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Kleurrijk geheel rond de bouwplaats aan de Dreef
Wethouders en leerlingen metselen 
eerste steen voor IKC Triade
Aalsmeer - Superdruk was het 
afgelopen woensdagmorgen 11 
juli rond de bouwplaats van het 
nieuwe kindcentrum IKC Triade 
aan de Dreef in de Hornmeer. De 
eerste steen werd offi  cieel gelegd 
en dit gebeurde in bijzijn van al-
le leerkrachten en kinderen van 
de basisscholen en de opvang die 

hier hun intrek zullen gaan ne-
men. Voor het metselen mochten 
drie leerlingen hun handen uit de 
mouwen steken, waaronder de 
pas 2-jarige Milou. De kinderen 
kregen hulp van oud-wethouder 
van onderwijs, Gertjan van der 
Hoeven, en de huidige wethou-
der met onderwijs in zijn porte-

feuille, Robbert-Jan van Duijn. 
Het was een kleurrijk treff en, 
want alle kinderen hadden een 
groen t-shirt van Triade gekregen 
en allemaal een ballon. De ballon-
nen waren verschillend van kleur 
en hiervoor was gekozen om alle 
kleuren die in het logo zitten van 
Triade te laten vertegenwoordi-
gen. Na het metselen mochten al-
le andere kinderen eindelijk zelf 
iets doen. Ze mochten hun ballon 
met kaartje oplaten. Een fl eurige 
‘wolk’ steeg op in de Hornmeer. 
Daarna was het tijd om weer te-
rug naar de opvang of de scholen 
te gaan en voor de medewerkers 
van de bouw om weer aan de slag 
te gaan met de realisatie van dit 
grote gebouw. 

Medio 2019
Als alles volgens planning ver-
loopt opent IKC Triade medio 
2019 haar deuren voor kinderen 
van 0 tot 13 jaar van de basisscho-
len Triade Hornmeer (de Weg-
wijzer) en Triade Zuid (de Hoek-
steen), Solidoe Kinderopvang en 
Stichting Jong Leren wordt dan 
opvang en onderwijs onder één 
dak, geboden vanuit een gedeel-
de pedagogische visie. 

Auto op z’n kant na botsing
Aalsmeer - Op de Burgemeester 
Kasteleinweg, bij de kruising met 
de Legmeerdijk, zijn donderdag 5 
juli rond elf uur in de avond een 
politiewagen en een personen-
auto op elkaar gebotst. De per-
sonenauto eindigde op zijn kant 
in de berm. De bestuurster, een 
35-jarige vrouw uit Kudelstaart, is 
met onbekend letsel met spoed 
naar een ziekenhuis vervoerd. 
De inzittenden van de politieau-
to zijn voor zover bekend niet ge-
wond geraakt. De kruising met 
de Legmeerdijk is geruime tijd 
afgesloten geweest voor al het 

verkeer. De verkeersongeval-
lendienst van de politie uit een 
naastliggende regio doet onder-
zoek naar de oorzaak van het on-
geval. De brandweer heeft assi-
stentie verleend bij het bergen 
van de voertuigen en het oprui-
men van brokstukken.

Getuigen gezocht
Getuige geweest van deze aanrij-
ding? De politie hoort het graag 
via 0900-8844. Melding komen 
doen kan ook bij de politiebu-
reau’s in Aalsmeer en Uithoorn.
Foto: Marco Carels

Verdachten van diefstal van 
stapelwagens aangehouden
Aalsmeer - Royal FloraHolland 
is getroff en door de diefstal van 
stapelwagens. Mede dankzij op-
lettendheid van medewerkers, 
eigen onderzoek en onderzoek 
door de politie, heeft de politie 
nu twee verdachten aangehou-
den.

De stapelwagens zijn geduren-
de een periode van enkele maan-
den ontvreemd op de veilingter-
reinen. De stapelwagens zijn ver-
moedelijk tegen schrootwaarde 
verkocht. Bij aanhouding hadden 
de verdachten gestolen stapel-
wagens in hun bezit. De directie 
van Royal FloraHolland is blij dat 
door adequaat optreden van po-

litie, mensen uit de sector en ei-
gen medewerkers, de verdachten 
konden worden aangehouden.

Aanvullende maatregelen
Er wordt in dit soort gevallen alles 
in het werk gesteld om schade op 
de daders te verhalen. Om her-
harling te voorkomen, worden 
passende aanvullende maatre-
gelen genomen. Yme Pasma: “We 
doen een beroep op kwekers, ko-
pers en medewerkers om alert te 
zijn op afwijkende of verdachte 
gedragingen en die te melden bij 
de bedrijfsbeveiliging. Geduren-
de het onderzoek doen we geen 
verdere inhoudelijke mededelin-
gen.”

Bekeuring voor 
snelheidsduivel

Aalsmeer - Op vrijdag 6 juli is 
rond vier uur in de nacht een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
Een Rotterdamse bestuurder pas-
seerde de laserapparatuur met 
een snelheid van liefst 109 kilo-
meter per uur op het gedeelte 
van deze weg waar een grens van 
50 kilometer geldt. De snelheids-
duivel is tot stoppen gemaand. 
Hij moet zich verantwoorden bij 
justitie en kan een fi kse bekeu-
ring verwachten.

de bijrijders kant. Vanavond zag 
mijn man dat er aan die kant een 
kras op het voorscherm zat. Ik 
was niet boos geworden als er 
aan mij was verteld dat de be-
stuurder van de blauwe wagen 
per ongeluk tegen de auto was 
aan gereden, maar ik vind het 
wel een teleurstelling als men-
sen dit niet vertellen.” Pauline 
hoopt dat andere marktbezoe-
kers het voorval hebben gezien. 
Het gaat om een Skoda Octavia. 
Pauline een bericht sturen kan 
via abbekerk@outlook.com of 
bel 06-15037917.

Getuigen 
gezocht!

Aalsmeer -  Op dinsdag 10 ju-
li tussen 9.15 en 9.45 uur heeft 
Pauline Kraak geparkeerd ge-
staan op het Praamplein. Ze is 
even naar de markt geweest. 
Links en rechts stonden geen au-
to geparkeerd. “Er was ook par-
keerplaats genoeg”, vertelt ze. 
“Toen ik terug kwam reed er net 
een blauwe auto weg die rechts 
van mij geparkeerd stond aan 

Politiebureau blijft open in Aalsmeer!
Aalsmeer - Al geruime tijd wordt 
er gespeculeerd over het wel of 
niet verdwijnen van het politiebu-
reau aan de Dreef. Aan deze onze-
kerheid kan nu een einde komen, 
de vlag blijft in top! De komende 
jaren blijft het politiebureau in de 
Hornmeer open én blijft bemenst. 
Inwoners kunnen hier doorde-
weeks ‘gewoon’ langs gaan voor 
aangiftes, informatie en meer. 
Agenten zijn elke dag, met uitzon-

dering van het weekend, aanwe-
zig van 10.00 tot 18.00 uur. 
Het is overigens wel zo dat het 
bureau in Uithoorn voorlopig de 
‘hoofdpost’ is voor alle agenten 
in Aalsmeer en Uithoorn. Het bu-
reau in Aalsmeer gaat dienst doen 
als opleidingscentrum en gebruikt 
worden voor vergaderingen en 
bijeenkomsten. De verhuizing 
heeft absoluut geen gevolg voor 
de aanwezigheid van de politie in 

de gemeentes. 

Aanwezig in straten
De wagens van de politieteams 
rijden elk door de straten in de ei-
gen gemeente en alle wijkagen-
ten maken dagelijks hun opwach-
ting in hun gebied. De surveille-
rende diensten krijgen opdrach-
ten vanuit de centrale. Dat het 
hoofdbureau nu gevestigd is in 
Uithoorn betekent dus geen lan-
gere tijd voor aankomst bij een 
ongeval of een ander incident. 
Agenten in de politiewagen die 
het dichtst in de buurt zijn van 
eenmelding, gaan op pad. Dit 
kan dus ook het team van Am-
stelveen zijn.
 
Op de grens
Er is dus in principe niets veran-
derd. Wel samenwerken en ge-
zamenlijk in één bureau, maar 
elk team is aanwezig in ‘hun’ ei-
gen gemeente. Over enkele ja-
ren hopen Aalsmeer en Uithoorn 
een nieuw gezamenlijk politiebu-
reau te kunnen betrekken op de 
grens van beide gemeenten. De 
plannen hiervoor zijn in voorbe-
reiding. 
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
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. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 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 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis prakti-
sche, 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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 9u. met ds. J. Mar-
kus uit Hellouw en om 18.30u. 
met ds. J.A.C. Weij, gez. dienst 
met CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Eucharistieviering. Zondag 
in Karmelkerk om 9.30u. Vie-
ring o.l.v. parochianen m.m.v. 
Karmelkoor en om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Roemeens-orthodoxe Paro-

chie. Elke zondag 9u. Utrenia en 
10.30u. Heilige Liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. P.J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag om 11u. Eucharistievie-

ring m.m.v. kinderkoor.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zondag 
van 10 tot 11u. En dinsdag van 
18 tot 21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98. Zomerstop. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Arno Post.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst met Maarten 
de Meij. Babyoppas en kinder-
werk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10.30u. Dienst met ds. J. Mar-
kus in NGK en 18.30u. Dienst 
met ds. J.A.C. Weij in NGK. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u 

Dienst met zr. Franka Riesme-
ijer. Collecte: Stichting Mala We 
Care. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. M. Vermeij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter, Aalsmeer. Organist: R. 
van Delft. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. G.H. Frederik-
se uit Harderwijk. Organist: M. 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Peter-Harm Bos. Baby-
oppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertolking 
en vertaling in het Engels. 

 Zondag 15 juli

Huis aan huis van 5 t/m 11 november
Alzheimer Nederland 
zoekt collectanten
Aalsmeer - Alzheimer Neder-
land werkt al ruim 30 jaar aan een 
betere kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie en hun 
naasten. Door hulp en informa-
tie te bieden en op te komen voor 
hun belangen. Met 52 regiona-
le afdelingen en ruim 200 Alzhei-
mer Cafés heeft Alzheimer Neder-
land een landelijk dekkend net-
werk van betrokken vrijwilligers. 
Daarnaast financiert Alzheimer 
Nederland wetenschappelijk on-
derzoek naar behandeling, pre-
ventie en genezing van demen-
tie. De stichting is volledig afhan-
kelijk van particuliere giften. Om 
die reden is de landelijke collecte-
week van 5 tot en met 11 novem-
ber heel belangrijk. De organisa-
tie zoekt nog dringend collectan-
ten en organisatoren in heel Ne-
derland. 

Waarom collecteren?
Dag in dag uit worstelen hon-
derdduizenden mensen in Ne-
derland met de gevolgen van de-
mentie als patiënt of als familie, 
partner of vrienden. Door de ver-
grijzing neemt dit aantal de ko-
mende jaren snel toe, waardoor 
één op de vijf mensen door de-
ze ziekte getroffen wordt. Alzhei-
mer is daarmee hard op weg de 
grootste en meest kostbare ziek-
te te worden in Nederland. 
Alzheimer is een ontluisterende 
ziekte, waarbij de patiënt geheu-
gen, identiteit en emoties ver-
liest. Uiteindelijk vernietigt de 
ziekte het meest waardevolle dat 
een mens bezit: zichzelf. Wat be-
gint met vergeetachtigheid leidt 
uiteindelijk tot totale ontredde-
ring en tot de dood. Alzheimer is 
niet te stoppen. Nog niet. Meer 
onderzoek naar oorzaken en op-
lossingen is noodzakelijk om Alz-
heimer te kunnen overwinnen. 
Daarvoor is veel geld nodig. Met 
een paar uur van uw tijd kunt u 

helpen door u in te zetten als col-
lectant in de collecteweek van 5 
tot en met 11 november 2018. 
Help mee! 

Oosteinde
Help Alzheimer overwinnen. Dan 
hoeft niemand zichzelf te verlie-
zen. In Aalsmeer-Oosteinde is or-
ganisator Brenda van den Herik 
op zoek naar collectanten. Op-
geven kan bij Martijn de Maar 
via m.demaar@alzheimer-Neder-
land.nl of 06-57590416. Kijk voor 
meer informatie op: www.alzhei-
mer-nederland.nl/collecte. 

Contactsleutel 
gevonden!

Aalsmeer - Tijdens het transport 
van de Citroën Torpedo uit 1926 
van de Legmeerdijk naar het Flo-
wer Festival in The Beach was het 
contactsleuteltje verloren. Eige-
naresse Monique Vollebregt deed 
een oproep in de krant en met 
succes. “De sleutel is gevonden”, 
laat zij via een berichtje weten. 
Geweldig nieuws. De vinder is 
uiteraard hartelijk bedankt door 
Monique.

Koffiedrinken 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 17 juli 
zijn belangstellenden weer harte-

Inloop voor 65+ 
zondagmiddag

Aalsmeer - Zondag 15 juli is er 
weer inloop voor 65 plussers in 
Aalsmeer en omgeving die de 
zondagmiddag zo lang vinden 
duren. Het thema is dit keer: Oud, 
hoezo? Er wordt begonnen met 
een kopje koffie of thee, er wordt 
een verhaal of gedicht verteld en 
er wordt naar muziek geluisterd. 
Er is alle gelegenheid voor ont-
moeting met elkaar en er kun-
nen spelletjes gedaan worden. 
Iedereen vanaf 65 + is een ieder 
van harte welkom van 15.00 tot 
16.30 uur bij de Doopsgezinde 
Gemeente in de Zijdstraat 55. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd van 2 euro per persoon.

“Een imposante ervaring”
OVAK op excursie naar 
Maeslantkering
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag 4 juli zijn leden van de Ou-
derenvereniging Aalsmeer en 
Kudelstaart (OVAK) op excursie 
geweest naar de stormvloedke-
ring in de Nieuwe Waterweg: De 
Maeslantkering. Deze beweegba-
re stormvloedkering is het spec-
taculaire sluitstuk van het Delta-
plan wat in hoog tempo is gere-
aliseerd na de watersnoodramp 
van 1 februari 1953 in een groot 
deel van Zeeland, de Zuid-Hol-
landse eilanden en Noord Bra-
bant.
De excursie begon ’s morgens 
met een tweeëneenhalf uur du-
rende boottocht door het Euro-
poortgebied met extra aandacht 
voor de Europahaven. De Europa-
haven is een zeehaven op de Rot-
terdamse Maasvlakte en behoort 
tot één van de grootste zeeha-
vens ter wereld. Enorme contai-
nerschepen worden hier vanuit 
de hele wereld geheel automa-
tisch gelost en verder vervoerd 
naar hun eindbestemming. 

