadden veel meegemaakt,
hun verhalen waren schrijnend,

maar de wil om iets op te bouwen
in een nieuw land, was indrukwekkend. Met de Moslim familie heb
ik nog steeds contact, zulke lieve
en wijze mensen. De andere familie woont niet meer in Aalsmeer en
ben ik uit het oog verloren. Ik twijfel of ik wel weer taalcoach wil worden, vind mijzelf eigenlijk niet goed
genoeg. Ik liep eerder tegen problemen aan die ik niet wist op te lossen. Maar als ik nu zie welk materiaal er beschikbaar is en de steun die
Hèléne en Jan bieden aan de taalcoaches, doet mij besluiten om me
toch op te geven. Ik houd u op de
hoogte van mijn ervaringen en misschien maak ik u zo enthousiast dat
u zich ook opgeeft!
Procedure
Voor de periode van een jaar worden
taalcoach en taalvrager aan elkaar
gekoppeld. Zo worden zij samen
taalmaatjes. Eens per week ontmoeten zij elkaar, de afspraak duurt
meestal een uur. De ontmoeting gebeurt soms in de bibliotheek omdat daar natuurlijk heel veel materiaal voorhanden is. De afspraak kan
ook bij de taalvrager thuis gemaakt
wordten of bij de taalcoach. Gedurende deze periode onderhouden
Hohman en Van Veen contact met
zowel de taalcoach als de taalvrager. De gemaakte match moet voor
beide partijen kloppen. De taalvrager spreekt bijvoorbeeld maar enige
woorden Nederlands, maar het is de
bedoeling dat zij taal vaardiger worden, zodat ze zich op den duur zelfstandig kunnen redden in de maatschappij. Stel dat zij schoolgaande
kinderen hebben, dan is het goed
wanneer zij een schoolgesprek met
een docent kunnen voeren en volgen. En hoe maken zij bijvoorbeeld
een afspraak bij de dokter. Ook is
het helpen bij het voorbereiden van
een inburgering cursus een mogelijkheid. Sommige taalvragers studeren heel hard, willen verder en gaan
later ook naar het ROC om lessen te
volgen. Andere houden het meer bij
praktische kennis. Voor hen is het
leuk als ze een keer meegaan naar
de markt of samen boodschappen
doen, of een wandeling te maken in
het bos of langs de Westeinderplassen. Tijdens het wandelen komen de
gesprekken vanzelf op gang.

Ondersteuning
Iedere dinsdag van 10.00 tot 13.00
uur zijn Hèléne Hohman, Jan van
Veen en Wilma Tackenkamp (coordinator Wereldbuur) in de bibliotheek bij het Taalpunt aanwezig. Als
er specifieke vragen zijn, dan beantwoorden zij die tussen 11.00 en
12.00 uur. Ook is het mogelijk om
een cursus te volgen, mede door financiële ondersteuning van de gemeente en de stichting Lezen en
Schrijven is deze cursus gratis. Loop
eens binnen en maak kennis met
deze bevlogen mensen. En leer op
een ontspannen wijze meer over
andere culturen.
“Ik schaam me nergens voor”
Ab Spoor is inmiddels 66 jaar en
daarvan heeft hij meer dan 50 jaar
in het bloemenvak gewerkt. De
Aalsmeerder heeft de laatste 35
jaar voor zijn pensionering op de
veiling gewerkt als verdeler en als
trekker (verplaatst de bloemenkarren met een elektrisch voertuig). Ab
heeft alles geleerd doordat mensen vertelden hoe hij het moest
doen en door goed te kijken als dingen werden voorgedaan. “Gelukkig heb ik een heel goed geheugen,
dus als iets me verteld wordt, vergeet ik het niet meer. Ik kan wel lezen, maar het gaat langzaam. Op de
veiling las ik ook altijd de Metro en
de Spits.” Ab’s schoolcarrière ging
niet bepaald over rozen. Hij begon
op de Eben Haëzerschool in Ouderkerk a/d Amstel, maar bleef zowel in de eerste als de tweedeklas
twee keer zitten. Vervolgens ging Ab
naar de zogenaamde BLO-school in
Amsterdam-Oost. “Daar heb ik wel
wat geleerd, maar op mijn twaalfde moest ik naar een kindertehuis
tot mijn 18e en daar heb ik helemaal niks geleerd.” Daarna begon het werkzame leven voor Ab
als hovenier en later op de veiling.
De vrouw van Ab heeft hem op het
Taalpunt geattendeerd, maar ze had
nooit verwacht dat hij dat zou doen.
“Ze dacht dat doet hij nooit en toen
deed ik het toch. Mijn doel is om
uiteindelijk zelf te kunnen ‘computeren’, nu doet mijn vrouw dat allemaal.” Ab volgt inmiddels taallessen
op het ROC van Amsterdam, oefent
op de computer en leent veel boeken uit de bieb. “Ik vind het erg leuk
om te doen, op het ROC zijn we een
hechte groep en we helpen elkaar.
Ik zeg tegen iedereen: Je moet je
nergens voor schamen.”
Janna van Zon

Rouwbrieven van olifantsgras uit Haarlemmermeer

nere economie is het product nu ook
geschikt om er rouwbriefpapier van
te maken. Als zoon van een akkerbouwer is Jaap van der Maarl van
Uitvaartzorg De Meer (bedrijfsnaam
te danken aan de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer) nog altijd betrokken bij alles wat groeit en
bloeit in de Haarlemmermeer. Zijn
compagnon Jacco van der Laarse,
van origine afkomstig uit Aalsmeer,
vult hem met zijn achtergrond in de
bloemen naadloos aan. “Naast de
Eco-kisten die wij leveren en de inzet van een groen gas rouwauto, zijn
wij voortdurend op zoek naar ‘groene’ alternatieven. Het liefst regionaal
omdat dan de transportafstanden
minimaal zijn. Voor het olifantsgras
rouwbrief papier zijn zij in contact

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9
juli trok de open dag van appartementencomplex Molenstaete in het
Centrum weer veel bekijks. Het aanbod is met nog vijf beschikbare
koopappartementen en één huurappartement schaars aan het worden. Het afgelopen half jaar zijn er
weer twee appartementen verkocht.
“De stap naar een appartement
was voor ons best groot en daarom
moesten we er wat langer over nadenken. Maar het went wel zo snel
en we willen hier nooit meer weg”,
aldus een bewoner welke onlangs
intrek heeft genomen in het com-

plex. En hij vervolgt: “De gemakken en voorzieningen om de hoek
en de mogelijkheden op (lange) termijn voor het verkrijgen van zorg
is nog altijd een enorme en unieke luxe waarvoor men kiest. En kijk
nou eens naar de prachtige en gezellige daktuin welke in bloei staat!
Een plaatje om naar te kijken en om
van te genieten onder het genot van
een kopje koffie in de zon op ons eigen terras.”
Interesse? Neem gerust contact op
met Hoogendoorn Makelaardij voor
een vrijblijvende bezichtiging via
0297-591122.

Restaurant in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
‘Voor Elkaer’ is op doordeweekse dagen geopend van 9.00 – 17.00
uur. Vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur kunt terecht voor een lunch of voor
een warme maaltijd. Op woensdag en vrijdag kan dit tot 16.00 uur.
Elke maand is er één broodje wat wij met extra veel zorg voor u
samenstellen met seizoens gebonden produkten. Voor de maand juli
hebben wij het ´broodje Old Amsterdam´. Voor andere broodjes kunt
u natuurlijk ook in ons restaurant kijken op de lunchkaart. Eet u liever
‘s avonds warm dan kan dat op woensdag en vrijdagavond vanaf 17.30
uur. De maaltijden worden ter plaatse gekookt en worden bereid uit
verse ingrediënten. Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand is er een
“thema avonddiner”. Er word dan gekookt volgens de culinaire keuken
van een land. Hiervoor wordt reserveren aanbevolen. Wist u dat u iedere
zondag een heerlijk kopje koffie of drankje kunt komen drinken tussen
14.30 - 16.30 uur. En met mooi weer is het terras geopend.
Thema gesprekken bij Inloopcentrum Aalsmeer.
Vrijdagmiddag Thema gesprekken vanaf 14.30 uur. Bij “Het belang van
verhalen” is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te komen en
elkaar te leren kennen door herinneringen en verhalen te delen.
Verschillende onderwerpen, die betrekking hebben op ieders leven
zullen aan bod komen. Elke oneven week
thema Aalsmeer; met filmbeelden.
Kanaalstraat 12, Aalsmeer
Gebouw Irene.

Inbreng vrijdag, verkoop zaterdag en zondag

Oude Meer - Buurtvereniging het
Dijkhuis (voorheen De Lente) in Oude Meer organiseert van 15 tot en
met 17 juli een tijdelijke pop-up
buurtkringloopwinkel om de broodnodige make-over van het gebouw
financieel te ondersteunen.

Voor een Haarlemmermeers olifantsgrasveld hebben Jaap en Jacco van Uitvaartzorg De Meer zojuist het eerste vel rouwbriefpapier ontvangen uit handen van de Miscanthusgroep Haarlemmermeer.
gekomen met de enthousiaste telers
Gert-Jan Petrie, Hein van Elderen,
Erik Oostwouder en René Monster
van de Miscanthusgroep. Mede initiatiefnemer van het olifantsgraspapier, Gertjan de Jong van Copy Partners uit Nieuw-Vennep, heeft gezorgd voor het rouwkaartpapier. Het
papier heeft een fijne pigmentstructuur, is van goede kwaliteit en heeft
een natuurlijke uitstraling. Het papier is ook geschikt om er een extra
bijzondere rouwbrief van te maken,
door er bijvoorbeeld een favoriete

afbeelding op te printen. Uitvaartzorg De Meer verzorgt in eigen beheer het opmaken én printen van de
rouwbrieven. Nadat de wensen voor
de rouwbrief besproken zijn, wordt
deze door dezelfde medewerker gemaakt. Zo blijven de lijnen kort. Het
is ook mogelijk om reeds bij leven
de rouwkaart voor ooit in orde te laten maken. Zo houdt u de regie over
uw toekomstige (biobased) uitvaart.
Voor meer informatie: www.uitvaartzorgdemeer.nl of via telefoonnummer 06-576 275 40.

Rabobank schenkt 35.000,aan Voedselbanken in regio

Daktuin van Molenstaete
staat volop in bloei!

Mozaiek workshop in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 26 juli is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen
met de mozaiek workshop, waarbij de bodem van een dienblad met
mozaiek word versiert. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk
willen meenemen dan vragen we een bijdrage van €8,-. Dit is incl. koffie
of thee . Voor max. 12 personen. Bent u ook nieuwsgierig geworden?
Kom dan langs, gezellig met een vriendin of buurvrouw, mannen zijn
natuurlijk ook welkom. Graag reserveren. Voor meer informatie kunt u
bellen met de gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Pop-up buurtvereniging
voor Het Dijkhuis

Noviteit voor Uitvaartzorg De Meer

Rijsenhout - Binnen de uitvaartbranche heeft Uitvaartzorg De Meer
uit Hoofddorp een noviteit. Per direct
kunnen zij ‘groene’ rouwbrieven verzorgen van, in de Haarlemmermeer
geteeld, olifantsgras. Het gras wordt
wel zo’n vier meter hoog en wordt
verbouwd onder de aanvliegroutes
van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van
ganzen. De vogels, die in groten getale in de buurt van Schiphol neerstrijken om te foerageren, houden
namelijk niet van dit gewas. Miscanthus Gigantheus, is de naam van
deze plant, ook wel olifantsgras genoemd. Naast het weren van ganzen, het dempen van vliegtuiglawaai, het reduceren van CO2 en fijnstof en het bijdragen aan een groe-

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Aalsmeer - Het Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds heeft
de aanvraag van de Voedselbanken in de regio Schiphol: Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn–
de Kwakel, voor een bedrag van
35.000 euro gehonoreerd. De Voedselbanken van Haarlemmermeer,
Aalsmeer en Uithoorn-de Kwakel
werken sinds 2014 samen op het
gebied van voedselverwerving en
–distributie. Ze maken daarbij gebruik van een gezamenlijke loods in
Hoofddorp en dragen daarvoor de
kosten. De eigenaar van de loods,
de AM groep, heeft de huurovereenkomst opgezegd en de Voedselbanken moeten daarom op korte
termijn op zoek gaan naar een nieuwe behuizing in Hoofddorp van ongeveer 600 vierkante meter. De Rabobank schenking wordt voor een
belangrijk deel gereserveerd voor
de verhuizing en voor aanpassingen
en inrichting van een nieuwe loods

voor gezamenlijk gebruik. De besturen van de drie Voedselbanken vinden dat de Rabobank met de schenking opnieuw aantoont actief en betrokken bij haar regio te zijn en de
Voedselbanken als noodhulp organisaties een warm hart toedraagt.
De Voedselbanken zorgen wekelijks
voor voedselpakketten voor in totaal
ongeveer 250 klanten. De schenking komt Voedselbank Aalsmeer
heel goed van pas. Het startjaar
2013 was financieel succesvol, maar
sindsdien daalt ieder jaar het resultaat. Door de Voedselbanken in
Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn zijn in 2015 22.500 kratten
voedsel met een winkelwaarde van
480.000 euro ingezameld en uitgedeeld. Hiervan kwam slechts 13%
via het systeem Voedselbanken Nederland, maar 87% uit de regio. Het
overgrote deel van dat voedsel was
anders weggegooid, maar is opgehaald, omgepakt, opgeslagen en

De meeste bewoners uit Aalsmeer
en haar dubbeldorpen Rijsenhout,
Oude Meer en Aalsmeerderbrug
kennen het gebouw van buurtvereniging Het Dijkhuis wel. Ooit begonnen als speeltuinvereniging De
Lente is de vereniging in de loop
der jaren uitgegroeid tot wat het
vandaag de dag is: een bloeiende
buurtvereniging die heel veel activiteiten voor haar leden en buurtbewoners organiseert, met als doel
de belangen van de buurt te behartigen (commissie Leefomgeving) en
de saamhorigheid tussen buurtbewoners te versterken. Darten, sporten, Sinterklaasfeest, bingo, AED
cursussen, eten met de buurt en
nog meer activiteiten worden in en
door Het Dijkhuis georganiseerd.
Maar, de buitenkant en het interieur van het gebouw kunnen na vele
jaren wel een make-over gebruiken.
En subsidies worden daarvoor niet
verleend. Dus organiseert buurtvereniging Het Dijkhuis een bijzondere activiteit. Een pop-up buurtkringloopwinkel! Op vrijdag 15 juli kunnen in de tijdelijke kringloopwinkel tussen 12.00 en 19.00 uur goederen ingebracht worden. Denk aan

