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KORT NIEUWS:

Vernielingen
aan schuilhut
Aalsmeer - Op dinsdag 4 juli zijn tussen tien uur in de ochtend en half negen ’s avonds
vernielingen aangericht bij een
schuilhut op een eiland aan
de Westeinderdijksloot, nabij
de kleine Poel. Vandalen hebben met grof geweld de deur
opengebroken en ramen ingegooid. Ontvreemd is onder andere een gasfles. Mogelijk zijn
er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

GEZOCHT:
ALLROUND TIMMERMAN
en

MEEWERKEND UITVOERDER
Voor meer info
bel: 0297-322374
of mail: info@hulsbosbouw.nl

INFORMATIEBIJEENKOMST HOTEL
VOOR ZAKELIJKE MARKT
OP GREEN PARK AALSMEER
Naast het recent geopende tankstation aan de N201 is in de
structuurvisie een kavel van ongeveer 2 hectare gereserveerd voor een
4 sterrenhotel gericht op toeristen en de zakelijke markt. Het zal gaan
om een hotel met ongeveer 500 kamers, een voorziening voor congres
en evenementen en een parkeergarage. De locatie van het hotel is
bij de op- en afrit aan de N201 aan de Middenweg.Voor dit reguliere
hotel is onlangs een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en het
college heeft besloten dit voorontwerp bestemmingsplan gedurende
10 weken voor inspraak ter visie te leggen. Om u hierover goed te
informeren organiseert de gemeente Aalsmeer een inloopavond over dit
voorontwerp bestemmingsplan. U bent op 19 juli van harte welkom in
het gemeentehuis om het voorontwerpbestemmingsplan te bekijken.

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk

Hotel voor zakelijke markt
in Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - Naast het recent geopende tankstation langs de N201
is in de structuurvisie een kavel
van ongeveer twee hectare gereserveerd voor de realisatie van een
viersterrenhotel gericht op toeristen
en de zakelijke markt. Om de realisatie van dit hotel mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het
college heeft onlangs besloten het
voorontwerp bestemmingsplan gedurende 10 weken voor inspraak ter
visie te leggen.
Om inwoners goed te informeren,
organiseert de gemeente daarnaast
een inloopavond over dit voorontwerp bestemmingsplan. Belangstellenden zijn van harte welkom in het
gemeentehuis om het voorontwerp-

bestemmingsplan te bekijken. De
inloopbijeenkomst wordt gehouden
op woensdag 19 juli van 20.00 tot
22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
in het gemeentehuis op het Raadhuisplein 1.
Ongeveer 500 kamers
In het kader van de structuurvisie
2016 is onderzocht dat er in onze
regio Amstelland Meerlanden een
grote behoefte aan hotelaccommodaties bestaat. De gewenste ontwikkeling betreft een hotel voor de
zakelijke markt en toeristen met ongeveer 500 kamers, een voorziening
voor congres en evenementen en
een parkeergarage. De locatie van
het hotel is nabij de op- en afrit van
de N201 bij de Middenweg.

De inloopavond is op:
Woensdag 19 juli 2017 van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer

Zomercollectie

Planning en proces
Het voorontwerp bestemmingsplan
ligt gedurende 10 weken ter inzage,
van 7 juli tot en met 14 september.
Gedurende deze periode kunnen inwoners hun inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. De
gemeente zal de inspraakreacties
na deze termijn bundelen en beantwoorden en waar mogelijk verwerken in het ontwerp bestemmingsplan.
Na de inspraakprocedure zal door
het college van B&W een ontwerp
bestemmingsplan ter visie worden
gelegd. De verwachting is dat de
ter visielegging van het ontwerp bestemmingsplan in het 4e kwartaal
van 2017 zal zijn.

Alles

50%
korting

Van Cleeffkade 1 - Aalsmeer - Tel. 0297-360950
www.vanuffelenmode.nl

HARTELUST B.V.

INLOOPBIJEENKOMST HERONTWIKKELING
ZUIDERKERK 18 JULI

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Op dinsdag 18 juli organiseert de gemeente samen met Ontwikkelaar
Tupla een inloopbijeenkomst over de herontwikkeling rondom de
Zuiderkerk in Aalsmeer. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Miele specialist

Wethouder Robbert-Jan van Duijn heet de aanwezige inwoners welkom.

“Goed voor leefbaarheid en veiligheid”

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Eigen weg voor vrachtverkeer
met tunnel onder Hornweg
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 11
juli hield de gemeente een informatiebijeenkomst over de aanleg van
de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport Aalsmeer. De
OLV moet er voor zorgen dat het terrein van Royal FloraHolland ook in
de toekomst goed bereikbaar blijft.
Eigenlijk is het een nieuwe ingang
aan de Legmeerdijk en een nieuwe uitgang aan de achterzijde bij
de Hornweg. De verbinding aan de
achterzijde zal via een tunnel onder de Hornweg verbonden worden
met de (toekomstige nieuwe) Middenweg op Green Park en dan naar
de N201.
De nieuwe eenrichtingsweg (in Legmeerdijk, uit Hornweg) is alleen bedoeld voor vrachtverkeer. “Deze verbinding is goed voor de leefbaarheid en de veiligheid omdat het
vrachtverkeer zo snel mogelijk uit
Aalsmeer weg is en niet naar de ker-

nen en de Legmeerdijk gaat”, aldus
wethouder Robbert-Jan van Duijn
in zijn welkomstwoord. “Het past in
de doelstelling van de gemeente om
doorgaand verkeer zo snel mogelijk
naar de N201 te krijgen. We hebben
het als gemeente voor elkaar gekregen dat een doorsnijding van de
Hornweg voorkomen wordt door de
aanleg van de tunnel.”
De belangstelling voor de bijeenkomst was goed, met name omwonenden kwamen een kijkje nemen.
Ze werden geïnformeerd door Mark
van Kempen van Arcadis en Henk
Hoogmoed namens Green Park over
de nieuwe Middenweg en de aanleg van rotondes in het businesspark, door Carl Riechelman en Frans
Taselaar van de gemeente over de
uitgang van de bloemenveiling bij
de Hornweg en door Wim Bekink
van Royal FloraHolland en Dick Winters van de provincie Noord-Holland
over de veranderingen bij de ingang

aan de Legmeerdijk. De OLV wordt
aangelegd op het gedeelte van het
veilingterrein (nabij Waterdrinker)
en gaat onder de Hornweg door
naast de karrenoversteek, die overigens blijft bestaan.
De nieuwe verbinding wordt financieel voor een groot deel mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven,
Royal FloraHolland en overheden
als de Stadsregio, GVB en de Provincie Noord-Holland. De voorbereidingen voor de aanleg zijn in volle
gang, maar uiteraard komen er voor
inwoners nog mogelijkheden om
in te spreken. Nog dit jaar worden
door alle betrokken partijen de besluiten genomen om de OLV te realiseren. De gemeenteraad buigt zich
in september over dit onderwerp.
De voorbereiding van de werkzaamheden zal circa 1,5 jaar in beslag
nemen. De uitvoering van de werkelijke aanlegwerkzaamheden gaat
vervolgens ook zo’n 1,5 jaar duren.

De bijeenkomst wordt gehouden op:
Dinsdag 18 juli 2017.
U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur
Locatie: gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer
Ook zijn er diverse leden van de projectgroep aanwezig om
uw vragen te beantwoorden en een toelichting te geven.
Meer informatie
De concept startnotitie kunt u downloaden op:
www.aalsmeer.nl/zuiderkerk

GEVRAAGD

Eigen technische dienst

Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de laatste stand van
zaken en de gedane aanpassingen als gevolg van de inspraakreacties
over de bouwmassa, de bouwhoogte en het parkeren.

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze
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BEZORGER/STER
VAKANTIE
BEZORGERS/STERS
Aalsmeer-Oost: Omg. Boomgaard (180 kranten)

Voor de Hornmeer

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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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
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Boottocht voor ouderen
dankzij samenwerking

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Dutch Flower Group steunt
Stichting Living Memories
Aalsmeer - De Dutch Flower Foundation van het Aalsmeerse bloemenbedrijf Dutch Flower Group
heeft Stichting Living Memories een
cheque van 1.000 euro overhandigd.
Hiermee onderschrijft de foundation
het belang van het maken van een
blijvende herinnering aan een terminaal ziek kind. De stichting maakt
video- en audio-portretten voor deze kinderen en hun nabestaanden.
Om de portretten kosteloos te kunnen aanbieden, zoekt de stichting
sponsors en donateurs.
Oprichter Thinka Sanderse: “Met de
mooie donatie van de Dutch Flower
Foundation kan opnieuw een familie
geholpen worden aan een blijvende
herinnering.” Jaarlijks is zo’n 75.000
euro nodig om aan de doelstelling
van de stichting te voldoen.
In de zoektocht naar financiële
steun heeft Living Memories drie
clubs opgericht, waarbij bedrijven

en particulieren zich kunnen aansluiten. “Het maken van een portret
kost geld”, vertelt Thinka. “Om het
vastleggen van het levensverhaal
voor iedereen bereikbaar te maken, worden de portretten kosteloos
aangeboden. Om dat te kunnen realiseren zijn sponsors en donateurs
nodig.” De stichting werkt sinds deze maand samen met het Emma
Thuisteam van het AMC ziekenhuis
in Amsterdam. Het team van artsen,
verpleegkundigen en pedagogen
begeleidt families van ernstig zieke
kinderen die niet meer beter worden en onderschrijft het belang van
het maken van professionele videoopnames om het levensverhaal van
deze kinderen vast te leggen. Meer
informatie over de stichting of over
de mogelijkheden om lid te worden
is te vinden op www.stichtinglivingmemories.nl of bel naar telefoonnummer 0297-727748.

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Rondleiding
over Zorgvlied

Koffieochtend in
Het Lichtbaken

Amstelveen - Zondagmiddag 23
juli verzorgen Marcel Bergen en Irma Clement een rondleiding over
begraafplaats Zorgvlied. De dertien rijksmonumenten en een groot
aantal (praal)graven laten zien hoe
er in de negentiende eeuw over de
dood werd gedacht. De rondleiding
is gebaseerd op de boeken Wandelen over Zorgvlied en Geheimen
van Zorgvlied. Tijdens de rondleiding krijgen de deelnemers veel informatie over de funeraire symboliek uit de negentiende eeuw, die
op Zorgvlied veelvuldig te vinden is.
Daarnaast is er ook aandacht voor
Zorgvlied als wandelpark in Engelse landschapsstijl waar zo’n 2.400
(monumentale) bomen staan. Deelname 10 euro per persoon (inclusief
koffie of thee). Reserveren bij Zorgvlied is gewenst: 020-5404927 of
mail naar zorgvlied@amstelveen.nl
Aanvang is 14.00 uur (tot ongeveer
16.00 uur). Verzamelen bij de witte
kantoorvilla.

Rijsenhout - Op dinsdag 17 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 mag
aanschuiven. Rond half twaalf gaat
een ieder weer naar huis. Verdere informatie bij Klaas Kersloot via
0297-323774 of bij Gre Tuinstra via
0297-331545.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Stichting Zorgzaam Rijsenhout

Donatie van Schipholfonds
voor aanleg koersbalbaan
Schiphol - Afgelopen vrijdag 7 juli hebben de bestuursleden van het
Schipholfonds een bedrag van ruim
71.000 euro uitgereikt aan organisaties die actief zijn op het gebied van
sportief bewegen in de omgeving
van Schiphol. Onder andere Stichting Zorgzaam Rijsenhout kreeg
2.500 euro voor een koersbalbaan.
De stichting verzorgt allerlei activiteiten voor ouderen. Koersbal is een
spel dat lijkt op jeu de boules en
door iedereen van alle leeftijden kan
worden gespeeld. Aan verenigingen
of stichtingen uit Aalsmeer zijn dit
keer geen cheques uitgereikt.

Sportief bewegen
Het Schipholfonds is in 1994 opgericht, op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, met als doel
de maatschappelijke betrokkenheid
van de luchthaven met de omgeving
tot uiting te brengen. Het fonds ontvangt jaarlijks een schenking van
de luchthaven. Het Schipholfonds
steunt projecten die als thema sportief bewegen hebben. Voor dit thema is gekozen omdat bewegen bij
uitstek mensen verbindt en bijdraagt aan goede gezondheid. Meer
informatie kunt u vinden op de website www.schipholfonds.nl

Aalsmeer - Al vele jaren organiseert het Rode Kruis Aalsmeer een
boottocht voor senioren en mensen met een beperking. Ook Zorgcentrum Aelsmeer heeft de bewoners jarenlang een boottocht aangeboden, maar wegens gebrek aan
budget zat dat er niet meer in. Het
Kloosterhof organiseert vele andere activiteiten en een aantal van hun
bewoners ging soms mee op de Rode Kruis boot en soms met die van
het Zorgcentrum. Een boottocht is
niet echt een kerntaak van het Rode Kruis en de locatie Aalsmeer wilde er eigenlijk mee stoppen. Echter de vraag vanuit de senioren gemeenschap was zo groot dat er een

Cadeaus en bloemen van Cum Ecclesia

Emotioneel afscheid van
dirigente Irma Zethof
Kudelstaart - Zondag 9 juli is in de
St. Jan kerk afscheid genomen van
dirigente Irma Zethof van Cum Ecclesia. Irma heeft ruim 27 jaar voor
dit gemengde zangkoor gestaan.
Na lang dubben besloot Irma toch
te stoppen met het dirigeren van het
zangkoor. Dat de koorleden dit heel
jammer vinden, zal iedereen begrijpen.
Na een sfeervolle viering met mooie
liederen kwam het einde in zicht.
Pastor Annemiek bedankte Irma
voor de 21 goede jaren van samenwerking en Irma kreeg een cadeaubon voor een musical of een theatervoorstelling als blijk van waardering van het Parochieteam. Hierna werd Irma door het zangkoor bedankt voor haar vakmanschap en
het vele jaren delen van lief en leed.
Hierna werd een lied gezongen met
tekst door Nel de Boer en natuurlijk ontving Irma van het zangkoor

een mooi boeket bloemen. Na afloop van de viering was er koffie
en thee en gelegenheid om Irma
te bedanken voor haar inzet voor
het zangkoor. Hier werd veel gebruik van gemaakt. Na afloop van
het kerkgebeuren werden de leden
van het zangkoor bij Irma thuis verwacht voor een hapje en drankje.
Daar ontving zij ook nog een prachtige karaf met glazen van het zangkoor. Als dank en verrassing hadden de koorleden ook hun persoonlijk bedankje in een mand gedaan,
zodat Irma na afloop van alle festiviteiten nog op haar gemak de bedankjes kan lezen. Het werd een gezellige middag.
“Een mooi, maar emotioneel afscheid van een geweldig fijne dirigente. Nogmaals bedankt, Irma,
we vergeten je nooit”, besluit Garry
Scholte namens de koorleden van
Cum Ecclesia.

Concert in St.
Urbanuskerk

COLOFON

Bovenkerk - Op zaterdag 15 juli
geeft het muzikale duo Jan Lenselink (vleugel) en André van Vliet (orgel) een presentatieconcert in de
mooie St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Het gevarieerde programma
zal onder andere bestaan uit werken van Bach, Mozart, Van Otterloo,
een wandeling door Italië (opera) en
uit de musical The Sound of Music.
Tijdens dit presentatieconcert willen
Lenselink en Van Vliet de concertbezoekers een indruk geven van de
cd die zij onlangs hebben opgenomen en die ook verkrijgbaar zal zijn.
Het concert begint om 20.00 uur in
de Urbanuskerk, Noorddammerlaan te Amstelveen. De entree bedraagt 12,50 euro (pauzedrankje inbegrepen). Reserveren kan via
email muziek240@gmail.com Kaarten zijn ook voorafgaande aan het
concert vanaf 19.30 uur in de kerk
verkrijgbaar. Info: www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl.

Amsterdam in
Inloopcentrum

Froome en Mollema favoriet!

Veel animo voor Tour de
France-spel Meerbode
Aalsmeer - De briefjes inleveren
voor het Tourspel van de Nieuwe
Meerbode kan niet meer. Afgelopen
maandag 10 juli was de uiterste datum om nog mee te dingen naar de
fiets of één van de vele andere leuke prijzen. De hoofdprijs is een Cube Axial Race en deze fiets wordt
beschikbaar gesteld door Waning
Tweewielers in de Zijdstraat. Bert
de Vries Fietsen op de Oosteinderweg trakteert een winnaar op een
Sigma polscomputer ter waarde
van 100 euro, de Marskramer in Kudelstaart geeft een Leifheit droogmolen ter waarde van 100 euro cadeau, Goemans Tapijt en Slaapcomfort in de Zijdstraat heeft voor een
winnaar een Tempur reiskussen ter
waarde van 70 euro klaar liggen, gewild is vast ook de pedicure en Shel-

lac nagelbehandeling die Slender
You Beautyworld uit de Hadleystraat
een winnaar gaat geven, evenals het
doosje wijn van de maand van Wittebol Wijn uit de Ophelialaan.
Voor de prijsvraag dienen diverse vragen beantwoord te worden
en een puzzel waarvan de letters
te vinden waren in de advertenties.
Op de vraag wie de Tour gaat winnen zijn de meeste inzenders unaniem: Froome. Deze stapel is bijzonder hoog. Op gepaste afstand volgen Uran, Contador en Quintana.
Over wie de beste Nederlander
wordt zijn de meningen verdeeld:
Opvallend vaak wordt Bouke Mollema gezegd, maar er wordt zeker
ook niet getwijfeld aan de tourkunsten van Kruiswijk en Laurens ten
Dam. Optimistisch over het aantal te

gesprek heeft plaats gevonden met
Zorgcentrum Aelsmeer om te zien
of er gezamenlijk een boottocht ‘op
touw’ gezet kon worden. Meteen
werd ook ‘t Kloosterhof erbij betrokken en dit heeft tot een positief resultaat geleid. De beide zorgcentra
gaan nu samen met het Rode Kruis
de organisatie van een boottocht ter
hand nemen.
De datum van de gezamenlijke
boottocht is woensdag 13 september aanstaande. Na aanmeldingen
vanuit de zorgcentra en van de Rode Kruis gasten zal er bekeken worden of er nog meer mensen mee
kunnen. Dat zal op een later tijdstip
worden meegedeeld.

Aalsmeer - Een aantal weken geleden werd in het Inloopcentrum
voor ouderen gekeken naar beelden uit de jaren zestig in Amsterdam. Er kwamen veel herinneringen
naar boven en er werden goede gesprekken gevoerd. Omdat de afgelopen keer zo geslaagd was, krijgt
het onderwerp deze vrijdag 14 juli
een vervolg. De koffie en thee staan
klaar om 14.30 uur en het Inloopcentrum is gehuisvest in gebouw
Irene aan de Kanaalstraat 12. Iedere vrijdagmiddag staat overigens in
het teken van een leuk thema. Van
Tom Manders, oud Aalsmeer en
muziek van vroeger. Het komt allemaal aan bod. ’s Ochtends kunnen
ouderen geholpen worden bij het
gebruik van hun tablet of computer
en er is zelfs de ruimte om te schilderen, kleuren of breien met aansluitend een lunch. Vragen? Neem
dan contact op met het Inloopcentrum via 0622468574 of Emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.
winnen etappes zijn de deelnemers
aan de prijsvraag niet. De meeste keren is nul ingevuld, door sommige één en slechts een enkeling
gaat voor twee. De oplossing van de
puzzel bleek absoluut geen moeilijke opgave: ‘Hopelijk weer drie weken wielerplezier!’ Geduld natuurlijk nog even voor de uitslag van de
prijsvraag. Op zondag 23 juli is de
laatste dag met de finish in Parijs.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang
OPLAGE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houd maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

13 juli 2017

Zomers concert Sursum
Corda bij ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda sluit het seizoen af met
een aantal zomerconcerten. Vrijdag
14 juli is er vanaf 19.15 uur een buitenconcert bij buurthuis het Middelpunt in de Willhlminastraat in Oost.
Iedereen is van harte welkom. Er zijn
genoeg stoelen, dus kom er gewoon
bijzitten. Bezoekers kunnen luisteren naar een gevarieerd programma met muziek van Billy Joel, Eric
Clapton en andere bekende melodieën. Als het slecht weer is, dan is
het concert binnen.
Buurthuis het Middelpunt is de vaste oefenruimte van de muziekvereniging. Iedere vrijdagavond wordt
er gerepeteerd vanaf acht uur. Nieu-

AGENDA
Muziek
Vrijdag 14 juli:
* Zomeravondconcert Sursum Corda bij ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.30u.
Zaterdag 15 juli:
* Optreden Sursum Corda bij molen
De Leeuw, Zijdstraat vanaf 14.30u.
* The Rythm Collective live in café
Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
Vrijdag 21 juli:
* Tribute to Creedence Clearwater
Revival in The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 23 juli:
* Boxin’ The Vox live in The Shack,
Oude Meer vanaf 16u.

we leden zijn van harte welkom.
Contact opnemen kan via de website www.sursum-corda-aalsmeer.
nl. Een tijdelijk lidmaatschap, om te
proberen, is ook mogelijk. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar.
Ook worden muzieklessen gegeven.
Na de vakantie start de vereniging
op 1 september met repeteren.
Concert bij de molen
Zaterdag 15 juli speelt Sursum Corda op het plein bij de korenmolen
De Leeuw in de Zijdstraat. Het concert begint om 14.30 uur. Hopelijk is het een mooie zomerse dag.
Bij slecht weer gaat het concert niet
door.

Gouden sjouwer editie geslaagd!