Na de indrukwekkende boot-
tocht gingen de ouderen naar 
Het Keringhuis, het Publiekscen-
trum Water in Zuid-Holland, waar 
een smakelijke lunch klaar stond.
Om een beeld te krijgen van het 
gehele Deltaplan werd na de 
lunch eerst een film vertoond. 
Vervolgens stonden twee pro-
fessionele en enthousiaste gid-
sen klaar om de groep rond te 
gaan leiden, uitleg te geven over 
het immense project De Mae-
slantkering met twee waterke-
rende deuren, welke in een keer 
de 360 meter brede Nieuwe Wa-
terweg afsluiten en werd uitvoe-
rig antwoord gegeven op alle vra-
gen. Dankzij deze kustbeveiliging 
in Nederland goed beschermd bij 
hoogwater vanuit de Noordzee.
Vermoeid, maar heel veel wijzer, 
stapten de OVAK-leden in de bus 
en arriveerde de groep om 18.00 
uur weer veilig terug in Aalsmeer. 
“Het was een imposante ervaring 
en een prachtige dag”, aldus één 
van de deelnemers.

Aalsmeer - De bewoners van zorg-
centrum ’t Kloosterhof in de Cle-
matisstraat gaan dit jaar voor de 
tweede keer meedoen aan de rol-
stoel vierdaagse. Deze vindt plaats 
van dinsdag 17 tot en met vrij-
dag 20 juli. Het aantal deelnemers 
verschilt wat per dag en ligt tus-
sen de 16 en 20 rolstoelers, exclu-
sief begeleiders. Totaal gaan dus 
zo’n veertig mensen vier dagen 
lang sportief Aalsmeer ontdekken. 
De start is dagelijks om ongeveer 

Bloemen, natuurlijk wel gladiolen, bij binnenkomst van de deelnemers 
aan de eerste rolstoel vierdaagse vorig jaar juli.

Weer rolstoel vierdaagse Kloosterhof
13.30 uur. Er wordt maximaal 5 ki-
lometer gelopen door iedere keer 
een ander deel van Aalsmeer. On-
derweg is er koffie, thee en fris-
drank. Op de laatste dag wor-
den de deelnemers feestelijk op-
gewacht met gladiolen, een lady 
speaker en muziek. Uiteraard zijn 
belangstellenden van harte wel-
kom. Na het hopelijk grootse ont-
haal gaan de deelnemers aan de 
borrel met een hapje en wordt er 
een gezellig feestje van gemaakt. 

lijk welkom in Het Lichtbaken. De 
gezamenlijke kerken bieden een 
gezellige morgen aan. Om 10.00 
uur staat de koffie/thee klaar. Ker-
kelijk gebonden of niet, iedereen 
kan en mag vrijblijvend binnen 
lopen! Rond half twaalf gaat ieder 
weer naar huis. Kerkelijk centrum 
Het Lichtbaken is te vinden aan 
de Aalsmeerderweg in Rijsen-
hout. Verdere informatie bij Klaas 
Kersloot via 0297–323774 of bij 
Gre Tuinstra via 0297- 331545.

In de plomp na tochtje 
met elektrische fiets 
Aalsmeer - “Zorgeloos fietsen? 
Een fietstochtje op de elektri-
sche fiets werd mij dit keer fa-
taal”, schrijft Ger Lubbers. “Via het 
Praamplein kwam ik in de ver-
keersdrukte op de Uiterweg te-
recht. Daar kon ik mijn fiets niet 
meer in bedwang houden met 
als gevolg dat ik in de plomp ku-
kelde. Fiets weg, bril weg, schoen 
weg en alles wat ik bij me had. 
Het verkeer liep vast en omstan-
ders kwamen mij redden. Ik weet 
niet wie dat zijn geweest, maar 
ik wil hen met dit bericht alsnog 
van harte bedanken. De elektri-
sche fiets heb ik inmiddels van 
de hand gedaan”, aldus de op het 

Drie Kolommenplein woonach-
tige ongelukkige, die overigens 
gelukkig geen heftig letsel aan 
het ongeval heeft overgehouden. 
Een elektrische fiets, een gewel-
dige uitvinding, maar doe voor-
zichtig en wordt niet overmoe-
dig. Dan blijft het wel zorgeloos 
fietsen!
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12 JULI

 Kaartsoos voor ouderen in 
het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Sjoelen in wijkcentrum Voor 
Elkaer Kudelstaart van 14.30 
tot 16u.

 Hommage aan Coq Scheltens 
in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Expositie open tot en 
met 29 juli elke donderdag tot 
en met zondag 14 tot 17u.

 Foto’s Aalsmeer Photo en 
Amateurkunst in gemeente-
huis. 

 Oosterbad Zwemloop i.s.m. 
Oceanus in Oosterbad, Jac. 
Takkade 1. Start 18.30u.

 Laatste openbare raadsverga-
dering voor zomerreces in ge-
meentehuis v/a 20u.

13 JULI
 Excursie Groei en Bloei Bollen-

streek naar rozenkwekerij op 
Oosteinderweg 489 v/a 10u.

 Eerste Kudelstaart gaat lokaal-
markt in Winkelcentrum van 
11 tot 17u.

 Proef Aalsmeer op Molenplein 
in Centrum van 17 tot 21u.

  Kinderdisco voor 5-11jr in Pla-
ce2Bieb, Graaf Willemlaan 1 in 
Kudelstaart van 19 tot 21u.

 Stoomcursus kunst kopen 
in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg (tegenover de 
watertoren) vanaf 20u. Inloop 
vanaf 19.30u.

14 JULI
 Crash Museum open van 

11 tot 16u. Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderdijk, Aalsmeer-
derbrug. 

 Ophaaldag project ‘Groeien 
tot in de hemel’ van de Kunst-
ploeg bij Karin Borgman, Ui-
terweg 185 tot 17u.

15 JULI
 Watertoren aan Westeinder-

plassen open van 13 tot 17u.
 Inloop voor 65+ bij Doopsge-

zinde Gemeente, Zijdstraat 55 
van 15 tot 16.30u.

 Livemuziek van Rhythm Col-
lective bij Geoff’s, Aalsmeer-
derdijk 452 in Aalsmeerder-
brug van 16 tot 19u.

16 JULI
 Mantelzorg spreekuur in ge-

meentehuis van 8.30 tot 12u.

17 JULI
 Koffie in het Lichtbaken aan 

Aalsmeerderweg, Rijsenhout 
van 10 tot 11.30u.

 Taalpunt in Amstelland bibli-
otheek, Marktstraat van 11 tot 
13u. Iedere dinsdag.

  Infopunt Kudelstaart en Fi-
nancieel café in Place2Bieb, 
Graaf Willemlaan van 12.30 tot 
14.30u.

 Start rolstoel vierdaagse bij ’t 
Kloosterhof, Clematisstraat. 
Tot en met vrijdag vanaf 
13.30u.

18 JULI
 Koffie- en spelochtend in 

Parklaan 26a van 10 tot 12u.
 Spelletjesmiddag in wijkcen-

trum Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30 tot 16.30u. Elke 
woensdag.

 OVAK-soos in het Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.

 Optreden Scherzando Trio in 
Zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 15u.

 Vrij bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1. 
Aanwezig: 19.15u. 

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

19 JULI
 Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

Trots op dit theater op het water
Achtste Plaspop overtreft 
alle verwachtingen!
Aalsmeer - De verwachtingen 
waren hooggespannen, het weer 
werkte bijzonder mee en de mu-
zikale prestaties van bijna alle 
bands bij de achtste editie van 
Plaspop Aalsmeer afgelopen 
weekend op de Westeinderplas-
sen overtrof alle vorige. Aalsmeer 
kan trots zijn op dit theater op 
het water, dat met het verfijnde 
en enigszins eigenzinnige karak-
ter het culturele leven extra ca-
chet geeft.

Mike Multi Foundation
Zonder een cent subsidie, maar 
wel fondswervend voor de Mike 
Multi Foundation (maak wat u 
zo’n concertavond waard vindt 
over op NL60RABO384625703) 
zijn de Dippers er weer in ge-
slaagd een mooi programma te 
presenteren. Het eerste week-
end van juli staat bij de vele be-
zoekers nu ook al in 2019 geblok-
keerd voor dit evenement, dat 
met het originele thema ‘De Dip-
pers Druppelen Door’ in 2018 een 
waardige invulling kreeg. Terwijl 
die datum nog niet is vastgesteld!

Keuzestress
Met zes bands en vier aanvangs-
tijden bezorgde het program-
ma de bezoekers in tientallen 
vaartuigen, variërend van kano’s 
(waarin bijvoorbeeld topbloemist 
Dick van Leeuwen) tot bovenma-
tige beeldverstorende jachten, 
die meer in Monte Carlo thuisho-
ren, best wel keuzestress. Geluk-
kig was ook de plaatselijke EHBO 
ter plaatse, die evenwel geen en-
kel incident kan rapporteren… 
Interstate 44 schitterde in Torre-
gat, een fabuleuze Vanvare Flora 
was een fabelachtig end op dreef 
bij Topsvoort. Bij Vissersvreugd 
bleek DAB een potentieel muzi-

kale aanwinst voor het Aalsmeer-
se muziekleven en EXES excel-
leerde bij schuilhaven De  Grote 
Brug. Net zo indrukwekkend was 
het optreden, bij schuilhaven De 
Kodde van FAB Two. Bijna absolu-
te top beleefden de bezoekers in 
het Poeltje van Meijer dankzij het 
popjazzkwartet van Katelijne van 
Otterloo. 

Fameuze slotact
En dan weer zo’n slotact, zoals za-
terdag 7 juli op de Poel. Enerzijds 
willen bezoekers van Plaspop het 
nog niet meemaken vanwege de 
enerverende belevenissen bij de 
voorgaande topattracties. An-
derzijds is de slotact het hoogte-
punt van het festivalseizoen, en 
dat al acht jaar lang. En ook dit 
jaar maakten de organiserende 
Dippers een belofte waar: zelden 
werd zo hartstochtelijk meege-
zongen met de meezingers van 
de swingende Nederpop van Hol-
lands Diep. 
Natuurlijk was er ook weer knal-
lend vuurwerk, maar meer knal-
den de schallende stemmen van 
de vele meezingers, dat was de 
echte apotheose, waarmee de-
ze zeer succesvolle editie van 
Plaspop werd afgesloten. Weer 
een staaltje van vrijwilligers-
werk, waarmee de Dippers het 
Aalsmeerse culturele leven een 
extra impuls geven. Met bloed, 
zweet en tranen, maar met veel 
plezier, dat bovenal…
De Dippers willen iedereen be-
danken zonder namen te noe-
men (het vergeten van iemand is 
zomaar gebeurd). Er is iets fraais 
opgebouwd, zeker bij de slotact. 
Het evenement behoeft op enke-
le plekken nog verbetering, daar 
wordt aan gewerkt. Maar Plaspop 
2019 komt er aan. Tot dan! 

Gezocht: Toneelspelers 
en technische mensen
Aalsmeer/Kudelstaart – Afge-
lopen zaterdag 7 juli was een 
groot gedeelte van Aalsmeer en 
Kudelstaart met hun gedachten 
bij het strand of rond de West-
einder. Echter, er waren ook ze-
ker mensen die aan hun gezond-
heid dachten en met dat in hun 
achterhoofd een bezoek brach-
ten aan de Lifestylmarkt. Deze 
werd met groot succes gehouden 
rondom zwembad De Waterle-
lie. Toneelvereniging Kudelstaart 
was daar ook vertegenwoordigd. 
Heeft toneel spelen dan iets met 
gezondheid te maken? Jazeker! 
Er wordt bij deze actieve vereni-
ging heel wat af gelachen en als 
er iets gezond is, is dat het wel! 
Daarnaast was er een duidelijke 
missie: De vereniging is op zoek 
naar jou!

Nieuw talent
De vereniging bestaat al meer 
dan 60 jaar. Een heel aantal le-
den is al zeer geruime tijd lid en 
heeft heel wat uren op het podi-
um doorgebracht. Behalve de-
ze ervaren spelers die de lachers 
maar wat makkelijk om de vinger 
winden, is er voldoende ruimte 
voor jong, nieuw talent. Ervaring 
is zeker geen vereiste! Jongens en 
meiden (vanaf circa 18 jaar), man-

nen en vrouwen die het leuk vin-
den om een keer mee te doen of 
willen ontdekken of toneel spe-
len wat voor hen is zijn van harte 
welkom! Durf jij het aan of ben je 
tenminste nieuwsgierig? Vrijblij-
vend een keer tijdens een repe-
titieavond op de woensdag langs 
komen in het Dorpshuis om de 
sfeer te proeven,  kan altijd! 

Licht en geluid
Maar ook achter de schermen 
zijn er vacatures. Onlangs is er af-
scheid genomen van het tech-
nisch team dat verantwoordelijk 
was voor het licht en geluid ge-
durende de producties. Met hun 
vertrek zijn er lege plekken ge-
komen achter de licht- en geluid-
tafel en de vereniging zoekt dan 
ook dringend jongens en meiden 
die het leuk vinden om tijdens de 
voorstellingen (een paar keer per 
jaar) deze taak op zich te nemen. 
Heb jij enige technische ken-
nis en daarnaast vooral heel veel 
zin om deel uit te maken van 
een enthousiaste vereniging die 
twee keer per jaar voorstellin-
gen geeft? Neem dan nu contact 
op met Monique Mantel via tele-
foonnummer 06-13220338 of laat 
een reactie achter via www.to-
neelverenigingkudelstaart.nl. 

Met deelname Aalsmeerse solisten
Sursum Corda sluit met 
Amstel Proms seizoen af
Aalsmeer/Uithoorn - Muziek-
vereniging Sursum Corda sluit 
haar seizoen af met AmstelProms 
in Uithoorn op zaterdag 14 ju-
li. Samen met muziekvereniging 
KNA uit Uithoorn vormt men een 
groot orkest van meer dan 65 
muzikanten. De afgelopen we-
ken is er flink geoefend op alle 
stukken. Ook diverse solo-zan-
gers uit Aalsmeer doen mee aan 
het evenement. Mirelle Verheijen 
uit Aalsmeer is de sopraan in ’Bar-
celona’. Het stuk is  bekend van 
Freddy Mercury en Monserrat Ca-
ballé . In ‘You’re the voice’ kun-
nen bezoekers luisteren naar de 
Aalsmeerder Eric Olij.