(klein)meubelen, boeken, cd’s, decoratie, speelgoed, tuinspullen, etc.
Geen kleding! De buurtvereniging
behoudt zich het recht voor om ongeschikte artikelen en echte rommel
te weigeren. Inbreng goederen sluit
op vrijdag 19.00 uur. De verkoop van
deze goederen is op zaterdag 16 en
zondag 17 juli van 12.00 tot 17.00
uur. De gehele opbrengst gaat naar
de verbouwing, die overigens ook al
op zaterdag 16 juli start en waarvoor
het bestuur nog op zoek is naar helpende handen. Het Dijkhuis krijgt
een ‘beachhouse-achtige’ look. De
dartbanen worden vernieuwd en
buurtbewoner en bestuurslid Peter
Klijn maakt op een wand een mooie
airbrushpainting geïnspireerd door
het Oosteinder poeltje. Dit jaar is
het interieur aan de beurt en volgend jaar hoopt buurtvereniging
Het Dijkhuis de buitenkant aan te
pakken. Adres: Aalsmeerderdijk 77,
Oude Meer. De buurtvereniging nodigt alle bewoners van Aalsmeer en
haar dubbeldorpen van harte uit om
goederen in te brengen op vrijdag
én om goederen te kopen tijdens
de pop-up buurtkringloop op zaterdag 16 en zondag 17 juli van 12.00
tot 17.00 uur. Bij het Dijkhuis staat
bij de ingang van de speeltuin sinds
kort ook een grote container voor
oud papier waarvan de opbrengst
ten goede komt aan de buurtvereniging. Nadere info: Facebook, buurtvereniging Het Dijkhuis, www.hetdijkhuis.net of info@hetdijkhuis.net.

uitgedeeld door meer dan 200 vrijwilligers binnen de regio, waarvan
niemand wordt betaald.
De uitreiking van een cheque aan
vertegenwoordigers van de drie

Voedselbanken heeft op maandag 4
juli plaats gevonden op het Rabobank regio kantoor in Hoofddorp.
Kijk voor meer informatie op de website: www.voedselbankaalsmeer.nl
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Vrije busbanen
De heringerichte Burgemeester
Kasteleinweg krijgt vrije busbanen. Een hoogwaardige openbaar
vervoersverbinding. De chauffeurs
hoeven niet eindeloos te draaien
over de rotondes, best uniek: de
bussen gaan rechtdoor op de rotondes, met uitzondering van die bij de
Zwarteweg waar extra naar de veiligheid is gekeken vanwege de fusieschool die gebouwd gaat worden
aan de Dreef.

Herinrichting Burgemeester
Kasteleinweg: Ja!
Aalsmeer - Een lange discussie
was niet meer nodig, zo bleek afgelopen donderdag 7 juli tijdens
de raadsvergadering. Over de herinrichting van de Burgemeester
Kasteleinweg is al lange tijd uitvoerig gesproken binnen de politiek en met inwoners. “Een mooi
en breed gedragen plan”, aldus
Eppo Buskermolen van het CDA.
“Dank al diegenen die meegedacht hebben.” Ook Rik Rolleman
van PACT reageerde enthousiast.

“Het is een historische avond. We
gaan het nooit meer over de knip
hebben.”
Vijf rotondes
In totaal worden vijf rotondes aangelegd en zowel PACT als AB zeiden te hopen dat deze wel fleurig
aangekleed gaan worden. René
Martijn van AB wilde nog informatie over de fiets- en voetgangersbrug, die gerealiseerd gaat worden onder de Aalsmeerderbrug

door. De veiligheid hiervan zat de
fractie niet helemaal lekker. Veel
kans om hier verder op in te gaan,
kreeg Martijn niet. Hem werd min
of meer de mond gesnoerd door
Rolleman, die het nu geen moment
meer vond om over details te gaan
praten. “We zitten in de afrondende fase.” Wethouder Jop Kluis antwoordde wel. Het alternatief is een
gelijkvloerse kruising, het aanleggen van de brug voor langzaam
verkeer is het veiligst.

Lokale zijwegen
Het is de bedoeling dat de Kasteleinweg zowel mogelijk aansluitingen
krijgt op alle lokale zijwegen. Vooralsnog is hier discussie over wat betreft de Weteringstraat, Stommeerkade, Fuchsiastraat en de Spoorlaan.
Dankzij de keuze van herinrichting
is flexibiliteit ontstaan om het lokale
netwerk nu en in de toekomst aan te
passen. Wegen die in eerste instantie niet worden aangesloten, kunnen
in de toekomst op een relatief eenvoudige wijze wel aangesloten worden. Uitgangspunt van de discussie blíjft om de twee helften van de
woonkern zoveel mogelijk aan elkaar
te smeden. Voor de geluidschermen
is gekozen voor een groene invulling.
De wens is natuurlijk dat zo snel mogelijk aangevangen wordt met de
herinrichting, maar dit gaat nog
wel een jaartje duren. De provincie Noord-Holland start nu met de
aanbesteding van het project. Deze
neemt circa negen maanden in beslag. Het is de planning dat de aanbesteding begin 2017 kan plaatsvinden en de verwachting dat de aannemer medio 2017 gaat starten. Nog
even geduld dus. Overigens hebben
niet alle fracties groen licht gegeven
voor de herinrichting. HAC stemde
als enige tegen.

Wethouder Jop Kluis plant
eerste boom in Venkelhof
Aalsmeer - Woensdag 6 juli heeft
wethouder Jop Kluis samen met de
toekomstige nieuwe bewoners de
eerste boom geplant als start van de
bouw van Venkelhof bij de Spoorlaan. Op deze locatie worden acht
half vrijstaande woningen gebouwd.
Eind vorig jaar is gestart met de verkoop van deze woningen. Nu ze allemaal verkocht zijn, start Bohemen
met de bouw van de woningen. De
planning is dat deze eind dit jaar
klaar zijn.
Wethouder Jop Kluis: “Dit project is onderdeel van de Tuinen van
Aalsmeer met een gevarieerd woningaanbod. We zijn al een tijdje geleden met dit project gestart.

Ik ben erg blij dat de verkoop van
deze woningen voorspoedig is gegaan. Naast deze acht woningen
zijn nu ook de laatste vijf vrijstaande
woningen in dit plan verkocht. De
bouw hiervan start ook nog dit jaar.
Ik hoop dat de wijk, met de bouw
van deze woningen, een positieve
impuls krijgt.”
Na de bouw van vrijstaande en half
vrijstaande woningen wordt het
project Spoorlaan afgerond met de
bouw van twee appartementengebouwen. Hierin komen ongeveer 50
appartementen voor ouderen. Deze
gebouwen komen langs de Burgemeester Kasteleinweg. De ambitie is
om hier medio 2017 mee te starten.

ge inmiddels aangeboden aan de
gemeenteraad. “In het Lijnbaangebied komen nog meer woningen
voor jongeren en starters”, vervolgt
Van Duijn. De planning is dat in 2017
gestart wordt met de bouw.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn:

“Het is echt een leuke baan”
Aalsmeer - Tweeëntwintig jaar was
Robbert-Jan van Duijn toen hij koos
voor de politiek. Nu is hij op 29 jarige
leeftijd één van de jongste wethouders van Nederland. Vijftig dagen
al, om precies te zijn. Gevoel voor
rechtvaardigheid is een belangrijk
drijfveer voor Robbert-Jan geweest
om in de politiek te gaan. In 2010
stelde hij zich voor het CDA verkiesbaar. Op plek acht was hij gezet. “Er
werd mij gevraagd op welke plaats
ik wilde staan. Ik heb toen een beetje gebluft en gezegd: Het maakt niet
uit, ik kom toch wel in de raad. Uiteindelijk lukte dit dankzij voorkeursstemmen.” Het ‘politieke dier’ stootte door, werd in 2014 benoemd tot
lijsttrekker, daarna als fractievoorzitter en heeft nu plaatsgenomen in
het college ter vervanging van wethouder Tom Verlaan voor een periode van twee jaar.
Overigens is de politiek Van Duijn
niet met de paplepel ingegoten.
Echter ook zus Marieke heeft gekozen voor de politiek en volgens Robbert-Jan met dezelfde achterliggende gedachte: rechtvaardigheid. “Ik
ga graag met mensen in gesprek, als
raadslid deed ik dat al en nu als wethouder ook. Wat dit betreft geen verschil.” Zelfs als inwoners hem aan-

spreken in de voetbalkantine over
politieke kwesties heeft hij hier geen
moeite mee. “Natuurlijk heb ik er
niet altijd zin in, maar dat geef ik dan
wel aan. Ik vind het als politicus belangrijk om dicht in de samenleving
te staan. Ik heb ook een Facebookpagina. Hierop vertel ik wat ik heb
gedaan en aan het doen ben. Hier
komen goede reacties op.”
Schiphol: “Lastig”
De portefeuilles Wijkgericht werken, Burgerparticipatie, Herijking
subsidiebeleid, Schiphol, Vastgoed en Wonen en volkshuisvesting
heeft Robbert-Jan onder zijn hoede.
Schiphol is misschien wel de moeilijkste portefeuille. “Lastig”, zegt Van
Duijn. “Je hebt als gemeente weinig
invloed, in Den Haag wordt het beleid bepaald. Maar, we blijven hameren op de belangen van Aalsmeer.
We moeten realistisch blijven, Schiphol groeit, maar niet zonder slag
of stoot. Aalsmeer moet wel leefbaar blijven. ”We voeren de laatste tijd een leefbaarheidslobby, omdat de inwoners van de gemeente
Aalsmeer de meeste overlast van de
luchthaven hebben. Ook worden wij
beperkt in onze mogelijkheden om
te bouwen of bestemmingen te ver-

Lege batterijen? Lever ze in!

Inwoners verdienen pluim
Aalsmeer - De heer Nijholt , mevrouw Besselsen en de familie Ottenvanger uit Aalsmeer en mevrouw
Booraard uit Kudelstaart verdienen
een Pluim. Zij vielen in de prijzen
door mee te doen aan de landelijke
campagne ‘Lege batterijen? Lever ze
in en win!’ van Stibat (Stichting Batterijen). Met hun deelname bewijzen
de winnaars uit Aalsmeer zichzelf en
het milieu een uitstekende dienst.
Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren,

maakt u elke maand kans op mooie
prijzen. De prijzen die verloot worden zijn honderd Rode Pluimen
van tenminste 25 euro, twee reischeques van 500 euro en een reischeque ter waarde van maar liefst
1000 euro. Wilt u ook meedoen?
Doe tien lege batterijen in een zakje
samen met uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, lever deze in bij één van de ruim 24.000 inleverpunten van Stibat. Deze zijn te
vinden bij onder andere supermarkten, doe-het-zelfzaken en speel-

anderen. Het is toch eigenlijk te zot
voor woorden dat we van een groot
appartement op het Molenplein niet
twee zorgwoningen mogen maken”,
zegt hij fanatiek. “En het oude terrein van het Proefstation in de Linnaeuslaan ligt er ook al jaren verpauperd bij. Wij willen zelf over dit
soort zaken kunnen beslissen. Samen met de omliggende gemeenten en de provincie hebben wij deze knelpunten bij de staatssecretaris
aangegeven. Goed nieuws is dat zij
hier net voor het zomerreces positief
op heeft gereageerd. Na de zomer
volgt definitieve besluitvorming.“
Alternatieve woonvormen
Aalsmeer leefbaar houden, ondanks
Schiphol, voor jongeren vindt Robbert-Jan eveneens heel belangrijk. Hij wil graag dat ook jongeren
in de gemeente kunnen blijven wonen. De vraag naar kleine woningen voor jongeren, ouderen en alleenstaanden is groot. Hij is bijzonder trots dat hij zich nu als wethouder bezig mag gaan houden met alternatieve woonvormen. Hij wil vaart
maken in deze. Er zijn inmiddels drie
locaties gevonden waar snel tot woningbouw overgegaan zou kunnen
worden. Het plan is door het collegoed-, elektronica- en fotowinkels.
Inleveren kan ook bij het gemeentedepot of de chemokar. Elke maand
is er een trekking uit de door Stibat opgehaalde zakjes met batterijen. Kijk voor meer informatie over
de actie én de bekendmaking van
de prijswinnaars op www.legebatterijen.nl.
Schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk batterijen in voor recycling. Oude batterijen krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, zaklamp
of fiets. Bovendien komen stoffen
die schadelijk kunnen zijn voor het
milieu, niet in de bodem terecht. Zo
werken we aan een schonere pla-

“Toko blijft open”
De fracties mogen nu zomerreces
hebben, het college werkt door de
komende zomermaanden. “De toko blijft open”, zegt Van Duijn vrolijk. Voor hem zijn deze wat rustiger maanden de mogelijkheid om
zich meer in het wethouderschap en
zijn portefeuilles in te lezen. Het mag
best gezegd, hij heeft zich al aardig
ingewerkt. De jaren als raadslid en
fractievoorzitter hebben een goede bodem gegeven. “Als wethouder mag ik nu zelf aan de knoppen draaien”, merkt Robbert-Jan als
verschil tussen deze functies op. In
mijn portefeuille zijn me al een paar
dingen opgevallen. Ik was net wethouder en mocht de buitenspeeldag in Oosteinde openen. Wat een
mooi buurtinitiatief. Ik heb ervan genoten. Het is mooi om te zien hoe
een wijk zelf iets opzet en uitvoert,
zonder gemeentelijke inbreng. Daar
heb ik echt veel waardering voor.” In
vastgoed van de gemeente is de afgelopen jaren ook flink geroerd. De
fracties hebben aangegeven minder
eigen gemeentelijke gebouwen in
het bezit te willen houden. Vastgoed
valt ook binnen de portefeuilles van
Robbert-Jan en hierin heeft hij zich
eveneens al verdiept. Bestaande bebouwing ombouwen en in deze wil
hij wel alvast de Baccarastraat noemen. Hier zijn plannen voor.
Bijzondere installatie
Of een portefeuille voorkeur heeft?
“Alle portefeuilles zijn belangrijk”,
concludeert hij. Over zijn installatie als wethouder wil Robbert-Jan
tot slot nog wel even kwijt dat hij
de volle tribune op 26 mei geweldig vond. “Het was een bijzondere avond. Aalsmeer op z’n mooist.
De mensen kwamen voor het evenementenbeleid en de atletiekbaan.
Ze staan ergens voor en willen erkenning. Daarvoor ben ik in de politiek gegaan, geweldig. Ik vind het
een eer om me in te mogen en kunnen inzetten voor de inwoners. Het
zal niet altijd tot ieders tevredenheid zijn, maar ik ga er mijn best
voor doen.” Aan zijn enthousiasme
zal het niet liggen. “Het is echt een
leuke baan”, besluit hij met een brede glimlach.
Door Jacqueline Kristelijn

V.l.n.r: Carla en Jos Persoon, Rob Langelaan en Karin Bouwman.