Plaspop: Aaneenschakeling
van muzikale hoogtepunten

‘The Rhythm Collective’
zaterdag live in Joppe
Aalsmeer - The Rhythm Collective is een zeskoppige coverband
uit Glastonbury, in Somerset. Net
als vorig jaar komen de bandleden
overvliegen vanuit Engeland om in
Aalsmeer, bij café Joppe, te spelen!
Aanstaande zaterdag 15 juli is dit
optreden. De band bestaat uit twee
vrouwen die de vocalen verzorgen en vier mannen die de instrumenten bespelen, waaronder gitaar,
toetsen, bas en drums. Het repertoire bevat een breed scala aan genres, rock, pop, 80’s new wave en hedendaagse muziek. Nummers van
onder andere Blondie, Amy Wine-

house, Sheryl Crow en Adele worden ten gehore gebracht, maar ook
klassieke rock nummers van U2,
Kings of Leon, The Cult, Muse, ZZ
Top, Stereophonics en The Rolling
Stones staan op het repertoire. De
band heeft beloofd Joppe zaterdag
weer net zo te laten rocken als vorig
jaar! The Rhythm Collective is: Sally Gilbert en Laura Rendell op zang,
Graeme Paterson op toetsen, Steve
Membery op gitaar, Ivor Edwards op
drums en Terry Rendell op bas. De
toegang is zoals gewoonlijk gratis
en het optreden begint rond de klok
van 21.30 uur.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Keyboard 'Medeli'
€ 159,-

NIEUW:

Ukelele's 'Hawaï '
€ 39,90

TIP:

Versterker 'Cort'
(electric) 15W

€ 118,-

KOOPJE:

Klassieke gitaar
'Gomez ' € 79,-

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

Divers aanbod Bioscoop Aalsmeer

‘Verschrikkelijke Ikke 3’
en ‘Wonder Woman’

Aalsmeer - In Bioscoop Aalsmeer
is deze week onder andere de nieuwe film ‘Wonder Woman’ te zien.
Vóórdat ze Wonder Woman werd,
was ze Diana, prinses van de Amazones, een getrainde, onoverwinnelijke krijger. Een Amerikaanse piloot
crasht op het strand van het paradijselijk eiland waar ze is opgegroeid.
Hij komt met een verontrustende
boodschap over een enorm conflict
dat in de buitenwereld gaande is.
In haar overtuiging dat ze deze dreiging kan stoppen, besluit ze haar
eiland te verlaten. Vechtend in een
allesvernietigende oorlog, zal Diana haar volledige krachten en
haar ware lot ontdekken. Gal Gadot keert terug als Wonder Woman

in dit epische actie-avontuur van regisseur Patty Jenkins (Monster). De
film duurt 133 minuten, is in 3D en
wordt vertoond op donderdag 13 juli om 21.15 uur en maandag 17 juli om 20.30 uur. Voor de jeugd presenteert Bioscoop Aalsmeer de leuke, nieuwe animatiefilm ‘Verschrikkelijke Ikke 3’. Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes en de Minions zijn terug in een
nieuw, doldwaas avontuur! De film
duurt 90 minuten en is in 3D. Te zien
in de bios in Studio’s Aalsmeer aan
de Van Cleeffkade op vrijdag 14 juli om 15.45 uur en maandag 17 juli om 18.45 uur. Kijk voor het volledige programma en de aankoop van
kaarten op www.bioscoopaalsmeer.

Vanaf 26 juli in gemeentehuis

Expositie Astrid Stoffels
en Tjits van der Kooij
Aalsmeer - Van woensdag 26 juli tot 26 oktober exposeren Astrid
Stoffels en Tjits van der Kooij in het
gemeentehuis. De officiële opening
vindt plaats op woensdagavond 26
juli om 20.00 uur. De opening wordt
verricht door Karina Tan, voormalig voorzitter van de Vereniging Amstellandse Kunstenaars. Een ieder is
van harte uitgenodigd om bij deze

opening met hapje en drankje aanwezig te zijn. Graag wel van tevoren
aanmelden bij curator Ingrid Koppeschaar via hfkoppeschaar@gmail.
com. Astrid Stoffels en Tjits van der
Kooij zijn Amstelveense kunstenaars en werken vanuit hun atelier
in Aalsmeer. Beide zijn lid van de
VAK (Vereniging Amstellandse Kunstenaars)

Aalsmeer - De zevende editie van
Plaspop op de Westeinderplassen
afgelopen zaterdag 8 juli is een aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten geworden. De hoofdrolspelers, de artiesten en het publiek,
lieten zich van hun allerbeste kant
zien en horen. Klokslag 20.30 uur
zweefden de eerste muzikale klanken over het water, en: het wolkendek brak open. Zeer waarschijnlijk had Katelijne zeer lang op haar
knieën gezeten, want haar wens
van: een Plaspopoptreden tijdens
een zwoele zomeravond, kwam na 5
jaar eindelijk uit.
Mede door de feeërieke belichting op diverse locaties was niet alleen de muziek sfeerbepalend, maar
werden de optredens werkelijk theater op het water. Op alle locaties
was sprake van een ‘behoorlijke’
drukte. Nergens leidde dit echter
tot problemen, zelfs niet in de Westeinderdijksloot waar toch vele boten
het door de Dippers ingestelde eenrichtingsverkeer negeerden.
Diversiteit van grote klasse
Vanaf 20.30 uur drongen de verfijnde klanken van het Katelijne van Otterloo’s 4tet door tot bij het surfstrandje bij de watertoren, vanaf het
Poeltje van Meijer. Jazz, maar ook
Franstalig, prachtig. Haar lustrum
vierde zij uitbundig, in haar nieuwe citroengele jurk en op héle hoge hakken (zo kon zij de hoge noten
beter halen, vertelde zij de Dippers).
Iets verder vanaf het dorp, in het
Torregat, werden de honderdenvijftig bezoekers (meer mag niet volgens de vergunning) van Plaspop
verrast door de hoogstandjes van
Little Boogie Boy Hein en Harry Meijer (and friends). Missippi blues van
het zuiverste poelwater. Muziek voor
jong en oud. Een feest om mee te
mogen maken!
Bij Vissersvreugd was het een vrolijke boel van jewelste dankzij Van Alles & Nog Wat 7.0. Hierin stuwden
de geroutineerde Plaspoppers onder leiding van de gebroeders Prent,
hun nieuwe zangeres op tot grote
hoogte. De beelden vanuit de uitkijkpost op Vissersvreugd zijn fenomenaal en veelzeggend. En dat is
dan nog zonder geluid, kunt u nagaan.
Bij schuilhaven de grote Brug was
een uitgebreid gezelschap neergestreken, de (almost) Big Band, The
Looters, bestaande uit 12 personen.
En zij hadden allemaal hun hele gezin meegenomen om te barbecueën.
Hun aanstekelijke muziek trok ook
veel luisterend publiek. De trompet-

tist won de prijs voor het beste pak.
John, grote klasse!
Toproute en topmuziek
Aan het einde van de route op de
Poel, in schuilhaven de Kodde, voeren de Dippers nietsvermoedend
naar de locatie aldaar. En nadat de
Dippers de artiesten nog even aan
een nieuw aggregaat hadden gehangen, de oude kon het zanggeweld van Soul Supper gewoon niet
aan, barstte de zangsensatie van de
avond in volle glorie los. Schipper
Piet moest zijn toupet goed vasthouden.
De Dippers wisten van de overige
artiesten welke kwaliteiten er aanwezig waren, maar van deze dames
en deze gitarist niet echt (een youtube-filmpje zegt echt niet alles):
het was mindblowing. Zonde dat de
dames niet wat beter waren uitgelicht. Alhoewel dat misschien weer
zou hebben afgeleid van de voortreffelijke zang. Hopelijk komen zij
in een latere editie nog een keer terug.
Nieuw lied ‘Leef’
En dan naar de laatste locatie, een
top-locatie, de Koddespoel. Vele
bootjes hadden de weg naar deze
idyllische plek gevonden. De maan
was vol, de Koddes was vol, de Dippers schoten ook een beetje vol.
Kees en Marcel, de illegale plaatjesdraaiers, toverden bij het schijnsel van hun geheel nieuwe installatie en het fraaie strijklicht van de
maan een groot aantal fraaie, stampende, gevoelige en meezingbare
klanken over het fraaie poeltje. De
dansvloer werd optimaal gebruikt
en ook aan boord van de vaartuigen werd hevig meebewogen. Toen
Kees, door de Dippers daartoe gedwongen, afsloot met het nieuwste
lied van de Dippers, ‘Leef’, deinde de
hele botenmassa mee op de door
henzelf gemaakte golven. De voorzitter vergat in deze emotie zelfs om
zijn wensballon op te laten. Volgend
jaar dan maar Hans.
De Dippers danken hun fijne publiek, de bands en hun technici,
sponsors, brandweer, EHBO, politie
en overige autoriteiten (hoewel de
laatstgenoemden hiervoor hopelijk
gewoon worden betaald) voor hun
bijdrage aan deze supergeslaagde editie van Plaspop! Maar bovenal bedanken de Dippers hun trouwe vrijwilligers. Fenomenaal! Graag
tot 2018. De eerste artiesten hebben zich reeds aangemeld en de
vergunning is al binnen. En, dat is
mooi, heel mooi!

Films
Donderdag 13 juli:
* Actiefilm ‘Wonder Woman’ (3D) in
Bioscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade
om 21.15u. Ook maandag 17 juli om
20.30u.
Vrijdag 14 juli:
* Animatiefilm ‘Verschrikkelijke Ikke
3’ in Bioscoop Aalsmeer om 15.45u.
Ook maandag 17 juli om 18.45u.
22 en 23 juli:
* Concertregistratie André Rieu in
Maastricht in Bioscoop Aalsmeer.
Zaterdag om 20u. en zondag 15u.
Exposities
Zaterdag 15 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
15 en 15 juli:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag 10
tot 16.30u.
Tot en met 19 juli:
* Expositie schilderijen Connie Fransen in gemeentehuis. Vanaf 26 juli
Astrid Stoffels en Tjits van der Kooij.
* Schilderijen van Ada Bruine de
Bruin bij Evleens Makelaardij, Punterstraat.
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunstkasten in gemeentehuis om 16u.
Tot en met 13 augustus:
* Expositie ‘Vreemde vogels en ra-
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re snuiters’ in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag tussen 14 en 17u.
Tot 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 13 juli:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 14 juli:
* Inloopcentrum voor ouderen over
Amsterdam jaren zestig in Irene,
Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Proef Aalsmeer, culinair evenement op Molenplein, 17 tot 22u.
Zaterdag 15 juli:
* Open dag bij Tennisvereniging Kudelstaart aan Bilderdammerweg
vanaf 10u.
* Tropicana midgetgolf op Poldermeesterplein, Oost van 11 tot 16u.
* Familie-estafette in Het Oosterbad,
Mr. Jac. Takkade vanaf 13u.
Zondag 16 juli:
* Watertoren aan Westeinder open
van 13 tot 17u. Iedere zondag in juli en augustus.
Dinsdag 18 juli:
* Financieel café in jeugdcentrum
Place2Bieb in Kudelstaart van 12.30
tot 14.30u.
* Koffieochtend in Het Lichtbaken,
Rijsenhout vanaf 10u.
18 en 19 juli:
* Extra activiteiten in wijkcentrum
Voor Elkaer in Kudelstaart. Dinsdag
en woensdag 14.30 tot 16.30u.
Woensdag 19 juli:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15.
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Bijeenkomsten
Dinsdag 18 juli:
* Info over herontwikkeling Zuiderkerk in gemeentehuis, 19 tot 20.30u.
Woensdag 19 juli:
* Informatiebijeenkomst over bouw
zakelijk/toeristisch hotel in Greenpark. In gemeentehuis 20 tot 22u.
Inloop vanaf 19.45u.

Groot aantal enthousiaste bezoekers

Evenement Rank en Slank
vraagt om herhaling
Kudelstaart – De eerste editie van
het nieuwe evenement ‘Rank en
Slank’ is bijzonder goed ontvangen. Alle ingrediënten waren zaterdag 8 juli aanwezig voor een prachtig watersportevenement. De Kudelstaartse fortgracht als decor, het
mooie weer en natuurlijk de mooiste
klassiekers van de Westeinder: van
enkele fraaie modelboten, diver-

se houten scherpe jachten tot een
heus stoombootje. Het was een lust
voor het oog voor een groot aantal
enthousiaste bezoekers. De gezelligheid van de booteigenaren onderling en bewondering van de toeschouwers hebben ‘Rank en Slank’
op de kaart gezet als een evenement dat zeker om een herhaling
vraagt.

Sous-Terre introduceert
graffiti kunstevenement
Aalsmeer - Zondag 27 augustus
introduceert Sous-Terre Aalsmeer
‘Masters of Graffiti Art’. Het wordt
een happening waaraan bekende
internationale en nationale graffiti kunstenaars mee doen. Wat een
mooie gelegenheid om kennis te
maken met de wereld van graffiti en streetart. Het is een bijzondere scene met artiesten die over de
hele wereld reizen en hun - vaak indrukwekkende - kunst, handschrift
en sociale-kunstzinnige boodschap
achter laten op muren van gebouwen. Werd er vroeger nogal afstandelijk en met onbegrip gekeken naar graffiti, inmiddels is men
er wel achter dat ook deze kunst
een belangrijke stroming is binnen
de kunstwereld. Wat graffiti kunstenaars uitdragen maakt een belangrijk deel uit van de wereld waarin wij
nu leven. Tijdens dit bijzondere evenement in de buitentuin van SousTerre wordt verwantschap en verscheidenheid getoond.
Mede-Organisator van deze laatste
zondag van augustus is Sander Bosman. Hij is al heel jong begonnen
met graffiti, reisde naar New York,
Berlijn en vele andere plaatsen, ontmoette daar een wereld waarin hij
zich thuis voelde. “Het onderlinge
contact tussen de artiesten is heel
sterk, het zijn voor mij vriendschappen voor het leven geworden.” Het

mooie van dit evenement is de samenwerking met allereerst SousTerre en Glasshouse Entertainment
(Peter van Eick), maar ook met het
Cultuurpunt, waarvoor Lennard Gols
de kar trekt, Stichting Crown Theater, Kunstkast (Lex Berghuis) en Lak
aan Alles (Sander Bosman). Maanden is er vergaderd om een goed
geolied programma samen te stellen
waarbij niets aan het toeval wordt
overgelaten. Er is muziek, er worden workshops en demonstraties
gegeven. De artiesten die met de
verfspuit(en) aan de gang gaan zijn
niet de minste: Bates uit Denemarken, Donovan Spaanstra, Romeo en
Mega, Azhq, Dee Inca, Herz en DionV. Hij is met zijn live-painting art
een bijzondere en toegevoegde artiest die vaak en graag in Aalsmeer
gezien wordt. Muziek is er de hele
dag met onder andere DJ Magnolia, DJ Serch en er worden DJ workshops gegeven, voor iedereen die
wil leren hoe dat nu eigenlijk gaat,
door Jeffrey Hilaro en DJ Akiro. Op
deze dag zijn ook enkele artiesten
van het Kunstkast Aalsmeer-project
aanwezig en wordt een zeer speciale kunstkast beschilderd door Dave
Moespot. In de galerie is het mogelijk een tentoonstelling met het werk
van de Graffiti artiesten te bekijken.
Het graffiti kunstevenement is van
12.00 tot 17.00 uur.
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Ateliers ontdekken aan Aalsmeerderweg en Hornweg

Nummer twee

Grote variatie aan kunst
tijdens KCA Kunstroute

Aalsmeer - In aanloop naar de KCA
Kunstroute, dit jaar op zaterdag 16
en zondag 17 september van 11.00
tot 17.00 uur op meerdere locaties,
besteedt De Nieuwe Meerbode
aandacht aan deze kunstmanifestatie. Deze week een aantal locaties

die ietwat buiten het centrum liggen, maar zeer de moeite waard zijn
om te bezoeken. Aalsmeerderweg
325: Tobias Rothe, 255: Afke Borgman en 230: Jovar (met onder andere Swanet Muskee en Joep Backhuis). Hornweg 96: Sunny Neeter De

locatie van kunstenaar Tobias Rothe
kwam reeds eerder aan bod maar
op weg naar de Aalsmeerderweg
325 zijn er aan diezelfde weg nog
twee andere locaties: De eerste vanaf de Machineweg is Jovar op nummer 230. De eigenaar van het bedrijf van aanhangwagens verhuurt
sinds tijden aan kunstenaars kleine en grotere ruimtes waar gewerkt
kan worden. Juist door de verscheidenheid is het een aanrader om een
bezoek te brengen aan de verschillende ateliers, zoals dat van kunstenaar Joep Backhuis. Hij exposeerde
eerder in de Historische Tuin. Zijn
‘doolhof’ experiment, gemaakt van
bijzondere kleurige stof, en de mobiles van kunststof tonen hun originaliteit. Ook het atelier van Swanet
Muskee zorgt voor verrassing. De
door haar bewerkte skulls met honderden glinsterende strass steentjes
zijn een lust voor het oog. Haar atelier is ingericht als een warme huiskamer en nodigt uit om even de tijd
te nemen om alle getoonde schoonheid te verwerken en natuurlijk
ook om te horen hoe Swanet ooit
begonnen is en over haar verdere zoektocht naar perfectie. Schuin
aan de overkant, Aalsmeerderweg
255, is het sfeervolle atelier van Afke
Borgman. Haar geschilderde bloem

Wandelen langs kunstkasten
Aalsmeer - Voor de kunstkastroute is het Praamplein nog de place
to be. Hier zijn diverse elektriciteitskasten onder handen genomen door
verschillende kunstenaars. Eén daarvan door Karin Borgman. Zij fleurde
de grijze kast aan de kant van de insteekhaven op.

taferelen vinden veel aftrek bij de
kunstminnaars. Prachtige kleuren
en geschilderd met een blij makende vaardigheid. Dat Afke als een
kunstenaar veel succes heeft is duidelijk, maar ook als bloemenarrangeur weet zij de bezoeker te verleiden. Bij het zien van een combinatie
van bloemen en kunst verlaat iedere
bezoeker met veel nieuwe indrukken en ideeën het atelier. En dan
is er ook nog de Hornweg 96, daar
hangt de zelf ontworpen vlag uit bij
het atelier van Sunny Neeter. Verleden jaar werd het atelier feestelijk
geopend. Een mooie lichte ruimte
op een klein intiem fabrieksterrein
(vlak na de rotonde). De geschilderde indrukken van al haar reizen vullen de wanden. In haar schilderijen
verwerkt Sunny vele materialen, het
is de bewondering voor de oudheid
die hier aan ten grondslag ligt. De
ateliers zijn een kwartiertje fietsen
vanaf het centrum en er is minstens
voor ruim een uur nieuwe ontdekkingen en kijkgenot.
Janna van Zon
de fundamenten van het voormalige gemaal van de Schinkelpolder
aan de Jac. Takkade bloot kwamen
te liggen. Hij toog op onderzoek uit
en schrijft over de geheimen van het
molenverleden van dat gemaal. De
molen dateerde van 1858 en werd
in 1882 tot een stoomgemaal omgebouwd. Jan illustreert zijn artikel
met vele foto’s van de fundamenten.

Drie supermarkten vervangen veertien kruideniers

Nieuw nieuws in ‘Oud Nuus’
Aalsmeer - Dorp Aalsmeer staat op
z’n kop over drie supermarkten. De
kleine kruideniers hebben het veld
moeten ruimen door zoveel concurrentiegeweld. Nico van der Maat neemt de
lezers van Oud Nuus mee terug naar
de tijd dat inwoners in de jaren vijftig
en zestig hun boodschappen nog deden bij veertien kruideniers in het dorp.
Nico (geboren in de Kanaalstraat)
houdt zich aanbevolen voor reacties,
want dit verhaal smaakt naar meer.
Eeuw Westend
Over ‘Honderd jaar Westend’ schrijft
Huib de Vries. De eerste Aalsmeerse watersportvereniging werd in mei
1917 opgericht in de woonark van

Hein Kersken in Aalsmeer. De meeste oprichters kwamen uit Amsterdam,
de plaats waar een maand later ook
de meeste van de toen al veertig leden vandaan kwamen. En een jaar later werd al de eerste nationale zeilwedstrijd op de Westeinderplassen
gehouden. Even leek het erop dat de
club geen lang leven beschoren zou
zijn, omdat er in 1921 plannen bestonden om de Poel droog te malen. Het
nog steeds bestaande onderkomen
van Westend bevindt zich sinds 1927
(exact tien jaar na de oprichting) achter Dragt.
Sporen van spoorwegen
Veel van de eerste watersporters

Wethouder Gertjan van der Hoeven met de projectleiders van Oud Aalsmeer,
Nella van den Berg en Annigje Leighton-van Leeuwen.

Fietsen of wandelen langs monumenten

Oud Aalsmeer presenteert
historische route 3.0
Aalsmeer - Het is alweer 24 jaar
geleden dat de stichting Oud
Aalsmeer haar 25ste verjaardag
vierde. Ter gelegenheid van het
jubileum kwam de stichting met
een historische fiets- en wandelroute: Aalsmeer van Bovenkerk tot
Calslagen (ABC). De route voert
langs 36 historische panden en
locaties uit de Aalsmeerse geschiedenis. Gekozen kan worden

uit een wandeltocht van (maximaal) 15 kilometer of een fietstocht van zo’n 40 kilometer. Dat de
historie ook met z’n tijd mee kan
gaan, hebben de vrijwilligers van
de stichting Oud Aalsmeer zaterdag 8 juli laten zien. In bijzijn van
wethouder Gertjan van der Hoeven werd een geheel vernieuwde
historische fiets- en wandelroute
gepresenteerd.

kwamen naar Aalsmeer met de trein
uit Amsterdam. Nella van den Berg
gaat in op de Hollandsche Elektrische Spoorweg Maatschappij die
tussen 1912 en 1915 de ‘Haarlemmermeerspoorlijnen’ opende. In
1912 kreeg Aalsmeer zijn kopstation. Nella inventariseert de sporen
die nog van de verdwenen spoorwegen in Aalsmeer zijn terug te vinden, zoals naast het station: De Oude Spoordijk, de Kolenhaven en drie
haltegebouwen: Zwarteweg, Legmeerdijk en Oosteinde.
Geheimen van gemaal
Jan Hofstra, molenaar aan de Molenvliet, zag in april van dit jaar dat
‘Drietrapsraket’
Het totale product bestaat uit een
soort drietrapsraket. De eerste is
een full colour folder die in de binnenzak past. Geheel uitgevouwen
meet hij ongeveer 60 bij 40 centimeter. Met aan de ene kant een
kaart van de circa 40 kilometer lange blauwe fietsroute van Bovenkerk, via Kudelstaart tot Calslagen. Aan de andere kant een 15
kilometer lange wandelroute door
Aalsmeer. Teksten leiden de bezoekers langs de routes. Ze beschrijven
wat men onderweg zoal tegenkomt.
En ze vormen een leidraad waarmee
men op elk willekeurig punt kan inhaken in de routes.
De routes komen langs 36 historische locaties, waarvan 26 monumenten en 10 plekken waar geschiedenis is geschreven. De tweede trap bestaat uit 36 informatieborden met een kort verhaal over
wat je daar ziet, vergezeld van een
oude foto of kaart van die plek,
als voorbeeld van hoe het er vroeger uitzag. Op elk bord is ook een
QR-code aangebracht. Die QR-code vormt de derde trap. Bezoekers
met een smart Phone (waarop een
gratis QR Reader is gedownload)
kunnen hun telefoon voor de code
op het bord houden. Dan worden ze
automatisch doorgeschakeld naar
een achterliggende website. Daar
verschijnen horizontaal (zonder te
swipen) nog meer afbeeldingen in
beeld. Bij 80 procent van de monu-

‘Oudst Aalsmeer’
Ten behoeve van de geplande expositie ‘Oudst Aalsmeer’ gaat Jan Willem de Wijn in op de oudste boom
van Aalsmeer. Dat was een beuk
achter de oudkatholieke kerk die in
1861 werd geplant, maar vorig jaar
de geest gaf. De beuk bij de doopsgezinde kerk in de Zijdstraat is van
1865, maar loopt volgens opgave
van de kerk ook op z’n laatste dagen. Vooralsnog lijken de beuken
rond de NH kerk in het dorp het estafettestokje van ‘oudste boom’ over
te nemen. Maar er zijn kapers op de
kust.
Durfondernemer
Een durfondernemer, zo zou seringenkweker Piet Ravestein vandaag
de dag genoemd worden. Hij had
een boekhandel in de Zijdstraat,
maar vestigde ook een café (Theetuin Bloemeneiland) aan de oever
van de grote Poel, waarmee de ontwikkeling van de watersport werd
gestimuleerd. Kees G. Eveleens beschrijft hoe Ravestein in 1911 begon met landaanwinst door ‘dammerij’ met stadsafval van delen van
de Kleine Poel en in het Oosteinde. De nieuwe ‘Oud Nuus’ is in de
Aalsmeerse boekhandels verkrijgbaar en kost 5 euro. Maar een lidmaatschap van Oud Aalsmeer (met
vier gratis nummers per jaar) bedraagt slechts 18,50 euro. Opgeven
als lid kan door een mailtje te sturen naar ursula@notarislabordus.nl.
menten gaat het om foto’s van het
interieur die te zien zijn terwijl men
er buiten voor staat. Verticaal (scrollend) krijgt de bezoeker meer achtergrondinformatie over de locatie.