Voice Kids
Om 16.00 uur is de start van het 
evenement met Voice Kids Am-
stelProms. Een wedstrijd waar-
in kinderen tot 15 jaar hun kun-
nen laten zien op het grote po-
dium voor een deskundige jury. 
De winnaar van Voice Kids Am-
stelProms mag ‘s avonds een op-
treden geven tijdens het Amstel-
Proms Concert. Dit concert start 
om 20.30 uur en daartussen al-
leen maar gezelligheid! 
Dit jaar een echt ‘proms’ thema: 

klassiek en pop ontmoeten elkaar 
in heerlijke nummers als ‘The se-
cond Waltz’, het indrukwekken-
de ‘Oh Fortuna’, maar ook prach-
tige duetten en lekkere meezin-
gers van Doe Maar en Joe Cocker. 
Het concert wordt afgesloten met 
‘Why tell me why’ gezongen door 
soliste Michelle Karamat Ali 

Evenementensteiger
Het evenement vindt plaats op 
de Wilhelminakade in Uithoorn. 
Op een podium van 10 bij 15 
meter op de evenementenstei-
ger verschijnt een groot transpa-
rant theater met daar tegenover 
een tribune voor bijna 400 gas-
ten die allemaal getuige kunnen 
zijn van Voice Kids AmstelProms 
en het AmstelProms Concert. Een 
groot orkest, een koor van bij-
na 100 zangers, 40 kinderen die 
zingen en dansen en 13 solisten 
gaan een heerlijk avondje muziek 
verzorgen. Er zijn (gratis) staan-
plaatsen op de kade, maar er kun-
nen ook kaarten voor de tribune 
besteld worden. Een tribune met 
kuipstoeltjes en er loopt bedie-
ning rond voor de drankjes. Kaar-
ten voor de tribune en extra infor-
matie: www.amstelproms.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Klassieke gitaar
‘Martinez’ €69,-

Microfoon DM50
‘Gatt Audio’ €19,95

Luxe gitaarhoezen
(diverse kleuren) €36,95

Ook voor reparatie 
en onderhoud 

gitaren en violen

AANBIEDING:

Ook voor reparatie 

TIP:NIEUW:

KOOPJE:

Tom Petty hits 
in The Shack
Oude Meer - Dit weekend is The 
Shack gesloten, Berry en Rian ge-
nieten van een paar dagen vrij, 
maar volgende week vrijdag 20 
juli gaan de deuren van het ge-
zellige etablissement aan het wa-
ter weer open en wordt direct ge-
trakteerd op een geweldig optre-

den. ‘Some Petty’ neemt plaats 
op het podium in The Shack. De-
ze fantastische band bestaat uit: 
Serge Naberman, Tom Veldhui-
zen, Paul Jonker, Bart Dus, Mag-
gie de Bruin en Noel van Eersel en 
brengt een enerverende live er-
varing in een energieke show vol-
gepakt met de grootste Tom Pet-
ty hits van de laatste decennia. 
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b.   

Nieuw seizoen start in september
7 Cabaretvoorstellingen in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - In het nieuwe seizoen 
presenteert KCA opnieuw caba-
ret in cultureel café Bacchus. Er 
is een gevarieerd programma sa-
mengesteld van zeven optredens 
van cabaret-talenten. De eer-
ste voorstelling is op 22 septem-
ber en wordt verzorgd door Mar-
griet Bolding en gaat over ‘Het 
gras van de buren’. Op 27 okto-
ber gaan de spots in het cultu-
rele café aan voor Benjamin van 
de Velden met ‘Ik ben’. Op 24 no-
vember kan genoten worden van 
de voorstelling ‘Paasbest’ door 
Max van den Burg. Het nieuwe 
jaar start op 5 januari met caba-
retier Thomas Smith met ‘De ja-
ren van verstand’. Op 2 februa-
ri trakteert Elke Vierveyzer op de 
voorstelling ‘Zonder genade’. Op 

9 maart komt de winnaar van het 
Leids Cabaret Festival 2015 naar 
Aalsmeer. Thijs van de Meeberg 
brengt ‘Kom nou maar gewoon’. 
En de laatste voorstelling van het 
seizoen is ‘Waar?’ en wordt ver-
zorgd door Kiki Schippers op 6 
april. Kaarten voor de voorstellin-
gen zijn 14 dagen van te voren te 
bestellen à 12,50 euro via www.
cultureelcafebacchus.nl. Wie ver-
zekerd wil zijn van een plaatsje 
bij elke voorstelling kan het bes-
te een abonnement nemen. Deze 
kost 75 euro en dient voor 1 sep-
tember besteld te zijn via ans@
kunstencultuuraalsmeer.nl. Al-
le voorstellingen vangen aan om 
21.00 uur en de zaal van Bacchus 
in de Gerberastraat is vanaf 20.15 
uur geopend.







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 bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding 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 verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
12 juli 2018

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 tel.nr: 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 af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vragen-
ronde 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 bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

maatschappelijke bestemming, waarbinnen wonen niet is 
toegestaan, wordt gewijzigd naar een woonbestemming ten 
behoeve van een woonprogramma van 55 (zorg)seniorenwo-
ningen. Het kerkgebouw maakt in haar oorspronkelijke vorm 
onderdeel uit van de ontwikkeling. Het plan is een juridisch-
planologische vertaling van de eerder vastgestelde startnoti-
tie in een planverbeelding en planregels. 

Terinzagelegging
De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.07G-VG01 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer 
 https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het ge-

meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen 
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maan-
dag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur)

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om het bestem-
mingsplan vast te stellen is mogelijk van 14 juli 2018 t/m 24 
augustus 2018. Belanghebbenden die tegen het ontwerp-
besluit tijdig zienswijzen hebben ingediend of belangheb-
benden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder 
zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen het 
besluit. Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep schorst 
de gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt inge-
steld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen 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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stel-
len van zowel het voornemen als het besluit van zo’n status-
wijziging, wordt dit v/a 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, kin-
dertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet 
meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres 
niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-
ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Biegański K.E. 02-08-1953 02-07-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juri-
dische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

GEMEENTE IS WEEKEND 14 EN 15 JULI ONLINE 
BEPERKT BEREIKBAAR

In het weekend van 14 en 15 juli vindt noodzakelijk onder-
houd aan ons netwerk plaats. Hierdoor is onze online dienst-
verlening beperkt. U kunt bijvoorbeeld geen verhuizing 
online doorgeven of andere online formulieren raadplegen. 
Excuses voor het ongemak.

VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN 
FRACTIEONDERSTEUNING 2018 VASTGESTELD

De raad heeft in zijn vergadering van 5 juli jl. de Verordening 
Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018 vastge-
steld. De bedragen die voor de fracties zijn opgenomen zijn 
aangepast om de kaderstellende, controlerende en volksver-
tegenwoordigende rol beter te kunnen uitvoeren. Tevens is 
er een beperking opgenomen bij de splitsing van een fractie. 
Met ingang van 12 juli 2018 is deze verordening terug te vin-
den op Overheid.nl en daarna zal het op de website van de 
gemeente Aalsmeer geplaatst worden (onder Gemeentelijke 
Wet- en Regelgeving).

VERGADERING DONDERDAG 12 JULI

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 12 juli 2018, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. U kunt de vergadering live 
volgen via de website van de gemeente Aalsmeer via de link: 
https://aalsmeer.raadsinformatie.nl/#

  RAAD

Tijd Agenda Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Bekrachtigen geheimhouding
20.05 R-2  Benoemen fractie-assistent
20.10 R-3  Lentenota 2018

  SLUITING
 

GEMEENTE AALSMEER  ONTWERP WIJZIGINGS
PLAN LANDELIJK GEBIED OOST, MACHINEWEG 302B 
EN EEN ONTHEFFINGSVERZOEK HOGERE GRENS
WAARDEN WET GELUIDHINDER Z2018/001523

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp 
wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Machineweg 302b (NL.
IMRO.0358.02M-OW01). Het wijzigingsplan wordt opgesteld 
om het initiatief tot het realiseren van een vrijstaande, par-
ticuliere woning in het lint van de Machineweg mogelijk te 
maken. 
Ter plaatse van de gewenste ontwikkeling geldt het bestem-
mingsplan Landelijk Gebied Oost, waarin wordt bepaald dat 
het aantal woningen zoals aanwezig op het moment van 
terinzagelegging van het ontwerp van genoemd bestem-
mingsplan niet mag worden vermeerderd. De gewenste 
ontwikkeling is met het oog op die bepaling in strijd met 
het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een wijzi-
gingsbevoegdheid opgenomen, welke de mogelijkheid biedt 
onderbouwd en onder een aantal voorwaarden woningen 
toe te voegen aan het bestaande lint. Het wijzigingsplan dat 
hier voor ligt geeft invulling aan deze wijzigingsbevoegdheid. 
Naast het wijzigingsplan is het vaststellen van een hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder noodzakelijk. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhin-
der is noodzakelijk voor de te realiseren woning. Het verzoek 
hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling en 
heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden 
als gevolg van het wegverkeerslawaai vanwege de Legmeer-
dijk en de Machineweg Aalsmeerderweg. Ingevolge artikel 
76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor de ge-
luidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai een ontheffing te 
verlenen. 

Ter informatie:
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt 
voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 13 juli 2018 t/m don-
derdag 23 augustus 2018:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag 
t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag 
is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, 
via deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te 
dienen;

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

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.02M-
OW01

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een 
zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij 
het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen 
naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het 
centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

GEMEENTE AALSMEER  VASTSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN ‘1E HERZIENING STOMMEER  
ZUIDERKERK’ Z2015/059647

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat met ingang van 13 juli 2018 t/m 23 augustus 2018 het 
bestemmingsplan ‘1e Herziening Stommeer – Zuiderkerk’ in-
clusief de bijlagen ter inzage ligt. De gemeenteraad van Aals-
meer heeft het bestemmingsplan op 5 juli 2018 ongewijzigd 
vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied omvat het terrein van de voormalige Zui-
derkerk en wordt begrensd door de Hortensialaan, 1e J.C. 
Mensinglaan en de Cyclamenstraat in de wijk Stommeer. De 

Vervolg op volgende blz.
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KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL HOOFDWEG 158 KUDELSTAART, 
Z-2018/029362; D-2018/156434

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke or-
dening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat tussen de gemeente Aalsmeer en de heer R.G. de 
Moor een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met be-
trekking tot het in ontwikkeling brengen van het perceel gele-
gen aan de Hoofdweg 158 te Kudelstaart, kadastraal bekend 
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 7481, ter grootte van 
698 m². De gemeente is bereid om medewerking te verlenen 
aan het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’ zoals bedoeld in 
artikel 2.12 lid 1a onder 3° Wabo om daarmee de bouw van 
een vrijstaande woning met garage mogelijk te maken. 

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 
heden ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen Aals-
meer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer en de Balie Bouwen en 
Vergunningen Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, te Am-
stelveen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Willem-Alexanderstraat 93, 1432 HL (Z18-003838), het 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een ver-
gunningsvrije dakkapel aan de achterzijde van de woning

- Zijdstraat 49, 1431 EB (Z18-003846), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het starten van een lunchroom 
met terras en verkoop van kinder- en modeaccessoires

- Uiterweg 27 ws28, 1431 AA (Z18-003934), het vervangen 
van een woonark

- Elzenlaantje 7, 1431 JG (Z18-003935), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achterzijde, het verhogen 
van de nok van de garage, het vervangen van kozijnen en 
het realiseren van gevelwijzigingen en een vergunnings-
vrije aanbouw op de begane grond

- Perronzijde 2, 1431 LE (Z18-004013), het intern doorbre-
ken van de woning tussen de keuken en bijkeuken/garage

- Stommeerweg 63, 65, 67 en 69, 1431 ET (Z18-004059), het 

omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Uiterweg 180, 1431 AS (Z-2017/049049), het vervangen 

van een woonhuis. Verzonden: 06-07-2018
- Machineweg 12, 1432 ET (Z-2017/049006), brandveilig 

gebruik t.b.v. kindercentrum Oostkroost. Verzonden: 09-
07-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Koningstraat 213, 1432 PM (Z18-002118), het plaatsen van 

dakkapellen aan de zijgevel. Verzonden: 05-07-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester 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.
- Molenplein, ter hoogte van Zijdstraat 2(Z18-002491), 

Proef Aalsmeer op 13 juli 2018, verzonden 5 juli 2018
- Ad Verscheurenplein 7 1433JJ (Z18-003657), Optreden 

fanfare orkest Flora op 9 juli 2018, verzonden 6 juli 2018
- Surfeiland, gelegen aan de Kudelstaartseweg 22 (Z18-

000990), Hippiemarkt op 27 juli 2018, verzonden 10 juli 
2018

wijzigen van bestaande vergunning Z-2016/02471
- Uiterweg 139, 1431 ED (Z18-004107), het bouwen van een 

boothuis
- Uiterweg 401, 1431 AM (Z18-004109), het plaatsen van 2 

nieuwe woonarken
- Zijdstraat 61, 1431 EB (Z18-004114), het verkleinen van 

de bestaande winkelruimte en het realiseren van twee 
appartementen op de eerste verdieping en twee appar-
tementen aan de achterzijde van het gebouw (Gedempte 
Sloot)

- Uiterweg 139, 1431 ED (Z18-004117), het oprichten van 
een woonhuis

- Machineweg 303, 1432 ES (Z18-004136), het herbouwen 
van een afgebrande bedrijfshal

- Oosteinderweg 216A, 1432 BA (Z18-004085), het realise-
ren van 43 kleine woon/werk-units voor de kleine onder-
nemer en 1 bedrijfswoning voor de terreinbeheerder

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.:
- Legmeerdijk 235, 1432 KA (Z18-002202), het oprichten 

van een nieuwbouwwoning. 
- Oosteinderweg 351, 1432 AX (Z18-001920), het uitbou-

wen van de woning op de begane grond en eerste verdie-
ping aan de achterzijde

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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 kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2018/010781), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. daghoreca. Verzon-
den: 29-06-2018

- Hornweg 242, 1432 GT (Z-2018/006358), het uitbreiden 
van een bedrijfsruimte. Verzonden: 04-07-2018

- Oosteinderweg 113 a, 1432 AH (Z18-001189), het aanleg-
gen van een in- en uitrit en het creëren van een parkeer-
plek op eigen grond. Verzonden: 6-7-2018

Verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 

COLLECTES

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

VENTVERGUNNING (VERLEEND)

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-002806) Verkoop van 
service contracten voor Zeker & Mobiel B.V., verzonden 9 
juli 2018.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
- Zijdstraat 49 (Z18-003894) Heavy Dreamer, ontvangen 4 

juli 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)**

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning 
kunt u een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 90 (Z-2018/042578) Stichting Cultureel Jonge-

rencentrum Aalsmeer /N201, verzonden 5 juli 2018

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Zijdstraat 64, (Z18-001772), Heavy Dreamer, ingetrokken 3 

juli 2018

TER INZAGE

t/m 20-07-18 Het bestemmingsplan ‘Herziening Horn-
meer – VVA terrein’ inclusief de bijlagen (Z-
2017/019074)

t/m 23-08-18 Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied 
Oost, Machineweg 302b en een onthe�ngs-
verzoek hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder (Z-2018/001523) en bijbehorende 
stukken

t/m 23-08-18 Bestemmingsplan ‘1e Herziening Stommeer 
– Zuiderkerk’ (Z-2015/059647) inclusief de 
bijlagen.

t/m 23-08-18 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal Hoofdweg 158 Kudel-
staart, Z-2018/029362; D-2018/156434

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Meer Vastgoed gaat door!
Aalsmeer - Met ingang van 1 ju-
li 2018, is Martin Bosscher me-
de-directielid bij Meer Vastgoed. 
Huidig directielid Hugo van Lu-
ling doet een stap terug en zal 
zijn werkzaamheden binnen drie 
jaar afbouwen. Met de komst van 
Martin Bosscher wordt de conti-
nuering van het bedrijf veiligge-
steld en zal daarnaast ook een 
flink stuk groei gerealiseerd wor-
den.