Jachthaven Persoon schenkt
1725,- aan Dag van je Leven
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven is verrast met een cheque van
1.725 euro van Jachthaven Persoon.
Zaterdag 25 juni mochten Jos en
Carla Persoon vieren dat de jachthaven dertig jaar bestaat en de eigenaren besloten alle geldelijke giften die ze voor dit jubileum kregen,
aan het bestuur van Dag van je Leven te schenken. Rob Langelaan en
Karin Bouwman van Stichting Dag
van je Leven mochten dinsdagmiddag 12 juli de cheque in ontvangst
nemen. Zij waren er tijdens het jubileumfeest ook bij met een standje om alle gasten te vertellen wat de
stichting zoal doet.
Lokaal doel
Jos en Carla Persoon wilden hun jubileum koppelen aan een goed doe
en liefst een lokaal doel. Stichting
Dag van je Leven kwam als eerste
bij ze boven. “We wisten dat ze ieder
jaar een botendag organiseren en
veel mooie dingen doen voor mensen met een verstandelijke beperking. Sommige klanten van ons varen mee, dus de keuze was snel gemaakt. Wij hebben in het leven niks
meer te wensen. Op gezond blijven
na dan, maar dat is niet te koop. We
prijzen onszelf gelukkig met het leven dat wij mogen leiden.”
Dagje varen
Dag van je Leven voorzitter Rob
Langelaan is hier uiteraard zeer blij
mee. “We organiseren allerlei activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in onze re-

Veel handen mogen schudden
De jachthaven aan de Uiterweg
werd druk bezocht tijdens het jubileumfeest. “Erg leuk vonden we het
dat er zoveel relaties, klanten, maar
ook oud-klanten kwamen. We hebben vele handen mogen schudden”,
zegt Jos Persoon. Er waren veel activiteiten op en rond de jachthaven.
Beroepsvisser Theo Rekelhof vertelde de aanwezigen over de Westeinder en had bakken met verschillende vissoorten bij zich, waaronder uiteraard de paling en meerval. Er waren verschillende demonstraties van
onder andere oude en nieuwe motoren en vissersvrouwenkoor ‘Haring met Ui’ trad op. Op het water lagen sleepboten en opduwers en de
gasten mochten meevaren met drie
Westlandse zeilende vrachtschepen.

Veel bekijks voor zwanen
moeder zwaan met hun acht jongen langs jachthavens en eilanden.
De familie trok veel bekijks en kreeg
veel aandacht. De tien hebben vast
menig broodje genuttigd… Voor de
‘menselijke’ bezoekers op de Poel
was er iets anders om te nuttigen.
De ijscoman vaarde rond. Geweldig toch om de ijsboot te kunnen
roepen en te genieten op het water
van een ijsje? Het kan en gebeurt in
Aalsmeer!

neet. Door lege batterijen in te leveren, levert u daar een bijdrage aan.
Geen lege batterijen in de afvalbak,
maar inleveren bij de inleverpunten
van Stibat. Dat verdient een Pluim.
Met de Pluim kiest de ontvanger
zelf een cadeau uit de honderden
bestedingsmogelijkheden, bestaande uit belevenissen, producten en
goede doelen. Om zelf van te genieten of samen met vrienden en familie. Naar een attractiepark of museum bijvoorbeeld. Een workshop
volgen of een dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen in verschillende
kleuren. Winnaars krijgen een Rode
Pluim die bij besteding minstens 25
euro waard is.

gio en dat kost nou eenmaal geld.
In de zorg heb je al jaren te maken
met bezuinigingen en daarom willen
wij als stichting iets extra’s bieden
aan deze speciale mensen. En met
donaties als deze kunnen we dat
doen.” Het bestuur van Dag van je
Leven is Jos en Carla Persoon zeer
dankbaar voor dit mooie bedrag
en weten al waarvoor ze het gaan
gebruiken. “We gaan eind augustus een dag varen met Ons Tweede Thuis-cliënten die al wat ouder
zijn en waarvoor onze jaarlijkse botendag te druk is. We nemen ze mee
aan boord van Het Partyschip en
leggen ze in de watten met allemaal
lekkere dingen. Zo kunnen ook zij
een paar uur genieten op het water.”

Aalsmeer - Het was afgelopen zondag 10 juli eindelijk weer eens een
prachtige en zonnige dag en hier
is, logisch, heerlijk van genoten op
en aan het water van de Westeinderplassen. Het was druk op de Poel
met bootjes. Kleine kruisers, open
bootjes, zeiljachten, de rondvaartboot, alles vaart door elkaar. En tussen alle bootjes door maakte ook
de familie zwaan een tochtje over
de Poel. Statig zwommen vader en
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Aantal misdrijven vrijwel gelijk

Hulp bleek niet
nodig...

Aalsmeer scoort relatief
goed in veiligheidsregio
Aalsmeer - De regionale veiligheidsrapportage van AmsterdamAmstelland over de maanden januari tot en met april is gepresenteerd.
Uit deze tussentijdse rapportage
blijkt opnieuw dat Aalsmeer vergeleken met omliggende gemeenten relatief goed scoort op de veiligheidsindex. Het totaal aantal misdrijven in Aalsmeer is vrijwel gelijk aan
de eerste vier maanden van 2015. Er
is een lichte stijging, van 385 naar
395. Hoewel het totaal aantal inbraken in woningen ook vergelijkbaar
is met vorig jaar, blijft het vaker bij
een poging tot inbraak. Opvallend is
de sterke daling van het aantal inbraken in bijgebouwen en sturen en
de daling van diefstal uit bedrijven
en instellingen. Het aantal diefstalen uit/vanaf motorvoertuigen is met
zo’n 16 procent gestegen. Dit wordt
met name gewijd aan de toename
van diefstal van airbags uit auto’s.
De afgelopen maanden heeft de politie in de gemeente een aantal aanhoudingen verricht in relatie tot de
handel in gestolen auto’s.
Toename winkeldiefstal
De meldingen van winkeldiefstal
zijn opnieuw gestegen. Met name het aantal winkeldiefstallen op
het Poldermeesterplein is toegenomen. De politie heeft daarom extra
toezicht ingezet en er zijn al aanhoudingen verricht. Toegenomen

in Oosteinde is ook het aantal meldingen over overlast door met name
jeugd rond de Mikado-school. Dit
probleem heeft eveneens de aandacht van de politie en de gemeente. Ook positief is de daling van
drugshandel, inclusief hennepteelt,
van 10 naar 5 incidenten.
Voor wat betreft geweldsmisdrijven (openlijk geweld, bedreiging en
mishandeling) is het aantal gestegen van 13 naar 21 incidenten. Een
groot deel hiervan is horeca gerelateerd. Inmiddels hebben de politie
en portiers strakkere afspraken gemaakt. Het aantal incidenten met alcohol (misbruik) daarentegen is afgenomen met liefst 59 procent, van
17 naar 7. Het aantal meldingen van
huiselijk geweld is gestegen van 41
naar 52 incidenten, het aantal aangiften is gestegen van 7 naar 12. De
oorzaak van deze trend in de regio
Amstelland wordt momenteel onderzocht.
Inwoners alerter
In de vorige periode werd aangegeven dat inwoners bewuster zouden
moeten worden van de risico’s op
inbraak. Volgens de politie zijn inwoners inmiddels alerter geworden.
Er worden meldingen gedaan aan
de politie bij het zien van ‘vreemde’ figuren en steeds meer inwoners zijn actief via burgernet en facebook.

Caravans in kas
open gebroken

Afbraak Shell in rap tempo!
Aalsmeer - Het gaat in ene in een
rap tempo, de afbraak van het tankstation van de Shell langs de Burgemeester Kasteleinweg. Enige maanden geleden werd de sluiting van
het benzinestation gemeld bij de
gemeente en al gauw werd het terrein omringd door hekken. Sinds afgelopen maandag 11 juli is er heel
veel reuring en wordt hard gewerkt
om alle voorzieningen inclusief de

winkel weg te slopen. Laatste klus
rest de verwijdering van de tanks
onder de grond en hier heeft de gemeente aangegeven heel alert op
te zullen zijn. Het is natuurlijk niet
de bedoeling dat Aalsmeer een vervuild stuk grond als ‘afscheidscadeau’ krijgt. Het Shell station aan de
kant van de Lijnbaan blijft overigens
wel gewoon bestaan. De klandizie is
dagelijks goed, het is er altijd druk.

maar zo is het nou eenmaal wettelijk
bepaald. Voorzitter van de commissie was dit keer Marijn Schoo van
HAC. De geloofsbrief was in orde
en na beloofd te hebben zijn functie
naar waarheid te zullen gaan vervullen, mag Luuc de Horde zich per 1
augustus officieel raadslid noemen.
De benoeming werd verzegeld met
een mooi boeket bloemen.
De politiek is overigens niet nieuw
voor Luuc de Horde. Hij is al geruime
tijd fractie-assistent bij Aalsmeerse
Belangen (AB). Nog niet bekend is
welk lid van AB deze nu open staande functie gaat vervullen.

Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwe rode helmen

Pasavond voor brandweer
Aalsmeer - Afgelopen maandag 11
juli was het pasavond voor de heren
en dames van de vrijwillige brandweer Aalsmeer. De nieuwe helmen
waren gearriveerd. De vertrouwde
zilveren helmen zijn nu vervangen
voor nieuwe rode exemplaren. Deze helmen hebben een betere pasvorm en zijn makkelijker schoon te
houden. Het was passen en meten, maar uiteindelijk hebben alle
brandweerlieden nu weer een helm
op maat.

Er was tijdens deze wekelijkse oefenavond op maandag zelfs nog tijd
om het aflopende seizoen gezellig
en actief af te sluiten. Er waren allerlei bijzondere oefeningen uitgezet. Zo is een potje trefbal gespeeld,
werd precisie gevraagd bij het eieren verplaatsen en werden de stalen
zenuwen getest bij het plaatsen van
een auto op glazen. Gelachen is er
uiteraard ook, zeker tijdens de barbecue na afloop van de pas- en oefenavond.

waarschijnlijk met een witte wat hogere auto bij het verlaten van het
parkeervak naast de Hyundai, tegen deze auto aangereden. De veroorzaker van de schade heeft zich
niet bekend gemaakt. De auto geraakt en iets van de aanrijding gezien? Bel dan 06-50855161.

ingezonden
PACT over overlast Surfeiland
“Naar aanleiding van een email bericht aan de gemeenteraad van bewoners aan de Kudelstaartseweg,
gemaakte opmerkingen in de wijkraad Hornmeer en eigen ervaringen van fractieleden van PACT zelf
wil PACT graag de volgende vragen
stellen en deze beantwoord of behandeld hebben in de commissievergadering van dinsdag 6 september:
1. Hoe kan het dat er geparkeerd
wordt op het Surfeiland ter
hoogte van het restaurant als dit
afgesloten is voor verkeer? Kunt
u de uitbaters van het Westeinderpaviljoen aansprakelijk stellen voor het niet terugplaatsen
van het paaltje?
2. Hoe kan het dat er geparkeerd
wordt in het recreatiegras? Is het
mogelijk om de toezegging van
het neerleggen van betonnen
sierbollen om parkeren onmogelijk te maken gestand te doen?
Waarom moet dit maanden duren?
3. Kan er een parkeerroute verwijzing komen bij een vol parkeerterrein naar het parkeerterrein

bij het zwembad en het parkeerterrein naast het winkelcentrum
Hornmeer?
4. Hoe is de inzet van handhaving
geregeld in het weekend en bij
evenementen, hoe is de afstemming hierbij met politie geregeld?
5. Waarom moet er vanuit het Westeinderpaviljoen keiharde livemuziek naar buiten gericht worden
terwijl het ook binnen het gebouw zelf kan blijven. Bij gesloten deuren hoeft er geen hinder te zijn. Wanneer gaat de gemeente maatregelen nemen zodat het Westeinderpaviljoen zich
gaat houden aan de afspraken
om overlast voor de omgeving te
voorkomen?
6. Waarom is er op de aan de burgemeester gerichte brief van bewoners nooit een reactie gekomen?
7. Waarom wordt het kampeerverbod voor campers niet gehandhaafd op het eiland? Wat leid tot
schreeuwende mensen, muziek
tot diep in de nacht en afsteken
van vuurwerk dat tot in de Roerdomplaan te horen was.
PACT Aalsmeer

Rijontzegging
voor 18 jarige
Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli om
twee uur in de nacht is een 18 jarige scooterrijdster betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Op
de Stommeerweg is de Aalsmeerse tot stoppen gemaand door de
politie. De alcoholtest wees uit
dat de 18 jarige liefst 685 Ugl alcohol gedronken had. Het rijbewijs van de inwoonster is ingevorderd. De rechter heeft een geldboete opgelegd en de 18 jarige
een rijontzegging voor een periode van vijf maanden gegeven.

Eerst boetes
betalen!
Kudelstaart - Op woensdag 6 juli om zes uur in de avond heeft de
politie op de Kudelstaartseweg
een auto tot stoppen gemaand.
Tijdens de controle bleek dat de 45
jarige bestuurster uit Kudelstaart
nog voor een bedrag van 2475 euro aan boetes open had staan. Ze
is aangehouden en overgebracht
naar het cellencomplex. Om half
twaalf in de ochtend van donderdag 7 juli is de Kudelstaartse na
betaling heen gezonden.

Wie heeft auto geraakt?
Aalsmeer - Op donderdag 7 juli is tussen circa 10.15 en 11.15 uur
op het Poldermeesterplein schade gereden aan een donkergrijze Hyundai. De auto stond geparkeerd schuin tegenover de viskraam
naast een kastje. Terwijl de eigenaar
boodschappen deed is er iemand,

Drumsticks per
ongeluk in tas
Aalsmeer - Op zaterdag 9 juli
om half zes in de middag is een
56 jarige inwoonster aangehouden wegens diefstal bij een super aan de Aalsmeerderweg. De
vrouw verklaarde dat de artikelen,
twee pakken drumsticks, per ongeluk in haar tas waren gevallen.
De tas stond in een winkelkarretje. De vrouw is meegenomen
naar het politiebureau voor verhoor. Om tien uur in de avond is
zij weer heen gezonden. Er komt
een schikkingsvoorstel via justitie.