De straattaal van Karin Borgman
Het is de eenvoud die de door Karin
Borgman geschilderde kunstkast op
het Praamplein tot een graag gezien
object heeft gemaakt. Karin heeft
bewust gekozen voor een techniek die in haar ogen het meest de

‘straattaal’ benaderd. “Ik heb vanuit mijn eigen taal aan de kast gewerkt.” In hart en nieren een geboren leraar, altijd op zoek naar een
verbeelding die de mens tot éénheid
met de omgeving vormt. Het zijn dagelijkse taferelen die voorbijgangers
herkennen. De fiets, de boodschappenkar, de rollator het zijn de verlengstukken van de personen. Geen
Aalsmeer zonder vliegtuig dus ook
deze is terug te vinden evenals het
spelende kind en natuurlijk mocht
als verfent hondenliefhebster de
hond niet ontbreken.
Janna van Zon

Gevarieerde programma’s
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - BAS staat voor Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.
Donderdag tussen 18.00 en 19.00
is bij ‘Halte Zwarteweg’ een interview te horen met Sandro Broeke
van BAS. Wat zijn de werkzaamheden van BAS en waar zijn ze nou eigenlijk precies het aanspreekpunt
voor? BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
Handlezeres in ‘Echt Esther’
Al van jongs af aan had handlezen
Ira’s interesse. Dit heeft zij van haar
spirituele oma die vroeger al goed
was met kaart- en handlezen. Ira
heeft na jaren van zelfstudie in de
Westerse en Vedische handlijnkunde in 2014 ook een officiële opleiding hierin afgerond. Ira geeft je advies in de mogelijkheden. Meer over
Ira en handlezen donderdag tussen
19.00 en 20.00 in ‘Echt Esther’. Vragen en suggesties via esther@radioaalsmeer.nl.
Kunst en cultuur
Jenny Piet en Wilbert Streng zijn
donderdag weer te beluisteren met
hun maandelijkse lifestyle magazine ‘That’s Life’ vol kunst en cultuur. Ze beginnen met Marloes
Joore, bloemstyliste en sinds kort
ook in bezit van de titel Meesterbinder. Ze was tevens verantwoordelijk voor het ponton rond de watertoren tijdens het Flower Festival.
Verder Hans Denijs, meubelmaker
en tevens gespecialiseerd in doodskisten. Een van zijn kisten staat momenteel geëxposeerd bij galerie
Sous-terre, die beschilderd is door
Bob van den Heuvel. Vervolgens
schuift Heleen van Haaften aan om
te vertellen over de expositie die
momenteel in het Oude Raadhuis
is, genaamd vreemde vogels en rare
snuiters. Tenslotte te gast makelaar
Karin Eveleens. Zij zit 25 jaar in het
vak en vierde onlangs haar 50e ver-

jaardag, maar komt vooral vertellen
over de exposities die zij in haar eigen kantoor heeft.
Kinderen voor kinderen
Kim en Laurens ontvangen vrijdag Nikki en Ahmed in de studio.
Zij komen samen met Kim Veltman
van Jeugdcultuurfonds Aalsmeer
langs. Niemand minder dan Tjeerd
Oosterhuis hebben zij mogen helpen bij het maken van het nieuwste Kinderen voor Kinderen lied.
Het is namelijk speciaal gemaakt
voor het Jeugdcultuurfonds en het
Jeugdsportfonds. Hoe deze samenwerking verliep vertellen ze vrijdag.
Verder ook in de studio: Kim, Maud,
Britt, Yasmine en Martijn uit groep
5 van de OBS Samen Een. Zij behaalden de derde plaats bij het NK
Schoolvolleybal. Coach Jeroen komt
ook mee om te vertellen hoe hard
dit team gewerkt heeft.
Slangenmeisje
The Ironman, dat is de ultieme uitdaging voor Hylke Sietzema: vier kilometer zwemmen, 180 kilometer
fietsen en vervolgens nog een marathon lopen. De personal trainer
helpt anderen ook bij hun sportieve uitdagingen. Dat gaat van amateurs tot professionele sporters. “Ik
haal evenveel voldoening uit het begeleiden van iemand die net begint
als iemand die op weg is naar een
WK”, aldus de gemotiveerde en sociale perfectionist afgelopen maandag in ‘Door de Mangel’. Hylke heeft
natuurlijk ook weer een opvolger
gevonden. Op 17 juli komt als laatste gast voor de zomervakantie Daniëlle Bubberman naar de studio. Zij
staat bekend als het slangenmeisje
uit Kudelstaart en de eerste winnares van Holland’s Got Talent. ‘Door
de Mangel’ begint om 19.00 uur.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.

Weekendje ‘brommen’ met
Bromfiets Genootschap

“Voorbeeld aan nemen”
Het hele project, een behoorlijke klus, is geleid door Nella van
den Berg en Annigje Leighton-van
Leeuwen en samen met de wethouder verzorgden zij bij de Dorpskerk een demonstratie. De QR-code
werkte, wethouder Van der Hoeven
kon gelijk het interieur van dit rijksmonument in de Kanaalstraat bekijken. De wethouder complimenteerde de stichting met de nieuwe
route. “Het heeft vast heel veel tijd
en liefde gekost.” Hij prees uitvoerig
het initiatief en de uitvoering. “Als
gemeente ontwikkelen wij initiatieven om samen met het bedrijfsleven Aalsmeer toeristisch beter op
de kaart te zetten. Daartoe zullen
we vaker social media gaan inzetten. Dan is het mooi om te zien dat
vrijwilligers van de stichting Oud
Aalsmeer ons laten zien hoe je dat
met geweldig geavanceerd product,
een historische route 3.0, kunt doen.
Hoezo ‘Old School’? Daar kunnen
we nog een voorbeeld aan nemen.”

Aalsmeer - Donderdagavond 6 juli was de briefing in Joppe en vrijdag 7 juli zijn ze vertrokken. Het
Aalsmeers Bromfiets Genootschap
organiseerde voor het eerst een
weekend weg met bromfietsen uit
de jaren zeventig en tachtig en voor
dit uitje was de animo groot. Zo’n
veertig enthousiaste bromfietsrijders namen deel aan deze ontdekkingstocht en hadden het er voor
over om twee keer (heen en terug)
ruim 150 kilometer op de bromfiets
te zitten en geheid zadelpijn te krijgen. Het Bromfiets Genootschap
onder leiding van Jan van Schuppen, Dirk van Leeuwen en Kim Veltman had mooie routes uitgestippeld en bood een gezellig weekend, waarin ook een bezoek aan
een brouwerij op het programma
stond en Aalsmeer een beetje dichterbij was dankzij een optreden van
gitarist en zanger Hans Millenaar.
De tocht ging richting Breukelen en
Doorn om vervolgens te eindigen

in Ede. Op zaterdag 8 juli zijn Wolfheze, Arnhem en Oosterbeek ontdekt. En zondag 9 juli werd de terugweg aanvaard met uiteraard opnieuw een ‘toeristische’ route door
Elst en via Maarssen, Haarzuilen en
Mijdrecht terug naar Aalsmeer. De
groep arriveerde rond vijf uur bij café Joppe. “Het was een fantastisch
weekend”, aldus de deelnemers. Het
zou weleens een jaarlijks uitje kunnen gaan worden...

Nu in de winkel
De stichting Oud Aalsmeer kreeg
bij dit project ondersteuning van .
De prijs van de ‘drietrapsraket’ bedraagt 4,50 euro. De folder is in

het Dorp verkrijgbaar bij Boekhuis
Aalsmeer, Bruna, Bertram & Brood
en Waning Tweewielers. In het Oosteinde bij Mégalos aan de Aalsmeer-

derweg 208a (ingang achterom) en
bij Bakkerij Vooges aan het Poldermeesterplein. In Kudelstaart verkoopt Meer voor Fietsen de folder.
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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.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en 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 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer 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

CMYK / .eps

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.
- 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 Androidsmartphones 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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
x 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 nietingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
beschikking

Fleeré
Januszewska

P.
K.P.

01-04-1995 04-07-2017
02-04-1990 03-07-2017

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.
CONCEPT STARTNOTITIE POLDERZOOM 2E FASE
TER INZAGE
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de ‘Concept
Startnotitie Polderzoom 2e fase onderdeel van het project De
Tuinen van Aalsmeer’ vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen
hierover te informeren organiseert de gemeente op 12 juli van
19.30-20.30 (inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis.
Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden voordat ze deze startnotitie aan de
raad voorlegt om definitief vast te stellen. Van vrijdag 7 juli
t/m vrijdag 18 augustus 2017 ligt de concept startnotitie ter
inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen
op de informatieavond van 12 juli 2017 worden ingediend.
Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond te komen kunt u t/m 18 augustus 2017 ook schriftelijk uw reactie
sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of via een e-mail
naar: info@aalsmeer.nl. Wilt u bij uw brief of e-mail: ‘Concept
Startnotitie Polderzoom 2e fase, project De Tuinen van Aalsmeer’ vermelden? De concept startnotitie kunt u downloaden
op: www.aalsmeer.nl/polderzoom
Plangebied Polderzoom 1e fase (rood omkaderd)
en 2e fase (blauw)

CMYK / .eps

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

RECTIFICATIE, AANVRAAG ONTVANGEN
- Aalsmeerderweg naast nr. 420 kadastraal bekend als AMR03B9674, 1432 EG (Z-2017/028569), het oprichten van
een woonhuis. Toelichting: in de bekendmakingen van 15
juni jl. is een foutief adres vermeld.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Machineweg, sectie B, nr, 9577 (kavel 7), (Z-2017/033858)
het oprichten van een woonhuis
- Einsteinstraat 103, 1433 KJ (Z-2017/034027) het uitbreiden van supermarkt Albert Heijn
- Ophelialaan 77,1431 HB (Z-2017/034076) het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van de bestemming kantoor naar horeca en het plaatsen van een
afvoer t.b.v. de wasemkap
- Beethovenlaan 14, 1431 WX (Z-2017/034195) het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Eiland Westeinderplassen Sectie H nr. 570, (Z2017/034557) het plaatsen van een bergkist
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.
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.
- Anne Frankstraat 64, 1433 PM (Z-2017/031918), het herstellen van de woning. Verzonden: 04-07-2017
- Marconistraat 26, 1433 KK (Z-2017/027098), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. Verzonden: 05-07-2017
- Zwarteweg 65, 1431 VJ (Z-2017/003290), het vervangen
van bijkeuken en schuur door een aanbouw achterkant
huis. Verzonden: 05-07-2017
- Aalsmeerderweg 287, 1432 CN (Z-2017/005797), het uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde. Verzonden:
04-07-2017
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2017/019371), het oprichten van een schuur op het achtererf van de woning.
Verzonden: 05-07-2017
- Nabij Seringenpark 7 en Linnaeuslaan tegenover huisnummer 78, 1431 EP (Z-2017/028836), het tijdelijk inrichten
van twee werkterreinen t.b.v. het uitvoeren van gestuurde
boringen. Verzonden: 06-07-2017
- Kanaalstraat 17, 1431 BV (Z-2017/030898), het plaatsen
van een puincontainer. Verzonden: 06-07-2017
- Oosteinderweg 91, 1432 AG (Z-2017/068680), het uitbreiden van een bestaande winkelruimte. Verzonden: 07-072017
- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/005608), het wijzigen van de gevels. Verzonden: 07-07-2017. Toelichting:
op 28 januari 2016 is een aanvraag ingediend voor het
oprichten van een showroom. Omdat dit plan niet haalbaar
bleek, beperkt de vergunning zich nu tot het wijzigen van
de gevels.
Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 180 ws 1, 1431 AS (Z-2017/025390), het overschrijven van de ligplaatsvergunning. Verzonden: 05-072017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 256, 1432 CW (Z-2017/031132), het vervangen van een schuur
- Zwarteweg 61, 1431 VJ (Z-2017/027920, het vergroten
van een garage
- Stommeerkade 33, 35 en 35B, 1431 EK (Z-2016/062007),
het oprichten van 51 appartementen inclusief erfafscheidingen, bestrating terrassen en looppaden. Toelichting:
ingediend als aanvraag omgevingsvergunning maar was
als aanvraag vooroverleg bedoeld.
Omgevingsvergunning, conceptvergunning gereed
kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 200, bouwkavel 5, 1432 EV (Z-2017/010902),
het oprichten van een woonhuis. Verzonden: 14-07-2017.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 14 juli 2017 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
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.
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/020757), Hippiemarkt Aalsmeer op 21 juli 2017, verzonden 6 juli 2017,
- Sportlaan 43b 1431HW (Z-2017/015132), Kinder Vakantie
Week van 28 augustus t/m 1 september 2017 (28 augustus
2017 t/m 28 september 2022), verzonden 7 juli 2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning 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.
- Raadhuisplein (Z-2017/028210), De verkoop van Surinaamse broodjes en maaltijden van 10 juli 2017 tot 10 juli
2018, verzonden 5 juli 2017;
- Ophelialaan/Pompplein (Z-2017/028210), De verkoop van
Surinaamse broodjes en maaltijden van 10 juli 2017 tot 10
juli 2018, verzonden 5 juli 2017
INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Poldermeesterplein (Z-2017/031102), Verkoopwagen Grillspecialiteiten en Wereldmaaltijden van 14 juni 2017 tot 14
juni 2018, verzonden 6 juni 2017
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Ruisvoornlaan (Z-2017/033296), BBQ van klas 6b van basisschool de ZuidOoster op 20 juli 2017, melding akkoord
5 juli 2017
- Uranusstraat tegenover nr. 8 en 6 (parkeerplaatsje) (Z2017/033673), Buurtfeest Lura committee op 3 september
2017, melding akkoord 10 juli 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 20-07-17 De vastgestelde bestemmingsplannen 3e herziening Woonarken- Uiterweg 159 (planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-VG01)
en ‘4e herziening bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 154 (planidentificatiecode NL.
IMRO.0358.11F-VG01) met bijbehorende stukken
t/m 27-07-17 Het ontwerp bestemmingsplan “Green Park
Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan ZuidOost” met bijbehorend ontwerp exploitatieplan en de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 09-08-17 Ontwerp-detailhandelsnota gemeente Aalsmeer
t/m 14-08-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Zwarteweg 147, Aalsmeer
Z-2016/057592 zakelijke beschrijving van de
overeenkomst overeenkomst tot kostenverhaal
- Uiterweg 222, Aalsmeer, Z-2016/019016
t/m 18-08-17 Concept startnotitie Polderzoom 2e fase ter
inzage
t/m 25-08-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 200,
bouwkavel 5, (Z-2017/010902), het oprichten
van een woonhuis.
t/m 14-09-17 Het voorontwerp bestemmingsplan “Herziening GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en
7, hotel De Zwerm” met de daarop betrekking
hebbende stukken.

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.
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Het Werkplein AA helpt
succesvol aan een baan
Aalsmeer - Het Werkplein AA biedt
ondersteuning aan inwoners bij het
zoeken naar werk. Uit de evaluatie,
een jaar na de start, blijkt dat inwoners het Werkplein AA goed weten te vinden en tevreden zijn over
de dienstverlening. Ook blijkt uit de
evaluatie dat de werkwijze effectief
is. Wethouder werk en inkomen Ad
Verburg van Aalsmeer: “Met het inrichten van het Werkplein AA hebben we ruim een jaar geleden een
nieuwe werkwijze ingezet. Heel fijn
om te zien dat inwoners het Werkplein AA goed kunnen vinden en tevreden zijn over de dienstverlening.
Maar nog belangrijker is dat bijna de helft van de mensen via het
Werkplein AA direct aan het werk
kan en daarmee een eigen inkomen verdient in plaats van aangewezen te zijn op een bijstandsuitkering. Dat is waar we het allemaal
voor doen.”
Kennis en expertise gebundeld
Inwoners die op zoek zijn naar
werk kunnen terecht op het Werkplein AA. Hier is alle kennis en expertise over de arbeidsmarkt op één
plek gebundeld. Van de inwoners
die zich in 2016 voor bijstand hebben gemeld is bij 45% direct naar
werk bemiddeld, zodat er geen aan-

vraag voor bijstand ingediend hoefde te worden. Door fraudepreventie
is 22% van de aanvragen voor bijstand afgewezen. Door de goede
match van cliënten naar werk realiseert het Werkplein AA een duurzame uitstroom uit de bijstand. Minder vaak dan landelijk gemiddeld
komen cliënten terug in een uitkering nadat ze zijn uitgestroomd naar
werk.
Kwetsbare groepen
Hoewel de economische crisis achter de rug is en de werkgelegenheid
aantrekt kan helaas nog niet iedereen hiervan profiteren. Kwetsbare
groepen vinden moeilijk een baan,
er is een verhoogde toestroom van
statushouders, de WW periode is ingekort en de AOW leeftijd verhoogd.
Hierdoor is de bijstandsafhankelijkheid onder inwoners in 2016 toegenomen. Dit is een landelijke trend
die ook gevolgen heeft voor het
aantal uitkeringsgerechtigden in
Aalsmeer.
Het Werkplein AA blijft voortdurend
zoeken naar nieuwe ontwikkelingen
en mogelijkheden om inwoners via
maatwerk ondersteuning te bieden
zodat werk voor hun een reële optie
wordt. Dat is de uitdaging voor de
komende jaren.

Dopjes sparen voor de
Pramenrace
Aalsmeer - Het duurt nog zo’n anderhalve maanden, maar menigeen
kijkt er al naar uit. De maand september met vuurwerk, verlichte boten, de feestweek en natuurlijk de
Pramenrace. ‘Zoek het uit’ is het
thema dit jaar, maar dit betekent natuurlijk niet dat alle deelnemers vogelvrij worden gelaten op het water
op 9 september. Nee, de Pramenrace kent vele regels én opdrachten.
Over zo’n vijftig dagen gaan vele inwoners verkleed in een praam of
een bok een ‘stukkie varen’ en SPIE
is al druk bezig met alle voorbereidingen van deze tocht der tochten.
In de loop naar de race maakt het
bestuur regelmatig (delen van) opdrachten bekend. Op woensdag
5 juli verscheen dit eerste bericht:
“We maken nog niet bekend wat de
opdracht bij de IJzerenbrug wordt.

Gezonde uitstraling, gezond aanbod

Westplas Mavo heeft gouden
Schoolkantine Schaal verdiend
Aalsmeer - Westplas Mavo heeft
een gouden Schoolkantine Schaal
2017 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee kan Westplas laten
zien dat de schoolkantine gezond is
ingericht.
Westplas Mavo heeft hard gewerkt
om de kantine gezonder te maken.
Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in de
gezonde schoolkantine. Het oog van
leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en
fruit. En er is altijd water beschikbaar in de vorm van een watertappunt. De leerlingen zijn blij met dit
aanbod dat verleidt om gezonder te
kiezen. De school heeft de kantine
gezonder gemaakt aan de hand van
de Richtlijnen Gezondere Kantines.
Deze richtlijnen zijn opgesteld door
het Voedingscentrum, in opdracht
van het ministerie van VWS. De visie

erachter: jongeren zijn de toekomst:
Willen we dat zij gezonder leven,
dan is het belangrijk dat zij ook op
school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een
groot deel van hun tijd door. Ervaren
dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. In samenwerking met de cateraar heeft de
Westplas Mavo hiervoor gekozen,
omdat een gezond voedingsaanbod
jongeren stimuleert tot een gezonde
leefstijl en overgewicht voorkomt.
De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een
langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op Vo- en
Mbo-scholen. Voor meer informatie:
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.

Maar we kunnen wel vertellen dat
we de traditie om iets in te leveren ook dit jaar weer gaan koppelen aan een ‘Aalsmeers’ goed doel.
Het goede doel is dit jaar de dopjesactie van twee inwoners (www.dopjesactienederland.nl). Hoe, wat en
waar, houden we nog even geheim,
maar alvast beginnen met sparen
van dopjes is wel handig.”
Dat u/jij het weet...

inspanning is terecht beloond met
een langdurig applaus. Thema van
de show was ‘BDC News’. Tussen de
danspresentaties werken de bezoekers getrakteerd op grappige reclameblokken inclusief een heus weerbericht. Een topshow, waar vast nog
lang over nagepraat zal worden.
Foto: www.kicksfotos.nl

Woensdag & vrijdag menu
Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 19 juli maakt de
kok een Indonesische kerriesoep
en stokbrood met kruidenboter
daarna een zigeunerschnitzel met
zigeunersaus met daarbij gebroken sperzieboontjes met spekjes,
wortelsalade met kokos en
ananas en rosti aardappelen. En
als toetje chipolata pudding met
advocaat en met naar keus slagroom. De kosten bedragen €10,-.
Op vrijdag 21 juli staat er een
Floridasalade met toast en zeeboter op het menu, geserveerd
met runderstooflap op oma’s
wijze gestoofd met stoofvleesjus,
met daarbij zoete appeltjes met
rozijnen, tomatensalade en
aardappelen in roomsaus.
Eindigend met vanille ijs met perzik met slagroom naar keus. De
kosten bedragen € 10,-.Voor meer
informatie of reserveren kunt
u bellen met onze gastheer of
gastvrouwen op tel. 0297-820979.
U bent op beide dagen hartelijk
welkom vanaf 17.30 uur.