Bedrijfsmatig en beleggers
Hugo en zijn dochter Ilja zijn de 
drijvende krachten achter Meer 
Vastgoed. Met Martin erbij ont-
staat een ijzersterk team. Martin 
Bosscher staat in de vastgoed-
branche bekend als duizendpoot. 
“Dat moet ook in ons vak”, zegt 
Hugo van Luling. “Martin heeft 
een technische achtergrond, is 
goed ingevoerd in de woning-
bouw, projectontwikkeling en 

het bedrijfsmatige en heeft veel 
kennis over beleggingen. Hij is in-
teger, pragmatisch en sterk in de 
communicatie. Allemaal belang-
rijke ingrediënten.”

Schaalvergroting is kans
Meer Vastgoed wil groeien. Voor 
een deel kan dat binnen de be-
staande netwerken. Met de ruime 
expertise en contacten van Mar-
tin wil Meer Vastgoed uitbreiding 
zoeken in een stuk bedrijfsmatig 
en beleggingen. 
Martin: “In de woningbouw zit 
nog aardig wat groei. Er is grote 
behoefte aan woningen. Grotere 
projecten waar we woningen af 
kunnen stoten aan beleggers zijn 
voor Meer Vastgoed bijzonder in-
teressant.”

Laagdrempelig
Veel zal er, volgens directielid Ilja 
van Luling, op korte termijn niet 

Radio Aalsmeer: Muziek, 
cultuur en talkshows
Aalsmeer - Esther Sparnaaij 
spreekt donderdag 12 juli met 
Stichting Praat over hun ontwik-
kelde spel om signalen te ontdek-
ken die kunnen duiden op ver-
borgen donkere kanten in het le-
ven van kinderen. Aan tafel zitten 
twee medewerkers van de Stich-
ting Praat, directeur Ted Kloos-
terboer en ervaringsdeskundige 
Quirina Kofman. Vragen voor Ted 
en Quirina of een eigen ervaring 
delen? Mail dit dan naar esther@
radioaalsmeer.nl

Cultuurmagazine
Het maandelijkse cultuurmagazi-
ne ‘That’s Life’ van Radio Aalsmeer 
is donderdagavond weer live te 
beluisteren. Ditmaal in de studio 
Karina Tan, projectleider tentoon-
stelling en inrichting van het Flo-
wer Art Museum wat voorheen 
Galerie Sous-Terre was tegen-
over de Watertoren. Zondag 1 ju-
li werd het museum officieel ge-
opend door oud-veilingdirecteur 
André Mulder. Daarna te gast Dirk 
Raams over zijn fietsavontuur 
door Canada en de USA. Dit deed 
hij voor de Mike Multi Foundation 
met als doel het bevorderen van 
sport voor mensen met een licha-
melijke en/of verstandelijke be-
perking. Verder komt Heleen van 
Haaften van het Oude Raadhuis 
vertellen over de expositie ‘Hom-
mage aan Coq Scheltens’. Tenslot-
te Jack Muller die komt bijpraten 
over zijn nieuwe boek Proza en 
andere gedachtenkronkels. Ook 
heeft Jack aan dit boek een goed 
doel verbonden: Ee�emuller.nl 
. Een nobel doel voor zijn nicht-
je met een ernstige ziekte.. Een 

mooi verhaal met veel lachen en 
een traan! Presentatie Jenny Piet 
en Wilbert Streng, techniek Frans 
van der Wee.

Bellen met Spanje...
Kim gaat bellen met Lizanne Eve-
leens van de De Binding. Want 
na Let’s Go start in Kudelstaart 
de Minidisco. Lizanne vertelt wie 
er allemaal welkom zijn, waar je 
moet zijn en wie de DJ’s zijn van 
deze swingende avond. De zo-
mervakantie staat voor de deur 
maar toch gaat Kim vrijdag bellen 
met niemand minder dan de Ech-
te Pieten! In het zonnige Spanje 
zijn zij druk bezig met onder an-
dere een nieuwe single. Nog 2 
uitzending tot de Let’s Go Zomer-
stop. Kim, Laurens en Jonas zijn 
benieuwd welke uitzending jij 
graag tijdens de zomervakantie 
nog een keer wilt horen. De zes 
meest aangevraagde uitzendin-
gen hoor je terug, tijdens de Let’s 
Go Zomerstop iedere vrijdag tus-
sen 18.00 en 19.00 uur. Op dit mo-
ment zijn de Sinterklaas uitzen-
ding, het slijm maken , The Voice 
of Let’s Go kandidaten de favorie-
ten. Maar wie weet wil jij wel de 
Kerstbomenverzamelaars terug 
horen of juist de uitzending met 
Kinderburgemeester kandidaten. 
Laat het weten via letsgo@radio-
aalsmeer.nl of reageer via face-
book.

‘Ga Toch Wegman’
Op zaterdag is de dertigste afle-
vering van ‘Ga Toch Wegman’, de 
maatschappijkritische radioshow 
met een humoristisch randje. Een 
verse ‘Fake van de Week’, ‘Het idee 

van Ray’, ‘Wat wil je nou’ en ze ein-
digen zoals gewoonlijk met een 
nieuwe ‘Alsmaar Aalsmeer’. Ga 
toch Wegman is er elke zaterdag 
van 16.00 tot 17.00 uur.

Laatste ‘Door de Mangel’ 
In de talkshow ’Door de Mangel’ 
van afgelopen maandag was ju-
rist, mediator en buurtbemidde-
laar Ben Schoenmaker te gast. Hij 
noemde zichzelf een betrokken 
oplossingsgerichte verbinder. De 
geboren Naaldwijker woont in-
middels 32 jaar in Aalsmeer en 
is naast bedrijfsjuridisch expert 
ook buurtbemiddelaar in de re-
gio. Natuurlijk heeft ook Ben weer 
een nieuwe gast voor komende 
maandag gevonden. Als laatste 
gast in dit seizoen komt maandag 

16 juli Joke van Klink als 220e gast 
naar de studio. “Joke is volop be-
trokken bij de lokale afdeling van 
de PvdA en ook als vrijwilliger bij 
KCA. Ik ben benieuwd hoe zij zo 
bevlogen kan zijn in de politiek, 
terwijl het landelijk niet altijd zo 
goed loopt”, aldus de Hornmeer-
der. Deze en nog vele andere vra-
gen zullen broer en zus Mylè-
ne en Elbert Huijts voorleggen 
aan deze gastvrouw in de bibli-
otheek. Als luisteraar een vraag? 
Mail deze dan naar info@radio-
aalsmeer.nl of bel naar de studio. 
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving 
en is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via de www.radioaalsmeer.nl. 

Westeinder Water Week
Relaxen bij Aquapalooza
Aalsmeer - Allerlei activiteiten 
waren er tijdens de Westeinder 
Water Week. Jong en oud kon 
kennis maken met allerlei water-
sporten. Zo was er zeilen, suppen, 
surfen en waterskiën. 
Op de vrijdag werd, net als vorig 
jaar, Aquapalooza georganiseerd 
in de kom van het recreatie-ei-
land. Van dit gezellig samenzijn 
met muziek van een dj is groot-
schalig gebruik gemaakt. Me-
de door het schitterende zomer-

weer, mocht de organisatie een 
record aantal bezoekers in boot-
jes (en op het zandstrand) ver-
welkomen. 
De boodschap, zelf hapjes en 
drankjes meenemen, was begre-
pen. Op menig boot prijkte een 
behoorlijke voorraad versnape-
ringen. Al met al een heel gezel-
lige happening, die zonder wan-
klank of ophef verlopen is. Relax 
man, was het motto!
Foto: www.kicksfotos.nl

veranderen. Meer Vastgoed gaat 
gewoon door. “Hugo blijft naast 
Martin nog een paar jaar mee-
draaien om uiteindelijk zijn werk-
zaamheden volledig over te dra-
gen. Naast mijn bureaufunctie 
zal ik nóg meer op acquisitie-pad 
gaan.” Wat zeker blijft is de laag-
drempeligheid waar Meer Vast-
goed om bekend staat. “De koffie 
staat altijd klaar!”



Aalsmeer - Inwoners van 
Aalsmeer zijn nooit bang ge-
weest om iets in potten te stop-
pen. Daarbij kunnen tuinbouw en 
kunst best samengaan. De Kunst-
ploeg wil met het allernieuw-
ste project voor de Kunstroute 
‘Groeien tot in de hemel’, op zoek 
naar de droom van Aalsmeer?  De 
Kunstploeg zoekt daarom men-
sen die mee willen doen aan dit 
project. Daarbij mogen de bo-
men wat De Kunstploeg betreft 
tot in de hemel groeien. Aan-
staande zaterdagmiddag is de 
eerste ophaaldag bij het home 
van De Kunstploeg.
Elke deelnemer krijgt aan het be-
gin van het project een aarde-
werk terracottapot en een hou-
ten geel plantenlabel. Dat label 
is voor de naam van het kunst-
werk. En ieder krijgt de vraag wel-
ke droom ga jij kweken? De op-
dracht is om te laten zien wat ie-
der persoonlijk graag in Aalsmeer 
zou zien groeien. Ieder is per slot 
van rekening de tuinman van zijn 
of haar eigen leven. Het gaat er 
om dit met de pot als basis daad-
werkelijk te verbeelden. 

Rode draad is oranje
Dus welke droom wil jij zaaien en 
uitbeelden?  Zo maken we samen 
de droom van Aalsmeer. Het mag 
heel persoonlijk en het mag heel 
abstract. Eerste even een schets 
maken is misschien wel han-
dig. De pot moet aan de buiten-
kant oranje blijven. Dat is de ro-
de draad. Verder is elk materiaal 
welkom. 

Met aandacht en inspiratie
Het mag over van alles gaan, mo-
lens, vrede, nog een keer samen, 
die verre liefde, duurzame oplos-
singen, de droomreis, een bos-
je verkeersborden, van alles en 
nog wat, regenbogen, verlangen, 
geldbomen, eer betonen, zonne-
bloemen, tekeningen, verwijzin-
gen naar beroemde kunstwer-
ken, een nieuwe Flora, vormbo-
men al dan niet natuurlijk, sport-
helden, veilige kruispunten, huis-
vesting voor jongeren, beroemde 
teksten, lekker eten, oud en jong 
die samen zingen noem maar op! 
Alles is welkom zolang het met 
aandacht en inspiratie is gemaakt 
en zolang de aardewerk pot de 
basis vormt. 

Workshops
Het project start voor individue-
le dromenkwekers al voor de zo-

mer. Natuurlijk zijn vriendengroe-
pen ook welkom voor workshops 
in de ateliers van Femke Kemp-
kes en Karin Borgman. Daar-
naast hoopt de Kunstploeg weer 
op grote diversiteit aan deelne-
mers, zodat in het uiteindelijke 
droomkunstwerk tegelijkertijd 
de samenleving weerspiegeld is. 
Het project is onder meer moge-
lijk gemaakt door de gemeente 
Aalsmeer en door de Rabobank. 
Individuele deelnemers dragen 
ook bij, tien euro, waardoor de 
deelname van scholen, gehandi-
captencentra en zorgcentra te-
gen een veel lichter tarief moge-
lijk wordt. De Kunstploeg hoopt 
op deelnemers van alle leeftijden 
tussen de 8 en de 88 jaar. 

Eerste ophaaldag
De eerste ophaaldag is op zater-
dagmiddag 14 juli tot 17.00 uur 
bij het atelier van Karin Borg-
man aan de Uiterweg 185. Aan-
melden voor dit project kan via 
e-mail DeKunstploeg@Xs4all.nl. 
Verder is De Kunstploeg te vol-
gen op www.DeKunstploeg.nl 
via Facebook en telefonisch te 
bereiken via Jan Daalman: 06-
12096497 of via Femke Kempkes: 
06-26154104.
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Gezellige workshop 80-ers 
bij keramiek-atelier
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
middag 9 juli kwamen vijf dames 
via Ontmoetingscentrum Irene 
een workshop volgen bij het ke-
ramiek-atelier van Carla Huson op 
het Stokkeland, het parkje achter 
het gemeentehuis. Eerst een de-
monstratie potjedraaien; daarna 
zelf proberen. Het leek wel een 
puberklasje. Allemaal dames bo-

ven de 80 jaar, lachen en gieche-
len. Ria wilde de klei op haar ar-
men laten zitten na afloop, zo-
dat ze het aan haar man kon la-
ten zien bij thuiskomst. “Kijk eens, 
ik kan pottenbakken nu ook nog 
op mijn CV zetten.” 
Zowel de dames als Carla kijken 
met veel plezier terug op deze 
gezellige middag.

Expositie Aalsmeer Photo (1)
Bieden op ‘Het bankje’ van 
Klaas Groot voor MMF
Aalsmeer - Op de blauwe bor-
den in de burgerzaal van het ge-
meentehuis hangen geduren-
de de zomer maanden de gese-
lecteerde foto’s gemaakt door in-
woners voor het Aalsmeer Flower 
Festival. Thema van de Aalsmeer 
Photo wedstrijd was: Bloemen 
houden van mensen. De Nieuwe 
Meerbode belicht de komende 
weken een aantal van deze foto’s. 
De eerste is van: 

Klaas Groot: Het bankje
Wanneer er aan Klaas Groot via 
de mail gevraagd wordt of hij sa-
men met zijn - door de Aalsmeer 
Photo jury geselecteerde - foto  
‘Het Bankje’ gefotografeerd wil 
worden voor de Nieuwe Meer-
bode, komt er een antwoord dat 
tekenend is voor deze sportieve 
Aalsmeerder. 
“Wel nee joh… Ik ben al ‘be-
roemd’ genoeg. Weet je wat je 

doet; Schrijf maar in de Nieuwe 
Meerbode dat ik de foto wil ver-
kopen en dat het geld gaat naar 
de Mike Multi Foundation (MMF). 
Laat ik met 25 euro beginnen en 
dan ben ik benieuwd wie er meer 
gaat bieden. De mensen moe-
ten - voor zover zo nog niet we-
ten wat dit fonds allemaal doet - 
maar even op de website kijken: 
www.mikemultifoundation.nl.” 