Luuk de Horde raadslid AB
Aalsmeer - Tijdens de raadsvergadering donderdag 7 juli is Luuk de
Horde benoemd tot tijdelijk raadslid voor de fractie AB. De Horde vervangt voor een vooralsnog onbekende periode Dirk Stoker, die verstek moet laten gaan wegens ziekte. Aan hem is tijdelijk ontslag verleend. De volgorde van rangschikking op de lijst van AB wordt met
de benoeming aangehouden. Het
lijkt allemaal een beetje overdreven:
Onderzoek geloofsbrief door drie
raadsleden, die ‘blind’ gekozen worden door de voorzitter, Jeroen Nobel, om vervolgens in het midden
van de Raad de belofte af te leggen,

Aalsmeer - Op zaterdag 9 juli om kwart over twee in de middag kreeg de politie een melding
dat was ingebroken in een aantal caravans in een kas aan de
Aalsmeerderweg. Agenten zijn ter
plaatse gegaan en hebben diverse sporen gevonden en veilig gesteld. Zo zijn diverse lege blikjes
en sigarettenpeuken aangetroffen. Vooralsnog is niet bekend of
er goederen uit de caravans zijn
gestolen. Aan de eigenaren is gevraagd dit te onderzoeken. Mogelijk zijn er inwoners die de inbraak hebben gezien of meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844. De kas
bevindt zich ter hoogte van nummer 180 aan de Aalsmeerderweg.

Allemaal gefeliciteerd!

Diploma’s voor geslaagden
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 12
juli zijn op de Westplas mavo en de
Groenstrook diploma’s uitgereikt.
Twee volle kantines, want op de
mavo is aan liefst 91 leerlingen het
vmbo-L diploma uitgereikt en bij de
Groenstrook verlieten 113 leerlingen

met een brede glimlach de school.
Geslaagd, nu vakantie vieren! Op
de Groenstrook zijn de felbegeerde
‘papiertjes’ overhandigd voor de opleidingen vmbo-GL, vmbo-TL, vmbo-KB, vmbo-BB en LTW-BB. Gefeliciteerd allemaal!

Uitbater kraam
krijgt klap
Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli
om twee uur in de middag heeft
de politie een 46 jarige man uit
Aalsmeer aangehouden wegens mishandeling. Op het Poldermeesterplein had de inwoner ruzie gekregen met de uitbater van de kippenkraam. Hierbij
zou hij de uitbater een klap hebben gegeven. Vermoedelijk betrof
het een verkeerstwist. De 46 jarige was met de auto naar het plein
gereden. Hij is aangehouden en
meegenomen naar het bureau.
Na verhoor is hij om half acht ‘s
avonds heen gezonden.

Kudelstaart - Op zaterdag 9 juli om half zes in de middag kreeg
de politie melding van collega’s
uit Utrecht dat zij met een vaste
telefoon waren gebeld. Ze hadden iemand horen kuchen en
daarna bleef het stil. Het telefoonnummer bleek te horen bij een
woning in de Galvanistraat, waar
een 76 jarige vrouw ingeschreven stond. Agenten zijn ter controle naar de woning gegaan. Er
is aangebeld en op ramen en de
deur geklopt, maar er werd niet
open gedaan. Omdat de agenten
dachten met een noodgeval te
maken te hebben, werd besloten
het raam in de deur in te slaan.
In het huis bleek echter niemand
thuis te zijn. Met de vaste telefoon
van het huis is de centrale van de
politie gebeld en hier kwam een
ander nummer in beeld. Er is zo
goed als zeker een fout gemaakt
bij het telefoonbedrijf. De agenten
hebben het glasbedrijf gebeld om
de schade te herstellen. Voor de
bewoner is een brief achter gelaten met informatie en verwijzing
naar de aanvraag voor schadevergoeding.

Pallets met ledlampen gestolen
Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 6 op donderdag 7 juli
is ingebroken in een bedrijf in de
Lakenblekerstraat. Dieven hebben een raam van een roldeur ingeslagen en vervolgens de deur
geopend. Uit het bedrijf zijn vier
pallets met ledlamp-armaturen
gestolen. Het betreft een diefstal van grote omvang. De politie denkt dat gebruik is gemaakt
van een vrachtwagen of een bestelbus. Er loopt een buurtonderzoek en camerabeelden zijn veilig gesteld. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Poging diefstal
van snorfiets
Aalsmeer - Op donderdag 7 juli is tussen vijf uur en kwart voor
zes in de middag geprobeerd een
scooter te stelen uit de Twijnderlaan. Het contactslot was reeds
door de dief verbroken. Ook is
schade gemaakt aan het scherm.
Zo goed als zeker is de dief gestoord en er snel vandoor gegaan.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Hobbelpaard in
tuin gezet
Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli heeft
de politie een aantal meldingen van overlast door jongeren
in Oosteinde gehad. De jongeren hielden zich op bij het speelterrein in aanleg aan de Atalantalaan. Toen agenten een kijkje
ging nemen, waren de jongeren
al gevlogen. Ze hadden wel een
geintje uitgehaald. Een hobbelpaard op het speelterrein was opgepakt en even verderop bij een
woning in de tuin gezet.

Witte Audi weg
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 juli is uit de
Brasemstraat een witte Audi gestolen. Om acht uur in de ochtend merkten de eigenaren dat
hun auto niet meer voor de deur
stond. De politie vermoed dat de
dieven via de brievenbus de sleutels uit de woning hebben weten
te vissen. Kenteken van de Audi
uit 2008 is 13-JXV-5.

Gasfles barbecue vat vlam
Foto: Yvonne van Leeuwen

Autobrand snel geblust!
Aalsmeer - Op donderdag 7 juli
rond half zeven in de avond zijn de
hulpdiensten gealarmeerd voor een
autobrand aan de Aalsmeerderweg.
De politie en de brandweer waren snel ter plaatse. Omwonenden
en de eigenaar van de bestelbus
hadden echter al alert gereageerd
en waren zelf met succes het vuur

met een poederblusser te lijf gegaan. Toen de brandweer arriveerde
was de brand al gedoofd. De brand
was ontstaan in de motor. De exacte oorzaak gaat bekeken worden in
de garage. De bestelbus heeft, ondanks snel handelen, schade opgelopen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Aalsmeer - Het weer was het afgelopen weekend best goed, zeker
zondag is volop genoten van de zon.
Er werd druk gevaren op de Westeinderplassen. Ook heeft menigeen een
verfrissende duik genomen. En bij
zon en warm weer, hoort voor velen
barbecueën. Bewoners in de Begoniastraat hadden vrijdag 8 juli minder geluk tijdens het ‘buiten eten’.
De brandweer kreeg even over half
zeven in de avond een melding om
te gaan naar een buitenbrand. Tijdens de barbecue was de gasfles in
brand gevlogen. De brandweer heeft
het vuur snel kunnen blussen. Het is
goed afgelopen, er zijn geen gewonden gevallen. Of er daarna alsnog is
gebarbecued, is niet bekend.
Bron en foto: Brandweer Aalsmeer
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Jordy Buskermolen leeft op na vormdip

Wielrenner Owen Geleijn
10e in Ronde van Twente
Rijsenhout - Een geroutineerde podiumbeklimmer is wielrenner Owen
Geleijn nog niet, maar de 15-jarige
Rijsenhouter is wel bedreven in het
verzamelen van mooie uitslagen. De
eerstejaars nieuweling deed dat afgelopen zaterdag opnieuw, ditmaal
met een knappe tiende plek in de
Ronde van Twente, een nationale
topkoers over 78 kilometer met 130
renners aan de start.
Na een geanimeerde race sprintten 57 man in de straten van Enter
om de prijzen. Door de wind en de
warmte werd meer dan de helft van
het rennersveld uit de wielen gereden. In de rondrit door Twente voor
junioren kwam Aalsmeerder Leon
Buijs na 134 kilometer in het peloton over de streep. Hij werd als
39ste geklasseerd.
Eliterenner Jordy Buskermolen uit
Kudelstaart, weer opgebloeid na
een korte vormdip, fietste drie cri-

Expositie in het Oude Raadhuis

Amazing Amateurs: Foto’s,
schilderijen en beelden
Aalsmeer - Werk van totaal 44 enthousiaste mensen die in hun vrije
tijd, boetseren, beeldhouwen, schilderen of fotograferen zijn momenteel
te bewonderen in het Oude Raadhuis. Het is alweer de vijfde editie
van Amazing Amateurs. De expositie is traditioneel de laatste en meest
bezochte expositie van het seizoen
en wordt georganiseerd door de
stichting KCA. Redenen om mee te
doen aan de expositie zijn heel verschillend. De één vindt het gewoon
leuk om zijn of haar hobby te laten
zien. Anderen zien het als een kans
om voor het voetlicht te treden. Zeker is dat alle amateurkunstenaars
met plezier en een zekere gedrevenheid al korter of langer met de ‘kun-

sten’ bezig zijn. De één schildert herinneringen, een ander de Normandische kust en weer een ander maakt
compilaties van foto’s. Er zijn zo veel
verschillende werken te zien. Een
aanrader! Een kijkje nemen bij de
Amazing Amateurs kan tot en met 31
juli. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat hiervoor binnen lopen kan iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Met de jongens van ‘67
op brommers naar Texel

Tour de Kwakel: Ron
Plasmeijer op roze wolk
De Kwakel - Voor de renners in de
Tour de France was er afgelopen
week geen wolkje aan de lucht. In
goed weer en zonder grote valpartijen sprintte en punchte zij de eerste Tourweek door. In De Kwakel
dreven er deze week wolken in alle soorten en maten door het Tourhome. Zo verklaarde Ron Plasmeijer op een roze wolk te leven. Toch
waren de trui en pet die hij meerdere dagen mocht dragen geel. Mogelijk is Ron nog ergens blijven steken in zijn kleurverandering van rode lantaarn naar gele trui. Feit blijft
dat hij na de zevende etappe zowel
het algemeen- als extra-puntenklassement aanvoert. Zijn ploeggenoten van de leidende ploeg Bourgd’Oisans (Mario van Schie, Alfred
van der Belt, Kees van der Meer
en Jan Tilburgs) zijn in de wolken
met Ron. Ook Bart Peek en Berry
Schalkwijk rijden met hun hoofd in
de wolken. Bij Bart hebben deze de
natuurlijke kleur vanwege de witte
jongerentrui. Berry is de (plaatsvervangende) drager van de rode trui
voor de renner met de meeste extra punten. Extra bijzonder omdat hij
zich ondanks zijn liefst 11 extra punten in de onderste regionen van de
algemene ranglijst bevindt.
Donkere wolken pakten zich deze
week samen boven Theo Bartels. Hij
deed bij binnenkomst direct zijn lap
in de blauwe melkbus, maar werd
even later door iedereen verteld dat
de finish de volgende dag toch echt
wel verraderlijk omhoog liep. Daarop besloot hij een herstelbriefje in
de bus te doen. Theo moest de volgende dag wel even stoom afblazen toen de finishstraat qua stijging

teriums in vier dagen en ‘scoorde’
met een opvallende regelmaat. In
het avondcriterium van Ermelo werd
hij 22ste, in Hendrik Ido Ambacht
21ste en in Giessenburg 19de. In alle dorpen stond een kwalitatief sterk
en omvangrijk peloton aan de start.
In een race voor 60-plussers in Veenendaal sprintte John Tromp uit Kudelstaart achter drie koplopers naar
een vijfde plaats.
Junior Nils Eekhoff (Rijsenhout) liet
zich verrassen in de eerste etappe
van een vierdaagse wedstrijd in en
om het Belgische Kontich. Hij kon
daardoor meteen een hoge eindklassering vergeten.
In de derde rit, die eindigde in een
massasprint, werd hij vierde, zijn
beste dagresultaat. In de slotstand
werd Eekhoff 25ste. Aan de koers
werd meegedaan door een kleine
tweehonderd junioren uit dertien
landen.

meer weg had van de Col de Kuil
en het een reguliere massasprint
werd. Hij kreeg nu maar twee punten bijgeschreven, in plaats van de
acht met zijn originele lap. Gelukkig
schijnt achter de wolken altijd de
zon. Het Kwakelse peloton kijkt uit
naar een week met een aantal zeer
mooie bergetappes. Donderdag rijden de renners wellicht de wolken
in op de torenhoge Mont Ventoux. In
De Kwakel wordt gerekend op een
zonnetje voor de jaarlijkse Tour de
Kwakel barbecue.
De standen na de zevende etappe
Algemeen klassement:
1. Ron Plasmeijer
52
2. Arthur Franken
51
3. Bart Peek
50
4. Bertil Verhoef
50
5. Jim Voorn
49
Rode trui:
1. Ron Plasmeijer
15
2. Berry Schalkwijk
11
3. Jelle de Jong
11
Ploegenklassement:
1. Bourg-d’Oisans
157
2. Nice
155
3. Montpellier
153

Succesvol weekend voor
quad cross team
Aalsmeer - Het team uit Zevenhoven met de lokale rijders Marc de
Vries en Jan-Jacob Straahof hebben
afgelopen weekend deelgenomen
aan de European Quad Trophy in het
Belgische Bastogne. Ruim zestig internationale teams verschenen aan
de start. In de kwalificatie behaalde Marc de vries met zijn Belgische
teammaat Jan Vlaeymans een derde tijd en Jan-Jacob Straathof met
Benjo Kellerman een twintigste plek.
Vlak voor de pits-stop kreeg Benjo te maken met materiaal pech en
heeft Jan-Jacob (na een snelle wissel) het eerste deel uitgereden.
De eerste race van 21.00 tot 24.00
uur ging Marc als tweede van start
en eindigde op een mooie tweede
plaats. Op zondagochtend weer van
start voor de tweede manche. De
holeshot was voor Marc de Vries. Na
de pits-stop mocht Vlaeymans deze
manche uitrijden. Helaas betekende
een nare crash en een vervelende
blessure voor de Belg het einde van

zijn race weekend. Marc heeft getracht de race nog uit te rijden, maar
vier uur en een temperatuur van boven de 30 graden bleek te lang om
dit alleen af te maken. Jan-Jacob en
Benjo hebben de race samen uitgereden en kwamen als winnaars in
hun klasse over de finish.
Dankzij de steun van alle supporters, de ondersteuning van DV Racing en alle sponsors kijkt het team
terug op een geslaagd weekend.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Op hun zestiende gingen Kes, Zwet, Haas, Stef en Kleine
voor het eerst op de brommers naar
Texel. Voordat zij echt onder de oudere vallen wilden zij nog één keer
deze rit per brommer/scooter maken. Samen met de andere mannen van ’67, Daf, Lax en Mool werden de oudjes Hein, Bannie en Mieremet (3 x 50) uitgenodigd om ook
mee te gaan naar het schapeneiland. Maar nog voor 9 juli als vertrek datum geprikt kon worden bleken er geen 11 maar bijna 25 slaapplaatsen noodzakelijk te zijn om de
50cc-ers uit Aalsmeer te huisvesten.
En voor zo’n grote groep moet wat
meer geregeld worden dan als je samen met je vrouw een weekeindje
weg gaat. Om 07.30 uur verzamelde
de groep zich op de Aalsmeerderweg. Na een bakkie koffie vertrokken de 20 rokende tweewielers plus
bezemwagen om 08.00 uur richting
veerpont Spaarndam. Daar hadden
de jongens van ’67 koffie en broodjes geregeld. Gesloten slagbomen,
een verbod op het nuttige van eigen etenswaar en een schadegevalletje veroorzaakt door een bokkende
Hond(a) die de aantrekkingskracht
van een Jaguar niet kon weerstaan
zorgde er voor dat de tweede stop
inclusief koffie met gebak niet bij
Castricum aan Zee, maar nabij het
Station plaats vond. De tocht werd
vervolgd door de duinen van NoordHolland met elk uur een stop om de
beentjes even te strekken. Om 14.30
uur ging de groep bijna droog de
veerpont op om daar van een Texelse Skuumkoppe te kunnen genieten.
Tijdens de rit op Texel was de regen
niet te ontwijken. Ondanks deze bui
spraken alle deelnemers over een
geslaagde rit die na ruim 125 kilometer eindigde in Den Burg.
Veel tijd om bij te komen was er niet,
want de taxi stond al klaar om de
groep op te halen voor een rondleiding door de Texelse bierbrouwerij.
Een ‘Skuumkoppe’ is een mooi product, maar het Amsteltje bij de barbecue smaakte toch beter! Het laatste georganiseerde deel van de tocht
voor die dag. De volgende ochtend