Bloemschikken !
Vanaf september gaan we bij
het inloopcentrum om de week
bloemschikken op donderdag
middag van 14.00-16.00 uur t/m
eind december.
De kosten zijn 4 euro per bakje,
maar u krijgt 50 cent retour als u
het lege bakje weer retourneert.
We beginnen met een lekker
bakje koffie of thee.
(consumptie voor eigen rekening)
Voor informatie bel met Tanja
Eichholtz, 06-83441313 aanwezig
op donderdag of met een van de
gastvrouwen/-man van wijkpunt
Kudelstaart 0297-820979
Wist u dat ?
Er iedere dinsdagmiddag handwerken is in Wijkpunt Voor Elkaer.
Er wordt dan gehandwerkt met
een missie voor de organisatie ´knuffeldekens´. Wilt u ook
gezellig meedoen, dit kan iedere
dinsdag van 14.30-16.30 uur.
Op iedere woensdagmiddag is er
van 14.30-16.30 uur
spelletjesmiddag in het wijkpunt.
Een gezellige middag onder
elkaar!
En houdt u van sjoelen dit kan om
de week op donderdag van 14.30
-16.00 uur.

Taalles en dictee voor dummy’s

Na een dinertje de taal uiten-ter-na bediscussiëren

Nieuw geboortecentrum
bij Ziekenhuis Amstelland

Spectaculaire show door
Blackbird Dance Center
Aalsmeer - Afgelopen zondag
9 juli sloot dansschool Blackbird
Dance Center uit Aalsmeer het seizoen af met een spectaculaire dansshow in De Meerse. Voor de show
is ruim een jaar wekelijks hard getraind. Het resultaat was een twee
uur durende spetterende show verzorgd door zo’n vijftig dansers. De

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Amstelveen - Met het doorknippen van een navelstreng opende de
nieuwe voorzitter Raad van Bestuur,
Esther Agterdenbos-van de Ree,
donderdag 6 juli jl. het geheel vernieuwde geboortecentrum van Ziekenhuis Amstelland. Met de uitbreiding naar zes verloskamers, die alle voldoen aan de wensen van deze
tijd, biedt het geboortecentrum 24/7
veilige en goede zorg. Naast goede
medische zorg is er ook aandacht
voor lifestyle en aanvullende zorg.
Een bevalling is een bijzondere gebeurtenis en dat moet een feestje
kunnen zijn. In de afgelopen maanden zijn de verloskamers omgetoverd in een strakke, maar huiselijke sfeer. Indien gewenst kan de barende gebruik maken van lachgas of
andere pijnbestrijding, zodat de pijn
wordt verzacht en de zwangere de
bevalling prettiger ervaart. Een badbevalling behoort sinds kort ook tot
de mogelijkheden. Het warme water
zorgt voor ontspanning waardoor
de bevalling soepeler kan verlopen.
Bij ontspanning komen de natuurlijke pijnstillers die het lichaam zelf
aanmaakt, endorfines, gemakkelijker vrij.Gaat de bevalling niet via de

normale weg en is er een keizersnede nodig, dan blijven moeder, kind
en vader altijd bij elkaar. De baby
wordt na de geboorte in een speciale draagzak op de borst van de moeder gelegd en kan zo niet afkoelen.
Met de kinderartsen is er een intensieve samenwerking zodat de zorg
goed op de behoefte van moeder
en kind kunnen worden afgestemd.
“Na de bevalling kan de partner natuurlijk blijven overnachten”, vertelt gynaecoloog Bert Wibbens. “Dat
vinden wij heel belangrijk, omdat
het jonge gezin hierdoor in de eerste dierbare dagen na de geboorte
ook echt samen kan zijn.” In het geboortecentrum wordt nauw samengewerkt met partners buiten het ziekenhuis. In samenwerking met Soda Bodyfit wordt een praktisch programma aangeboden dat invulling
geeft aan de elementen voeding en
bewegen in alle fases van de zwangerschap. Naïf huidverzorging levert
een pakket aan veilige babyverzorgingsproducten. Het aantal samenwerkingspartners wordt binnenkort
uitgebreid met een acupuncturist,
een doula, een bekkenbodemspecialist en een geboortefotograaf.

Kudelstaart - Zelfs de meest doorgewinterde taalliefhebber voelde zich afgelopen woensdagavond
5 juli bij tijd en wijle een ‘dummy’.
Neerlandicus Bert Jansen gaf in
café Op de Hoek taalles voor zo’n
25 belangstellenden met aansluitend een dictee voor dummy’s. Jansen was daar op uitnodiging van
Stichting Groot Aalsmeers Dictee (SGAD), die naast het jaarlijkse
Aalsmeers Dictee ook andere taalevenementen organiseert. Dat je dinertje niet als ‘dineetje’ schrijft maar
wel zo uitspreekt en dat gewelddadig toch echt met ‘dubbel d’ is, die
je dan weer niet hoort, dat zijn wáre
instinkers. In het dictee dat Jansen
presenteerde kwamen er nog veel
meer voorbij: echte dicteewoorden. “Om alvast te oefenen voor het
Aalsmeers Dictee”, adviseerde hij.
Alvorens het publiek lustig meeschreef met de dicteezinnen had
Jansen diverse taalkwesties naar
voren gebracht. Hij begon met de
geschiedenis en nam de toehoorders verder mee op ‘taalreis’ door
een woud van moeilijke termen
die naam geven aan allerlei taalregels. “Hogere wiskunde leek het
wel maar zeer zeker interessant”,
aldus een taalliefhebber. Wanneer
een hoofdletter, wel of geen tussenstreepje, een accent op de é? En
waarom is het geen sjampanje? Of
waarom zeggen we zaddoek maar
schrijven we zakdoek? En dan ‘t

kofschip. Jansen spreekt liever van
Fokschaapshit. “De ‘sh’-klank moet
ook vertegenwoordigd zijn om het
voltooid deelwoord te bepalen.
Jansen pakte nog veel meer woorden aan die voor hoofdbrekens zorgen in de Nederlandse spelling en
schrijfwijze. Want: waarom is het
Amsterdam ArenA met tweemaal
een hoofdletter A? “In de spelling
heet dit het ‘donorprincipe’. Je houdt
deze schrijfwijze aan omdat het een
eigennaam is”, aldus Jansen. Ook
haalde hij de ‘los schrijf manie’ aan.
En dat levert soms hilarische verwarringen op. Een oudemannenhuis
is iets anders dan het oude mannenhuis. De wenkbrauwen in het
publiek gingen omhoog bij het zien
van woorden als massagebed dat
weer iets heel anders betekent dan
een massa gebed.
Taal... is nadenken! Jansen denkt
er veel aan, zelfs voorafgaand aan
zijn lezing, toen hij op de menukaart
van ‘De Hoek’ een foutje ontwaarde: ice tea, dat toch echt aan elkaar
geschreven moet worden. Ook lokale taalfouten kwamen aan de orde, zoals het verkeerd weergegeven straatnaambord in Kudelstaart:
Ad Verschueren Plein. Moet zijn: Ad
Verschuerenplein. Jansen fungeerde deze avond als taalvraagbaak en
leraar maar bovenal als begenadigd
verteller waar menig bezoeker veel
van opgestoken heeft.
Door: Joke van der Zee

Pro-actiever fietsbeleid dankzij moties

Kudelstaartse Statenleden zetten
zich in voor beter fietsbeleid
Aalsmeer - In Noord-Holland komt
er een hoofdfietsnetwerk en gaat de
slimme technologie ook meer ingezet worden voor fietsers. Voorstellen van de PvdA en D66, gesteund
door enkele andere partijen in Provinciale Staten, werden aangenomen met een grote meerderheid. De
Kudelstaartse Statenleden Marieke van Duijn (PvdA) en Hermen de
Graaf (CDA) hadden hier ook hun
aandeel in.
Fietssymposium
Als groot voorstander van duurzame
mobiliteit had PvdA Statenlid Marieke van Duijn al in mei een provinciaal Fietssymposium georganiseerd, samen met collega-Statenleden van D66 en GroenLinks. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd door experts benadrukt

dat steeds meer mensen steeds langere afstanden gaan fietsen. En dat
de snelheidsverschillen steeds groter worden. Hierdoor neemt de roep
om veiligere fietsvoorzieningen en
betere doorstroming nadrukkelijk
toe. Met het zogenoemde ‘smartmobility’ voor de fiets kan je op een
technologische manier regelen dat
fietsverkeer makkelijker kan doorstromen, waardoor je nog maar weinig bij elk verkeerslicht hoeft af en
op te stappen. En als het routenetwerk daarnaast nog beter op elkaar
aansluit wordt fietsen steeds aantrekkelijker en een goed alternatief
voor bijvoorbeeld de auto, met minder luchtvervuiling als gevolg.
“Steeds belangrijker”
Marieke van Duijn: “Fietsverkeer
wordt als steeds belangrijker gezien

en daar ben ik blij om. Ik zei een
aantal jaar geleden nog half grappend dat elke fietser eigenlijk groen
licht zou moeten krijgen als het regent, maar met toepassingen van
‘Smartmobility’ kan dat ook echt! En
ook test bijvoorbeeld TNO om de
kwetsbare weggebruiker met auto’s
en vrachtwagens afstemmen, zodat
een auto automatisch remt als er
een fietser van rechts komt.”
‘Fiets-inclusiever’
Maandag jl. werden dus weer een
paar belangrijke winstpunten gemaakt ter verbetering van het fietsnetwerk in de provincie. In de vergadering van Provinciale Staten werd
door middel van moties aan het bestuur van de provincie gevraagd om
uitvoering te geven aan een beter
en pro-actiever fietsbeleid. De mo-

Onderwatermonsters in
het Amsterdamse Bos
ties van de PvdA en D66 werden
gesteund door ondermeer het CDA.
Woordvoerder Hermen de Graaf ondertekende beide moties en vindt
ook de ‘multi-modaliteit’ belangrijk. De verschillende vervoersstromen goed op elkaar afstemmen en
stappen zetten naar een beter fietsnetwerk.
Dat beaamt dorpsgenoot én collega Marieke van Duijn die daar nog
enthousiast aan toevoegt: “Gaaf dat
we Noord-Holland steeds ‘fietsinclusiever’ kunnen maken, ik blijf me
hier graag voor inzetten!”

Aalsmeer - Kom op woensdagmiddag 26 juli om 13.00 of 14.30 uur
naar het Amsterdamse Bos en onderzoek wat er allemaal leeft in het
water. Gewapend met schepnet en
emmer gaat de groep op pad om
de onderwatermonsters (bloedzuigers en watervlooien) te bekijken.
Een leuke en leerzame activiteit voor
kinderen van 6 tot en met 10 jaar en
ouders of begeleiders. Start is bij de
Boswinkel en de duur is een uur.
Aanmelden en informatie via 0205456100 en via www.amsterdamsebos.nl. De Boswinkel is te vinden
aan de Bosbaanweg 5 en is iedere
dinsdag tot en met zondag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
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“Oefenen wat te doen als er brand uitbreekt”

Ontruimingsoefening voor
ouderen geslaagd
Aalsmeer - Op 11 en 13 juli hebben ouderenhuisvester Habion en

Brandweer Amsterdam-Amstelland
ontruimingsoefeningen georgani-

seerd voor de bewoners van de Nobelhof en de Boerhaavehof in Ku-

delstaart. Bij de oefeningen leren
bewoners wat te doen bij brand en
hoe zij snel hun woning kunnen verlaten. De oefeningen werden goed
bezocht en door de ouderen zelf
als zeer nuttig ervaren. Burgemeester Jeroen Nobel kwam afgelopen
dinsdag een kijkje nemen. “Brandveiligheid voor ouderen is een aandachtspunt van de brandweer, Habion en de gemeente, zeker nu
mensen langer zelfstandig blijven
wonen. Ouderen zijn kwetsbaar bij
brand, omdat ze minder mobiel zijn.
Dit initiatief, gericht op zelfredzaamheid en bewustwording, ondersteunen wij dan ook van harte. Fijn ook
dat de bewonerscommissie zo’n actieve rol speelt”, aldus burgemeester
Nobel. Directeur Peter Boerenfijn
van Habion, ook aanwezig, sluit zich
hierbij aan: “We zien onze bewoners
steeds ouder worden. We investeren
veel in veiligheid, vaak technische
oplossingen. Die bieden nooit 100%
zekerheid voor als er ooit brand uitbreekt. Bewoners moeten in dat geval weten wat ze wel en niet moeten doen. Daar zijn dit soort oefeningen voor.” In 2016 ondertekenden Ouderenhuisvester Habion en
Brandweer Amsterdam-Amstelland
in aanwezigheid van burgemeester Nobel een convenant om brandveiligheid onder ouderen te verbeteren. De Brandweer en Habion geven bewoners voorlichting en tips
om brandveilig te wonen. Met de
ontruimingsoefeningen gaan ze een
stap verder, namelijk oefenen wat te
doen als er brand uitbreekt.

Fietsdieven actief in gemeente!

De winnaars van de zevende editie van het Amsterdamse Bos Golf, het team
van FloraPlus, met de trofee. Van links naar rechts: Elsbeth Huis, Ron Hooyman, John van Loo en Jan Millenaar.

42.500,- voor Hersenbank
na Amsterdamse Bos Golf
Aalsmeer - Dinsdagavond 4 juli
kon voorzitter Jaap Overbeek van de
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn in
het Amsterdamse Bos een cheque
van 42.500 euro overhandigen aan
Inge Huitinga, directeur van De Nederlandse Hersenbank. Het geld
wordt besteed aan speciaal onderzoek naar de verschillen tussen een
medische diagnose bij leven en het
beeld dat de hersenen na overlijden
tonen.
Het bedrag werd dinsdag bijeengebracht tijdens de zevende editie van
het Amsterdamse Bos Golf. De leden
van de Rotary Club hadden in samenwerking met het Amsterdamse
Bos het bos voor 1 dag omgetoverd
in een heuse 18 holes golfbaan. Bij
elkaar kwamen 24 flights tijdens de
ronde door het bos bij verschillende
holes culinaire verrassingen en verrassende obstakels tegen. De dag
werd afgesloten met een veiling en
een loterij tijdens een exquise diner
dat werd verzorgd door ‘matter of
TASTE‘ uit Amsterdam. De sfeer zat

er bij de circa 100 golfers, 60 vrijwilligers en hoofdsponsor Maas Autogroep de hele dag goed in. De eerste prijs werd gewonnen door het
team van FloraPlus dat het rondje
bos in slechts 48 slagen (best ball)
wist te volbrengen.
Verklaren van verschillen
Bijzondere gast tijdens het golftoernooi was Hanneke Geut, neurowetenschapper en promovenda op de
ziekte van Parkinson. Ze werkt deeltijd voor De Nederlandse Hersenbank én voor VUmc aan een onderzoek naar de verschillen tussen een
medische diagnose bij leven en het
beeld dat de hersenen na overlijden
tonen. Hanneke Geut onderzoekt
met name hoe vaak en waarom dit
misgaat bij de ziekte van Parkinson
en gerelateerde dementie. Met een
verklaring van die verschillen kan
het belang van postmortaal onderzoek worden onderbouwd. Meer informatie over dit goede doel: www.
hersenbank.nl.

Jaap Overbeek, voorzitter van de organiserende Rotary club Aalsmeer-Uithoorn (l) heeft zojuist de cheque overhandigd aan Inge Huitinga, directeur
van De Nederlandse Hersenbank(r). Voor de cheque Gert-Jan Stoop, voorzitter van het Amsterdamse Bos Golf en naast Jaap Overbeek(in het zwart)
promovenda Hanneke Geut die haar wetenschappelijk werk mede kan doen
dankzij de opbrengst van het toernooi.

Aalsmeer - De afgelopen week zijn
uit schuren en tuinhuisjes diverse fietsen gestolen. Met name op
de Hornweg zijn inbrekers en dieven actief. In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juli is een
speciale mountainbike gestolen uit
een schuur op de Hornweg. Er is van
deze Track T500 helaas geen serienummer bekend.
Tussen drie en zeven uur in de vroege ochtend van donderdag 6 juli is,
ook uit een schuur op de Hornweg,
een racefiets gestolen. Deze herenfiets is van het merk Cube en is wit
van kleur. Ook hier is geen framenummer van bekend. De bewoner
had rond drie uur geluiden gehoord
en is gaan kijken. Toen hij niemand
zag, is hij weer naar bed gegaan.
De volgende ochtend werd de diefstal van de racefiets opgemerkt. Op
vrijdag 7 juli is tussen twee en half
drie in de nacht opnieuw een fiets

gestolen vanaf de Hornweg. Deze
‘sneldief’ is er vandoor gegaan op
een Sparta herenfiets waarvan het
framenummer eindigt op 601.
Op donderdag 6 juli is vanaf het
Raadhuisplein ook een fiets gestolen. Deze zwarte herenfiets van het
merk Batavus was door de eigenaar
neergezet in het fietsenrek voor het
gemeentehuis. Het serienummer
eindigt op 508.
In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli heeft een fietsendief toegeslagen op het Hortensiaplein. Een
Gazelle Heavy Duty is ongewild van
eigenaar gewisseld. Het serienummer van deze damesfiets eindigt op
249.
Tips van de politie: Sluit tuinen goed
af, doe schuren en tuinhuisjes op
slot en zet fietsen extra vast met een
slot aan een rek of een paal. De fiets
in de schuur zelf ook op slot zetten,
wordt eveneens aangeraden.

ge bestuurder uit Amstelveen is per
ambulance met nek- en schouderklachten naar het ziekenhuis vervoerd. De 56-jarige automobilist uit
Aalsmeer is geschrokken, maar niet
gewond geraakt. Een van de achterramen van de bestelauto is door de
botsing gesneuveld. De politie heeft
de weg enige tijd afgezet voor onderzoek.

Kudelstaart - Op maandag 10
juli om half twee in de middag
kwam bij de politie een melding
binnen over een vermist meisje.
Een 10-jarige Kudelstaartse was
niet naar school gekomen, terwijl
ze wel van huis was gegaan. Het
meisje bleek in de Schweitzerstraat in het water te zijn gevallen. Ze wist zelf weer op het droge te komen. Een bewoonster
had het gezien en heeft het meisje bij haar thuis laten douchen
en haar kleding gedroogd. Aan
de vriendinnetjes van het meisje
was gevraagd door te geven dat
ze wat later op school zou komen,
maar die waren dit vergeten. Opluchting na een uurtje vol zorgen.
De bewoonster is voor haar hulp
in de bloemetjes gezet.

Extra controles
wegens overlast
Aalsmeer - Regelmatig krijgen
de politie en de gemeente melding van heftige overlast door
jongeren op de Helling, bij het
schoolplein van Samen Een. Met
name in de weekenden komen
hier groepen bijeen. Vrijdagavond
8 juli zijn de handhavers naar
aanleiding van een melding een
kijkje gaan nemen en hebben de
jongeren weggestuurd. Zaterdagavond 9 juli rond half een in
de nacht zijn agenten ter plaatse gegaan vanwege diverse belletjes van dorpsbewoners. Agenten troffen ongeveer tien jongeren aan met drank en joints en er
werd muziek gedraaid. Er zijn namen van een zevental jongeren,
afkomstig uit Aalsmeer en Kudelstaart, genoteerd. De komende weken worden hier extra controles gehouden.

Aalsmeer - Op vrijdag 7 juli om
kwart over negen in de avond
werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een onwel geworden persoon bij een bedrijf aan
de Aalsmeerderweg. Ter plaatse bleek een 29-jarige man uit
Aalsmeer behoorlijk gevallen te
zijn. Hij is nagekeken door de
medewerkers van de ambulance. Daarna is besloten de man ter
controle naar het ziekenhuis te
vervoeren.

Winkeldief
betrapt
Aalsmeer - Op dinsdag 4 juli is
een winkeldief op heterdaad betrapt in een winkel op het Praamplein. Door medewerkers werd
gezien dat de man de winkel wilde verlaten zonder af te rekenen.
De 21-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats is aangehouden door agenten en meegenomen naar het bureau. Hij heeft
een winkelverbod gekregen. Ook
is een dagvaarding uitgeschreven. De dief zal zich bij justitie
moeten verantwoorden.

Veel diefstallen
van fusten
Kudelstaart - De politie heeft al
diverse aangiftes gehad van tuinbouwbedrijven aan de Hoofdweg
die regelmatig fusten missen. De
kratten met emmers zijn bij enkele
kwekerijen in grote hoeveelheden
meegenomen. Er wordt van uitgegaan dat de dieven met een vrachtwagen of een bestelbus naar het
bedrijf komen. Tuinders wordt aangeraden de fusten niet te dicht bij
de uitgangen te plaatsen en bij onraad direct contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Deze fiets is duidelijk niet gestolen om op te gaan rijden. Helaas door vandalen vernield en voor ‘oud vuil’ achtergelaten langs de Stommeerweg, nabij het
Stationsgebouw.

Blij met politie op de Poel

Flinke schade en 4 gewonden
na ongeval bij de brug
Aalsmeer - Op zondag 9 juli even
voor half twaalf in de ochtend heeft
een ernstig ongeval plaatsgevonden op de Burgemeester Kasteleinweg bij de Aalsmeerderbrug. Een
automobilist kwam vanaf Hoofddorp naar Aalsmeer rijden. Net na
de brug verloor hij de macht over
het stuur, belandde in de middenberm en kwam tot stilstand tegen
een auto op de weghelft van het tegemoetkomende verkeer. Volgens

getuigen is er behoorlijk hard gereden. Vier personen zijn gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Beide auto’s liepen flinke
schade op en moesten weggesleept
worden. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek naar
de oorzaak van het ongeval én om
alle brokstukken op te ruimen. Beide voertuigen hadden diverse onderdelen verloren.
Foto: Marco Carels

Scooterrijder ten val na
botsing met bestelauto
Aalsmeer - Op zaterdag 8 juli rond
half vijf in de middag heeft een aanrijding plaats gevonden op de Machineweg. Bij de inrit naar de Wilhelminastraat remde een bestuurder van een bestelauto om af te
slaan. De scooterrijder er achter zag
dit te laat en klapte tegen het busje. De scooterrijder kwam ten val en
is licht gewond geraakt. De 18-jari-

Gelukkig niet
vermist!