Bieden op foto
Wie biedt 25 euro of meer? Heel 
benieuwd hoeveel geld Klaas uit-
eindelijk op weet te halen voor 
dit goede doel (gehandicapte 
sporters laten doen wat ze het 
liefste doen). Op de foto bieden 
kan via: groot41@gmail.com.
De foto is te bekijken in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 
Even binnenlopen een aanrader!
Janna van Zon

Wandelen langs kunstkasten
Pokémon in de fortbocht
Aalsmeer - Na een onderbre-
king pakt de Nieuwe Meerbode 
de wandeltochten langs kunst-
kasten weer op. Er zijn nieuwe 
kunstwerken bijgekomen, die het 
waard zijn om extra in het zonne-
tje gezet te worden. De reacties 
op de kunstkasten zijn veelal lo-
vend, zowel tijdens het schilde-
ren als na de voltooiing krijgen de 
makers complimenten. Er is dui-
delijk waardering voor deze nieu-
we kunstvorm. De kleurloze elek-
triciteitskasten in de gemeen-
te worden meer en meer omge-
toverd tot kunstwerken met een 
hoofdletter k. Wie zijn de makers 
en waarom hebben zij voor een 
bepaalde opfleuring gekozen? 

Pokémon Kunstkast  
Schuin tegenover het Fort Ku-
delstaart staat voor de Genie-
loods een klein kastje. Als je een 
beetje hard loopt, dan schiet je 
er zo voorbij, maar doe dat voor-
al niet en stop op tijd. Want het 
gaat hier om zo een leuk geschil-
derd kastje door Hugo Abbing 
(10 jaar). 
Op de mail reageerde hij als volgt: 
“Wat op mijn kast staat is van de 
televisieserie Pokémon. Ik heb 
mijn twee favoriete Pokémon er-
op gemaakt. De linker is Mimi-
kyu en de rechter Ditto. Mimi-

kyu komt in de serie Sun & Moon 
voor. Mimikyu heeft een kostuum 
aan om Pikachu te imiteren.  Nie-
mand weet wat er onder zit. Dit-
to is gekopieerd van de legenda-
rische Pokémon Mew, maar was 
mislukt. Mewto is daarentegen 
wel goed gekopieerd en sterker 
gemaakt. Ik heb nog wel een fa-
voriete Pokémon: Rayquaza maar 
die was te lastig. Rayquaza is een 
legendarische Pokémon. Mijn 
kast staat in de Fortbocht. Ik heb 
geprobeerd de bomen na te ma-
ken. Heel veel kinderen herken-
nen de Pokémon als zij er langs 
fietsen of lopen.”
Janna van Zon

Manuela Klerkx en Oscar van Gelderen

Stoomcursus kunst kopen 
bij Flower Art Museum
Aalsmeer - Manuela Klerkx 
(kunstagent) en Oscar van Gel-
deren (uitgever) schreven een in-
spirerend en praktisch boek over 
kunst kijken en kunst kopen. Waar 
ga je kijken en hoe werkt het als je 
iets wilt kopen? Vrijdag 13 juli ge-
ven zij in het nieuwe Flower Art 
Museum in Aalsmeer een ‘stoom-
cursus kunst kopen’ en worden ze 
geïnterviewd door kunstverzame-
laar Eric van ‘t Hoff.
Er is onroerend goed – vastgoed, 
buitenkant, status – en er is ont-
roerend goed – kunst, binnen-
kant, passie. Bij velen heerst het 
idee dat kunst een (linkse) hob-
by van de elite is en niet toegan-
kelijk voor ‘gewone mensen’. Maar 
er is ook goed nieuws: het bezit-
ten van kunst is niet voorbehou-
den aan de rijken der aarde: er is al 
prachtige kunst te koop voor een 
paar honderd euro (als je maar 
goed zoekt en ‘vroeg’ durft te ko-
pen). De stap van kijken naar ko-
pen is voor velen echter een ob-
stakel: de kunstwereld kenmerkt 
zich door een geheel eigen taal en 
eigen codes, die Manuela Klerkx 
en Oscar van Gelderen, zelf kunst-
kenners en -verzamelaars, in hun 
boek ‘Ontroerend’ goed probe-
ren te kraken. Het boek is een in-
spirerende gids over kunst kijken 
en kunst kopen: hoe werkt het en 
hoe doe je het. De auteurs gaan 
ook in op trends en ontwikkelin-
gen in de kunstwereld, waardoor 

dit boek voor elke liefhebber, ge-
interesseerde en betrokkene zeer 
de moeite waard is.

Bloemenkunst
Manuela Klerkx werkte twin-
tig jaar in toonaangevende gale-
ries in België, Nederland en Ita-
lië, en had zes jaar haar eigen ga-
lerie in Milaan. Momenteel werkt 
ze als kunstagent in Amsterdam. 
Haar grote passie is het scou-
ten, begeleiden én verkopen van 
kunst(enaars). Oscar van Gelderen 
is kunstverzamelaar en uitgever 
van onder meer Dave Eggers, John 
Williams (Stoner) en Judas van As-
trid Holleeder. Voor de gelegen-
heid nemen Klerkx en Van Gelde-
ren ook wat bloemenkunst uit hun 
eigen collectie mee, onder ande-
re van Richard Hambleton, And-
re van Noord en Jan Roeland. Ui-
teraard is het boek op deze avond 
ook te koop en zijn de auteurs be-
reid om te signeren. De lezing be-
gint vrijdag 13 juli om 20.00 uur in 
het museum aan de Kudelstaart-
seweg 1 (tegenover de waterto-
ren). Inloop vanaf 19.30 uur. En-
tree is 7,50 euro per persoon in-
clusief koffie en thee. Vrienden 
van het Flower Art Museum krij-
gen 50% korting. Voor de deur is 
ruime parkeergelegenheid aan-
wezig. Aanmelden kan via email: 
info@flowerartmuseum.nl. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site: www.flowerartmuseum.nl.

Aanstaande zaterdag eerste ophaaldag!

Groeien tot in de hemel 
met De Kunstploeg

Boek over de Veiling: 
‘Ik geef je een roosje’
Aalsmeer - Eline Verschoor is bij-
na 30 jaar werkzaam bij de Bloe-
menveiling in Aalsmeer. “Ik heb 
daar dus ook al heel wat ups en 
downs meegemaakt”, vertelt ze.  
Alle ‘perikelen’ heeft ze van zich 
afgeschreven in een spannend 
boek. Het boek speelt zich af van-
af de jaren zeventig van de vorige 
eeuw tot nu op en rond de Bloe-
menveiling. “Er is de laatste vijf-
tig jaar zoveel veranderd in de 
Aalsmeerse sierteeltwereld”, gaat 
Eline verder. Onlangs heeft zij 
haar boek aangeboden aan Vei-
ling directeur Steven van Schilf-
gaarde en vanaf nu kan iedereen 
in het bezit komen van haar boek. 
“Ik denk dat Aalsmeerders die ge-
interesseerd zijn in de sierteelt-
wereld met plezier dit boek zullen 
lezen”, promoot Eline haar boek. 
“Zij hebben van dichtbij de vei-
ling zien komen, zien groeien en 
zien veranderen tot wat er nu is. 
Zo deelden kwekers van oudsher 
informatie met elkaar om geza-
menlijk de beste kwaliteit te kun-
nen leveren en werden de eer-
ste seringen van het seizoen met 
veel bombarie aan de klok ver-
kocht. Ook werd er een keer een 

lijk gevonden en wat dacht je van 
de kluizenaar die zijn intrek nam 
in de veilinggebouwen? Evert, 
de hoofdpersoon, maakt het alle-
maal mee. Het boek is een men-
geling van zijn ‘veilingleven’ met 
zijn ‘privéleven’ en zorgt, vind ik, 
voor een boeiend, maar vooral 
ook leuk verhaal”, besluit Eline. 
Het boek heet ‘Ik geef je een roos-
je. Het gerucht van de kluizenaar 
in het blauwe trappenhuis’ en is 
te koop voor 15 euro via de web-
site www.kirjaboek.nl.

Veilingdirecteur Steven Schilfgaar-
de krijgt het boek van schrijfster Eli-
ne Verschoor overhandigd.

Aalsmeer over Hoop
Multiculturele barbecue 
overtreft verwachtingen
Aalsmeer - De stichting Aalsmeer 
over Hoop had zich veel voorge-
steld van de door hen georgani-
seerde barbecue in de tuin van 
gebouw Irene. Maar dat het tuin-
feest zo zou aanslaan overtrof 
hun verwachting. Zaterdag 7 juli 
waren vanaf 4 uur de statushou-
ders, hun buddy’s (maatjes) en 
andere inwoners van Aalsmeer 
van harte welkom. De onderlin-
ge gesprekken ontstonden van-
zelf en er werd ook veel gelachen. 
Blije gezichten bij mensen voor 
wie het verleden moeizaam is 
verlopen. Die om politieke rede-
nen huis en haard moesten ver-
laten, geen idee hadden waar zij 
een nieuwe toekomst konden 
gaan opbouwen. 

Onverwerkt verdriet
Een aantal van hen is inmid-
dels redelijk ingeburgerd, maar 
Aalsmeer over Hoop; met goe-
de contacten sociale dienst ge-
meente, huisartsen en vanuit ei-
gen kerken (Dorpskerk, CAMA, 
Alpha Kerk, Lijnbaankerk, Oos-
terkerk, LEG) weet dat er achter 
de voordeur nog veel onverwerkt 
verdriet en eenzaamheid is. 
Met deze en andere bijzonde-
re bijeenkomsten wordt gepro-
beerd deze mensen letterlijk 
Hoop te geven. Maar Aalsmeer 
over Hoop wil meer. Achter de 
schermen wordt er onder ande-
re vanuit de parochies aandacht 
besteed aan een blijvend con-
tact. Mensen helpen bij het zoe-

ken naar een aangename plek in 
de samenleving. Er is ondersteu-
ning door middel van gesprekken 
en daadwerkelijke hulp.

Kring van aandacht
Deze middag was het duidelijk 
feest voor iedereen. Op de tafel 
stonden heerlijke salades, was er 
een overvloed aan vlees dat ie-
dereen mocht eten. Achter de 
barbecues leefden voorname-
lijk de mannen zich uit. Was er 
voor de kinderen een eenvoudi-
ge vuurtje - een paar stenen met 
in het midden de gloeiende kool-
tjes - waar in folie verpakte ap-
pels en bananen lagen en zij hun 
eigen op lange stokken geregen 
poffertjes en marsh mellows klaar 
konden maken. Het bleek een 
vondst want er was geen kind 

dat niet smulde van deze zoetig-
heid. Jong en oud speelde met el-
kaar en voor wie het nog niet ken-
de was het sjoelen één en al pret. 
Een taalbarrière leek er niet te be-
staan, het was mooi om te zien 
hoe het onderlinge contact tus-
sen de vrouwen uit verschillen-
de landen zich ontwikkelde. Ie-
dereen werd opgenomen in een 
kring van aandacht. Er werden 
nieuwe vriendschappen geslo-
ten. “Dit is nu wat wij hopen te be-
reiken! Mensen met elkaar in con-
tact brengen in een multicultu-
rele samenleving.” Aalsmeer over 
Hoop is op de goede weg, voor 
hen bestaat geen achterover leu-
nen maar doorgaan met werk dat 
verder reikt dan de kerkdiensten.

Janna van Zon 
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Haarlemmermeer heeft andere plannen

Crash Museum moet weg 
uit Fort bij Aalsmeer
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
museum moet noodgedwongen 
op zoek naar een nieuwe locatie. 
Wethouder Derk Reneman van 
de gemeente Haarlemmermeer 
heeft andere commerciële plan-
nen met het Fort en na 16 maan-
den onderhandelingen door het 
Crash-bestuur is duidelijk gewor-
den dat de laatste dagen van het 
museum in het Fort bij Aalsmeer 
in Aalsmeerderbrug zijn geteld.

In het jaar dat Crash zich tien jaar 
in het Fort bij Aalsmeer bevindt 
en het Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 in Nederland en 
wereldwijd bekendheid heeft ge-
kregen in dit UNESCO Wereld Erf-
goed monument als onderdeel 
van de stelling van Amsterdam, 
is verhuizing aanstaande de tries-
te balans. En dit terwijl door velen 
het Fort wordt aangeduid als de 
best passende plek.

Toelichting
Op dinsdag 4 juli was er in het 
Fort een bijeenkomst met de vrij-
willigers van het museum waar-
bij wethouder Reneman was uit-
genodigd en een toelichting gaf 
over zijn plannen. Conclusie, links 
-of rechtsom Crash moet vertrek-
ken, omdat vanwege een geplan-
de renovatie en daarna het leeg 
op de markt zetten voor verkoop 
zijn voorkeur heeft. In zijn visie 
past Crash niet in het Fort.

Gezamenlijke oplossing
Hoewel er door het bestuur, on-

der leiding van voorzitter Peter 
de Raaf, intensief is gesproken en 
overlegd om met wethouder Re-
neman tot een gezamenlijke op-
lossing te komen om het verblijf 
van het museum gewoon te la-
ten voortbestaan is dit niet ge-
lukt. Crash wil graag blijven in het 
Fort waar zich de sfeer en het cul-
tuurhistorisch besef van het mu-
seum en het fort zich in een keer 
laat vertellen. Het is passend en 
de uitstraling van de locatie zegt 
alles. Vanaf 2008 is het museum 
enorm uitgebreid om het ‘verhaal 
te blijven vertellen’ uit de Tweede 
Wereldoorlog en met name ook 
in de Haarlemmermeer, de regio 
en in Nederland.

Sluiting aanstaande
Noodgedwongen ligt het ver-
huisscenario nu bij het museum 
op tafel en sluitingsdatum van 
de museumdeuren in het Fort is 
aanstaande. Momenteel is er een 
inventarisatie en besprekingen 
gaande voor een (tijdelijke) lo-
catie in Nieuw-Vennep. Ten tijde 
van dit persbericht is er nog geen 
sprake van een definitieve ver-
huizing naar deze locatie. In het 
27-jarige bestaan van de stich-
ting Crash staat nu een derde ver-
huizing op de stoep. “Wij wilken 
echter gewoon blijven in het Fort 
en er het liefst uitbreiden of op-
ties bespreken om de aantrek-
kingskracht van het Fort verder te 
verbeteren. Maar de wethouder 
blijft bij zijn standpunt”, besluit 
het teleurgestelde Crash-bestuur.

Met Groei en Bloei naar rozenkwekerij
Afdeling Bollenstreek 
op bezoek in Aalsmeer
Aalsmeer - De afdeling Bollen-
streek van Groei en Bloei brengt 
vrijdag 13 juli een bezoek aan 
Aalsmeer. Rond wandelen bij Bel-
le Epoque staat op het program-
ma. Belle Epoque is een rozen-
kwekerij met meer dan 700 ver-
schillende soorten rozen en dus 
de aangewezen plek om met alle 
rozenvragen naar toe te gaan. Al-
les over snoeien, bloeien, geuren, 
kleuren en de tips en tricks om 
mooie rozen ook in eigen te krij-
gen. Het bezoek op vrijdagmor-
gen 13 juli begint om 10.00 uur. 
Het adres is Oosteinderweg 489. 