Winst voor Coby
op ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Graag zou de groep er nog enkele jokeraars bij hebben. Kom gerust eens kijken en meekaarten.
Op donderdag 7 juli is het klaverjassen gewonnen door Coby van
de Linden met 5934 punten, op
twee is Marry Akse geëindigd met
4936 punten en op drie Daan Sandee met 4896 punten. Bij het jokeren was Bets Teunen deze week de
beste met 85 punten. Cees van der
Meer werd met 157 punten tweede
en Greet de Jong met 184 punten
derde. Voor inlichtingen: Nico de
Ron, telefoon 06-47890256.

om 08.08 uur was het bij de groepsactiviteit ‘zwemmen met zeehonden bij paal 15’ opvallend stil. Alleen
organisatoren Cees en Gert waren van de partij. Mogelijk was het
doorhalen met andere bekende uit
Aalsmeer in ‘De Slock’ een oorzaak,
maar dat mocht de pret niet drukken. Na het ontbijt werd om 11.00
uur aangevangen met de terugweg.
Via het kanaal van Den Helder naar
Alkmaar terug naar huis. Nog even
de start van F1 gekeken in Schoorl
om daarna de weg te vervolgen. Tot
de Mr. Jac. Takkade liep alles op rolletjes, maar daar viel de Puch van
Eric-Joost stil. Op de Kerkweg wilde de Puch van Offer niet meer. Te
laat getankt! Met een voetje op de
drager kwamen de laatste om 17.15
uur aan bij Aalsmeer Services. Daar
werd nog een biertje genuttigd terwijl Jan Willem Wegman het niet
kon laten om vervuilde brandstofsystemen te reinigen. Iedereen kwam
en ging met draaiende motor. Kortom de Jongens van ’67 kunnen terug kijken op een geslaagde brommer-/scooterrit naar Texel. Voor herhaling vatbaar als zij ook onder de
oude mannen vallen? De toekomst
zal het uitwijzen.

Klaverjassen bij
de Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Op 6 juli
is het klaverjassen gewonnen door
Arie Zethof met 5037 punten. Martha Zethof werd tweede met 4918
punten en op drie is Mary Akse geeindigd met 4860 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Ben v/d Voort met 3391 punten.

Ria winnaar
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
20 juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 6 juli is gewonnen
door Ria Pieterse met 4990 punten, op twee Riet Meijer met 4977
punten, op drie Cor Knol met 4891
punten en op vier is Wim Spring in
‘t Veld geëindigd met 4787 punten.
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kinder- en jeugdkrant

Maaike Kiestra nieuwe directeur

Hoeksteen sluit schooljaar
af met gezellig eindfeest

Samen Een neemt afscheid
van Marianne Beuman
Aalsmeer - OBS Samen Een heeft
afscheid genomen van directeur
Marianne Beuman. De afgelopen elf jaar heeft Marianne directeur aan het hoofd gestaan van de
basisschool in het Centrum. Nu is
voor haar de tijd aangebroken om
te gaan genieten van het keuzepensioen. Afgelopen dinsdag 5 juli kregen ouders, leerlingen en genodigden de gelegenheid om haar te bedanken en om op persoonlijk wijze
afscheid te nemen tijdens een re-

ceptie in de school. Daarna was er
voor Marianne ook een geweldig
leuk feest! Marianne is trots op het
team van Samen Een en op het goede oordeel van de inspectie dat de
school onlangs heeft gekregen. Zij
laat Samen Een in prima omstandigheden achter. Daarvoor heeft zij samen met haar team hard gewerkt,
overigens met heel veel plezier.
Vanaf het nieuwe schooljaar is
Maaike Kiestra het nieuwe gezicht
van OBS Samen Een.

Scouting Wiol en Willem Barendsz.

Laatste opkomst voor de
vakantie in het Linneaushof
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het, helaas, de laatste opkomst
van het seizoen voor de bevers, welpen en dolfijnen. Deze opkomst sluit
Scouting Wiol en Willem Barendsz
traditioneel af in het Linneaushof
te Bennebroek. De 56 kinderen en
leiding hebben zich vermaakt met
roetsjen van de glijbaan, springen
op de trampoline, varen met de waterfiets, spelen met water in het waterpark en tussendoor smullen van
patat en een snack. Na vijf uur spelen was het tijd voor een ijsje en
werden de kinderen weer opgehaald. Nu gaan de bevers, welpen,
dolfijnen en leiding genieten van
een welverdiende vakantie. Zaterdag 3 september is weer de eerste
opkomst van het nieuwe seizoen.
Wil je een keertje komen spelen?

Dit kan natuurlijk altijd, de scouting
zit aan de Oude Spoordijk. Meer informatie op www.scoutingwwb.nl.

Actie leerlingen Antoniusschool

Volgende week tijdreizen
in Kindervakantieweek
Aalsmeer - Volgende week begint de zomervakantie en in tegenstelling tot andere jaren begint dan
maandag 18 juli gelijk de Kindervakantieweek. Verhuisd van de laatste week van de vakantie, maar natuurlijk net zo leuk. ‘Tijdreizen’ is het
thema van de Kindervakantieweek,
die net als andere jaren plaatsvindt
op het terrein van de Atletiekvereniging aan de Sportlaan. De organisatie is in handen van De Binding
met als hoofdleiding Onno en Eline
Koblens en de twee hebben, samen

met hun vaste groep vrijwilligers,
weer een actieve week bedacht met
allerlei activiteiten. Hutten bouwen
is al jaren het belangrijkste gebeuren tijdens deze week voor totaal
150 jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
Hamer elke dag mee
De eerste dag wordt gelijk aangevangen met het bouwen van de hutten. Niet vergeten om een hamer
mee te nemen en een lunchpakket en drinken. De kinderen gaan

disco. Buiten op het schoolplein
stonden een pizza- en een poffertjeskraam. Ook was ijs en popcorn
verkrijgbaar. De kinderen, die dit
wilden, werden geschminkt.
In een ontspannen en gezellige
sfeer is het schooljaar uitgewuifd.
De leerlingen van groep 8 maken
zich deze week gereed voor het afscheid. En alle andere leerlingen
tellen af, want vrijdagmiddag 15 juli
begint de zomervakantie! Het eindfeest was een groot succes.

Mooie opbrengst verkoop
stroopwafels voor Nepal
Aalsmeer - De geldstroom stopte niet na de laatste benefietavond
in The Beach voor het project in
de heuvels van Nepal, Chepang
hills, waar twee schooltjes, die na
de aardbeving zijn verwoest, weer
zullen worden opgebouwd. De aftrap werd gegeven door Jolanda en
Ton met hun rommelmarkt in Kudelstaart. Daarna volgde de verjaardag van Luci, de gift van huisarts
De Vries in Oost en onlangs doneerde yogadocente haar inkomsten van
een avondles ‘Yin Yoga’, omdat het
die dag Internationale yogadag was.
En het gaat nog even door, want de
kinderen van de groepen 7 van de
Antoniusschool in Kudelstaart hebben stroopwafels verkocht om hun
bijdrage te leveren aan de kinderen
in Nepal.
Vorige week dinsdag 5 juli mocht
Joke een door de kinderen zeer
fraai gemaakte check in ontvangst
nemen van 1.131,71 euro. De leerlingen zijn twee keer langs de deuren gegaan, de eerste keer om te
verkopen en het geld in ontvangst
te nemen en de tweede keer om de
stroopwafels af te leveren. Dus, ze
moesten heel goed registreren wie
en wat mensen besteld hadden. Ze
hebben daarmee geleerd om een
grote verantwoordelijkheid te dragen. Joke vertelt: “Het was weer een
feest. De kinderen zijn zelf enorm
enthousiast en hebben het erg leuk
gevonden om te doen, zo vertelden ze mij. Een kind vertelde dat het

zo leuk was om op deze manier de
mensen uit hun straat beter te leren
kennen. En dan snijdt het mes weer
aan twee kanten en daar word ik blij
van.” Als dit bedrag door OSA verdubbeld gaat worden, gaat het totale streefbedrag van 8.000 euro
overschreden worden; er is nu totaal 8.600 euro beschikbaar om beide schooltjes weer op te bouwen en
te voorzien van schoon drinkwater.
Die extra 600 euro krijgt zeker ook
een goede bestemming.
Voortgang bouw
De aanleg van drinkwaterleidingen
bleek als eerste nodig bij de schooltjes, dat is zo goed als afgerond. En
er is ook al gestart met de wederopbouw van het schooltje in Latauli.
“Wat een respect voor deze harde
werkers. De arbeiders lopen ongeveer tweeënhalf uur met het bouwmateriaal op de rug de heuvels op
om bij de schooltjes te komen”, aldus Joke. Ze kijkt er ontzettend naar
uit om in oktober haar vrienden in
Nepal weer te zien, hier een Mindfulness week te verzorgen en de
projecten in Chepang Hills te bezoeken. Joke: “Voor mij kan deze zomer
al niet meer stuk, ondanks dat we
nog niet zoveel zomer hebben gehad in Nederland, voel ik de warmte
in mijn hart. Aan iedereen weer heel
veel dank voor de bijdrage, op welke manier dan ook!” Kijk voor meer
informatie en foto’s op www.nepalbenefietaalsmeer.com.

Verkeersexamen op alle
scholen in Aalsmeer
Aalsmeer - Dit voorjaar hebben
meer dan 16.000 scholieren uit
groep 7 en 8 in de stadsregio Amsterdam het schriftelijk verkeersexamen afgelegd. Van hen deed een
groot deel later ook het praktisch
verkeersexamen: inmiddels hebben
ruim 12.000 kinderen hun kennis
in de praktijk mogen laten zien. In
Aalsmeer deed 100 procent van de
scholen mee met het verkeersexamen. Van deze scholen deden 465
scholieren mee aan schriftelijk verkeerexamen en 393 aan het praktijkexamen.

Helemaal vol, zelfs wachtlijst!

Aalsmeer - Basisschool de Hoeksteen organiseerde op vrijdag 8 juli een eindfeest. Het schooljaar werd
hiermee feestelijk mee afgesloten.
Ouders, leerlingen en personeel
verzamelden zich op het schoolplein. Het weer werkte gelukkig
mee, een heerlijk zonnetje.
Onder het genot van een hapje en
een drankje werd er gepraat, gespeeld en gedanst. Binnen in de
school konden de kinderen zich uitleven op de dansvloer tijdens een

Schriftelijk en praktisch
Het schriftelijk examen toetst leerlingen van groep 7 (of 8) op hun
kennis van de verkeersborden en
verkeersregels, in het bijzonder voor
voetgangers en fietsers. Het schriftelijk examen wordt in de klas door
de eigen leerkracht of een examinator afgenomen. Met het praktisch
verkeersexamen wordt zowel de
kennis als de vaardigheid getoetst
van de oudere basisschoolkinderen.
dit jaar weer lekker veel aan de hut
knutselen en daarom mag de hamer
elke dag mee. De kinderen zijn alle dagen, tot en met vrijdag 22 juli, welkom tussen 10.00 en 16.00
uur. Maandag is iedereen al vanaf
9.45 uur welkom voor de inschrijving. Dinsdag staat knutselen op
het programma, woensdag wordt
een zeskamp gehouden (zwemkleding mee), de donderdag staat in
het teken van sport met in de avond
een heuse disco in de N201 en vrijdag wacht, buiten het hutten afbreken, een verrassing waar goede schoenen wel een vereiste zijn.
Om vier uur deze dag is de Kindervakantieweek dan weer ten einde.
De tijd zal omgevlogen zijn. Moe
en voldaan naar huis, maar kijk nog
wel even in de grote bak met gevonden voorwerpen. Deze is ieder jaar
weer goed gevuld… Aan ouders
wordt gevraagd zoveel mogelijk de
kinderen per fiets te brengen. Wie
toch met de auto komt, de Sportlaan wordt deze week eenrichtings-

In de meeste gemeenten worden de
praktische examens georganiseerd
door een onderwijsadviesbureau,
samen met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente. Op hun eigen
fiets leggen de leerlingen een realistisch parcours af in hun buurt en
worden bij verschillende controleposten beoordeeld door vrijwilligers
en ouders. Kinderen die slagen ontvangen hiervoor een diploma.
Kwetsbaar
Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en moeten geholpen
worden om zo veilig mogelijk de
weg op te gaan. Vanaf het eind van
de basisschool gaan zij vaak zelfstandig over straat. De Stadsregio
Amsterdam stelt het verkeersexamen voor alle basisscholen in Amsterdam en de regio gratis beschikbaar. Via www.verkeerseducatiepunt.nl biedt de Stadsregio lesprogramma’s en informatie op het gebied van verkeer aan voor kinderen van crèche tot eind middelbare school.
verkeer, in bij de winkelstraat en uit
bij het Seringenpark. Nog vragen?
Stuur een mail naar kindervakantieweek@debinding.nl. Aanmelden
is niet meer mogelijk. De Kindervakantieweek zit helemaal vol, heeft
zelfs een wachtlijst! Onno, die voor
het tweede jaar de leiding heeft, en
Eline, al vijf jaar vrijwilliger en nu
voor het eerst in de organisatie, vertrouwen er op dat het een hele gezellige week wordt. “Tot maandag
allemaal.”