Naar ziekenhuis
na valpartij

Oplichting met bankpas
via verkoop gereedschap
Amstelland - Op vrijdag 7 juli is
een man op de Vinkenkade te Vin-

keveen aangesproken door een bestuurder van een witte Vito-bestel-

Aalsmeer - Sinds dinsdag 4 juli heeft de politie dagelijks controles gehouden op de Westeinderplassen. De aanwezigheid van de
agenten op de Poel werd duidelijk
op prijs gesteld door het varend publiek.
Er gingen regelmatig duimen omhoog. Ook zijn agenten aangesproken over overlast door hard varende kleine boten met veelal jongeren
voor de motor.
Op zondag 9 juli kreeg de politie een
aantal meldingen over een jetski, die
aan het ‘scheuren’ was op de kleine Poel. Agenten zijn er heen ge-

varen en hadden de jetskiër op het
oog. De bestuurder zag de agenten
ook en hij maakte zich uit de voeten
door gas te geven. De achtervolging
is ingezet, maar is gestaakt toen de
jetski wegglipte onder een bruggetje door. De jetski is wit van kleur.
De schipper droeg een zwart shirt
met een opvallende gele streep.
Bij overlast hoopt de politie dat de
mensen contact blijven opnemen
via 0900-8844. De varende controles voert de politie uit in samenwerking met de handhavers van de gemeente. Bij overtredingen worden
boetes uitgeschreven.

Springkussen uit
tuin gestolen
Kudelstaart - Op maandag 10 juli rond twaalf uur ’s middags is uit
een tuin in het Sterrenkrooshof een
springkussen gestolen. Het Aap
Jungle springkussen is vermoedelijk meegenomen door twee mannen die reden in een grijze bestelbus. De eigenaren hopen meer informatie te krijgen over de diefstal
en de daders. Voor de gouden tip
ligt een beloning van 100 euro klaar
en een dagje gratis springen. Iets
gezien? Bel 0297-712600 of neem
contact op met de politie via 09008844.
bus, die hem gereedschap aanbood. Het betrof een aggregaat en
een gereedschapswagen/trolley. De
‘aanbieder’ vroeg naar de bankpas
van de man om te controleren of hij
wel verbinding kon krijgen. Later
ontdekte de man dat er een groot
bedrag van zijn rekening was afgeschreven, dat vele malen de waarde
van de goederen overschreed. Hoewel het in Vinkeveen is gebeurd, is
dit in het verleden ook in Aalsmeer
en Uithoorn voorgekomen. De ‘verkoper’ is een blanke man en hij
spreekt accentloos Nederlands. Hij
is circa 1.80 meter lang, heeft een

normaal postuur, lichtbruin haar en
is tussen de 50 en 55 jaar oud. Hij
was netjes gekleed. Hij droeg een
grijs shirt en een spijkerbroek. Veel
gebruikte redenen van het aanbieden van goederen tegen lage prijzen zijn: Het is over van een beurs,
geen btw en gratis extra’s. De politie adviseert om vooral geen goederen op straat te kopen en bij een
pinbetaling altijd goed het bedrag te
controleren.
Maak melding van dergelijke gevallen bij de politie. Noteer als mogelijk het kenteken van de auto van de
‘verkoper’.
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Deur voor glasvezel op de
Uiterweg staat weer open
Aalsmeer - “De deur zat dicht, maar
hij staat weer open”, een opgeluchte Erik Verbeek over het overleg over
de kabelaansluitingen op de Uiterweg. Afgelopen donderdag 6 juli
hebben enkele ondernemers van de
Uiterweg, vertegenwoordigers van
de buurtvereniging, medewerkers
van de gemeente en van CIF, de in-

vesteringsmaatschappij die zich bezig houdt met de aanleg van glasvezelnetwerken, om de tafel gezeten in het gemeentehuis. Tijdens de
eerste en tweede fase van de Uiterweg is glasvezelkabel aangelegd,
maar net voor de uitvoering van fase drie en vier liet CIF weten zich terug te trekken. Er was een begroting

van de kosten gemaakt, maar deze
bleek te zijn overschreden. “De pot
is leeg”, zo liet CIF weten.
De bedrijven en bewoners op de
Buurt waren hevig teleurgesteld en
zochten contact met de gemeente om alsnog dit ‘snelle internet’ te
krijgen. Er is een brief opgesteld en
deze is door de gemeente verspreid

onder de bewoners. Het leverde
liefst 235 intentieverklaringen op en
dit hoge aantal heeft CIF doen besluiten om een nieuwe berekening
te gaan maken. Er is een kans dat
voor de aansluiting bijdrages gevraagd gaan worden aan de bewoners en de bedrijven. Maar, deze
discussie is nu nog niet aan de orde.
“We zijn blij dat we ons eerste doel
hebben bereikt”, zegt Erik Verbeek.
We zitten met elkaar om de tafel,
zijn er nog niet, maar nogmaals de
deur staat weer open. Na de zomer
komen we opnieuw bijeen en presenteert CIF de cijfers. Vooralsnog is
het afwachten.”

In gesprek met de VVD
‘op de bank’ in Oost
Aalsmeer - Zaterdag 8 juli was
Aalsmeer-Oost de locatie voor
een wijkbezoek door de lokale
VVD Aalsmeer fractie. De raadsleden van de VVD gingen in gesprek
met inwoners en ondernemers van
Aalsmeer-Oost. Zij spraken elkaar
op de VVD bank die voor deze gelegenheid op het Poldermeesterplein
was neergezet.
Fietstocht
Eerder die middag was er al een
fietstocht door Oosteinde gemaakt.
Niet alleen voor VVD-raadsleden
overigens, maar voor iedereen die
wilde aansluiten. Onder andere Marie-Louise Boom-Hoes, bestuurslid van wijkoverleg Aalsmeer-Oost,
fietste mee. Diverse locaties werden
aangedaan. Er is gekeken naar onveilige verkeerssituaties, onderhoud
van buitenruimte, bruggen, wegen
en perken. “Aalsmeer-Oost is een
prachtig gebied om in te wonen”,
aldus VVD-fractievoorzitter Robert
van Rijn. “Een aantal verkeerssituaties is echter nog te onoverzichtelijk en moet worden verbeterd. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de kruising
Catharina Amalialaan, Middenweg

en Machineweg. Dit is feitelijk de
toegang tot de wijk vanaf de nieuwe N201. Wij hebben over dit drukke kruispunt onlangs vragen gesteld in de gemeenteraad en zullen
ons blijven inzetten om deze situatie
te verbeteren.” Na de fietstocht was
er gelegenheid om met de raadsleden in gesprek te gaan ‘op de bank’.
Daar werd enthousiast gebruik van
gemaakt door een aantal inwoners.
Op het Poldermeesterplein, waar
de bank stond, vonden diverse gesprekken met raadsleden plaats.
Onderwerpen die de revue passeerden waren de zorg, verkeer, ondernemen en de buitenruimte.
Stukje dichterbij
VVD-raadslid Nanda Hauet, zelf inwoner van Aalsmeer Oost, was erg
enthousiast over de middag op de
fiets en op de bank. “Dit is een hele leuke manier om met inwoners en
ondernemers in gesprek te gaan.
Op deze manier brengen we de politiek weer een stukje dichterbij inwoners en andersom.” Ook eens in
gesprek met de VVD op de bank?
Houd de aankondigingen in de
krant in de gaten!

Reparatie aanlegsteigers bij
Starteiland in volle gang
Aalsmeer - Eind juni is een aanvang gemaakt met de reparatie
van de een aantal aanlegsteigers
op de recreatiepercelen Starteiland
en Kleine Poelakker. Bij de inventarisatie bleek de staat van de steigers van het Starteiland en de Kleine Poelakker in slechtere staat waren dan gedacht. Na de inventarisatie is de voorbereiding gestart voor
het vervangen van de palen van alle
dwarssteigers en het herstel van de
slechte paalkoppen van de hoofdsteigers. Vervolgens zijn de werkzaamheden aanbesteed en wordt
er momenteel hard gewerkt aan de
uitvoering. De planning is dat voor
de schoolvakantie alle werkzaamheden zijn afgerond. De reparatie-

werkzaamheden zijn gestart op het
Starteiland en worden gefaseerd
uitgevoerd om zoveel mogelijk ligplaatsen beschikbaar te houden.
Tijdens de werkzaamheden wordt
het werkterrein afgezet met linten.
Wethouder Jop Kluis: “De prachtige Westeinderplassen bieden nog
volop kansen voor groei van recreatie en toerisme. Het college wil deze sector versterken door Aalsmeer
als watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te
zetten. Hierbij is het belangrijk dat
de aanlegsteigers van goede kwaliteit zijn zodat alle recreatie hier veilig en goed kunnen recreëren in ons
mooie Aalsmeer.”
Foto: www.kicksfotos.nl

Verkeersborden van Dick 2e Participatieavond Westeinderhage
Bruna rondom scholen
Druk op Bilderdammerweg
Aalsmeer - Om de verkeersveiligheid in wijken en rondom scholen
te vergroten, heeft het CDA middels een motie het college opgeroepen om verkeersborden van Dick
Bruna te plaatsen. De borden met
vrolijke illustraties zorgen dat automobilisten zich ervan bewust zijn
dat er kinderen kunnen spelen. Het
gaat om leuke, maar wél opvallende waarschuwingsborden van Dick
Bruna.

Andere gemeenten
“Er zijn andere gemeenten, zoals
Rotterdam en Den Haag, waar deze
borden met succes geplaatst zijn”,
zegt Marlon van Diemen van het
CDA. Van Diemen gaf verder tijdens

de raadsvergadering aan dat de afbeeldingen in de omgeving het onderbewustzijn van weggebruikers
prikkelen. Mensen associëren de
afbeeldingen van Dick Bruna onbewust met kinderen. Hierdoor matigen weggebruikers hun snelheid en
zijn ze alerter op wat er in de omgeving gebeurt. “Als we andere onopvallende borden vervangen door de
kleurige aandachttrekkende Dick
Bruna borden, zullen de automobilisten wellicht meer rekening gaan
houden met de kinderen en kunnen
de kinderen straks misschien ook
eerder zelf op de fiets naar school”,
aldus Marlon van Diemen.
Motie aangenomen
De motie is met een ruime meerderheid aangenomen en wethouder
Van Duijn zal contact opnemen met
scholen en kinderdagverblijven over
de exacte locaties van de te plaatsen borden. Hij beloofde te kijken
of dit ook al kan vóór het nieuwe
schooljaar.

Kudelstaart - Behoorlijk druk is het
dagelijks op de Bilderdammerweg,
zo blijkt uit het onderzoek dat half
mei gehouden is. Afgelopen maandag 10 juli werden de uitkomsten
bekend gemaakt tijdens de tweede avond over de mogelijke wijk in
wording: Westeinderhage. Het plan
omvat de bouw van 200 tot 250 woningen in het voormalige kassengebied achter de Bilderdammerweg en
naast de Herenweg. Bewoners vrezen dat met de komst van deze huizen Kudelstaart (nog) verder dichtslibt.
Als de ontsluiting van Westeinderhage via de Bilderdammerweg zou
gaan, wordt het nog voller op deze
weg die eigenlijk ingericht is als erftoegangsweg met fietsstroken, versmallingen en voorrang voor verkeer van rechts. Qua verkeersveiligheid en inrichting is nog meer verkeer eigenlijk niet wenselijk, zo luidt
de conclusie van het onderzoek. Om
de weg enigszins te ontlasten werd

voorgesteld om meerdere ontsluitingen richting de Hoofdweg, die
aansluit op de Noord-Zuid Route,
te maken. Over deze oplossing had
een deel van de grote groep aanwezigen vraagtekens. Hier is in de file rijden ook nagenoeg dagelijkse kost. Wethouder Gertjan van der
Hoeven kon in deze mededelen dat
voor deze provinciale weg plannen
zijn om dubbele rijstroken te realiseren. Een datum kon hij in deze niet
geven. “Ik kan niet voor de provincie spreken, maar het moet wel gebeuren.”
Een voorstel was ook om de Bilderdammerweg geheel in te richten als 50 kilometer weg (nu geldt
in het voorste gedeelte 30 kilometer) en dan voor fietsers eigen verbindingen te creëren door de wijken. Het blijft een heet hangijzer, de
Bilderdammerweg. Of het de ‘nekslag’ wordt voor de wijk Westeinderhage in wording? Het is voor de vele
woningzoekenden niet te hopen…
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Cursus ‘Politiek Actief’
met certificaat afgesloten

Aalsmeer - Tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag
29 juni is de cursus ‘Politiek Actief’
afgesloten. Deelnemers ontvingen
een certificaat en bloemen uit handen van burgemeester Nobel. De
cursus was bedoeld voor inwoners
van Aalsmeer die geïnteresseerd
zijn in de lokale politiek en daar
meer over willen weten.
De belangstelling voor de gratis
cursus was groot. Binnen een week
was het maximum aantal deelnemers van dertig bereikt! Op 14 en
21 juni jl. kwamen de cursisten bijeen in het gemeentehuis en kregen
onder meer uitleg over hoe de ge-

meenteraad tot besluiten komt en
wat er bij komt kijken om raadslid te
zijn. Het initiatief vanuit de gemeente werd door de deelnemers zeer
gewaardeerd. De deelnemers gaven
aan in de bijeenkomsten een goed
beeld te hebben gekregen van hoe
de gemeenteraad werkt en wat het
inhoudt om raadslid te zijn. Sommige deelnemers hebben zelfs aangegeven actief te willen worden in de
Aalsmeerse politiek.
Het is positief om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de lokale democratie. Gezien de grote belangstelling is het plan om de cursus
in het najaar opnieuw aan te bieden.

Lentenota ongewijzigd
door raad vastgesteld
Aalsmeer - In de laatste vergadering voor het politieke zomerreces
heeft de gemeenteraad de Lentenota 2017 ongewijzigd vastgesteld.
Daarnaast heeft de raad de geagendeerde bestemmingsplannen
geaccordeerd:
bestemmingsplan
‘Aalsmeer Dorp’, bestemmingsplannen ‘2e herziening Woonarken Uiterweg 419’ en ‘Woonarken Oosteinderweg 319’ en het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Royal Terra Nova. Dit laatste bestemmingsplan geeft de ruimtelijke
kaders voor herinrichting van voormalige tuinbouwgronden aan de Uiterweg 222 naar verblijfsrecreatie.
Landelijk Gebied Oost
Na een uitvoerige inhoudelijke behandeling stelde de raad ook de
Structuurvisie Landelijk Gebied
Oost unaniem vast. Portefeuillehouder Gertjan van der Hoeven zegde

Motie CDA aangenomen!
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de raad toe dat er een Masterplan
voor het gehele gebied wordt opgesteld met onder andere de verkeersen waterstructuren.
Shell station
Door Tom Verlaan van het CDA zijn
vragen gesteld over het ontmantelde tankstation van de Shell langs
de Burgemeester Kasteleinweg.
Slechts een deel is opgeruimd. Het
‘restant’ geeft een lelijk aanzien bij
binnenkomst in de gemeente. Aan
het college is gevraagd aan te dringen bij de Provincie en de Shell om
de boel netjes op te ruimen. De bestuurders hebben toegezegd contact te zullen gaan opnemen.
De gehele vergadering is terug te
kijken via de livestream op de website van de gemeente: www.aalsmeer.
nl. Na het zomerreces starten in
september de eerste commissie- en
raadsvergaderingen weer.

Nieuwe ‘ingang’ voormalig
VVA-terrein aan Zwarteweg
Aalsmeer - De gemeente is aan
nogal wat veranderingen onderhevig. Oude panden verdwijnen, nieuwe huizen gaan gebouwd worden
en wegen hiervoor aangepast. Vorige week is op de Burgemeester
Kasteleinweg alvast een afslag gemaakt voor het toekomstige bouwverkeer in ‘De Tuinen van Aalsmeer’
en deze week is een aanvang gemaakt met de realisatie van een tijdelijke nieuwe ontsluiting om het
voormalige VVA-terrein een nieuwe toekomst te gaan geven. Deze
‘ingang’ is gemaakt aan de Zwar-

teweg. Enkele bomen en struiken
zijn hiervoor gekapt en gesnoeid. Te
zijner tijd zullen de ‘ groene buren’
ook verdwijnen, want het plan is om
op dit gedeelte langs de Zwarteweg
huizen te bouwen.
Het hoofdveld van VVA is overigens
nu echt nostalgie. Geen tribune
meer, geen kleedkamers en het gras
heeft plaatsgemaakt voor zwarte aarde. Gelukkig blijft het clubgebouw behouden. Hier wordt geklust om buurtvereniging Hornmeer
te huisvesten na vertrek uit de Roerdomplaan.

Scouting WWB blij met
de nieuwe reddingsvesten
Aalsmeer - De afgelopen zaterdagen hebben de scouts van de WIOL
& Willem Barendsz. groep genoten
van de hun nieuwe reddingsvest op
het water. De oudste hebben inflatables en hebben alle bewegingsruimtes voor het zeilen. De jongste
hebben nu eindelijk goedzittende
en opvallende reddingsvest dankzij
de Rabobank Regio Schiphol.
Het seizoen is bijna ten einde en
de gidsen en verkenners gaan nog
één keer de Westeinderplassen op
voordat ze op zomerkamp gaan. De
bevers, welpen en dolfijnen hebben als afsluiting een gezellig dagje Linnaeushof. Vanaf 15 september starten alle speltakken weer
met hun opkomsten. De 12 bevers,
13 dolfijnen, 22 welpen, 27 gid-

sen, 25 verkenners, 13 wilde vaarders, 17 leid(st)ers en talloze vrijwilligers wensen jullie een leuke vakantie! Meer informatie over
de scouting? Bel: 06-28114804 of
neem een kijkje op onze website
www.scoutingwwb.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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kinder- en jeugd

krant

Nieuwe schoolroute met
kinderen oefenen

Boerenvreugd zoekt naam
voor konijnenverblijf

Aalsmeer - De grote vakantie staat
voor de deur. Daarmee breekt voor
de huidige groep-achters een nieuwe periode aan. Een nieuwe school,
nieuwe docenten en nieuwe klasgenoten in het vooruitzicht, maar ook
een nieuwe schoolroute. Deze nieuwe route leidt vaak langs ingewikkeldere verkeerssituaties dan zij gewend zijn naar de basisschool. Voor
een enkeling is het zelfs de eerste
keer dat zij alleen naar school zullen
fietsen. Best spannend dus! Helaas
is dat jaarlijks ook zichtbaar in de
ongevalscijfers. Gedurende de eerste weken van het nieuwe schooljaar is er elk jaar opnieuw een flinke
stijging aan ongevallen, in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar. De vijftien samenwerkende gemeenten in
Vervoerregio Amsterdam willen deze ongevalspiek voorkomen. Ouders uiteraard ook, daarom oefenen zij de nieuwe schoolroute met
hun kind.

Aalsmeer - Er wordt nog hard gewerkt aan het nieuwe konijnenverblijf bij de kinderboerderij in de
Hornmeer. Toch zijn de medewerkers en de vrijwilligers alvast op
zoek naar een leuke naam voor deze ruimte voor de konijnen. Er zijn
al veel namen aangedragen en er is
al een eerste keuze gemaakt, maar
vooralsnog zijn vijf namen overgebleven. Op facebook kunnen bezoekers hun voorkeur uitspreken. Uiteraard is er ook de mogelijkheid
om tijdens een bezoek aan Boerenvreugd met de vele dieren, de ge-

Uitstippelen
Ouders van kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet
onderwijs gaan, ontvangen daarom voor de vakantie via school een
brief met tips waarmee zij hun kind
veilig van en naar school kan laten
fietsen. Kinderen kunnen van een
onverwachte situatie schrikken en
daardoor foute beslissingen in het
verkeer nemen. Wanneer ouders in
de vakantieperiode de nieuwe route oefenen met hun kind, krijgt het
kind de kans om zich de nieuwe
route eigen te maken. Stippel samen met uw kind de meest veilige route uit vanaf uw huis naar de
nieuwe school en terug. Fiets deze

route een paar keer samen met uw
kind. Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is het
aan te raden een aantal keer samen
het traject te rijden. Denk hierbij ook
aan de looproutes van en naar de
haltes, het overstappen en het bespreken van veilig gedrag bij de halte. Bespreek meteen wat uw kind
moet doen als tram of bus onverhoopt niet rijdt of te laat is.
Smartphone en muziek
Het gebruik van de smartphone en het luisteren van muziek op
de fiets is niet verboden, maar het
leidt wel af in het verkeer. Veel ongelukken ontstaan doordat het verkeer niet meer wordt gezien of gehoord. Het advies is dan ook om op
de fiets geen muziek te luisteren en
de smartphone niet te gebruiken.
Als de verkeerssituatie dat toelaat,
zoals op lange, rustige routes, kunt
u de volgende richtlijn toepassen:
volume zacht en alleen het rechter
oordopje in.
Kinderen die begeleid worden, gaan
goed voorbereid, veiliger en zelfstandig op weg. De gemeenten helpen ook mee. In augustus/september zijn er weer veel schoolkinderen
op de weg na een rustige zomervakantie. Weggebruikers worden hierop gewezen met borden en spandoeken langs de weg van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Daarnaast stelt de Vervoerregio Amsterdam voor scholen via de
onderwijsbegeleidingsdiensten gratis lesmaterialen beschikbaar op het
gebied van verkeer. Voor meer informatie:
www.verkeerseducatiepunt.nl

Workshop stichting Milieubende

Milieuhelden Graankorrel
maken eigen borden
Kudelstaart - Donderdag 6 juli
mochten de milieuhelden van groep
7 van de Graankorrel hun zelf ontworpen magneetborden over zwerfafval op de auto’s van Meerlanden
bevestigen. De komende maand rijden er diverse wijkteams, een servicewagen en een bakkenwagen
met de borden van de Graankorrel
rond. De Graankorrel had deze prijs
gewonnen met de workshop: ‘Hoe
word ik een milieuheld?’
Om leerlingen al jong met duurzaamheid bekend te maken biedt
de afdeling Natuur- en Milieu-Educatie (NME) van de gemeente al enkele jaren aan alle basisscholen in
Aalsmeer en Kudelstaart de voorstelling en workshop ‘Hoe word ik
een milieuheld?’ aan. Deze workshop wordt gegeven door de Stichting Milieubende. De Milieubende
zet leerlingen uit de groepen 7 en
8 aan tot nadenken over oplossingen voor de huidige milieu- en klimaatproblematiek. Groep 7 van de

Graankorrel had dit jaar gewonnen.
Als prijs kregen de leerlingen van
de Graankorrel een begeleide workshop om in groepjes een ontwerp
en een slogan maken. Deze ontwerpen zijn op magneetborden gedrukt
en mogen nu een maand lang op diverse wagens van Meerlanden hangen.
Wethouder Jop Kluis: “Het is mooi
om te zien dat de leerlingen al
jong bezig zijn met duurzaamheid.
De leerlingen van groep 7 van de
Graankorrel waren als eerste geeindigd bij de workshop. In het juryrapport stond dat het door de leerlingen gemaakte Milieuheldenboek
vol stond met allerlei goede ideeën,
die helder uitgewerkt waren en helemaal van deze tijd zijn. Door kinderen nu al op een creatieve manier
na te laten denken over het milieu
maken we straks met elkaar de wereld duurzamer.”
Kijk voor meer informatie op www.
milieubende.nl

Spetterend zomerfeest op
peuterspeelzaal ‘t Roefje
Rijsenhout - Mooier kon het weer
afgelopen donderdag 6 juli niet zijn
tijdens het jaarlijkse zomerfeest van
peuterspeelzaal ‘t Roefje. Nadat alle
kinderen een kaartje van Woezel en
Pip met hun naam om hadden gekregen en de ouders waren uitgezwaaid kon het feest echt beginnen.
Het klimrek in de zandbak en het
springkussen waren erg in trek bij
de kinderen, maar ook het spijker
slaan, blik gooien, vissen vangen en
even lekker chillen waren favoriet.
Bij elke activiteit kregen ze een sticker opgeplakt op het naamkaartje.
Halverwege de ochtend ging de
muziek en de discoverlichting aan
en werd er uitbundig gedanst.
Daar word je natuurlijk wel een
beetje moe van, maar toen was er
chips en drinken om even lekker
bij te komen. Eenmaal weer buiten
stond er een zwembadje klaar en
een heuse waterglijbaan met straaltjes water die hoog en laag gingen.