De deelnemers worden ontvan-
gen met koffie of thee. En krijgen 
daarna alle ins en outs betreffen-
de de rozenteelt te horen, maken 
een ronde over de kwekerij en 
vanzelfsprekend wordt na afloop 
de gelegenheid gegeven om zelf 
een (of meer) prachtige rozen aan 
te schaffen. 
Aanmelden voor deze kleurrijke 
excursie bij Jolande Rusman via 
06-23759952 of via jolanderus-
man@zonnet.nl. De kosten zijn 
voor leden van Groei en Bloei 5 
euro en voor niet-leden 7,50 eu-
ro per persoon. 

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
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Zomervakantie
Aalsmeer - Voor dag en dauw 
staan we op om met zomerva-
kantie te gaan. Om 4 uur ’s nachts 
wil papa vertrekken om voor de 
files uit te rijden. Ik in mijn Hol-
ly-Hobby-pyjamaatje, mijn rech-
terduimpje steevast in mijn mond 
en in mijn andere hand mijn 
knuffel. Ik word tussen mijn gro-
te broer en zus op een kussen-
tje gezet in de groene Fort Tau-
nus. Ik vind het spannend. We 
fluisteren allemaal, want mama 
wil de buurt niet wakker maken. 
De Scout vouwwagen zit volge-
pakt en ook in de kofferbak past 
geen barbiepopje meer. Papa 
doet hem met een klap dicht. ‘Sss-
stt Ger, beetje zachtjes, de buren..’ 
‘Ja, ja, kom we gaan. Hebben we 
alles?’ Ik denk dat mama aan al-
les heeft gedacht: Snoepjes mee, 
cassettebandjes voor in de auto-
radio voor later, slappe witte ka-
detjes gesmeerd en krentenbol-
len met roomboter. De lange reis 
kan beginnen. Voordat we op de 
A2 zitten lig ik alweer in een diepe 
slaap, om vervolgens bij de Duit-
se grens één oogje open te doen. 
‘Zijn we er al?’ ‘Nee nog lang niet!’ 
Roepen mijn ouders én broer én 
zus in koor. Het is nog donker, dus 
ik probeer nog wat te soezen. Als 
we al lang en breed op de Duitse 
Autobahn zitten en mama inmid-
dels is gewisseld met papa, om-
dat zij graag in Duitsland rijdt (en 
ik weet nu wel waarom), probeer 
ik eens uit het raampje te kijken. 
Ik zit laag. Autostoeltjes waren in 
de jaren zeventig nog niet ver-
plicht zeg maar.. ‘Spelletje doen?’ 
opper ik. En daar beginnen de 
zelfbedachte nummerbordspelle-
tjes, autobingo en ‘hoeveel groe-
ne auto’s zie jij?’-games. De DVD 
speler bestaat nog niet en zelfs de 

M iranda’s
omentenm walkman is nog niet op de markt. 

We moeten ons zelf vermaken. Al-
leen maar stoppen om te tanken, 
de benen te strekken en te plas-
sen. ‘Moet je nou alweer?’ Maar ’s 
avonds zijn we dan bij onze over-
nachtingscamping in Oostenrijk. 
Ik ken het hier al. Hier waren we 
vorige jaren ook. Bij een rivier-
tje, onder de grote snelwegbrug. 
Een echte doorreiscamping. Niets 
te beleven, maar dat geeft niet. 
Er moet alleen geslapen worden. 
Morgen weer verder. Papa zegt 
dat we weer lekker vroeg zullen 
vertrekken. Ik vind het allemaal 
best. Slaap heerlijk op het geluid 
van het kabbelende water. De vol-
gende dag rijden we in één keer 
door naar de camping aan het 
Gardameer. Alweer herkenning. 
Lazise is the place to be. Ik maak 
meteen vriendjes en vriendinne-
tjes, speel bij het waterkraantje, 
ga mee broodjes halen met papa, 
proef van de Italiaanse lekkernij-
en en eet zoveel pizza als ik kan. 
Meestal eten we bij de voortent. 
Soep uit meegebrachte pakjes 
in verschillend gekleurde plastic 
soepkommen. ‘Mag ik vandaag de 
paarse?’ Ook het toetje is meege-
nomen van huis. Saroma. Iedere 
dag een andere smaak. Drie we-
ken genieten, spelen, zwemmen 
en gezelligheid. Maar als de drie 
weken om zijn, wil ik ontzettend 
graag weer naar mijn vriendinne-
tjes in de straat. Lekker stoepen, 
touwtje springen, elastieken, ver-
stoppertje spelen en blikkie trap-
pen. Als we de snelweg bij Vin-
keveen afrijden kan ik niet wach-
ten om als eerste de watertoren te 
zien. Ik strek mijn nekje zover als 
mogelijk uit, want nu wil ik eens 
winnen. Maar nee, mijn zes jaar 
oudere broer of vier jaar oudere 
zus hebben hem weer als eerste 
gezien. Nu woon ik vlakbij de Wa-
tertoren en zie hem iedere dag. 
Mijn broer woont ver weg in Ca-
nada en mijn zus.. tja, die ziet hem 
nooit meer. Even een vakantie zo-
als ik hem als klein meisje beleef-
de. Een fantastische jeugdherin-
nering. Fijne zomer allemaal!

Stralend verjaardagsfeest 
kinderboerderij
Aalsmeer - Onder een stralend 
blauwe hemel hebben vrijwilli-
gers van kinderboerderij Boeren-
vreugd, de Rabobank, Funny Hor-
se en Ons Tweede Thuis het pu-
bliek van Aalsmeer en omstre-
ken afgelopen zondag 8 juli ge-
trakteerd op een prachtig ver-
jaardagsfeest. Ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan had het 
activiteitenteam van de Boeren-
vreugd extra uitgepakt met een 
gevarieerd programma. Het eve-
nement werd bezocht door zo’n 
duizend kinderen, ouders en 
grootouders. Ze vermaakten zich 
met spelletjes als spijkerpoepen, 
snoephappen, twee-emmertjes-
water-halen, spijkerbroek-han-
gen en vier-op-een-rij. De pony’s 
van Funny Horse zetten hun bes-
te beentjes voor en leidden de 
kinderen rond over de pas ge-
sproeide weiden van de boer-
derij. Funny Horse was aanwezig 
met tien helpers. Zij zorgden er-
voor dat zowel de pony’s als de 
kinderen het naar hun zin had-
den. Medewerkers van de Rabo-
bank hadden zich vrijwillig opge-
geven om deel te nemen aan het 
evenement. Zij bemanden spelle-
tjes, de limonade-bar en hadden 
voor alle kinderen een leuke ver-
rassing bij de uitgang. De hooi-

berg was omgedoopt tot een 
theater, waar Kindertheater Zwuf 
twee voorstellingen gaf. De kin-
deren keken en luisterden adem-
loos en de ouders bleven buiten. 
En natuurlijk was er ook taart. Kin-
deren versierden zelf de cake, zo-
als dat op vele verjaarspartijtjes 
gebeurt. Tenslotte waren er nog 
leuke knutsels om te maken en 
werden er boerenbroodjes ge-
bakken boven een vuurtje. Weer 
een geslaagde dag voor de vrij-
willigers van de kinderboerderij, 
die veel lof en waardering ontvin-
gen van de bezoekers. 

Vrijwilligers gezocht
Extra handen zijn overigens al-
tijd welkom. Vrijwilliger worden 
bij de kinderboerderij iets voor 
jou/u? Gegarandeerd een geva-
rieerde ‘baan’. Kijk voor informatie 

Proefvaren: Proeven en 
varen voor goed doel
Aalsmeer - Zaterdag 7 juli heeft 
Lions Club Aalsmeer Ophelia we-
derom Proefvaren georganiseerd. 
Een culinaire rondreis over de 
Westeinderplassen waar op ze-
ven locaties culinaire gerechtjes 
werden geserveerd. Een groot 
aantal deelnemers in 75 open bo-
ten hebben deelgenomen.

Klomp ‘oppimpen’
Een nieuw element was de cap-
tainsavond, anderhalve week 
voor het Proefvaren. Daar kregen 
de deelnemers de starttassen uit-
gereikt met daarin alle benodigd-
heden voor Proefvaren, dit jaar 
met een wedstrijdelement. 
De captains van de boten kre-
gen een houten klomp uitge-
reikt met de opdracht deze te 
‘op te pimpen’ en in te leveren bij 
de start van de vaartocht op het 
Starteiland in ruil voor de route-
kaart. Om half drie konden de 
deelnemers afmeren en werden 
de klompen ingeleverd, allen op 
zichzelf staande kunstwerken. 
Wat een creativiteit! Overweldi-
gend. The Lions Club is voorne-
mens deze klompen in de loop 
van dit jaar te exposeren. 
Daarna werd onder het genot van 
een glaasje prosecco gesmuld 
van het gerechtje verzorgd door 
De Osdorper. Om half vier waaier-
den de boten uit om via hun ei-
gen route de overige eetlocaties 
aan te doen, zijnde Joseph aan de 
Poel, brasserie Nieuwe Meer, De 
Praam, Het Wapen van Aalsmeer 
en Keurslager Kruyswijk. Onder-
weg kregen de deelnemers nog 
een heerlijke frozen cocktail van 
24ICE aangeboden. Het evene-
ment werd afgesloten bij het 

clubhuis van Watersport Vereni-
ging Aalsmeer, die dit jaar 75 jaar 
bestaat. Hier werd een heerlijk 
dessert geserveerd door Bistro9 
en kon men de fantastische prij-
zen van de loterij ophalen. Er wa-
ren 180 prijzen te vergeven met 
dank aan de Aalsmeerse midden-
stand die weer enthousiast leu-
ke giften beschikbaar stelden. De 
hoofdprijs is een vakantie voor 6 
personen in een villa in het zui-
den van Spanje. De winnaar was 
zeer verrast en dolblij met de-
ze prijs. Een arrangement Boe-
rengolf is de prijs voor het team 
van de winnende klomp. Er is ook 
nog een tweede prijs uitgereikt 
door één van de hoofdsponsors. 
Dit team krijgt een etentje aange-
boden. 

Stichting Kinderfondsen
Deze zesde editie van Proefvaren 
was wederom een groot succes. 
Het weer kon niet beter en het 
was een gezellig samenzijn. Ie-
dereen genoot met volle teugen.
De opbrengst van Proefvaren 
2018 gaat, samen met de op-
brengst van de andere activi-
teiten van dit clubjaar, naar het 
goede doel dat de Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia dit jaar on-
dersteunt: Stichting Kinderfond-
sen Nederland. Het totaalbedrag 
wordt later bekend gemaakt. Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia be-
dankt de twee hoofdsponsors, 
de overige sponsors, de inzet van 
de deelnemende restaurants en 
eetlocaties, alle deelnemers aan 
Proefvaren, de lokale midden-
stand en alle vrijwilligers die de-
ze prachtige dag mogelijk heb-
ben gemaakt. 

op de website, op facebook of in-
formeer in het gezellige winkeltje 
van Boerenvreugd. Waarschijnlijk 
wel bekend, maar kinderboerde-

rij Aalsmeer is te vinden aan de 
Beethovenlaan 118 in de Horn-
meer.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Klassiek concert in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 18 juli is er een 
klassiek concert in het zorg-
centrum. U kunt gaan genie-
ten van het Scherzando Trio, 
zij spelen klarinet, dwars�uit 
en piano. En spelen werken 
van Rossini, Bizet, Sjostakovitsj 
en Ramses Sha�y. U bent van 
harte welkom om 15.00 uur in 
de grote zaal. 

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 18 juli, een heer-
lijk 3 gangendiner met o.a. 
een tropische cocktail, toast 
met zeeboter, kalkoen cordon 
bleu, paprikaroomsaus, 
Franse boontjes+ uitgebak-
ken spekjes, aardappelen in 
roomsaus uit de oven, boeren 
salade en chipolatapudding 
met aardbeiensaus voor maar 
€ 12,50.
Vrijdag 20 juli kunt u gaan 
genieten van een heldere 
�ensjes soep met soepballe-
tjes, stokbrood met kruiden-
boter, coq au vin, Romano 
bonen met ratatouille, rijst 
met garnituur, Kudelstaartse 
rauwkostsalade en een mini 
sorbet voor maar €12,50. 
Voor reserveringen Tel. 0297-
820979.

Mexicaansmenu in de maak: 
Op vrijdag 27 juli is er weer 
een thema maaltijd in wijk-
punt voor Elkaer... Deze keer 
gaan wij een maaltijd geheel 
op ze Mexicaans bereiden. 
Durft u aan te schuiven 
voor een heerlijke maaltijd 
in Mexicaanse sferen? Geef 
u dan op bij de gastheer of 
gastvrouwen op telefoonnnr: 
0297-820979. Houdt de krant 
van volgende week goed in de 
gaten voor meer informatie. 
Let op vol=vol !

Spelletjes middag in Wijk-
punt ´Voor Elkaer´
Woensdagmiddag, spelletjes 
middag. Van 14.30-16.30 uur 
is er iedere woensdagmiddag 
in het wijkpunt gelegenheid 
om met elkaar een spelletje te 
spelen. Rummikub, dammen, 
schaken een kaartspel of een 
bordspel, het is er allemaal. 
U mag het zeggen. De deel-
name aan de middag is geheel 
gratis en vrijblijvend. 
Kom gerust langs en sluit 
gezellig aan! (Iemand meene-
men mag natuurlijk altijd!)

Klassiek concert in 
Zorgcentrum Aelsmeer

Activiteiten overzicht

Jubilerende aannemers bouwen mee 
aan Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - De hoofdsponsor van 
dit jaar voor Vuur en Licht op het 
Water bouwt, verbouwt en re-
noveert huizen en bedrijfspan-
den. Onder architectuur, in op-
dracht of in eigen beheer. Maar al-
tijd hoge kwaliteit tegen een eer-
lijke prijs. Want dat vinden Jeroen 
en André van der Drift niet meer 
dan normaal. Het bedrijf van de 
broers is gevestigd aan de Hoge 
Dijk, achter de Oosteinderweg. 
Beneden is de werkplaats en er-

naast staat de door de broers op-
geknapte woning die ze aan hun 
ouders hebben aangeboden om 
de rest van hun leven in te wo-
nen. Jeroens dochter Rachel doet 
na haar schoolexamen vakan-
tiewerk en zit achter de compu-
ter. Moeder van der Drift is in de 
werkplaats aan het schoonma-
ken. De openingsvraag of van der 
Drift een familiebedrijf is, is daar-
mee wel beantwoord. Twintig jaar 
geleden begonnen Jeroen en An-

dré samen het bedrijf van nul af 
in een bloemenschuur en bouw-
den het uit tot wat het nu is. Ook 
hun broer Emil werkt in het be-
drijf. Maar inmiddels zijn er ande-
re medewerkers bij gekomen en 
in totaal staan er nu 12 mensen op 
de loonlijst.