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Workshop Stopmotion voor
jeugd in de bibliotheek
Aalsmeer - Zomervakantie in de
bieb, daar steek je wat van op en
het is nog leuk ook. Wil jij je fantasie tot leven brengen in een filmpje? Kom dan in de vakantie naar de
bieb in Aalsmeer voor de superleuke workshop Stopmotion. Zo kom
je alles te weten over het zelf maken van een stopmotion filmpje in
de workshop Stopmotion ’Ik ga op
reis en ik neem mee’. De workshop

Stopmotion is op donderdag 21 juli van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in de Marktstraat. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van
8 tot en met 12 jaar. Meedoen kost
12,50 euro en voor bibliotheekleden
10 euro. In de voorverkoop gaat van
deze prijzen nog een euro af. Kaarten voor deze workshop zijn te koop
in de bibliotheek of te bestellen via
www.debibliotheekamstelland.nl

‘t Roefje viert dubbelfeest
Rijsenhout - Op peuterspeelzaal ’t
Roefje is samen met de kinderen het
45 jarig bestaan gevierd tegelijk met
de verjaardagen van de juffen. Het is
een gezellig dubbelfeest geworden.
De ochtend begon met het eten van
zelfgemaakte popcorn en er werden
spelletjes gedaan. Later op de ochtend aten de kinderen nog een lek-

ker stukje slagroomtaart. In een lange rij, spelend op de muziekinstrumenten gingen de kinderen naar
buiten om nog even te spelen. Met
een zelfgemaakt taartje van klei en
een kleine traktatie kijken de juffen
en de kinderen terug op twee fantastische ochtenden. Vrijdag gaat
iedereen genieten van de vakantie.

Varen in de eigen Lelievletten

Jaarafsluiting Tiflo met
jongste speltakken
Aalsmeer - Een jaarlijks terugkerende traditie is voor Tiflo om met de
laatste opkomst van het seizoen met
de jongste speltakken (Bevers, Kabouters en Welpen) te gaan varen in
de eigen Lelievletten. Tiflo is en echte waterscouting, maar pas vanaf de
leeftijd van 11 jaar gaan de leden
echt het water op. Voor de meeste kinderen is dit ook om alvast en
beetje bekend te raken met de vletten en het water. De groepen hebben in een sleep gevaren, meerdere
vletten aan elkaar gekoppeld, richting het starteiland. Het eigen eiland
is op dit moment verhuurd aan een
andere scouting uit Nederland. Op
het starteiland zijn diverse spelletjes

gedaan en er is lekker gedronken
en gesnoept. Rond 11.15 uur werden de kinderen weer in de vletten
verwacht om de terugreis in te zetten. Uiteraard werd er ook langs de
watertoren gevaren en werd op de
kant werd het seizoen afgesloten.
Rest nu alleen nog de kampweken
van alle speltakken en dan begint
echt de zomervakantie. Op zaterdag
17 september is weer de eerste opkomt van het nieuwe seizoen.
Tiflo kan overigens altijd nieuwe leden gebruiken, evenals leden of vrijwilligers die leiding willen gaan geven. Meer informatie is te vinden op
www.tiflo.nl en op de facebook pagina van de scouting.
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Vaneman voetbaltoernooi
bij FC Aalsmeer

Geslaagde presentatie van
wedstrijdturnsters Omnia

Aalsmeer - In augustus 2002 werd
voor het eerst een voetbaltoernooi
voor clubs uit Aalsmeer en de regio georganiseerd bij RKAV. Dit jaar
viert dit regionale toernooi het derde lustrum met alweer de vijftiende
editie. Naamgever van het toernooi
dit jaar is Vaneman Automotive, het
autobedrijf dat is ontstaan na de
splitsing van de vorige naamgever:
Autobedrijf Van Kouwen.
Deelnemers dit jaar zijn FC Aalsmeer
zaterdag 1 (1e klasse), FC Aalsmeer
zondag 1 (3e klasse), KDO zondag 1
(3e klasse) en nieuwkomer SV Ouderkerk zondag 1 (3e klasse). Deze teams zullen elkaar treffen op
woensdag 10 en zaterdag 13 augustus.
De wedstrijden op de woensdag
starten dit jaar voor het eerst om
19.30 uur, de wedstrijden op za-

Aalsmeer - Op zaterdagavond 9
juli werd er door de wedstrijdturnsters van SV Omnia 2000 een grootse presentatie avond gehouden in
de Proosdijhal in Kudelstaart. Onder
het toeziend oog van ruim 200 toeschouwers in alle leeftijden, brachten de turnsters een mooi programma. Na de opmars van de 34 turnsters in de leeftijd van 8 tot en met
23 jaar deed voorzitter Carl Weijers
het openingswoord. Hierbij werd
vooral ook een oproep aan het publiek gedaan om toch zeker het vrijwilligerswerk te blijven doen. “Zonder ouders, die wat taken op zich
nemen, kunnen we niet goed functioneren. De afdeling groeit nog
steeds en bij elke 12 turnsters moeten we bijvoorbeeld op de wedstrijden een jurylid leveren. Een jurycursus is dus aanbevolen”, aldus de
Omnia voorzitter.
Het eerste optreden begon op ‘Hallo’ van Adèle, een kleine choreografie rond de vlag van SV Omnia,
waarna de jongste turnsters op de
lange mat in drietallen handstanden
en koprollen lieten zien. Best spannend voor zo’n groot publiek.
Op de brug ongelijk lieten de turnsters in tweetallen een oefening
zien. Best moeilijk, want je krijgt
soms een tegenvering van de ander. Maar alles lukte goed met zelfs
precies gelijk een afsprong met salto van de brug. Op zes lange matten lieten zes turnsters een vrije oefening zien, die ze normaal op wedstrijden individueel uitvoeren.
Alle turnsters sprongen in twee
groepen kast met de mintramp ervoor. Het is dan erg leuk om het verschil te zien tussen de starters en
de gevorderden. Er werden zelfs
zweefsalto’s over de lengte van de
kast gemaakt.

terdag starten om 19.00 uur, allen
op het complex van FC Aalsmeer
aan de Beethovenlaan. Op woensdag, de eerste speeldag, treffen FC
Aalsmeer (zat) en KDO elkaar, terwijl SV Ouderkerk het zal opnemen tegen FC Aalsmeer (zon). Op
zaterdag 13 augustus speelt KDO
tegen de zondag selectie van FC
Aalsmeer, terwijl op het andere veld
de wedstrijd FC Aalsmeer (zat) tegen SV Ouderkerk zal plaatsvinden.
Tijdens het toernooi zal door Vaneman meerdere nieuwe modellen
auto’s worden getoond op het FC
Aalsmeer complex en zal na afloop
van de wedstrijden de gelegenheid
zijn om met elkaar over deze auto’s,
de vakantie en natuurlijk over de
wedstrijden na te praten in de kantine. Toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom!

Twee keer derde plaats op NK

Michel Velle naar EK
blootvoet waterskiën
Aalsmeer - Afgelopen weekend
9 en 10 juli werd het Nederlands
kampioenschap blootvoet waterskien gehouden op het spuikanaal in
Brielle, bij de vereniging BBSV. Bij
het blootvoet waterskiën zijn drie
disciplines: slalom, figuren en springen. Ondanks de stevige wind waren de ski-condities toch verrassend goed. Het vele trainen leverde Michel Velle, lid van de Waterskivereniging Aalsmeer, een mooie

score op. Op de onderdelen slalom
en figuren eindigde hij op de derde
plaats in de open klasse (alle leeftijden) en mocht dus met twee bronzen medailles naar huis. Met deze
goede prestatie heeft Michel zich
gekwalificeerd voor het EK in Zweden. Deze kampioenschappen beginnen op 4 augustus. Nog drie weken intensief trainen voor Michel,
om ook in Zweden een goed resultaat neer te kunnen zetten.

Van links naar rechts Wim Hulsbos, Jan Steines en Rick Zethof.

Open Dubbel tennistoernooi

Steun TV Kudelstaart voor
Support4Special
Kudelstaart - Van 23 tot en met 31
juli wordt bij Tennisvereniging Kudelstaart (TVK) het jaarlijkse Open
Dubbeltoernooi gespeeld. Een populair toernooi in de regio waar gestreden wordt in de categorieën drie
tot en met acht.
Ieder jaar is er een goed doel gekoppeld aan het toernooi. Dit jaar is
het Stichting Steun 22Q11 (22Q11
Deletiesyndroom), maar vorig jaar
was dat Stichting Support4Specials.
Een gedeelte van het inschrijfgeld
van de deelnemers werd gereserveerd voor deze stichting die geld
inzamelt om kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking dolfijn ondersteunende therapie te laten volgen.
Maatschappelijk belang
Toernooiorganisator Wim Hulsbos
mocht een cheque van 1.752 euro overhandigen aan voorzitter Jan
Steines van Stichting Support4Specials en Rick Zethof, die via deze
stichting therapie heeft mogen volgen. “De organisatie van het toernooi vindt het belangrijk dat deelnemers beseffen dat het toernooi
niet alleen draait om gezelligheid
en sportiviteit, maar dat wij als organisatie ook het maatschappelijk

belang hoog in het vaandel hebben staan”, zegt Hulsbos. “Mooi dat
vorig jaar speciale kinderen in het
middelpunt mochten staan.”
Steines is blij met deze donatie.
“Therapie op Curaçao kost enorm
veel geld. We constateren en ook
onderzoek heeft aangetoond dat
kinderen met bijvoorbeeld Downsyndroom of autisme veel baat hebben bij het volgen van dolfijntherapie. De interactie met de dolfijnen
zorgt ervoor dat de aandacht en het
concentratievermogen van de kinderen vergroot kan worden. Dit is
weer essentieel voor de ontwikkeling op verschillende gebieden.”
Amerikaanse sferen
Inschrijven voor het Open Dubbeltoernooi 2016 is niet meer mogelijk.
Dit jaar zal het park aan de Bilderdammerweg omgetoverd worden in
Amerikaanse sferen, want het thema van 2016 is ‘Stars & Stripes’. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat het
een week lang gezellig op het tennispark wordt, ook voor de toeschouwers. Zo is er onder andere
een wisselend dagmenu, uiteraard
Amerikaans getint. Meer informatie
is te vinden op www.tvkudelstaart.nl
en www.support4specials.nl.

Bekers voor Valentijn, Daan en Raven

Spelen rond vierdaagse in
Het Oosterbad succesvol

Aalsmeer - Afgelopen week werd
de zwem4daagse gezwommen in
het Oosterbad. Velen waren hier op
af gekomen, en de spelen om de
vierdaagse heen waren een groot
succes. Zo maakte Valentijn van der

Schaft het hoogste bommetje van
het seizoen 2016 en mag hij deze titel een jaar voeren. Daan Markman
bleef het langst hangen aan de lage
duikplank met wel 3.02 seconden.
Tweede werd Julius van der Schaft
met 2.54 seconden en derde werd
Bas van de Merbel met 2.30 seconden. Bij de meisjes won Amber Alderden met 1.34 seconden.
Het Boegsprietlopen was dit jaar de
favoriet en met meer dan 40 deelnemers – waaronder ook bijna alle
bestuursleden - was het flink druk.
Raven Ponsen won met een afstand
van wel 26 meter, tweede werd Syb
Maarse met 9 meter.
Op vrijdagavond kregen alle deelnemers de mooie vierdaagse-medaille uitgereikt, naast een gezond stuk
fruit. Zie voor al het actuele nieuws
www.hetoosterbad.nl

Van Weerdenburg overall kampioen

Familie Alderden snelste
in estafette in Oosterbad
Aalsmeer - Heel erg zenuwachtig
waren de beide teams, want er vielen wel titels te verdedigen in Het
Oosterbad: wie mag zich de snelste familie noemen van het seizoen
2016? Team Alderden, bestaande uit vader Marco, moeder Mirjam
en Job en Amber, en hun concurrenten sinds jaar en dag Team Van
Weerdenburg, bestaande uit moeder Esther, Nanouk, Gijs en Suzet. Alle teamleden, goed geoefende zwemmers, gingen met elkaar

de strijd aan. Na de estafette en de
wisselslagestafette werd daarvoor
een winnaar uitgeroepen: de familie Alderden. Daarna volgden de individuele zwemwedstrijden en nadat alle tijden bij elkaar opgeteld
waren bleek Van Weerdenburg de
snelste familie over het geheel. Het
was weer enorm gezellig. De beide
zussen Van de Lagemaat (Mirjam en
Esther) gingen dus beiden met een
mooie beker en titel richting huis.
Foto’s: Kick Spaargaren

Tweede van Nederland
Als verrassing trad daarna Madelief
Riepe op, die traint bij de Ritmische
Gymnastiek van SV Omnia. Madelief
heeft eerst een paar jaar geturnd en
met deze mooie basis is ze aan het
Ritmisch begonnen. En met succes,
want met de baloefening, die ze nu
liet zien, is ze tweede geworden bij
de Nederlandse kampioenschappen.
De jongste turnsters sprongen op
de tumblingbaan en slaagden erin
om soms in tweetallen mooi gelijk te
gaan. Hierna was het pauze en als
eerste nummer na de pauze lieten
de gevorderden hun sprongen op
de tumblingbaan zien. Sinds de laatste demo is het niveau zeker gestegen, want sprongen er toen hooguit drie turnsters een salto achterover, nu sprongen ze hem allemaal.