En de pret werd nog leuker door
waterballonnen te gooien. Als laatste kregen de kinderen een ijsje en
bij het naar huis gaan mochten ze
grabbelen en kregen ze een strandbal mee naar huis. Kortom, het was
een heel geslaagde en mede door
het prachtige weer geweldige dag.

Kleuters Jozefschool op
bezoek bij de Jumbo
Aalsmeer - Op 4 en 5 juli hebben
alle kleuters van de Jozefschool
een bezoek gebracht aan de Jumbo
in de Ophelialaan. Ze werden welkom geheten door een aantal enthousiaste medewerkers en hebben veel geleerd over de winkel. De
kleuters hebben ook de kassa ge-

draaid, geholpen bij de flessenband
en fruitspiezen gemaakt. Als klap op
de vuurpijl kregen alle bezoekertjes
ook een eigen Jumbo boodschappentas met leuke dingetjes erin. Een
geweldige ervaring, bedankt Jumbo, namens alle kinderen en leerkrachten!

Efteling sprookjesmusical

Jong talent gezocht voor
gastrol in De gelaarsde Kat
Amstelveen - Zondag 7 januari is
de Efteling sprookjesmusical De gelaarsde Kat te zien in Schouwburg
Amstelveen. Voor deze familievoorstelling zijn maar liefst 20 gastrollen
beschikbaar voor jong talent. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud, die
eenmalig willen meespelen in een
echte musical, kunnen zich hiervoor nu opgeven. Schouwburg Amstelveen en De Efteling zoeken enthousiaste jongens en meisjes die
het leuk vinden om te acteren, dansen en zingen. Andere vereisten zijn
een leeftijd tussen de 6 en 12 jaar
oud en een kledingmaat tussen 122
en 152. Alle twintig kinderen die geselecteerd worden spelen de hele voorstellingsdag mee. Dat betekent in Schouwburg Amstelveen op
zondag 7 januari twee voorstellingen om 13.30 uur en om 16.00 uur.
In de ochtend krijgen de kinderen
nog een theaterworkshop waar alle
scènes van de voorstelling worden
aangeleerd. Op de website van de
schouwburg kan het inschrijfformulier gedownload worden. Het formulier dient volledig ingevuld te worden en opgestuurd te worden naar
publiciteit@schouwburgamstelveen.nl. Inschrijfformulieren moeten
uiterlijk 1 september bij de schouwburg binnen zijn en aanmeldingen
worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Tip voor de ouders! Bekijk online ook nog even de
voorwaarden voor deelname.

Met graffitikunst van meester Niek

Horizontale klimmuur
voor de Jozefschool
Aalsmeer - Donderdagmiddag 6
juli stipt om 14.30 uur komen alle
leerlingen van de Jozefschool naar
de onthulling kijken van hun eigen
klimmuur. Rondom de sloot achter de school en op de brug aldaar
staan en zitten de groepen een tot
en met acht, leerkrachten, een aantal ouders, overige belangstellenden
en directeur Antoine Zwagerman.
Deze neemt het woord en zegt bijzonder trots te zijn op het resultaat.
Hij geeft de microfoon aan twee
leerlingen van groep 8 die hun zegje
doen. Tijdens het officiële gedeelte
klimmen twee leerlingen naar elkaar
toe, terwijl een derde het lint doorknipt. De klimmuur is geopend. Onder luid applaus wordt er vervolgens
gescandeerd dat meester Antoine
moet klimmen. Waar hij uiteraard
niet onderuit kan en wat natuurlijk
een flink gejoel en geschreeuw teweegbrengt. “Het idee is vorig jaar
ontstaan door een aantal klassenmoeders”, aldus Nicole, één van die
moeders. “Iemand kwam met het
idee voor een horizontale klimmuur
van vijf meter. De meeste zijn verticaal zoals je weet. Dit zou goed passen op de muur achter de school.
We hebben geld ingezameld en zijn
met het plan naar de directeur gegaan. Antoine was meteen enthousiast en vond dat er niet een vijf
maar een twaalf meter klimmuur
moest komen en dat hij mee zou
betalen. We hebben een bedrijf gevonden dat de materialen heeft geleverd en drie vaders met een zoon
hebben de klimmuur in een dag gerealiseerd. Daarbij hadden we be-

dacht dat het leuk zou zijn om een
mooie achtergrond te laten maken. Nu is het zo dat de leerkracht
van groep 8, Niek, tevens graffitiartiest is en dit zijn laatste jaar op
deze school is, omdat hij naar het
noorden van het land gaat verhuizen. Hij heeft, ook in een dag tijd,
een prachtige wandschildering gemaakt dat tevens zijn afscheidscadeau is voor deze school en natuurlijk ook van alle groep-achters.”
Lianen en Tarzan
Meester Niek neemt nog even het
woord en legt aan de kinderen uit
wat er allemaal op zijn schilderwerk
staat: “Kijk, dit is een rots, dat zijn
bomen, zodat je het gevoel hebt dat
je in het bos klimt, hier zijn lianen, je
weet wel, van Tarzan, en daar is nog
een waterval. Daarvan word je niet
nat natuurlijk, maar (hij wijst naar de
sloot die vervaarlijk dichtbij is) kijk
hiervoor wel uit! Dit heet trouwens
een bouldermuur. Die is niet omhoog (dus het is de bedoeling dat
je niet op het dak gaat), maar van
links naar rechts of van rechts naar
links. Je kunt het nog moeilijker maken door slechts één kleurtje te kiezen. Dan neem je bijvoorbeeld de
gele route of de blauwe of de groene.” De tweede leerling met de microfoon bedankt alle juffen, meesters en mensen die de muur mogelijk hebben gemaakt. Groep 8 mag
tot slot als eerste aan de klimmuur
klauteren. Daar wordt massaal gehoor aan gegeven; Ze proberen het
allemaal tegelijk. Een fleurig gezicht.
Door Miranda Gommans

Creatieve en innovatieve
activiteiten in bibliotheek

Leuk om te weten
Ieder kind dat meespeelt krijgt één
ticket voor één van de voorstellingen gratis, voor één ouder/begeleider om naar de voorstelling te komen kijken.
De gelaarsde Kat
Ga mee naar een sprookjeswereld
waarin De gelaarsde Kat laat zien
hoe hij bij een arme molenaarszoon
terecht is gekomen. De twee raken
bevriend en de kat belooft de molenaarszoon alles wat hij zich maar
kan wensen. Het enige wat de kat
daarvoor wil hebben, zijn mooie kleren en leren laarzen. Wat zou De gelaarsde Kat van plan zijn? Zal hij zijn
belofte nakomen? Of krijgt dit verhaal een ander staartje? Kom genieten van een swingende voorstelling
vol kattenkwaad voor de hele familie! Ga voor meer informatie en het
bestellen van entreebewijzen naar
www.schouwburgamstelveen.nl.

varieerde speeltuin met zandbak,
de educatieve info-hoek en natuurlijk het winkeltje met drankjes, ijsjes
en snoep de voorkeur te laten horen. Gekozen kan worden uit Konijnenvreugd, Nijntjeshoeve, De Konijnenburcht, De Burcht of Nijntje’s
Burcht. De keuze is aan u/jou.
De kinderboerderij aan de Beethovenlaan is iedere dinsdag tot en met
vrijdag geopend van 9.30 tot 16.30
uur en zaterdag en zondag zijn bezoekers welkom tussen 10.00 en
16.30 uur. Op maandag is Boerenvreugd gesloten.

Opstap(je)-diploma’s voor
twaalf kinderen
Aalsmeer - Op woensdagmiddag
5 juli hebben twaalf kinderen uit
Aalsmeer en Kudelstaart Opstap(je)
afgerond. Zeven daarvan waren
aanwezig waren om hun diploma in
ontvangst te nemen van wethouder
Gertjan van der Hoeven. De wethouder was erg te spreken over de
inzet van de kinderen, ouders en de
medewerkers die hebben deelgenomen aan Opstap(je).
Minimaal 40 gezinnen
Ons Tweede Thuis biedt in samenwerking met de gemeente, de VVE
voorschoolse vervroegde educatie en de scholen in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer en Kudelstaart het taal- en ontwikkelingsprogramma Opstap(je) aan. Elk jaar
worden er minimaal 40 gezinnen in
Amstelveen begeleidt en 20 gezinnen in Aalsmeer en Kudelstaart.

Dit tweejarig programma is bedoeld
voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar
met een ‘dreigende’ (taal)-achterstand. Ons Tweede Thuis bezoekt de
gezinnen elke twee weken en houdt
themagerichte ouderbijeenkomsten
die de interactie tussen ouder en
kind moeten stimuleren, zodat kinderen beter zijn voorbereid op het
kleuter-en basisonderwijs.
Docenten merken verschil
Goed nieuws, Opstap(je) gaat ook
de docenten van de scholen niet
onopgemerkt voorbij, aangezien zij
ook merken dat er sprake is van
vooruitgang wat betreft spraak
sinds de kinderen deelnemen aan
Opstap(je). Ook dit jaar waren er
naast de trotse ouders, kinderen en
medewerkers ook docenten aanwezig die het de feestelijke diplomauitreiking niet wilden missen.

Amstelland - De bibliotheek is veel
meer dan alleen boeken. Deze zomer biedt de bibliotheek een programma boordevol creatieve en innovatieve activiteiten. Techniek, robotica en programmeren staan centraal.
Vervelen is geen optie, doe mee aan
de Mini Robot Playgrounds, maak
een zomerboek met Writereader
of volg een workshop 3D design
in de bibliotheek. Ook voor de ouders is er een programma. Experts
van CineKid AppLab praten ouders
bij over geschikte kinderapps. Voor
de kleintjes zijn er tijdens de zomer-

vakantie wekelijks Voorleespecials:
voorlezen en knutselen op alle locaties. Een programma dus met een
duidelijke focus op de 21ste eeuwse
vaardigheden, competenties die ieder kind nodig heeft om zich goed
voor te bereiden op zijn of haar toekomst. Denk bijvoorbeeld aan creatief denken en handelen, digitale vaardigheden en mediawijsheid,
iets waar de Bibliotheek Amstelland voor staat. Kijk voor een volledig overzicht van alle activiteiten op
de website: www.debibliotheekamstelland.nl.
Foto Robotwise: Robot Playground
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Prachtige voorstellingen SV Omnia in Studio’s Aalsmeer

Theatershow ‘WeLove’: Tijd om
beetje liefde uit te strooien
Aalsmeer - Vrijdag 7 en zaterdag
8 juli organiseerde SV Omnia 2000
wederom de tweejaarlijkse theatershow onder leiding van Mariëlle
Buskermolen. Na het thema Back2Basic vonden de choreografen van
Omnia het nu tijd om een beetje liefde uit te strooien over Aalsmeer. De
wereld is soms vol narigheid, dus
het werd tijd voor het thema ‘WeLove’. Na een jaar voorbereidingen, een jaar vergaderen en ideeën
met elkaar uitwerken en uitwisselen, was het dan eindelijk zover. De
theatershow ‘WeLove’ kon van start
gaan in de Studio’s Aalsmeer. Deze
keer niet alleen met dansers, maar
net als twee jaar geleden waren ook
de sporten Turnen en Twirlen aanwezig. Het was een feest om te zien
hoe iedereen het naar zijn zin had

en zich thuis voelde in het theater.
Vrijdagochtend vroeg waren alle vrijwilligers aanwezig om geluid,
licht, techniek, podium, kleedkamers, schmink en catering in orde
te maken.
Goede sfeer
De generale repetitie was al geweest op 21 mei jl. dus deze vrijdag
moesten alleen nog de puntjes op
de i gezet worden. Dat verliep vlekkeloos, dus de sfeer zat er goed in.
De middagshows op zaterdag en
de avondshows op vrijdag en zaterdag begonnen met een adembenemend optreden van Daniëlle
Bubberman die begeleid werd door
harpiste Carla Bos. Met haar lenige
act in rode doeken en de prachtige
muziek wisten zij meteen een aan-

zet te geven aan de lieflijke sfeer
die de show moest gaan uitstralen. De middagshows werden vervolgd door onder andere dansen als
We Love Lion King (Patjoelah), WeLove Lollie Pop (Tessa), WeLove HipHop (Joyce) en WeLove Stoer (Véronique). Alle kinderen van 6 tot en
met 11 jaar van de productgroep
Dans stonden goed te swingen op
het podium. Zelfs de musicalgroep
deed mee met het welbekende
nummer ‘Singin’ in the rain’. De eerste show is altijd erg spannend voor
de kinderen, maar tijdens de tweede
show kunnen zij zich helemaal uitleven. De fans van de kinderen waren laaiend enthousiast toen zij hun
vermoeide, maar voldane kinderen
weer op kwamen halen.

Dansen, twirlen en turnen
De avondshow begon na de opening met de dans WeLove You, het
refrein was aanstekelijk (I gotta feeling) en het publiek werd uitgenodigd om mee te dansen. Uiteindelijk stond iedereen aan het eind van
het nummer mee te swingen. Verrassend mooi was de derde dans
We Love Choreo, gedanst door de
choreografen zelf. Een greep uit de
veelzijdige dansen van de avondshows: WeLove Weekend (Simone),
WeLove to dance with you (Erma),
WeLove Everyone (Patjoelah) en We
Believe in Love (Zumba onder leiding van Mariëlle en Véronique).
Naadloos liepen de dansen in elkaar over en werden er mooie combinaties gemaakt met twee gastoptredens van Miyabi (Japanse dansen). De fantastische optredens van
Turnen en Twirlen maakten de show
compleet. Twirlen nam het stokje over van Power2Dance en gaf
een zeer goed optreden in de eerste helft van de show. Na de pauze kwamen de turnsters met hun
mooie grondoptreden, waarin onder andere acrobatische elementen
en dubbele flikflaks en salto’s. Tijdens het opruimen van de toestellen was er een gezellig optreden in
de sfeer van Carnaval, met speciale
hoofdrollen voor Jan Hoogenbosch
(brandweerman) en Peter Kooijman
(foute kapitein).
Spetterende finale
Alle shows werden afgesloten met
een spetterende finale: ‘We houden van Holland’. De groepen werden gepresenteerd op bekende Nederlandse hits, zodat iedereen kon
meezingen. Het bestuur van SV
Omnia 2000 bedankt alle vrijwilligers voor hun hulp achter de schermen en de choreografen en trainsters die met hun sporters hard gewerkt hebben om zo’n prachtige
show neer te zetten. Een bijzonder
dikke pluim voor Mariëlle Buskermolen, de drijvende kracht achter
deze shows. Zij stimuleert en verbind mensen met elkaar waardoor
er zoiets moois kan ontstaan. Ga
voor alle foto’s en meer informatie
naar www.svomnia.nl.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Dubbele overwinning voor
Gerard en Lies v/d Bergen
Aalsmeer - Twee weken geleden
werd de Marathonvlucht vanuit
het Franse Pau gelost, en de Comb.
Baas & Berg uit De Kwakel wist daar
een 14e plaats Nationaal te scoren.
Vorige week dinsdag werd er na
enkele dagen uitstel vanwege het
slechte weer in Frankrijk, de duiven voor een Marathon vlucht vanuit Agen/Bordeaux gelost. Een deel
van deze duiven wist dinsdagavond
het thuisfront al te bereiken, en ook
de duiven van deze combinatie deden het weer voortreffelijk. Eerste
in Noord Holland, eerste in de Fond
Unie en op dertien Nationaal. Afgelopen zaterdag stond er een jonge duivenvlucht vanuit Minderhout
(gelost om 10.30 uur) en een Dagfondvlucht (gelost om 07.30 uur)
vanuit Argenton op het programma.
Op Minderhout met een NW wind,
ging de overwinning naar Gerard
& Lies v.d. Bergen, hun 17-213 die
om 11.34.15 uur op hek hok landde,
maakte een snelheid van 1424,329
meter per minuut, ruim 85 kilometer per uur. Tweede werd Cees van
Vliet uit Kudelstaart en derde Aad
van Belzen. Om 17.12.53 uur landde
bij Gerard en Lies de 16-036 op het
hok, en deze duif die ruim 670 kilometer moest overbruggen, maakte een snelheid van 1150,584 meters per minuut, 69 kilometer per
uur. Wim Wijfje uit De Kwakel werd
tweede en John van Duren uit Amstelveen derde.
De uitslagen van Minderhout (België) met 458 duiven en 17 deelnemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
2. C. van Vliet Kudelstaart
3. A.J. van Belzen Kudelstaart

4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
5. A. v.d. Wie Aalsmeer
6. Tim Rewijk De Kwakel
7. J.C.W. Spook Aalsmeer
8. J.H. van Duren Amstelveen
9. Th. v.d. Wie Aalsmeer
10. J. Vijfhuizen De Kwakel
11. M. de Block Aalsmeer
12. L. v.d. Sluis Uithoorn
13. Comb. van Ackooy Hoofddorp
14. Donna de Klerk Nieuw Vennep
15. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
16. J.A. van Dijk Aalsmeer
17. D. Baars Kudelstaart
Uitslag Argenton (Frankrijk) met
102 duiven en 9 deelnemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
2. W. Wijfje De Kwakel
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. Comb. van Ackooy Hoofddorp
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
6. Darek Jachowski Mijdrecht
7. P. v.d. Meiden Aalsmeerderbrug
8. Donna de Klerk Nieuw Vennep

Koploper in Ronde van Twente

Owen Geleijn rijdt als Joop
Zoetemelk: wéér tweede!
Rijsenhout - Winnen is voor wielrenner Owen Geleijn, net als destijds voor Joop Zoetemelk in de
Tour de France, een moeilijk kunstje. Zijn twee overwinningen dit seizoen staan niet in verhouding met
de berg bijeen getrapte ereplaatsen.
De nummer twee van het nationaal
kampioenschap greep afgelopen
zaterdag in de Ronde van Twente
voor nieuwelingen opnieuw naast
de hoofdprijs. Ditmaal moest hij in
de eindsprint met ruim verschil de
duimen leggen tegen de Drent Axel
van der Tuuk: wéér tweede.

De nieuweling uit Rijsenhout bevond zich in een kopgroep van zeven renners. Het peloton, geleid
door Nederlands kampioen Casper van Uden, meldde zich 1.20 minuut later aan de finish. Eerstejaars
nieuweling Tristan Geleijn eindigde in een tweede groep op plek 79.
De klassieker over 78 kilometer, met
daarin twee klimmetjes, telde 149
deelnemers.
Leon Buijs zesde
De Aalsmeerse junior Leon Buijs
nam van vrijdag tot en met maandag met zijn clubteam van De Vol-

Pitcher Maikel Benner op de heuvel voor Thamen.