Fantastisch feest
Een paar jaar geleden maakten de 
broers al kenbaar dat ze in 2018 
hoofdsponsor wilden zijn van 

Vuur en Licht op het Water. Want 
dan bestond hun bedrijf 20 jaar. 
En nu is het zover. Hun motiva-
tie is niet veranderd. Ze vinden 
het evenement een fantastisch 
feest voor Aalsmeer. Het maakt 
Aalsmeer een fi jne plaats om in te 
wonen. Ze hebben Vuur en Licht 
op het Water zien groeien in de 
laatste jaren en willen nu hun bij-
drage leveren om die ontwikke-
ling verder mogelijk te maken. 
Dat hebben de broers van der 
Drift goed gezien. Bij de Gemeen-
tepeiling Aalsmeer 2017 bleek dat 
vorig jaar 18.000 Aalsmeerders 
aan Vuur en Licht op het Water 
meegedaan of het bezocht heb-
ben. Het evenement was daarmee 
verreweg het best bezochte. In-
middels komen ook grote aantal-
len mensen van buiten Aalsmeer, 
dat blijkt uit de verkeersbewegin-
gen. Het totale aantal deelnemers 
en bezoekers wordt op veel meer 
dan 30.000 geschat.

Rustig doorgroeien
De organisatie van het evenement 
heeft niet als doelstelling om het 
evenement steeds groter te ma-
ken: “Wat betreft het vuurwerk zit-
ten we nu wel aan de grens van 
wat op de Westeinder plassen mo-
gelijk is. Hoewel we ons nu steeds 
concentreren op de locatie bij de 
Watertoren. Misschien moeten we 
ook eens gaan kijken naar ande-
re plekken op de Poel.” Het eve-
nement groeit rustig door, bouw-
bedrijf van der Drift doet dat ook. 
Momenteel zijn negen individue-
le woningprojecten in behande-
ling. Maar Jeroen en André blijven 
zich bescheiden opstellen: “Voor 
een dakkapelletje komen we ook 
hoor.”

Aanmelden kan tot 22 september
Wie wint in 2019 Tuinbouw 
Ondernemersprijs?
Regio - Bent of kent u een duur-
zame en innovatieve toponder-
nemer die een voorbeeld is in 
de tuinbouwsector? Meld u zich-
zelf of die ondernemer dan vóór 
22 september 2018 aan voor de 
Tuinbouw Ondernemersprijs 
2019. Jaarlijks reikt Stichting Tuin-
bouw Ondernemersprijs de Tuin-
bouw Ondernemersprijs uit. Deze 
onafhankelijke stichting heeft di-
verse doelen, zoals aandacht cre-
eren voor positieve ontwikkelin-
gen binnen de tuinbouwsector, 
het aansporen van vernieuwing 
en het belonen van ondernemers 
en hun bedrijven voor hun pres-
taties. Dit kunnen kleine, grote, 
jonge én oudere ondernemers 
zijn. Het bestuur van de stichting 
kan de winnaars en genomineer-
den van de Tuinbouw Onderne-
mersprijs ook voorgedragen voor 
de Koning Willem 1 Prijs en/of 
The International Grower of The 
Year Awards van de AIPH. Hiervan 
is de uitreiking tijdens de IPM in 
Essen.

Royal Lemkes, winnaar 2018
In 2018 was Royal Lemkes de win-
naar van de Tuinbouw Onderne-
mersprijs. Deze leverancier van 
planten en aanverwante diensten 
aan grootschalige retail in Euro-
pa won vanwege het aanjagen 
van innovatie en verbinding in de 
keten en het tonen van visie op 
duurzaam ondernemen. 

Michiel de Haan: “We zien dit als 
een aanmoediging om het el-
ke dag een beetje beter te doen. 
Het is een extra motivatie om ons 
op het vlak van planten, supply 
chain optimalisatie, business in-
telligence en trade marketing te 
blijven ontwikkelen. Wij kijken 
we ernaar uit om dit jaar ambas-
sadeur voor de tuinbouwsector 
te mogen zijn.”

Winnen?
Uit de vele aanmeldingen nomi-
neert de stichting eind oktober 
vier ondernemers. Op een fees-
telijke nieuwjaarsbijeenkomst op 
9 januari 2019 ontvangt de win-
naar de Tuinbouw Ondernemers-
prijs 2018. 
Wilt u een ander of uzelf aanmel-
den voor de Tuinbouw Onderne-
mersprijs? Kijk voor meer infor-
matie op www.tuinbouwonder-
nemersprijs.nl

Ruim 300 euro aan boodschappen
1 Minuut gratis winkelen na 
loterij DownTown Ophelia
Aalsmeer - Je boodschappen-
kar in de supermarkt vullen en 
bij de kassa niet betalen. Wie wil 
dat nou niet? Lisa de Jong uit 
Aalsmeer en Herman Plasme-
ijer uit Kudelstaart mochten dit 
afgelopen zaterdag bij Jumbo 
Aalsmeer in de Ophelialaan een 
keer ervaren. Zij hadden één van 
de hoofdprijzen gewonnen tij-
dens de loterij van DownTown 
Ophelia die op zaterdag 2 ju-
ni plaatsvond. Bedrijfsleider Jel-
mer Hesseling had voor de loterij 
twee tegoedbonnen beschikbaar 
gesteld voor een minuut gratis 
winkelen in zijn winkel. De twee 
gelukkige prijswinnaars mochten 
zaterdag, na wat tips over waar 
je het beste kon beginnen, ‘los’ 
gaan. 

Shampoo en chips
Dit bleek nog best lastig, want de 
tijd ging snel en wat moest je zo 
snel pakken? Beiden begonnen 
bij het vlees, waarna Herman en 
zijn vrouw richting shampoo en 
wasmiddelen gingen. Lisa ging 
voor een feestje met vrienden, 

want zij ging via de drank naar 
onder andere de chips. 
Ze moesten allebei goed aange-
moedigd worden door de Jum-
bo-bedrijfsleider, want zomaar 
graaien vonden ze in hun be-
scheidenheid best nog wel ver-
velend. De gezamenlijke buit was 
ruim 300 euro en het bosje bloe-
men en een lekker taartje maak-
ten het compleet. 

Achter kassa en vakken vullen
Het bestuur van Stichting Down-
Town Ophelia is blij dat bedrijfs-
leider Jelmer Hesseling deze 
mooie prijzen heeft gedoneerd 
voor de loterij, met ook nog een 
paar cadeaubonnen van 25 euro. 
En met name dankbaar voor de 
samenwerking tijdens het evene-
ment op 2 juni zelf. Veel deelne-
mers met een verstandelijke be-
perking mochten daar ervaren 
hoe het is om achter een kassa te 
zitten en velen waren er aan het 
werk als vakkenvuller. Ze konden 
onder andere daar laten zien dat 
ze meer in hun mars hebben dan 
velen denken. 

Anna-Maria Mantel: “Doen waar je goed in bent”

Aalsmeerse onderneemster 
in zakentop van Nederland!
Aalsmeer - De Aalsmeerse Anna-
Maria Mantel is dit jaar herkozen 
in de lijst van meest succesvolle 
zakenvrouwen van Nederland. 
Een lijst met stuk voor stuk rol-
modellen voor de nieuwe gene-
ratie. Voor het vierde jaar alweer 
staat haar bedrijf Puur* Events hier 
hoog in genoteerd. Anna-Maria 
Mantel: “Ondernemerschap vergt 
veel tijd en energie. Nee, vrouwe-
lijk ondernemerschap is niet an-
ders dan mannen, het gaat altijd 
om de balans tussen privé, werk 
en voorwaarts gaan. Dat moet ge-
woon in je zitten of niet. Ik denk 
dat vrouwen wel minder snel kie-
zen voor ondernemerschap en 
dat is zonde. Doen waar je goed in 
bent in een eigen tempo draagt bij 
aan je levensgeluk. Dat dat tempo 
soms moordend is maakt het juist 
leuk.” Er werken veel Aalsmeerders 
bij Puur* Events, waarom is dat? 
Anna-Marie: “Aalsmeerders snap-
pen het! Aalsmeerders zijn te ver-
trouwen en hebben een brede ho-

rizon door de Internationale Bloe-
menveiling, het bloeiende ver-
enigingsleven en natuurlijk Ra-
dio Aalsmeer.” Dit jaar werd An-
na-Maria vijftig en de vraag is hoe-
lang ze dit nog blijft doen? Anna-
Maria: “Zeker tot mijn 84ste, ik kan 
weinig anders. Ik ben er gewoon 
heel goed in.”Zie ook http://www.
quotenet.nl/Nieuws/The-Next-
Women-dit-zijn-de-100-succes-
volste-zakenvrouwen-van-Neder-
land-215411

Nieuwe Chief Financial Offi cer (CFO)
David van Mechelen lid van 
directie Royal FloraHolland 

Aalsmeer - De Raad van Com-
missarissen (RvC) van Royal Flora-
Holland benoemt de heer David 
van Mechelen (1973) met ingang 
van 1 oktober 2018 tot de nieu-
we Chief Financial Offi  cer (CFO) 
en lid van de directie van Royal 
FloraHolland. Met de benoeming 
van David van Mechelen krijgt 
Royal FloraHolland een ervaren 
en deskundige CFO. Van Meche-
len werkt al 19 jaar bij KLM in di-
verse fi nanciële functies, waar-
onder als CFO bij Transavia. Zijn 

twee laatste functies waren Seni-
or Vice President Group Control-
ler en Business CFO van het KLM 
Passagiersbedrijf. Met zijn benoe-
ming is de directie van Royal Flo-
raHolland, bestaande uit CEO en 
CFO, compleet.

Aangescherpte strategie
Jack Goossens, Voorzitter van de 
Raad van Commissarissen: “Ik ben 
blij dat we David van Mechelen 

als nieuwe CFO kunnen presente-
ren. Het afgelopen half jaar is een 
stevige, breed gedragen basis ge-
legd met de aangescherpte stra-
tegie van Royal FloraHolland. Het 
gaat nu om concretisering, imple-
mentatie en het maken van tem-
po. David heeft veel fi nanciële er-
varing en combineert die met re-
levante ervaring op het gebied 
van internationalisering, digita-
lisering en logistiek. We zijn niet 

over een nacht ijs gegaan en zijn 
er daarom ook van overtuigd dat 
we de beste persoon hebben ge-
vonden om de CFO-rol te ver-
vullen en het managementteam 
structureel te versterken.” 

“Mooie uitdaging”
David van Mechelen: “Ik kijk uit 
naar deze mooie uitdaging als 
CFO. Royal FloraHolland is een 
prachtig bedrijf met een rijke his-
torie in een voor de Nederlandse 
economie heel belangrijke sector. 
Ik lever graag een bijdrage aan de 
ambitie om de dienstverlening 
verder te digitaliseren en interna-
tionaal uit te bouwen. Ik verheug 
me daarbij op de samenwerking 
met de leden en klanten, de RvC, 
mijn nieuwe collega’s en andere 
stakeholders van Royal FloraHol-
land.” Het afgelopen half jaar is de 
functie van CFO op interim-basis 
ingevuld door Mark van den Big-
gelaar, die nog tot 15 november 
verbonden blijft aan Royal Flora-
Holland. De vacature ontstond 
na de benoeming van Steven van 
Schilfgaarde tot CEO per 1 janua-
ri 2018.

Meer dan 100.000 
transacties
Met 100.000 transacties per dag 
en duizenden soorten bloemen 
en planten is Royal FloraHolland 
dé internationale marktplaats en 
kennispartner die bijdraagt aan 
het succes van kwekers en hun 
klanten. Royal FloraHolland heeft 
een jaaromzet van 4,7 miljard eu-
ro en 4.141 leden waarvan 602 
buitenlandse leden. Er zijn circa 
2.500 klanten. In 2017 zijn er to-
taal 11,7 miljard stuks bloemen 
en planten verkocht. Momenteel 
zijn er 35 veilingklokken verdeeld 
over 4 vestigingen (Aalsmeer, 
Naaldwijk, Rijnsburg, Eelde).  
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Sieraden weg na 
babbeltruc

Aalsmeer -  Op vrijdag 6 juli is 
een bewoonster van de Fuchsi-
astraat de dupe geworden van 
een babbeltruc. Rond half ze-
ven in de avond werd aange-
beld door twee mannen die 
zeiden van het waterleiding-
bedrijf te zijn. Er zou lekkage 
zijn bij de benedenburen en 
om dit te verhelpen moest de 
leiding doorgespoeld worden. 
Aan de bewoonster werd ge-
vraagd te helpen. Omdat ge-
bruik gemaakt zou gaan wor-
den van een bijtende stop, 
werd de bewoonster aangera-
den haar gouden sieraden af te 
doen. De vrouw hield zich keu-
rig aan haar opdracht en bleef 
op haar post. De twee man-
nen echter niet. Zij zijn er van-
door gegaan met de sieraden 
van de inwoonster. Een van de 
twee mannen heeft een licht 
getinte huidskleur, is ongeveer 
1.70 tot 1.80 meter lang en zo’n 
40 tot 50 jaar oud. Hij heeft een 
sportief postuur, zwart haar en 
sprak Nederlands met een ac-
cent. Hij droeg een wit shirt en 
een donkere broek. Mogelijk 
zijn er meer inwoners aange-
sproken door deze ‘medewer-
kers’ van het waterleidingbe-
drijf, de politie hoort het graag 
via 0900-8844. Vraag bij een 
bezoek altijd om een kaartje en 
verifieer bij het betreffende be-
drijf of het hier om een echte 
klus of om oplichting gaat. Drie fietsen 

gestolen
Aalsmeer - Afgelopen week 
zijn drie fietsen gestolen. Op 
dinsdag 3 juli is uit de Edi-
sonstraat een herenfiets ont-
vreemd van het merk Gazel-
le, type Orange en grijs van 
kleur. De diefstal heeft tus-
sen half tien en kwart voor elf 
in de ochtend plaatsgevon-
den. Op zaterdag 8 juli zijn on-
bekenden er vandoor gegaan 
met een Sparta Pick-up da-
mesfiets. Deze was gestald bij 
de Stommeerweg tussen een 
en vijf uur in de middag. Sinds 
maandag 9 juli moet de eige-
naar van Batavus Feugo 7 zijn 
zilverkleurige fiets missen. De-
ze is tussen kwart over twee en 
vijf over half vijf in de middag 
gestolen uit het Antoniushof 
in Kudelstaart. Mogelijk zijn er 
getuigen of inwoners die meer 
informatie hebben, zij worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Dodge gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 6 op zaterdag 7 juli is van-
af de Werven in het Centrum 
een auto gestolen. De wagen 
van het merk Dodge, type Ram 
1500 is zwart van kleur en het 
kenteken is V-709-FJ. De auto 
uit 2017 is volgens de eigenaar 
omstreeks 3.15 uur ontvreemd. 
Inwoners die meer informatie 
hebben, worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Aanrijding met 
teveel alcohol

Aalsmeer - Op woensdag 4 ju-
li om 00.40 uur heeft in de Wete-
ringstraat een aanrijding plaats-
gevonden. De twee betrokkenen 
besloten de schade zelf te rege-
len. De politie werd echter gealar-
meerd toen er alcohol geroken 
werd. De 50-jarige bestuurster 
uit Hoofddorp bleek inderdaad 
te diep in het glaasje gekeken 
te hebben. Het apparaat stokte 
bij 730 Ugl. Het rijbewijs van de 
Hoofddorpse is ingevorderd. Er is 
een dagvaarding uitgeschreven. 
De schade van de aanrijding gaat 
de twee betrokkenen overigens 
nog steeds zelf regelen.