In een tweetal sprongen ze zelfs de
arabier salto achterover precies gelijk. De jongste groep begon met 20
meisjes onder 20 roze parapluutjes
op en naast de balk. Een prachtig
gezicht. In beide groepen, zowel bij
de jongste als bij de gevorderden,
werden er al koprollen, handstanden en radslagen geturnd. Bij de
gevorderden turnde Jasmin nog een
handstand doorrol, Isa een hoepeltje achterover, Tanya en Nilou een
schouderstand. Niet iedereen bleef
erop. Dat blijft toch moeilijk op een
balk van 10 centimeter breed. De
uitdaging blijft. De starters sprongen op de minitramp. De eerstejaars
werden nog geholpen bij de salto,
maar de andere turnsters sprongen
hem al alleen. Toch leuk om te laten
zien wat je allemaal al kunt.
Wisselbekers
Tussen de onderdelen was er een
moment gepland om alle wisselbekers uit te reiken. De wisselbeker
voor de verenigingskampioene 2016
is voor Jasmin Aileen. Jasmin kreeg
echter nog een wisselbeker voor de
hoogste plaatsing in de 5e divisie in
de keuze-oefenstof. Isa Verzeilberg
kreeg de wisselbeker voor de hoogste plaatsing in de 4e divisie. Fleur
Snoek kreeg de beker voor de verplichte oefenstof in de 5e divisie.
Deze beker werd uitgereikt door Zuzanna Rydszinska, die hem de vorige keer won. Er was nog een extra
klein bekertje voor Mara Meijer. Zij
was namelijk net als Jasmin en Fleur
op de 6e plaats geëindigd bij de
Districtskampioenschappen. Fleur
had echter in totaal hogere plaatsingen bij de voorgaande wedstrijden. Fleur won daarom de wisselbeker en Mara kreeg een klein bekertje voor haar mooie prestatie in het
eerste jaar, dat ze geturnd heeft.
De gevorderde groep liet op de vloer
een mooie choreografie zien, waarin dans en acrobatiek afgewisseld
worden. Prachtig om te zien hoe
ze bijvoorbeeld allemaal tegelijk
in kopstand stonden. Deze groep
ging daarna springen met twee minitramps vlak naast elkaar met één
grote mat erachter. Ze sprongen gelijk of vlak na elkaar. Een heel spektakel. Als laatste sprong kwam de
jongste groep erbij en werd er afgesloten met een streksprong met
wuiven van de hand. De trainsters
Anneke Nap, Marïet Tas, Ilse Sandifort en Gerda Kockelkorn kunnen
samen met de turnsters terugkijken
op een fantastische presentatie!
Met vele complimenten na afloop
kunnen de trainsters en de turnsters
van het wedstrijdturnen met een
heel fijn gevoel de vakantie in.

Postduivenvereniging de Telegraaf

John van Duren wint jonge
duivenvlucht vanuit Duffel
Aalsmeer - Eerst maar even iets
rechtzetten, vrijdag bij het inkorven werd ik door jeugdlid Tim aangesproken, ik was hem vergeten te
vermelden bij de vlucht vorige week
vanuit Minderhout. Ik heb het nagekeken, en ja! Ik had er een verkeerde naam neer gezet. Tim Rewijk werd 13e op die vlucht. Een terechte reclame, zoals dat in de duivensport heet. Afgelopen weekend
waren er twee vluchten. Allereerst
een jonge duivenvlucht vanuit Duffel in België met een gemiddelde afstand van 132 kilometer. De duiven
werden hiervoor om 09.25 uur gelost. De vlucht is gewonnen door
de 16-985 van John van Duren. Deze jonge duif maakte een gemiddelde snelheid van 1581,495 meter per minuut, is bijna 95 kilometer per uur. Tweede werd Gerard en
Lies v.d. Bergen en Cees van Vliet
werd derde. Om 7.00 uur werd de
Nationale vlucht vanuit het Franse Chateauroux gelost met een gemiddelde afstand van 645 kilometer. Een vlucht waar heel Nederland
aan meedoet, en deze werd binnen
de Telegraaf gewonnen door Comb.
van Ackooy. De 15-943 maakte een
gemiddelde snelheid van 1421,891
meter per minuut, ruim 85 kilometer

per uur. Tweede werd Wim Wijfje en
John van Duren werd derde. Binnen
de vereniging is elk jaar een competitie om de Cor Bosman beker,
en daarvan is de tussenstand nu: 1.
John van Duren, 2. Cees van Vliet, 3.
V. Leeuwen & v. Grieken, 4. D. Baars,
5. Gerard & Lies v.d. Bergen.
De uitslag van de vlucht Duffel met
519 duiven en 16 deelnemers: 1. J.H.
van Duren Amstelveen, 2. Gerard &
Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 3. C.
van Vliet Kudelstaart, 4. W. Wijfje De
Kwakel, 5. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 6. L. v.ds. Sluis Uithoorn, 7.
M. de Block Aalsmeer, 8. Tim Rewijk De Kwakel, 9. Darek Jachowski
Mijdrecht, 10. J. Spook Aalsmeer, 11.
J. Vijfhuizen De Kwakel, 12. D. Baars
Kudelstaart, 13. A.J. van Belzen Kudelstaart, 14. Comb. van Ackooy
Hoofddorp, 15. A. v.d. Wie Aalsmeer,
16. J.A. van Dijk Aalsmeer.
Uitslag vlucht Chateauroux met 97
duiven en 9 deelnemers: 1. Comb.
van Ackooy Hoofddorp, 2. W. Wijfje De Kwakel, 3. J.H. van Duren Amstelveen, 4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 5. J. Vijfhuizen De Kwakel
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 7. L. v.d. Sluis Uithoorn, 8.
E. Wiersma Amstelveen, 9. W. Grapendaal Aalsmeer

Wielrennen

Successen voor jeugd UWTC
Aalsmeer - Prachtig weer bij de interclub jeugdwedstrijd in Amsterdam Noord (Ulysses) op zondag 10
juli, en hierdoor ook leuke startvelden. Bij categorie 3-4 waren Duuk
v/d Haagen en Mike Derogee nadrukkelijk aanwezig en zij wisten
met nog drie rondes te rijden een
kopgroep te vormen samen met Julian Vergouw. In de sprint wisten ze
dit slim uit te spelen: Mike 1e en
Duuk 2e. Jasmijn Wiegmans reed de
wedstrijd in het peloton uit en werd
keurig 15e. Bij categorie 7 nieuwelingen stonden 25 jongemannen
aan de start, waaronder 5 UWTC leden. Er waren vele vluchtpogingen
maar die werden weer ongedaan
gemaakt en soms viel het tempo
bijna helemaal weg. Met nog zeven
rondes te rijden wisten twee renners
weg te komen (Hijmen Breederveld
en Yuran Geleijnse). Ian reed attent
en wist de oversteek te maken. Deze drie jongens werkten goed samen en moesten dus de podiumplaatsen gaan verdelen. Ian pakte
de tweede plaats! Danny Plasmeijer (twee weken geleden lelijk gevallen) en Niels Kramer reden de
wedstrijd in het peloton uit. Benjamin Wessels kon ook lang in het peloton volgen, maar moest ze de laatste rondes laten gaan. Sven Buskermolen was al eerder gelost uit het

peloton, maar reed de wedstrijd gewoon uit. Uitslag: 2. Ian, 11. Danny,
16. Niels, 18. Sven en 19. Benjamin.
Veteranen
Zaterdag 9 juli waren de UWTC renners Leen Blom. John Tromp, Piet
Rewijk en Guus Zantingh naar Veenendaal afgereisd om daar te starten in veteranen wedstrijden. Bij de
68+ was vooral Piet Gruteke die
vanuit het vertrek een poging deed
om te ontsnappen maar hij kreeg
niet de ruimte. Na ongeveer een
half uur koers ontstond er een kopgroep van negen renners met daarbij Leen Blom en Guus Zantingh.
Deze groep nam een ruime voorsprong en werd niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Willem van Koertsveld uit
Zeist en 2e werd Guus Zantingh uit
Mijdrecht. Leen Blom finishte als 8e.
Bij de 60+ ontstond na initiatieven
van Bert Bakker een kopgroep van
drie renners na 15 minuten wedstrijd en deze drie renners bouwden
een ruime voorsprong op waardoor
het peloton ze niet meer wist te achterhalen. De wedstrijd werd gewonnen door Hans van Bavel uit Sint
Anthonis voor Bert Bakker uit Zaandam. John Tromp spurtte zich naar
een 5e plaats en Piet Rewijk eindigde als 15e.
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Champagne voor de Belgen

Fabuleus om te zien

Aalsmeer - Rob Harmeling voorspelde de avond vooraf aan de vijfde etappe ‘Het wordt D Day voor de
klassementsrenners.’ Op weg naar
het Centraal Massief moet er serieus geklommen worden. Is er ontsnapping mogelijk en wie zal er
dan gaan? ‘Ach de klassementsrenners hebben nog helemaal geen zin
in het geel. Het geeft teveel gedoe:
interviews, dopningcontrole enz’,
lacht Tom Dumoulin. Hij wil er alleen voor gaan als hij kan ontsnappen in een goede groep. Twee slimme Belgen en een Oekraïner nemen
het voortouw en krijgen een voorsprong van maar liefst vijftien minuten. Greg van Avermaet staat er
het beste voor. Slechts 18 seconde
achter de gele trui. ‘Als het in kop
goed zit, dan komt het wel goed.
Het blijft een aparte kerel’, is de re-

Aalsmeer - De architect van de
Tour heeft volgens Bauke Mollema de koers zo opgebouwd dat de
Tour niet in de eerste week al beslist wordt. Mollema heeft vandaag
niet het plan om zich al te druk te
maken. Eén col is voor hem niet interessant genoeg. Hij wacht op de
komende dagen. Met zijn achterstand op Froome en Quintana is er
nog van alles mogelijk. Ook Wilco
Kelderman voelt zich goed en heeft
de juiste benen om zich de komende dagen te testen. De overgeconcentreerde, nuchtere Nederlanders zijn vriendelijk tegen de journalisten, maar zeggen geen woord
te veel. Iedere dag is immers anders, een voorspelling zinloos. De
slechte dagen van Vincenzo Nibali lijken achter de rug, maar de mannen die achter hem aan sprinten bewijzen dat de Italiaan toch behoorlijk wat kracht en adem te kort komt.
Het steekspel tussen de renners onderling is prachtig om te zien. ‘Maar

actie van de Belgische commentatoren. En het komt goed! De klassementsrenners met grote plannen
lijken zich mis te rekenen. Een grote veelkleurige mierenhoop zwoegt
door het prachtige landschap met
de Romaanse kerken.
Lege bidons vliegen door de lucht,
het is warm, zelfs zo warm dat het
asfalt al behoorlijk begint te smelten. Dus uitkijken bij de afdalingen die als gevaarlijk te boek staan.
Hoe hard het gaat is te horen aan
de piepende remmen van de motoren. Van Avermaet houdt de kop er
goed bij. Maar liefst 5 minuten en 11
seconden blijft hij voor op het peloton, Voor hem niet alleen de dagzege maar ook de gele trui. Thomas
de Gendt is een goede tweede. Dus
champagne voor de Belgen.
Janna van Zon

“Even aan de boom geschud”
Woensdag 6 juli 2016
5e etappe 216 kilometer
Limoges – Le Lorian
Aalsmeer - In de beklimming van
de Puy St. Mary, net voor de weg
een bocht van 360 graden maakt
en gelijk steil omhoog gaat, had ik
het helemaal gehad met dit stuk
rots. Terwijl ik in mijn ooghoek de
rest van de groep omhoog zag
kruipen, besloot ik de klim wel af
te maken, maar mijn benen even
wat rust te gunnen. Mijn zoon Bas
die naast me was neergestreken
gaf aan dat ik hem in de afdaling
maar weer op moest pikken, die
had er schoon genoeg van. Weer
opgestapt en de top bereikend

was het een grote overwinning
voor mijzelf, ongeveer het gevoel
dat Greg van Avermaet moet hebben gehad toen hij aan het einde van deze etappe als winnaar
over de streep kwam. Achter hem
een waar slagveld van binnendruppelende renners waar Contador wat verliest, maar Mollema
en Kelderman goede zaken doen.
De gele trui van Sagan was nog in
geen velden of wegen te bekennen en ook Dumoulin moest voortijdig afhaken. Een roerige etappe
waar de SKY en Movestar ploegen even aan de boom hebben
geschud en daarna gniffelend de
resultaten hebben aanschouwd.
Dick Kuin

ETAPPE 8

Geen antwoord op Froome
Aalsmeer - De Brit Froome - niet
bekend staand als een gezellige lachebek- toont vandaag iets dat nog
niet eerder bij liefhebbers van de
wielersport bekend was. Wat een
gifkikker die Froome! In een afdaling waar hij voor een jaar geleden
liever de handen voor de ogen deed
dan vloeiend naar beneden zeilen,
toont hij nu heel veel heldenmoed.
Zittend op de stang met het broze
lijf over het stuur hangend vliegt hij
naar beneden. Het ijskonijn Quintana is net bezig met een slok van het
een en ander te nemen uit de bidon
en juist in dat moment van onoplettendheid grijpt Froome zijn kans. Er
komt geen enkel antwoord waardoor Froome de dagzege voor zich
opeist en ook nog eens het geel.
‘Een historische dag, Froome wordt
een echte wielrenner. Dit is briljant
wat hij uit de hoge hoed tovert’, aldus Thijs Zonneveld die weer eens

mag aanschuiven bij de avondetappe. De eerste uitvaller van de Tour
is de Deen Michael Morkov, na een
lelijke val vocht hij tegen beter weten in. Kwam telkens als laatste binnen. Hij bezorgde de fysiotherapeut overwerk. Onbegrijpelijk dat
een ploegarts deze bevlogen renner
niet tegen zichzelf in bescherming
heeft genomen. Renners weten van
geen opgeven, vechten tot de laatste snik. Daarom verdienen zij een
deskundige die zegt: ‘Nu is het genoeg geweest.’ Grote pech voor Wilco Kelderman. Hij doet het zo goed
bij zijn eerste Tour. En dan gebeurt
er iets onwaarschijnlijks. Tijdens de
afdaling vliegt door de hitte de band
van zijn fiets. Naast de schaafwonden en schrik is er de vreselijke teleurstelling. Met de opgelopen achterstand lijkt een goede klassering
verkeken. Tja, het is en blijft de Tour!
Janna van Zon

Froone als een havik naar beneden
Zaterdag 9 juli 2016
8e etappe 184 kilometer
Pau – Bagnéres-de-Luchon
Aalsmeer - Ik had meer verwacht van deze etappe, meer
aanvallen van de renners op de
positie van Froome. Maar de klassementrijders blijven dicht bij elkaar, de bergen in deze etappe
worden gezamenlijk beklommen.
Dan gebeurt er iets dat de gehele
wielerwereld even de wenkbrauwen doet fronsen. Na de doorkomst op de Peyresourde, letten de renners even niet op en
ontsnapt Froome. Hij laat zich
als een havik naar beneden vallen en weet de hele kopgroep tot
aan de finish achter zich te laten.
Hij krijgt van mij niet de schoon-

heid prijs. Maar Maarten Ducrot
zegt dat hij wel 90 kilometer per
uur heeft gehaald. Gelukkig heeft
Froome heelhuids de meet gehaald, want je moet er toch niet
aan denken dat hij door een los
steentje tegen het asfalt was gegaan. Dat ging wel Wilco Kelderman, hij stuurde in de afdaling
een bocht in en ging onderuit.
Duidelijk zichtbaar was het dat
zijn tube van de velg was gevlogen en de hele wielerwereld wist
onmiddellijk dat dit te wijten was
aan de kit waarmee de tube op
de velg is gelijmd. In de herhaling is het mijn inziens wel zichtbaar dat hij een stuurfout maakt
en dat daardoor de tube van de
velg vliegt. Kijk zelf maar!
Dick Kuin