Thamen honkballers aan
kop in de 2e klasse
De Kwakel - De honkballers van
Thamen kregen afgelopen vrijdag
Kinheim 3 uit Haarlem op bezoek.
Het werd een wedstrijd met een
spectaculair einde. Thamen pakte
meteen in de gelijkmakende eerste
inning de leiding, Gijs Rikken kwam
op de honken met een honkslag.
Menno Schouten sloeg een tweehonkslag, waarbij Rikken het derde
honk bereikte. Op de opofferingsslag in het linksveld van Jelle Vogelaar kon Rikken scoren: 1-0.
Kinheim pakte in de gelijkmakende
tweede inning een puntje terug, 1-1.
Riordon van Loenen kwam in de gelijkmakende inning met een honkslag op de honken. Wietse Cornelissen en Rikken kregen vier wijd.
Schouten sloeg een hoge bal in het
buitenveld waarop Van Loenen kon
scoren. Benner sloeg daarna ook
een opofferingshit waarop Cornelissen kon scoren: 3-1.
Thamen liep in de gelijkmakende
derde inning verder uit. Mike van
Rekum bereikte het eerste honk na
een veldfout van de derde honkman, Rikken bereikte het eerste
honk na een veldfout van de eerste honkman. Schouten, Benner,
Rick Groen en Vogelaar sloegen allen een honkslag waardoor de voorsprong verder opliep naar 7-1.
Kinheim kwam alle innings amper

op de honken, mede door prima pitching van Benner en een goede verdediging. Thamen pakte in de vijfde inning nog een punt nadat Benner een tweehonkslag sloeg. Hij bereikte het derde honk op een doorgeschoten bal en kon binnenkomen
op een hit van Groen die zelf op het
eerste honk sneuvelde, 8-1.
De heren uit Haarlem pakten een
tweede punt in de zevende inning,
nadat Hollander het eerste honk bereikte op een honkslag, maar daar
bleef het dan ook bij: 8-2. In de gelijkmakende slagbeurt sloeg Benner
wederom een tweehonkslag en wist
even later binnen te komen op een
hit van Vogelaar: 9-2.
Kinheim kwam in de volgende inning dicht bij een punt, maar door
een mooie nul op de thuisplaat kon
dat voorkomen worden. Thamen
kwam in de achtste inning met drie
man op de honken en met één uit
sloeg Schouten de bal over de hekken voor een grand slam homerun.
Dit bracht de eindstand op 13-2 in
het voordeel van Thamen.
Komende donderdag, 13 juli, om
19.30 uur komt Flying Petrels uit
Purmerend op bezoek aan de Vuurlijn in De Kwakel. Dit is de laatste wedstrijd voor de zomerstop en
dan pakken de heren de competitie
weer op vanaf zondag 20 augustus.

harding in België deel aan de Vierdaagse van Kontich, een wedstrijd
op de internationale kalender met
deelname van veel nationale selecties. In de ploegentijdrit, waarmee
de koers werd geopend, eindigde
Buijs met zijn maten als zesde. In de
eerste rit in lijn werd hij vervolgens
geplaagd door krampen en verloor
te veel tijd om zich hoog in het klassement te nestelen. In de in razend
tempo verreden etappes op zondag
en maandag kwam de Aalsmeerder
heel netjes met het peloton over de
streep. Een week eerder was Leon
Buijs van start gegaan in de meer-

daagse Acht van Bladel. Ondanks
een buikgriepje, en daarbij behorende slappe benen op de eerste
dag, reed hij de koers uit als 97ste.
Er waren in deze nationale wedstrijd
door de Kempen 150 vertrekkers.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Wielrennen

Net geen podium voor
Jordy, wel rode puntentrui

Aalsmeer - Na een relatieve rustperiode van twee weken na het NK
in ’s Heerenberg is Jordy Buskermolen succesvol begonnen met het rijden van de bekende aloude criteriums. Met een aantal keer net naast
het podium en als drager van de rode trui als leider van het puntenklassement in het Veluwe criteriumklassement laat Jordy zien ook
in de criteriums goed uit de voeten te kunnen. Na de derde plaats,
in het begin van het seizoen in Hierden, kwam Jordy op zaterdag 1 juli aan het vertrek in Ugchelen. De
grote vraag was of de vorm na een
rustperiode nog in orde was. Na een
afwachtend begin ontstond na een
kwart van de wedstrijd een kopgroep, waar Jordy op het allerlaatste moment nog naar toe sprong. Deze groep bleef uit de greep van het
peloton en leverde Jordy een zesde
plaats op. Enkele dagen later volgde een volgende wedstrijd voor het
Veluweklassement in Ermelo. Als
tweede in het puntenklassement en
het algemeen klassement was Jordy
er op gebrand om zowel veel punten
te verzamelen voor de rode trui als
een gooi te doen naar de leiding in
het algemeen klassement. Verschillende malen tijdens de koers wordt
gesprint voor punten, die meetellen
voor het puntenklassement. Jordy
slaagde erin om twee keer als eerste en twee keer als derde voldoende punten te verzamelen om de leiding in dit nevenklassement over te
nemen. In de massasprint eindigde
Jordy als vijfde, vlak voor de klassementsleider Robert Berk, die als

winnaar van de eerste wedstrijd nog
0,1 punt voor Jordy staat in het algemeen klassement.
Afgelopen donderdag volgde een
volgende wedstrijd in Hendrik Ido
Ambacht, waar altijd een zeer sterk
deelnemersveld aan de start staat.
Jordy reed al in de beginfase weg
uit het peloton en er werd een kopgroep van vijf renners geformeerd.
Deze groep wist het peloton op een
ronde achterstand te zetten en kon
gaan strijden om de overwinning.
Jordy restte een vierde plaats net
naast het podium. Op zondag werd
in het Noord-Hollandse Obdam opnieuw een criterium verreden. Hierbij lukte hier niet om in de juiste kopgroep terecht te komen. Met
een uiteindelijke 11e plaats mag
Jordy tevreden zijn over de eerste
reeks criteriums van deze zomerperiode. In de loop van komende
week staan de bekende criteriums
in het Westland op het programma

Hockey

Bert Vreeken technisch
directeur bij Qui Vive
Aalsmeer/Uithoorn - Met ingang van het nieuwe seizoen is
de Aalsmeerder Bert Vreeken benoemd als technisch directeur bij
hockeyvereniging Qui Vive. Hij behoort al enkele seizoenen tot de staf
van heren 1 die het afgelopen seizoen hoofdklasse heeft gespeeld.
Zijn activiteiten bij Hurley gaat hij
na negen jaar beëindigen. Hij was
bij deze Amstelveense hockeyclub
succesvol als trainer, coach en als
technisch manager.
Bij Qui Vive wordt hij eindverantwoordelijk voor het hockey technische beleid voor zowel de prestatieteams als de breedtesport. In die
hoedanigheid gaat hij ook de technische staf aansturen.
Voorzitter Rob Das: “Wij hebben de
afgelopen 3 seizoenen hockey technisch en organisatorisch stappen
voorwaarts gezet. Mijn collega ’s en
ik zijn over deze positieve ontwikkelingen absoluut tevreden. Maar wij
sluiten onze ogen ook niet voor de
zaken die beter kunnen. Een van de
speerpunten voor het komende seizoen is om de trainers nog sterker
te maken door hen veel intensiever
op het veld te begeleiden. Deze behoefte bestaat zeker voor de trainers van de jeugd. Veel spelers uit
de A en B teams trainen met veel
enthousiasme en inzet deze teams
maar moeten inhoudelijk nog beter
worden begeleid. Meer investeren
in trainers verdient zich bij spelers/
speelsters altijd terug in het plezier
en de prestaties. In deze begeleiding gaat Bert Vreeken ook een belangrijke rol vervullen.” Bert Vreek-

en is al sinds 1972 lid van Qui Vive.
Hij speelde zelf in heren 1 en vervulde eerder een soortgelijke functie binnen de club. Rob Das: “Voor
de realisatie van de ambities die wij
voor de komende jaren hebben is
Bert voor ons de beste technisch directeur die wij ons kunnen wensen.
Hij is niet alleen professional en gerespecteerd vakman, maar begrijpt
ook de clubcultuur, kent de organisatie en veel leden omdat hij een
clubman pur sang is. Vergeet overigens niet dat hij erelid is en eerder een zeer belangrijke clubonderscheiding heeft ontvangen, namelijk de Rob Posthumusbokaal, voor
zijn fantastische bijdragen als vrijwilliger gedurende vele jaren. Wij
zijn dan ook erg blij dat wij met hem
voor een langere periode een overeenstemming hebben bereikt. Met
de komst van Bert zijn wij ervan
overtuigd dat wij een goede stap
zetten in een verdere professionalisering van ons hockeybeleid.”

Lucas Vos geselecteerd voor
EK honkbal in Oostenrijk
Aalsmeer - Afgelopen maandag 3
juli is de Aalsmeerse Lucas Vos definitief geselecteerd voor het Nederlands honkbalteam voor spelers
tot 15 jaar (AA U15). In 2014 is Lucas begonnen met honkballen bij
de Uithoornse Honk- en Sofbalvereniging Thamen. Al snel werd Lucas door de Diamonds Amsterdam
Baseball Academy opgemerkt en
maakte hij in 2016 de overstap naar
deze Amsterdamse Baseball Academy. Dit impliceerde ook dat Havist Lucas van het Alkwin College
in Uithoorn de overstap moest maken naar het Caland Lyceum in Amsterdam. Het Caland Lyceum is een
Lootschool waar schooltijden en
studiebelasting worden afgestemd
op de dagelijkse trainingen en toernooien van topsporters. Tijdens een
internationaal toernooi afgelopen
april in Praag wist Lucas de coaches
van het Nederlands team te overtuigen van zijn kwaliteiten als werper.
Al snel volgde de uitnodiging om
twee keer per week mee te komen
trainen met de Oranje selectie tot 15

jaar. Na een periode van intensieve
trainingen en spannende afvalrondes kwam maandag 3 juli het verlossende bericht dat Lucas deel uitmaakt van de selectie
Gisteren, woensdag 12 juli, is de inwoner met Oranje naar het Tsjechische Brno vertrokken voor een trainingskamp. Van 17 tot en met 23 juli
speelt het Nederlands Team het EK
in Wiener Neustadt Oostenrijk.
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Met de Jongens van ‘67
op brommers naar...

Topdag voor jeugdspelers RKDES

Spectaculair voetbalfeest
ter afsluiting seizoen
Kudelstaart – Het voetbal seizoen
2016 – 2017 is zaterdag 8 juli feestelijke afgesloten bij RKDES. De
jeugdspelers die op zaterdag voetballen, konden hun skills op een
speelse wijze toepassen. De organisatie heeft ervoor gezorgd dat het
eerste veld was omgetoverd in een
groot voetbalfeest. Onder een fantastisch zonnetje hebben bijna alle
jeugdige spelers een topdag gehad.
VoetbalStad
Het eerste veld van RKDES was
door VoetbalCity omgebouwd tot
een paradijs met verschillende spelonderdelen uiteraard op het gebied
van voetbal, zoals: pannaveldjes,
boarding voetbal, knikkervoetbal,
snelheid schieten, Maar ook een
wedstrijd levend tafelvoetbal. Rennen door het veld is er dan niet bij.
De spelers houden met hun handen
een touw vast en kunnen zich niet
verplaatsen, net zoals de poppetjes bij het traditionele tafelvoetbal.
Dat de afsluiting een succes was,
bewijst het aantal deelnemers aan
VoetbalCity. Nog nooit hadden zij

zo’n grote opkomst naar hun voetbalstad.
Huldiging kampioenen
In het bijzijn van alle teams zijn de
kampioenen en de winnaars van het
pupillenklassement gehuldigd. De
spelers uit de teams JO9-1, JO10-2,
JO11-3 JO12-2 ontvingen een medaille voor hun kampioenschap. In
het pupillenklassement waren de
teams JO11-2 en JO9-1 de winnaars. Gefeliciteerd! Na de huldiging is afscheid genomen van de
trainers, coaches en vrijwilligers die
de afgelopen jaren veel hebben gedaan voor de club. Bedankt voor jullie inzet! In de pauzes was voor iedereen in het kader van Jongeren
Op Gezond Gewicht (JOGG) water
en fruit. Een welkome verfrissing!
Het bestuur, trainers en alle vrijwilligers wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie en kijken uit naar de
start van het nieuwe seizoen in september. Wil je ook komen voetballen óf handballen bij RKDES? Meld
je aan via www.rkdes.com of kom in
september een keer proeftrainen.

Voor eerste keer onder 50 seconden

Bart en Finn snel tijdens
Speedo Fast Water Meet
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond in het Amsterdamse Sloterparkbad de Speedo Fast Water Meet
plaats. De Aalsmeerders Bart Sommeling en Finn Vos, beide zwemmers van De Dolfijn in Amsterdam,
zwommen beide dagen deze korte
baan (25 meter) wedstrijd en hebben uitstekend gepresteerd. In het
koningsnummer van het zwemmen (de 100 meter vrije slag) doorbrak Bart voor het eerst de magische grens van 50 seconden door
in een sterk veld de derde plaats te
bemachtigen met een tijd van 49.78
seconden. Binnen het zwemmen
is het doorbreken van de 1 minuut
grens op de 100 meter al een hele prestatie; de eerste zwemmer die
op de 100 meter de 1 minuut grens
doorbrak was de Amerikaanse
zwemmer Johny Weismuller in het
jaar 1922 (58,6 seconden); Johny
werd later overigens bekend als Tarzan in diverse Hollywood films. Op
de vlinderslag zwom Bart ook 2 persoonlijke records, zowel op de 100
meter (56,51 sec) als de 50 meter
(25,53 sec). De 200 meter vrije slag
zwom Bart net boven zijn persoonlijke record in 1:50:76 min. Finn, die
enkele weken geleden een mooie
tweede plaats wist te behalen op
de Nederlandse kampioenschappen op de 1500 meter vrije slag,
liet zich ook niet onbetuigd. Op deze Speedo Fast Water Meet wist hij
maar liefst vier persoonlijke records
te zwemmen. Op de zaterdag zwom
Finn in de 200 meter rugslag maar
liefst een persoonlijk record van 6
seconden en eindigde in 2:29:84
min en op de 200 meter vrije slag

Goede opkomst
bij bridgeclub
Aalsmeer - Elke woensdagavond
organiseert bridgeclub Onder Ons
in de studio’s aan de Van Cleeffkade 15 vrij bridgen. Inschrijven vanaf 19.15 uur en het bridgen start
om 19.45 uur. Voor elk paar dat oneven eindigt is er een leuk plantje.
Ben je minstens acht keer geweest
dan speel je gratis mee tijdens de
slotdrive op 23 augustus. Ondanks
het zomerse weer toch nog een
best goede opkomst op 5 juli, zodat
in twee lijnen gespeeld kon worden.
De uitslag: in de A-lijn: 1e Bep Heijtel en Anita Martens met 61.25%,
2e gedeeld: Mimi Jansen en Gea
van de Berg, Tiny Brander en Henny van der Laarse en Joke Hendrikse en Renze Bijker met 52.08%. In
de B-lijn: 1e Hennie Jooren en Jan
van Zwieten met 63.19%, 2e Jelly en Jan Breetvelt met 61.11% en
3e Mijnie van Leeuwen en Wil Groot
met 60.76%

Bart en Finn op de Speedo Fast Water Meet.
scherpte hij zijn persoonlijke record
aan naar 2:02:52 min. Dat Finn een
zwemmer met een lange adem is
werd op de zondag ook weer duidelijk door zowel op de 200 meter
schoolslag (2:36:86 min) en de 200
meter wisselslag (2:19:07 min) snel
te zwemmen. Voor Finn was deze Swim Meet de laatste wedstrijd
van het seizoen. Bart mag zijn opwachting nog maken in de Swim
Cup Berlin en de Swim Cup Eindhoven. Volgend seizoen gaan Bart en
Finn in het Talent Center van zwemvereniging De Dolfijn weer nieuwe
zwemuitdagingen aan.

Corrie wint bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels. Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavond in
het Dorpshuis van Kudelstaart gekaart vanaf 20.00 uur. Op 5 juli is het
klaverjassen gewonnen door Corrie
Durieux met 5367 punten, op twee
Ben v.d. Voort met 5300 punten en
op drie is Jan Ramp geëindigd met
5087 punten. De poedelprijs was
deze week voor Ton Schouten met
3720 punten

Ubel winnaar bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 19 juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het kaarten op 5 juli is gewonnen door Ubel
van der Blom met 5363 punten. Op
twee Wil ter Horst met 5314 punten,
op drie Joop Biesheuvel met 5309
punten en op vier is Lenie van Klink
geëindigd met 5165 punten.

De hele groep in actie in Steenwijk in de rood-groen-zwarte shirtjes.
Foto: Erik Witpeerd

Atletiek

Druk weekend voor AV
Aalsmeer junioren
Aalsmeer - Na een paar zware
wedstrijdweken liep de middellangeafstandgroep een mijl (1609 meter) op vrijdagavond 7 juli in Steenwijk. Maar liefst zes atleten van de
groep startten in één serie: Nienke van Dok (MC), Milan Biesheuvel
(JC), Inger van Dok (MB), Gregory
’t Hoen (JB), Corné Timmer (JA) en
Thijmen Alderden (JA). Alleen Lotte
Jansen (MB) ging voor de kortere
afstanden 150 en 300 meter, maar
kon door files alleen deelnemen
aan de 300 meter. Na de start op de
mijl maakten Corné en Thijmen de
race hard. Door een hoog starttempo losten ze de rest van de groep.
Thijmen zag uiteindelijk het gaatje
tussen hem en Corné groter worden. Corné liep een slotronde in 67
seconden en finishte in een nieuw
clubrecord en persoonlijk record
van 4:35,17 minuten. Thijmen finishte in een uitstekende 4:47,48 minuten, net boven het oude clubrecord.
Milan, die alleen kwam te lopen
tussen het duo Corné en Thijmen
en het trio Nienke, Inger en Gregory, slaagde er ondanks de harde
wind in om een persoonlijk record
te lopen van 5:13,85 minuten. Nienke had het initiatief genomen in het
gevecht met Gregory en Inger. Na
800 meter nam Gregory de kop over
waarbij de zussen lange tijd volgden. Het werd een spannende laatste 100 meter, waarbij Gregory met
5:29,34 minuten de sterkste bleek,
gevolgd door Inger in 5:29,71 minuten (clubrecord MB/MA en Senioren), met op haar hielen Nienke in een tijd van 5:29,82 minuten
(clubrecord MC). Lotte Jansen sloot
de avond in Steenwijk af met een
300 meter. Zij mocht starten in de
lastige baan 1, en ondanks fileleed
en harde wind, sprintte zij toch nog
naar 46.92 seconden en de eerste
plaats.
Dichter bij huis in Amsterdam liep
op zaterdag 8 juli de specialist op
de sprint Nick Ramdjanamsingh
(JA) twee persoonlijke records op
de 100 en 200 meter: 12,04 seconden en 25,13 seconden. Beide afstanden leverden hem een tweede

Inger van Dok (567), Nienke van Dok
(566) en Gregory ‘t Hoen.
Foto: Erik Witpeerd
plaats op. Milan Biesheuvel nam op
zondag 9 juli deel aan wedstrijden
in Hilversum. Hij liep daar een uitstekende 800 meter en verbeterde
zijn persoonlijke record naar 2.09.03
minuten. Voor de het overgrote deel
van de groep zit het eerste deel van
het seizoen erop. De vakanties komen eraan, maar er wordt wel doorgetraind. Half augustus pakt de
groep de wedstrijden weer op. Voor
Corné Timmer is het nog geen vakantie: hij zal aanstaande vrijdagavond als A-junior deelnemen aan
het NK 10 kilometer op de baan bij
de senioren.

Aalsmeer - Onder het motto “Nog
één keer voor ons 50e op de brommer naar Texel” werd vorig jaar
door de Jongens van ’67 de brommertoer naar Texel georganiseerd.
Toen stond al vast dat dit een traditie wordt. Dit jaar was er door het
grote jubileumfeest van de jongens
minder voorbereidingstijd, maar dat
maakte de animo niet minder. Ondanks de matige weersverwachting
stonden er dit jaar op zaterdag 2 juli
maar liefst 23 brommers en scooters
aan de start voor de toer naar? Zonder te weten waar de reis zou eindigen vertrokken de 23 deelnemers
om 09:00 uur richting Uithoorn, via
Waverveen naar Vinkenveen voor de
eerste stop. Sneller dan de bus die
koffie en gebak mee had. Één van
de nieuwe deelnemers kon het geduld niet opbrengen en wilde naar
het restaurant op de hoek lopen om
daar voor iedereen koffie te halen.
De reden waarom de organisatie zelf
koffie en gebak had geregeld want
om een kroeg anno 2017 opent zijn
deuren niet voor 11:00 uur. Daarna
door naar Baambrugge, Oud-loosdrecht om in Hilversum een snelle stop te maken om de regenkleding aan te trekken. Ook hier bleek
de nieuweling niet optimaal voorbereid. Als enige moest hij zonder bescherming doorrijden naar de Lage
Vuursche waar de tweede stop voor
koffie en broodjes geregeld was.
Hier ontving medeorganisator Mool
de prijs voor de best geklede scooterrijder. Daarna door richting Spakenburg, waar de regenpakken uit
kunnen en porties kibbeling, broodjes paling en haring worden besteld.
“En de frikadel met patat is voor? ”
Offer steek zijn vinger op en het terras met viseters schatert van het lachen. Niet voor het laatst dat weekend. Oor twijfelt of via het Eemmeer
wel de kortste route naar Texel is en
of de groep de laatste boot gaat ha-

len. Driekus heeft inmiddels de route herkend die de Jongens van ’67
van Zündapp-rijders (ze zijn immers geen club) hebben gekregen. De laatste etappe gaat over de
dijk naar Nijkerk, Putten en omlaag
naar Garderen. De grootste deelnemer smeekt om een stop in te lassen, maar de groepsvilla is al in
zicht. Klokslag 15.00 uur, strak volgens planning worden de brommers
gestald en gaat de groep na één
biertje door naar Boerderij het molentje voor een potje boerengolf en
daarna weer snel terug naar de villa!
Met bier uit het Aalsmeers schaafijs
en een barbecue-buffet achter de
kiezen wordt een bezoek aan café
Stam in Garderen gebracht. DJ doubbel U heeft al snel de disco overgenomen en houdt de gang erin tot
diep na middernacht. Het ochtendprogramma wordt vanwege een met
zeil afgedekt zeil afgeblazen. Als de
traagste van 3 x 51 ook aan het ontbijt verschijnt en door 24 vrienden
goedemorgen wordt gewenst ontstaat het plan voor de terugweg. Terug naar het Eemmeer, via de andere oever naar Almere haven voor een
kop koffie. Een late stop in Muiden
voor de lunch. Bijna thuis maar dan
begint het mooie deel van de route.
Via het Amsterdam Rijnkanaal naar
Driemond. Langs de Gein, Angstel,
Holendrecht en Amstel naar Ouderkerk a/d Amstel. Via Ronde Hoep
naar de Nessersluis waar eindelijk
een overtocht met de pont de brommer/scootertocht compleet maakt.
Via Uithoorn, Amstelveen-Westwijk
terug naar Aalsmeer Service. Daar
werd de tocht geëvalueerd en de
eerste plannen voor de tocht van
2018 al geventileerd. Cees bedankte
de Jongens van ’67 voor dit geweldige cadeau wat hij voor z’n 50e verjaardag had gekregen en had dit net
als de overige 24 deelnemers voor
geen goud willen missen!