ETAPPE 10

De Tour, onvoorspelbaar
Aalsmeer - ‘Voor de komende 75
kilometer kunt u makkelijk even het
gras gaan maaien.’ Hiermee suggereren de Nederlandse commentatoren dat er niets te melden valt
voor de komende uren. Maar wat
kregen zij ongelijk! Deze etappe
behelsde alles wat een wielerliefhebber zich kan wensen. De onderlinge strijd om de verschillende truien. Een steekspel dat heerlijk is om te zien. Niemand krijgt ook
maar iets cadeau. Het is wiskunde
van het hoogste niveau. Het durven wachten, ervoor zorgen dat er
geen overbodige energie wordt ver-

speeld terwijl andere renners trachten hun concurrenten uit te roken
en de boel lopen te verzieken - linkeballen - het dit in het wielerjargon - Het zijn de ‘stoorzenders’ die
op slimme wijze dát hopen te bereiken waarvan zij dromen. Maar uiteindelijk kan er maar één winnen
en niemand weet dat beter dan een
wielrenner. De Slowaak Peter Sagan
heeft genoeg van het spelletje ‘Kom
op mannen rijden!’ Maar hij krijgt
de renners niet mee. Dan gaat hij
zelf en weet dat hij zwaar pokerspel
speelt maar liever dat dan dat geschmier. Zijn ongeduld betaalt zich

ETAPPE 6

‘Je hebt geen lange benen nodig
om snel te zijn’
Aalsmeer - De etappe van vandaag wordt gezien als een overgangsetappe met een ‘potenbreker’ aan het eind. De Duitse sprinter Marcel Kittel is 1.89 meter. Mark
Cavendish - tijdens de Olympische
spelen kiest hij voor de baan in
plaats voor de weg - 1.75 meter. Zijn
baantraining van de afgelopen tijd
heeft zijn vruchten afgeworpen want
voor de derde keer deze Tour wint
hij de sprint. ‘Je hebt geen lange benen nodig om snel te zijn’, is de conclusie van een van de commentatoren. ‘Pfff, ik vond het beangstigend,
een gevaarlijke aankomst, veel geslinger, een hectische finale.’En dat
zegt een renner die voor de duvel
nog niet bang lijkt te zijn. Zet hem
een helm op zijn hoofd en hij wordt
een ander mens. Er wordt geduren-

de de tour voortdurend gesproken
over alle obstakels die de wielrenners tegenkomen. Het levert soms
beelden op die je hart op hol doen
slaan. ’Je kunt nu eenmaal niet alles weghalen, de renners moeten
ook zelf blijven kijken’, is de reactie.
De journalisten zijn tevreden met de
kansen die zij krijgen om de renners
voor en na afloop van de dagetappe
te kunnen spreken. Zij kunnen hun
werk goed doen. De winst van gisteren van Greg van Avermaet dendert
nog door. Het geel wordt hem door
het hele peloton gegund. ‘Wat de
rode Duivels niet kunnen, lukt Greg.’
Zij zien hem als een toffe gast met
beide benen op de grond en daar
houden renners van.
Janna van Zon

Genieten van al het fraais onderweg
Donderdag 7 juli 2016
6e etappe 190,5 kilometer
Arpajon-sur-Cere - Montauban
Aalsmeer - Dit is wat de Tour
directie een overgangsetappe
noemt, bijna 200 kilometer en
een klein pukkeltje op 50 kilometer van de meet. Tijd om wat anders te doen, want kijkend naar
het scherm ga je toch op andere dingen letten. Zo zie ik één van
de vluchters Asashiro een aangenaam onderonsje hebben met
de geheel in geel geklede blonde dame achter op de tijd motor. Terwijl zij het bordje 1.02 omhoog houd zie ik haar lief glimlachen naar de vluchter. Even later weten de altijd alerte Belgi-

sche commentatoren te melden
dat dezelfde Asashiro zijn vrouw
en hondje Corin de gehele Tour in
zijn omgeving heeft. Wat verder
opvalt en zo af en toe duidelijk in
beeld wordt gebracht zijn de eindeloos terugkomende kunstwerken die de Franse boeren, burgers en buitenlui langs de route creëren. Gisteren vond ik het
onbetwiste hoogtepunt een van
strobalen gebouwde haas van
een meter of tien hoog. Zelf stap
ik ook nog wel eens op de fiets en
probeer onderweg ook te genieten van al het moois op deze wereld. Ik hoop dan ook dat, behalve
Asashiro, andere renners ook genieten van al het fraais onderweg.
Dick Kuin
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Het tragische opgeven en het
glorieuze winnen
Aalsmeer - Na de ongelukkige val
van gister belooft Wilco Kelderman
zichzelf en het publiek dat hij er
vandaag voor gaat knokken. Maar
de val heeft helaas meer impact dan
gehoopt. De Koninginnerit - door de
Belgische commentatoren bestempeld als de hel - begint spectaculair.
Even lijkt er een hoofdrol weggelegd
voor Contador, hij verbaast met zijn
actie vriend en vijand. Zwaar gehavend maar het moraal kent geen
grenzen. Maar wanneer het tempo
door de concurrenten wordt opgevoerd moet Contador opnieuw prijsgeven. Ondanks alle mentale veerkracht velt de wondkoorts de renner.
Met lege ogen stapt hij zonder helm

en rugnummer in de auto, hier eindigt zijn lijdensweg. Hij zwaait nog
even naar het publiek en maakt een
verontschuldigend gebaar. Het gebaar van de glorieuze winnaar van
deze dag is van een totaal andere
orde. Onze keizer van de wielersport
Tom Dumoulain wint de zwaarste rit
van de Tour en hoe... met overmacht!
De timing van het wegspringen is zo
geraffineerd goed. Voor Tom Dumoulain verandert de hel in de hemel. De eerste week was hij chagrijnig. ‘Het liep voor geen meter en nu
heb ik het gewoon geflikt, ongelooflijk!’ Zijn bevrijdende lach zal een ieder nog lang op het netvlies blijven.
Janna van Zon

Enerverende en verrassende etappe
Zondag 10 juli 2016
9e etappe 184,5 kilometer
Vielha (Spa) – Arcalis (And)
Aalsmeer - Genoten, met hoofdletters! Woorden schieten verder
tekort om deze ontzettend mooi,
enerverende, verrassende etappe te beschrijven. Alles was er
te beleven, de opgave van Contador, de strijd in de ontsnapping, de strijd in het peloton en
als klap op de vuurpijl een mooie
ontsnapping uit de kopgroep van
Tom Dumoulin, die op de laatste
klim alles uit zijn frêle lijf weet te
persen en met een kleine 40 seconden voorsprong de rit wint.
Toegegeven, de overwinning van
Boogerd in 2002 op La Plagne

vandaag niet uit. Het is zijn valkuil.
Uiteindelijk levert hem zoals hem
veel vaker is overkomen een tweede plaats op. Maar de winnaar van
vandaag is het gegund Michael
Matthews - ook weer een renner
met een prachtig verhaal, zoals de

was mooi, maar deze overwinning
is de beste dat ik van een Nederlandse renner heb gezien.
Vanuit een dikke 40 graden in de
zon, naar dikke hagelstenen op
de top van de Andorra Arcalis.
Twee achtervolgers, niet de minste, weet hij gedurende de gehele klim voor te blijven, grote klasse! Froome weet alle aanvallen te
doorstaan en op de laatste klim
komt hij in gezelschap van Quintana boven, hij behoudt het geel
en het klassement wordt weer
een beetje door elkaar geschud.
Mollema houdt de gekromde rug
recht en komt net na Froome over
de streep. Een mooie dag, tijd om
te rusten!
Dick Kuin

wielrennerij vol zit met prachtige
verhalen - kan zijn geluk niet op.
Voor hem een verdiende overwinning. Maar de sympathie voor Peter Sagan - een zege voor de wielersport - blijft groeien.
Janna van Zon

schrijf deze man nog niet af!’ Waarschuwen de commentatoren. ‘Hij zal
zeker zijn kans op een ritoverwinning uitzoeken.’ Wie dat bij de zevende etappe doet is Steven Cummings uit Liverpool. Het moment dat
hij kiest om weg te sprinten en direct op 30 seconden voorsprong te
komen is fabuleus om te zien. De ex
baanrenner houdt vol tot het eind,
weet zijn voorsprong te vergroten.
Zijn stijl is een lust voor het oog.
‘Cumming koerst zoals koersen bedoeld is. Hij kan de koers ruiken.’
Volgens de beste wieleranalist die
Nederland heeft: Thijs Zonneveld.
Vrolijkheid en drama vallen ook
vandaag ook weer genoeg te bekijken. Langs de weg wordt door omstanders een spandoek vastgehouden waarop staat: Franse coureurs
laat ons dromen!. En daar komt de
Franse hoop in bange dagen Pinot
voorbij, kotsend over het stuur. De
droom is voor hem een nachtmerrie.
Janna van Zon

Cummings ontsnapt uit kopgroep
Vrijdag 8 juli 2016
7e etappe 162,5 kilometer
LÍsle-Jourdain – Lac de Payolle
Aalsmeer - Direct nadat de
koersdirecteur de vlag ‘Depart’
heeft laten wapperen ontsnapt
er een groepje met Cavendish
en Sagan. Na een achtervolging
in een rap tempo word de groep
weer ingerekend en niet veel later
ontsnappen er 29 renners uit het
peloton. In deze groep o.a. Van
Avermaet, Langeveld en Cummings. De renner werken goed
samen en weten buiten de greep
van het peloton te blijven. Wanneer de groep zich opsplitst weet
Cummings mee te gaan. Op zo’n
27 kilometer van de meet gaat
Cummings het gevecht met zich-

zelf aan en ontsnapt uit de kopgroep. In deze lange vlucht tegen
de flanken van de Col d’Aspin
wordt hij niet meer achterhaald
en weet hij de, door het gehele
peloton gegunde overwinning, op
zijn palmares bij te schrijven. Gelukkig weet hij zonder problemen
de meet te halen, anders is het
met de achtervolgende groep die
bij het aanrijden van de boog van
de laatste kilometer worden geconfronteerd met een ingestorte
hoeveelheid plastic die de doorgang versperd. De ongelukkige
Adam Yates was niet zo gelukkig, die kreeg de boog boven op
de helm. De koers directie heeft
Yates toch de witte trui uitgereikt,
kwam het toch nog goed!
Dick Kuin

RUST

“Wij gaan het komende week zien”
Aalsmeer - De Tour in ruste. Of
wordt het stilte voor de storm? Er
zijn renners die niet van een rustdag
houden. Zij moeten - zeker wanneer
hen een zware bergetappe te wachten staat - de benen weer op gang
zien te krijgen. Voor anderen is het
welkome dag.
Met de monsterzege van Tom Dumoulin zijn de journalisten tuk op
zijn verhaal, “Ik vind het wel wat om
geschiedenis te schrijven”, glundert de renner die de tijdrit van aanstaande vrijdag wel ziet zitten. Ook

gele trui drager Froome wordt na
zijn - in de Volkskrant genoemde
circus wieleract - achtervolgd met
vragen, waarop hij het antwoord
nog niet kan geven.
Wie zich geheel op de vlakte houdt
is de Colombiaan Quintana. Gedurende de Tour heeft hij niets anders
gedaan dan slaafs Froome gevolgd.
Maar in dat koppie zit een plan, dat
kan niet anders. Wij gaan het de komende week zien. Het houdt ons
aan de buis gekluisterd!
Janna van Zon

“Ik hoop dat de strijd tussen de
klassementrijders nu begint”
Maandag 11 juli 2016
Rustdag
Andorra
Aalsmeer - Tijdens een rustdag
is het altijd goed om de eerste
week van de Tour even te laten
bezinken. Toegegeven, we hebben een paar redelijk saaie etappes beleeft. In ‘de Avondetappe’ werd geopperd dat het misschien iets te maken zou hebben met het Europees Kampioenschap voetbal dat, zoals u
weet, ook in Frankrijk gespeeld
werd. Is het toeval dat er afgelopen zaterdag geen wedstrijd
is gespeeld en is het ook toeval dat de finale wedstrijd in de
avonduren wordt gespeeld en

niet, zoals te doen gebruikelijk
in de middag? Ik denk niet dat
we daar zo snel achter zullen komen, de lijnen tussen de tour directie en de UEFA zijn ondoorgrondelijk. Wat wel duidelijk is,
is dat de eerste tien in het klassement op 1.01 minuut van elkaar staan en dat dit, voor zover mij bekend (ik heb mijn Tour
boeken er nog even op opgeslagen) nog nooit is voorgekomen
in mijn Tourhistorie. Dat belooft
wat voor de komende twee weken, want dat is wat ons nog rest
van deze Tour de France 2016.
Ik hoop van harte dat de strijd
tussen de klassementrijders nu
echt gaat beginnen.
Dick Kuin

Peter Sagan onvermoeibaar aan kop
Dinsdag 12 juli 2016
10e etappe 197 kilometer
Escaldes-Engordany (And) - Revel
Aalsmeer - Hoe je het ook wendt
of keert, duidelijk is dat er binnen
een peloton altijd een paar renners boven de andere uitsteken.
Neem nu Vockler, deze was al behoorlijk in beeld door zijn ontsnapping van een aantal dagen
geleden, hij redde het niet, maar
met zijn grimassen en gezichtsuitdrukkingen weet hij de publiciteit wel naar zich toe te trekken. Een ander voorbeeld is natuurlijk Peter Sagan. Zoals hij gisteren onvermoeibaar aan de kop
van de kopgroep sleurde verdient alle respect en het tactische

spel dat werd gespeeld was van
een zeer hoog niveau. Het is jammer voor hem dat hij de meet net
niet als eerste wist te passeren,
dit was voorbehouden aan Matthews, na een uitgekiend samenspel met twee ploeggenoten. In
‘de Avondetappe’ werd de schijnwerper nog wel even op het ‘fenomeen’ Sagan gericht. Wanneer
de Tourdirectie voor het volgende
jaar een alternatieve etappe gaat
bedenken dan zou ik ze aanraden om de trappen van de Sacre
Coeur in Parijs te beklimmen, op
de fiets natuurlijk. Sagan heeft laten zien dat dit goed mogelijk is,
wint hij in ieder geval die etappe.
Oh ja, Froome blijft in het geel.
Dick Kuin