Alle uitslagen op een rijtje:
1 mijl Steenwijk: Nienke van Dok:
1e plaats MC 5:29,82 minuten PR
en clubrecord MC. Milan Biesheuvel: 1e plaats JC 5:13,85 minuten PR. Inger van Dok: 1e plaats
MB 5:29,71 minuten PR en clubrecord MB/MA en Senioren. Gregory ‘t Hoen: 2e plaats JB 5:29,34 minuten PR. Thijmen Alderden: 2e
plaats JA 4:47,48 minuten PR. Corné Timmer: 1e plaats JA 4:35,17 minuten PR Clubrecord JA. Lotte Jansen: 300m 1e plaats MB 46,92 seconden PR. Nick Ramdjanamsingh:
(JA) (Amsterdam) op zaterdag 8 juli 100m 12,04 sec 2e plaats en 200m
25,13 sec 2e plaats. Milan Biesheuvel: (JC) (Hilversum) op zondag 9
juli 800 meter 2.09.03 minuten PR.

Gezellig tenniskamp TVK

Foto: www.kicksfotos.nl. Fiqas Jongens C.

Beachhandbal

FIQAS-teams B, C en D
Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Het NK Beachhandbal
toernooi heeft afgelopen weekend
8 en 9 juli plaats gevonden. FIQAS
Aalsmeer mocht met maar liefst
vier jeugdteams deelnemen aan dit
spektakel op het strand. De handballers hebben het afgelopen seizoen laten zien goed te kunnen spelen in de zaal en op het veld, maar
ook op het zand staan de spelers
hun mannetje. En hoe! Liefst drie
teams zijn kampioen geworden.
Zaterdag wist Jongens D de hoog-

ste eer op te strijken en zondag is
goud uitgereikt aan de Jongens C
en aan de Jongens B. Een geweldige prestatie van deze drie teams.
Het is duidelijk, gegarandeerd ook
tophandbal in de toekomst bij de
Aalsmeerse handbalvereniging. De
goede jeugdopleiding werpt zijn
vruchten af. De jongens hebben nu
vakantie, maar gaan vanaf september weer volop ‘aan de bak’. U/jij
hoort zeker weer van deze talenten.
Allemaal gefeliciteerd!

Zomerwandeling in/rond Rijsenhout

Er op uit met Sportservice
Rijsenhout - Gezondheid, sociale
contacten en natuur, alles komt samen tijdens de zomerwandelingen
van Sportservice Haarlemmermeer.
Na de succesvolle reeks van 2016
trekt Sportservice er ook dit jaar

weer op uit om de mooiste plekjes
van de Haarlemmermeer te ontdekken. Vanaf verschillende vertrekpunten in de gemeente worden gedurende anderhalf uur inspirerende
routes verkend. Deelnemers betalen

Kudelstaart - Het weekend van 30
juni, 1 en 2 juli stond bij Tennisvereniging Kudelstaart in het teken van
het tenniskamp. Vrijdagmiddag om
17.00 uur werden de 61 kinderen
verwacht bij TVK. De leiders, organisatie en kookploeg stonden klaar
om iedereen te ontvangen. Nadat
de tenten waren ingericht stond een
heerlijke maaltijd klaar. Het avondprogramma bestond uit Hollandse
spellen, onder andere jeu de boules
en sjoelen.
Zeilles
Zaterdagochtend gingen de deelnemers op weg naar de zeilschool,
waar de zeilinstructeurs de kinderen de fijne kneepjes van het zeilen
bij brachten. Zaterdagmiddag stond
in het teken van diverse tennisspellen en werden de tennistechnieken
weer up to date gebracht. Na een
heerlijke avondmaaltijd stond het
levend ‘vier op een rij’ op het programma. Een spel waarbij zoveel
mogelijk vier op een rij behaald
moet worden door verschillende opdrachten uit te voeren.
Cupcakes bakken
3,50 euro, dit is inclusief een lekkere
kop koffie of thee na afloop. De wandelingen zijn geschikt voor wandelaars van elk niveau, hou er wel rekening mee dat de deelnemers 90 minuten in beweging zijn. Op dinsdag
25 juli wordt gewandeld in en rond
Rijsenhout. De groep vertrekt om
9.30 uur vanaf dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. Voor aanmelden of meer informatie kan contact
opgenomen worden met Paula de
Wit via info@sportservicehaarlemmermeer.nl of bel 023–5575937.

Zondagochtend en -middag stonden in het teken van cupcakes bakken. Wie maakt de mooiste en lekkerste cupcake? Niemand minder dan Isa Verzeilberg, de winnares van de Cupcakecup, was aanwezig om de fijne kneepjes van het
cupcake bakken en versieren bij te
brengen. Nadat alle cupcakes gebakken en versierd waren werden
deze door Isa gejureerd en werd de
lekkerste en mooiste cupcake uitgekozen. Zondagmiddag werden alle ouders om 15.00 uur verwacht op
het tennispark en werd de prijsuitreiking gehouden. De winnaar van
dit jaar was team Groen. De leiders,
organisatie en kookploeg willen alle
kinderen bedanken voor dit onvergetelijke en gezellige tenniskamp.
Graag tot over 2 jaar.

Winst Gerard en
Jan bij soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag, ook tijdens de vakantieperiode,
is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 uur. Op
donderdag 6 juli is het jokeren gewonnen door Gerard de Wit met 68
punten, op twee is Kees van der Meer
geëindigd met 171 punten en op drie
Gerrit van der Geest met 212 punten.
Bij het klaverjassen was Jan Weij deze week de beste met 4709 punten,
gevolgd door Guda Kluinhaar met
4632 punten en Coby van der Linden
met 4575 punten. Belangstelling voor
onze gezellige kaartmiddag? Zowel
jokeraars als klaverjassers zijn van
harte welkom. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.
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6E ETAPPE:

‘Dit is bewegend behang’
Aalsmeer - Mijn favoriete wieleranalist Thijs Zonneveld was nog net
niet in slaap gevallen tijdens de zesde etappe van vandaag. “Welke kijker doe je hier nu nog een plezier
mee?” Vroeg hij zich af. “Dit is bewegend behang! Hier gaat het om
het verkopen van Frankrijk om maar
zoveel mogelijk mooie Franse dorpjes te laten zien. Dat levert geld op.”
Hij schudde nog maar eens moedeloos het hoofd.
Vermoedelijk dachten de renners
daar echter toch net iets genuan-

4E ETAPPE:

Dylan nog te ongeduldig

5E ETAPPE:

Een ontsierde sprint, zonde Je in de kijker rijden
Aalsmeer - ‘Wat een schone coureur’’, verzuchtten de Belgen achter
hun microfoon. Het is de Belg Guillaume Van Keirsbulck die vanaf de
start geheel alleen vertrekt. Hij kijkt
eens achterom, maar niemand volgt,
dus gaat hij alleen. 190 Kilometer
solo om tenslotte 18 kilometer voor
de finish te verdwijnen in de massa.
Deze dag levert de renner 1700 euro
op die hij moet delen met zijn acht
ploeggenoten. Voor hem is het rode rugnummer waarmee hij morgen
mag starten. De hele dag verloopt
bijna meditatief, een lang lint van

renners rijdt langs 120 hectare zonnepanelen, velden zonnebloemen,
mais- en graanvelden. De voorspelde hectische sprint blijft - helaas niet uit.
De Franse Kampioen Arnaud de
Mare komt op knappe wijze als eerste over de streep. Maar de manoeuvre van de smaakmaker van
de Tour Peter Sagan waardoor Cavendish en Degenkolb vreselijk onderuit gaan heeft rigoureuze gevolgen. Morgen rijdt Sagan niet meer
de Tour! Eeuwig zonde!
Janna

Spektakel in staart van de rit
Dinsdag 4 juli, 4e etappe
Mondorf-les-Bains - Vittel 207,5 km
Aalsmeer - Tot mijn grote ergernis heeft de bezorger van Het
Parool maandag geen krant bezorgd, jammer, want nu loopt mij
hele tourboek in de war. Ik houd
al jarenlang een tourboek bij, uiteindelijk heb ik, na de laatste uitslagen in Parijs, een ordner vol
met verslagen, krantenknipsels
en van alles en nog wat. Die gaat
vervolgens op transport richting
Frankrijk om daar bij Jan Kinkel op de plank te belanden, om
stof te vergaren en af en toe ingekeken te worden. Dan over de
dagrit, de zinloze solo van Van
Keirsbulk gaf enige glans aan deze doodsaaie etappe. Het spektakel zat duidelijk in de staart van
de rit. Het duwen en trekken van
de sprinters eindigde dit keer met
het uit de Tour nemen van Sagan,
de wereldkampioen die ik giste-

ren nog noemde als gevaarlijke
outsider voor de eindzege.
De televisiebeelden zijn inmiddels diverse malen herhaald en
je zou inderdaad kunnen zeggen
dat er een elleboog wordt uitgedeeld. In de voetballerij is dit gelijk rood en in de wielrennerij nu
dus ook, als het protest van Bora-Hans Grohe tegen de uitsluiting niet wordt gehonoreerd. Ik
ben wel benieuwd of de jury dit
soort ‘overtredingen’ vanaf nu
op de zelfde wijze gaat bestraffen, ik hoop het niet, want voor je
het weet hebben we geen sprinters meer over. Zeker nu ook Cavendish door de actie van Sagan
de Tour heeft moeten verlaten.
De dagzege is voor Demare, de
Franse nationaal kampioen in een
prachtig tricot en de kansen voor
Dylan groeien, maar hij moet wel
opschieten. Parijs is nog ver, maar
het aantal eindsprints beperkt.
Dick

7E ETAPPE:

De waaier die maar niet kwam
Aalsmeer - Het rijden door Bourgondië zou een kastelentocht worden, want op voorhand stond volgens de Nederlandse commentator vast: Het werd een saaie rit! Gelukkig dat er ook mensen binnen
de Tour organisatie zijn die de Tour
beter begrijpen en dat ook uitdragen. ‘De lange etappes maken onderdeel uit van de Tour en voor wie
goed kijkt valt er genoeg te beleven.
Wie de Tour alleen via de samenvatting volgt, mist veel… heel veel. De
Tour is een wedstrijd waar je als renner naar toe moet groeien, je moet
een soort trainingsleeftijd hebben.
De Tour doet veel met een renner en
daarom is het ook nooit saai.’ Er werd

nog veel meer zinnigs gezegd waar
ik blij van werd. Gelukkig was er
vandaag het gevaar van de waaiers.
En dat zou toch nog wel eens vuurwerk kunnen opleveren. De mannen achter de microfoon zaten op
het puntje van hun stoel. ‘Ja... nu zie
ik toch wel een vlag wapperen.’ Misschien keek ik naar een ander programma, maar ik zag niets. Het werd
een dag van de waaier die maar niet
kwam. Dat Marcel Kittel zijn twaalfde zege binnen haalde was de grote
beloning voor de ploeggenoot Julien
Vermote, 200 kilometer lang stuurde hij het peloton aan en dat bij een
temperatuur van 33 graden.
Janna

Hopen op betere klassering
Vrijdag 7 juli, 7e etappe
Troyes - Nuits-Saint-Georges
213,5 km
Aalsmeer - Ik val in herhaling
wanneer ik schrijf dat ons ook
vandaag weer een slaapverwekkende etappe is voorgeschoteld.
Niet dat ik de hele middag voor
de televisie heb gezeten, nee,
vanmiddag heb ik met veel mederaadsleden een bezoek gebracht
aan het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Erg interessant en informatief. Het is een klein wonder
dat we in Aalsmeer nog steeds
met droge schoenen over straat
kunnen. Goed de Tour de France
dus, een zeer lange rit over glooiende wegen, dus langzaam inspelend op de dagen die gaan komen.
Die andere Dylan, van Baarle dus,

probeert met een paar kompanen
om het peloton voor te blijven tot
aan de eindstreep, maar dat vinden de heren klassementrenners
geen goed idee en de kopgroep
wordt bijgehaald. De etappe eindigt, zoals was te verwachten, met
een eindsprint. Een buitengewoon
innovatief proces ontstaat om te
zien wie de winnaar gaat worden.
Na veel wikken en wegen besluit
de almachtige jury dat het Kittel
is die zijn tube ongeveer 3/1000
van een seconde eerder tegen de
streep drukte en dat na 213,5 kilometer koersen. Dylan Groenewegen wordt zesde, maar we blijven
hopen op een betere klassering.
Ik ga er dan wel vanuit dat hij de
komende dagen binnen de tijdslimiet binnenkomt.
Dick

Aalsmeer - De afgelopen dagen
stond voor de meeste renners vooral in het teken jezelf zoveel mogelijk
in de kijker te rijden want dat ziet
de sponsor graag en tenslotte betekent dat brood op de plank. Hoewel er nu toch nog heel wat renners
zijn die ondanks alle geleverde inspanning nog nauwelijks een droge boterham extra verdiend hebben. Vandaag was het een belangrijke omslagdag want er moest voor
het eerst flink geklommen worden en niet iedere renner verteert
dat zomaar. Een ‘deftige’ kopgroep
van acht renners hield het tempo
zo hoog dat het een moeilijke dag

ceerder over, want 216 kilometer
bij een temperatuur van 33 graden
waarbij snelheden van over de 50
kilometer per uur werden gefietst
kan men toch niet echt een wandelroute noemen. Dat het op een
massasprint zou uitdraaien daar
was men wel van overtuigd. Gelukkig dit keer geen ernstige valpartijen. De Duitser Marcel Kittel won en
Jos van Emden deed direct na de finish zijn schoenen uit op zoek naar
een teil verkoelend water.
Janna

werd voor de sprinters. Vooraf aan
de etappe werd door de pers aan
hen één voor één gevraagd wat zij
vonden van het naar huis sturen
van smaakmaker Sagan. Hun antwoord was eensluidend; De jury beslist. Grappig was de opmerking van
de Belgische commentatoren. ‘Het
wegsturen van Sagan gaat de Tour
heel wat vrouwelijke kijkers kosten,
trouwens mannen ook.’
Dat Froome - vandaag voor het
eerst de gele trui om de schouders
- de komende weken geduchte tegenstand staat te wachten werd op
de eerste klimdag al duidelijk.
janna

Donderdag 6 juli, 6e etappe
Vesoul – Troyes 216 km
Aalsmeer - Misschien moet de
Tour directie toch eens gaan nadenken over de uitgestippelde routes, al was het maar om
de aandacht van de renners en
de toeschouwers vast te houden. Want zeg nou zelf, ondanks
een gemiddelde snelheid van boven de 40 kilometer per uur, in deze hitte, is het toch bijna slaapverwekkend. Het zal commercieel wel
interessant (?) zijn, maar wat heb
je daar aan als iedereen in slaap
valt. De dappere vluchtpoging van

deze dag was wederom gedoemd
te mislukken, want ook deze keer
worden zij 3 kilometer voor de
meet ingehaald. In de massasprint
eindigt Kittel als eerste en blijft
de groene trui met daarin Demare maar net uit de hekken. Waarom werd hij trouwens niet gediskwalificeerd gisteren? Ook deze dag brengt geen succes voor
Dylan Groenewegen. Zijn ‘treintje’ blijkt toch nog niet goed genoeg te functioneren, de ploeg
heeft het nog niet goed in de vingers en Dylan zelf is nog te ongeduldig, maar we blijven hopen!
Dick

9E ETAPPE:

Froome neemt gele trui over Handen voor de ogen
Woensdag 5 juli, 5e etappe
Vittel – La Plance des Belles
Filles 160,5 km
Aalsmeer - Dit is de derde dag
op rij dat de bezorger de krant
niet heeft gebracht. Tegen de dame van Het Parool die ik uiteindelijk aan de lijn heb gekregen,
ben ik erg duidelijk geweest! Ik
hoop dat er morgen weer wordt
bezorgd. Dan de etappe van vandaag, een leuke etappe met aan
het einde een prachtige moeilijke
en technische klim naar La Plance des Belles Filles. Zo’n prachtige naam dat ik het niet kon laten om hem nog een keer op te

schrijven. De kopgroep wordt, zoals al werd verwacht, ruim op tijd
terug gehaald en in de klim ontstaat er een leuke groep renners.
De klassement renners bij elkaar.
Dan geeft Fabio Aru zijn stalen
ros de sporen en Froome besluit
om ook op de pedalen te gaan
staan. Zowel Contador als Quintana moeten passen en verliezen
enkele seconden. Froome neemt
de gele trui over van ploegmaat
Geraint Thomas en Aru wint, gestoken in de prachtige Italiaanse
kampioenstrui, deze rit. We hebben een nieuwe koning van La
Plance des Belles Filles! Mooi hé.
Dick

8E ETAPPE:

Robert Gesink laat zich zien
Aalsmeer - Op dag acht van de
Tour wordt er bij 35 graden zo hard
gereden alsof het leven van de renners er van hangt. Het valt gedurende de hele etappe geen seconde
stil. Volgens de kenners schreeuwen
heel wat renners nu om hun moeder. Bij iedere late nabeschouwing
wordt gevraagd wie de meest kans
maakt om de volgende dag een
etappe te winnen. Marijn de Vries ex wielrenster en een graag geziene gast - houdt het op de Fransman
Lilian Calmejane. Eerder won hij al
het rode rugnummer. Deze jonge
renner - 24 jaar voor tweede jaar
prof en zijn eerste Tour - heeft veel

in zijn mars. Marijn kreeg gelijk, mede door hem werd het een kleurrijke etappe. Maar laten wij ook vooral Robert Gesink niet uitvlakken. Hij
kroop uit zijn zelfgekozen schulp en
reed in eigen tempo omhoog om op
het juiste moment de concurrenten
te verrassen. Hij was echter niet opgewassen tegen de kracht van de
jonge Fransman. Voor hem was de
ritzege, de bolletjestrui en ook nog
een het rode rugnummer voor de
strijdlustigste renner. Maar wat Gesink betreft…Dit smaakt naar meer,
hij verwacht nog kansen te krijgen.
De benen zijn goed.
Janna

Op het puntje van de stoel
Zaterdag 8 juli, 8e etappe
Dole – Station des Rousses
187,5 km
Aalsmeer - Ik had mij voorgenomen om deze dag eens voor mezelf in te vullen, dus geen andere beslommeringen dan etappe 7
van de Tour. Lekker op de bank
met een kopje thee en een biscuitje. Buiten een ochtend afspraak
en het maken van een courgette soepje is het aardig gelukt. De
hele middag de televisie aangehad en languit op de bank gekeken. En wat een buitengewone etappe heb ik gezien, met veel
strijd op diverse fronten, een zeer
hoog gemiddelde en een aantal Nederlanders, met Robert Gesink als onbetwist hoogtepunt,
die weer van zich hebben doen

spreken. Dat hij het niet kon afronden met een etappezege is
jammer, maar wat heb ik van hem
genoten. Even zat heel fietsend
Nederland op het puntje van de
stoel toen de kramp bij Calmejane in beide benen schoot en er
weer een kans voor Gesink leek
te zijn om de Franse renner bij
te halen, maar hij herstelde door
een kleiner verzetje te draaien en
de kramp er uit te rijden.. Zelf heb
ik, tijdens Luik-Bastenaken-Luik,
boven op de Redoute, een zelfde
ervaring gehad, de pijn is ongelofelijk. Gesink redt het net niet en
de ritzege gaat verdiend naar Lilian Calmejane. Met kramp in de
benen van het op de bank meefietsen, heb ik daarna nog maar
even het gras gemaaid.
Dick

Aalsmeer - Het is beter om de vandaag gereden Koninginnerit een
nachtmerrie te noemen. Met handen voor de ogen heb ik gekeken
naar de vele valpartijen. Eén van de
motorrijders had in juni eens poolshoogte genomen en kwam tot de
conclusie dat met name de laatste afdaling een van de lastigste
was sinds jaren vertoond in de Tour.
Smalle wegen, slecht wegdek. Ook
de renners wisten dat hen een loodzware dag stond te wachten, sommigen hadden van de stress slecht

geslapen. “Dit is te veel spektakel,
maar kennelijk houdt de Tourorganisatie hiervan.” Het was een understatement voor dat wat er allemaal op deze dag gebeurde, zoveel valpartijen en sommigen met
behoorlijke gevolgen. “De koers is
een sport van de straat, wielrennen
is een sport van opstaan en doorgaan.” Het mag allemaal zo zijn maar
dit was een dag die de schoonheid
en heroïek van de Tour wel zeer op
de proef stelde.
Janna

Een ongelofelijk slagveld
Zondag 9 juli, 9e etappe
Nantua – Chambéry 181,5 km
Aalsmeer - Wat een ongelofelijk slagveld is deze etappe geworden. Alles wat de meelevende kijkers willen was aanwezig,
strijd, valpartijen, heroïek, drama en alles wat er verder aan superlatieven te verzinnen is. Ook
mooie uitspraken, wat te denken
van “Flikken of geflikt worden”
of “Podium of Jodium” tijdens de
Avondetappe. “Drama de Luxe”
was er ook zo één. Of wat te denken van “De drie V’s” , nee geen
nieuwe Volendamse band, maar
“Valpartijen, Verlies en Verdergaan”. De 194 gestarte renners
zijn ze niet allemaal aangekomen,
wat te denken van Gesink, Thomas, Porte, van Emden en Mori.

Allemaal vandaag de Tour verlaten met ernstige kwetsuren. Nog
is het afwachten of bijvoorbeeld
Majka na de rustdag wel weer
verder kan. Wanneer je hem de
finish zag passeren leek het net
de onzichtbare man uit de gelijknamige televisieserie van vroeger,
van boven tot onder in het verband. De Tour van etappe winnar Demare zit erop, buiten de
tijdslimiet binnen gekomen. Contador valt en verliest seconden
en Quintana moet passen. De rit
wordt, wederom na een close finish gewonnen door Arún en
Froome wordt ‘eenvoudig’ derde.
Morgen voor velen de wonden
likken en opladen voor de tweede
week, maar de zege kan Froome
bijna niet meer ontgaan.
Dick

RUST

Toe aan een dagje rust...
Maandag 10 juli
Rustdag
Aalsmeer - Daar was ik dan
ook wel aan toe, deze rustdag.
Niet dat ik op m’n kont heb gezeten, nee, ik heb in een aanval
van schoonmaakwoede, de keukenvloer schoongemaakt, ingesmeerd met oxaanolie en vervolgens een slechte nachtrust genoten omdat de combinatie van
oxaanolie en nachtrust niet sa-

men schijnt te gaan. Gelukkig
is er vandaag (want ik schrijf dit
dinsdag) weer een etappe. Na de
verplaatsing van gisteren rijdt de
Tour door de Dordogne richting
de grote bergen. Het zal vandaag
ook wel weer eindigen met een
massasprint. Ik hoop dat Dylan
dan weer in de voorste gelederen te vinden is, ik heb hem nog
steeds niet afgeschreven voor
een etappe overwinning.
Dick