Bekeuring voor 
snelheidsduivel

Aalsmeer - Op vrijdag 6 ju-
li is rond vier uur in de nacht 
een snelheidscontrole gehou-
den op de Burgemeester Kas-
teleinweg. Een Rotterdamse 
bestuurder passeerde de lase-
rapparatuur met een snelheid 
van liefst 109 kilometer per uur 
op het gedeelte van deze weg 
waar een grens van 50 kilome-
ter geldt. De snelheidsduivel 
is tot stoppen gemaand. Hij 
moet zich verantwoorden bij 
justitie en kan een fikse bekeu-
ring verwachten.

Bekeuringen na 
vaarcontroles

Aalsmeer - Met het mooie, 
zomerse weer gaat de poli-
tie regelmatig het water van 
de Westeinderplassen op om 
controles te houden. Afgelo-
pen week is een eigenaar van 
een motorboot op de bon ge-
slingerd omdat hij met hoge 
snelheid over de snelle speed-
bootbaan vaarde met achter 
zijn boot een opblaasband. 
De man bleek ook niet in het 
bezit te zijn van een vaarbe-
wijs. Ook is een bekeuring uit-
geschreven aan een 14-jarige 
schipper. De minimum leeftijd 
om zelfstandig te mogen va-
ren op de Poel is 16 jaar. Ver-
der is proces-verbaal opge-
maakt omdat een eigenaar van 
een snelle boot geen vaarbe-
wijs bleek te hebben, zijn boot 
niet geregistreerd stond en hij 
de snelheidsbegrenzer onklaar 
had gemaakt. De politie krijgt 
veel klachten over overlast op 
de Westeinder, met name is 
er grote ergernis over het har-
de varen. De komende zomer-
maanden gaan de agenten va-
ker de Poel op om controles te 
houden.

Geen inbreker, 
maar konijn

Aalsmeer - Om één uur in de 
nacht van maandag 9 op dins-
dag 10 juli kreeg de politie een 
melding van een inwoner dat 
er mogelijk werd ingebroken in 
een woning aan de Vlinderweg. 
Agenten zijn direct poolshoog-
te gaan nemen. Ter plaatse 
stond de melder buiten. Hij kon 
echter geen uitsluitsel geven 
waar mogelijk dieven hun slag 
aan het slaan waren. De agen-
ten zijn een rondje gaan lopen 
en hoorden het geluid ook. Het 
bleek echter niet om een inbre-
ker te gaan, maar om een stam-
pend konijn in een kooi in een 
achtertuin. Toch is de politie blij 
met de melding. Voor het zelf-
de geld waren wel inbrekers ac-
tief in de buurt. Bij gevoel van 
onraad dus zeker alarm slaan! 
Het stampende konijn is overi-
gens verzocht iets te dimmen, 
maar of het dier hier gehoor 
aan gegeven heeft...

Snelheidscontroles op Brouwerweg
Geen boete door staking
Aalsmeer - Op maandag 9 juli 
heeft de politie twee snelheids-
controles gehouden op de Bur-
gemeester Brouwerweg. Tus-
sen acht en twaalf uur in de och-
tend passeerden totaal 2078 au-
to’s de laser. Van dit aantal hiel-
den 153 automobilisten zich niet 
aan de maximumsnelheid van 80 
kilometer per uur. Vanwege de 
stakingsactie van de politie de-
ze dag hebben 149 van hen maz-
zel. Zij krijgen hiervoor geen be-
keuring. De vier extreem hard rij-
dende bestuurders kunnen wel 
een prent thuis verwachten. De 
hoogst gemeten snelheid was 

135 kilometer. Tussen twaalf en 
drie uur is vervolgens de appa-
ratuur opgesteld aan de andere 
zijde van de Burgemeester Brou-
werweg. Deze uren passeerden 
1475 auto’s de laser. Van dit aan-
tal reden 40 automobilisten har-
der dan de toegestane 80 kilome-
ter. Ook hier hebben 38 bestuur-
ders mazzel. Hun overtreding 
wordt vanwege de stakingsdag 
over het hoofd gezien. Twee ex-
treem hard rijdende bestuurders 
ontspringen de dans echter niet. 
Hen wacht een verkeersboete in 
de brievenbus. De hoogst geme-
ten snelheid was 110 kilometer. 

Brandweer redt 
gewonde eend

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
10 juli is de brandweer uitge-
rukt naar de Schweitzerstraat 
in Kudelstaart. In de sloot al-
daar zat een eend met zijn 
poot en vleugel vast in de be-
schoeiing. De brandweerlie-
den hebben de eend los ge-
maakt en overgedragen aan 
de dierenambulance. De vleu-
gel en de poot van de eend zijn 
gebroken. De eend gaat ver-
zorgd worden door medewer-
kers  van de vogelopvang. 

Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg
Lentenota in de laatste 
Raad voor zomerreces
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 12 juli, is de laatste vergade-
ring van de gemeenteraad voor 
het zomerreces. De gemeente-
raad bespreekt deze avond de 
Lentenota 2018. Met de behan-
deling van de Lentenota geeft de 
gemeenteraad richting mee aan 
het college voor de opstelling 
van de begroting voor volgend 
jaar. In de Lentenota staan toe-
komstige uitgaven opgenomen 
die onvermijdelijk zijn als gevolg 
van wet- en regelgeving en uit-
gaven die niet uitgesteld kun-
nen worden zoals toegenomen 
kosten voor de jeugdhulp en de 
aanleg van de Burgermeester 
Hoffscholteweg. Er staan dit jaar 
geen nieuwe beleidsvoorstellen 
in de Lentenota omdat het col-

Matthijs Hagman compleet 
verrast met klusteam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 
juli kreeg Matthijs Hagman een 
flinke verrassing. Hij moest zich 
om 14.00 uur melden bij zijn 
werkgever Stieva voor ‘een klusje’, 
maar daar stonden partner Jorien 
Visser en vriend Chris Millenaar 
om hem mee te nemen naar zijn 
huis. Al maanden zijn die name-
lijk bezig met een leuk idee om 
de onfortuinlijke Matthijs te hel-
pen. Wat is het geval? Na een na-
re scheiding en het uitkopen van 
zijn ex heeft Matthijs vrijwel geen 
cent meer over om zijn huis in de 
Mendelstraat bewoonbaar te ma-
ken. Stapje voor stapje is hij be-
zig, maar het schiet gewoon niet 
op. De verbouwing was name-
lijk al in volle gang toen zijn ex 
er jarengeleden vandoor ging. 
Chris vertelt aan zijn vriend dat 
er vanaf dit weekend ondersteu-
ning komt van een grote ploeg 
vrienden. “Vandaar dat we je van-
middag moesten overvallen, we 
gaan namelijk nu spullen ha-
len bij Carpentier, die extra kor-
ting gaat geven op de materia-
len.” Matthijs is zichtbaar over-
donderd en zegt: “Dit had ik echt 
niet verwacht. Na zoveel ellen-
de kan ik dit wel gebruiken. Echt, 
dit is fantastisch.” Zijn vriendin Jo-
rien staat nog wat te trillen: “Ik 

moest steeds zo tegen je liegen. 
Ik ben blij dat je nu eindelijk weet 
waar we al die tijd mee bezig zijn. 
Aankomend weekend wilde je 
naar Texel, maar dat kon natuur-
lijk niet. Moest ik weer wat ver-
zinnen, morgen staat er namelijk 
om 07.00 uur een klusteam op je 
stoep, we gaan je helpen!” 
 
Veel werk verzet
Het klusteam bestaat, naast Chris 
en Jorien, uit Ruben Visser, Ri-
chard Joustra, Rowan Millenaar, 
Neline Millenaar en Rick Ammer-
laan. Na het werkweekend is er 
even contact geweest en er is 
flink wat werk verzet; Op zater-
dag is in de woonkamer en keu-
ken begonnen met het meten en 
plaatsen van houtplaten en alle 
elektra is vervangen en in de mu-
ren gefreesd. Op zondag vanaf 
08.00 uur was de ploeg weer pre-
sent voor behang verwijderen op 
de eerste verdieping en nog veel 
meer werk. 
Het is nog lang niet klaar, maar 
het komt goed. Jorien en Mat-
thijs, die na de verbouwing ein-
delijk gaan samenwonen, wil-
len graag iedereen bedanken die 
hieraan heeft meegewerkt. “De 
verrassing is geslaagd!”
Door Miranda Gommans 

Sportief bewegen op de 
eerste lifestylemarkt
Aalsmeer - Ondanks het warme 
weer was het gezellig druk af-
gelopen zaterdag tijdens de life-
stylemarkt in en rond sportcen-
trum De Waterlelie. Een groot 
aantal inwoners kwam een kijk-
je nemen. Het aanbod was di-
vers. Allerlei verenigingen, orga-
nisaties en instanties gaven ac-
te de présence. Informatie werd 
gegeven op het gebied van ge-
zondheid, beweging, voeding en 
ontspanning. Ook werden gratis 
workshops gegeven en konden 
de bezoekers ontspannen aan de 
slag tijdens de schilderworkshop 
In het zwembad kon gratis deel-
genomen worden aan zwemcli-

nics en dit was een heerlijke ver-
koeling. Degenen die de badkle-
ding vergeten waren mee te ne-
men, hadden best een beetje 
spijt. Er zijn er die even naar huis 
zijn gegaan om alsnog in biki-
ni, zwempak of zwembroek het 
zwembad in te kunnen sprin-
gen.  De jongste bezoekers kon-
den zich verder uitleven op een 
springkussen. De lifestylemarkt 
werd voor de eerste maal geor-
ganiseerd en was een samenwer-
king tussen Participe Amstelland, 
Stichting GEZ Aalsmeer en ESA en 
kan geslaagd genoemd worden. 
Zeker voor herhaling vatbaar.
Foto: www.kicksfotos.nl

Asfalteren in delen
Werkzaamheden ‘s nachts 
op de Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Tussen dinsdag 17 juli 
en vrijdag 20 juli vinden ’s nachts 
de laatste asfalteerwerkzaamhe-
den plaats van de Aalsmeerder-
weg. Door de drukke bedrijvig-
heid op en langs deze weg zijn 
de werktijden tussen 20.00 uur 
en 5.00 uur. Binnen deze tijden 
wordt de gehele rijbaan, in fases, 
afgesloten. Overdag is de rijbaan 
(deels) open voor het verkeer, 
maar wel met enige hinder. 
De planning van de werkzaam-
heden is van de Machineweg tot 
Aalsmeerderweg 357 van dins-
dag 17 juli van 20.00 uur tot 
woensdag 18 juli 05.00 uur en 
van Aalsmeerderweg 357 tot de 
zijweg naar Loogman van woens-
dag 18 juli 20.00 uur tot donder-
dag 19 juli 05.00 uur. De tijdsduur 
van deze  planning is mede af-

hankelijk van het weer. Bij slecht 
weer kunnen de werkzaamheden 
vertragen. Dit wordt met borden 
langs de wegen aangegeven. Als 
uitloop is de nacht van 19 op 20 
juli gereserveerd.
Houd rekening met bezoek en le-
veranties als de werkzaamheden 
in gepland staan. Te voet blijven 
woningen wel altijd bereikbaar. 
Ook de hulpdiensten kunnen al-
tijd bij de panden komen als dat 
nodig is. Deze werkzaamheden 
zullen geluidsoverlast met zich 
meebrengen, maar de aannemer 
zal er alles aan doen om deze tot 
een minimum te beperken. 
Actuele informatie over de werk-
zaamheden aan de Aalsmeerder-
weg is te vinden op de website 
van gemeente Aalsmeer: www.
aalsmeer.nl/werkinuitvoering. 

Flink donker in 
het Centrum 

Aalsmeer - Flink donker is het 
in het Centrum. Al zo’n twee we-
ken is de straatverlichting uit in 
de hele Marktstraat en in het ge-
deelte van de Weteringstraat rich-
ting de Seringenstraat. Waarschijn-
lijk is de kabel geraakt tijdens de 
werkzaamheden door Liander in 
deze straten. Sinds dinsdag 10 ju-
li is nu ook de gehele Schoolstraat 
in het donker gezet. Ook hier kun-
nen werkzaamheden de oorzaak 
zijn. Bij de gemeente is door ver-
schillende bewoners melding ge-
daan, maar vooralsnog is de eigen 
buitenverlichting het enige straal-
tje licht in de straten. Kom op ge-
meente, hang aan de bel en zorg 
dat de verlichting weer aangaat in 
deze drie straten. Zoals bekend zijn 
inbrekers heel blij in het donker...

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

lege nog een collegeprogramma 
opstelt met de nieuwe beleids-
voornemens. Het collegepro-
gramma wordt daarna verwerkt 
in de begroting. Op 1 november 
2018 behandelt de gemeente-
raad de begroting voor 2019. De 
vergadering is ook te volgen via 
de livestream vanaf de gemeen-
telijke website en kan achteraf 
terug gekeken worden via www.
aaalsmeer.nl. Geïnteresseerd? De 
bijeenkomst is openbaar. Belang-
stellenden zijn van harte welkom 
om de raadsvergadering op de 
publieke tribune in de raadzaal 
in het gemeentehuis bij te komen 
wonen. Aanvang is 20.00 uur. De 
geplande gezamenlijke verga-
dering van de commissies Maat-
schappij en Bestuur en Ruimte 
en Economie op dinsdag 17 juli is 
overigens komen te vervallen. Na 
vanavond mogen alle raadsleden 
(een beetje) vakantie gaan vieren.
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Auto vliegt in de brand, 
bestuurder ongedeerd
Aalsmeer - Op maandag 9 ju-
li om tien voor vier in de nacht 
of vroege ochtend is de brand-
weer gealarmeerd vanwege een 
autobrand langs de Burgemees-
ter Kasteleinweg nabij de Leg-
meerdijk. Een bestuurder was van 
de weg geraakt en in de berm tot 
stilstand gekomen. Direct was zijn 
Opel in brand gevlogen. De 47-ja-
rige man uit Brunssum heeft zich-

zelf gelukkig op tijd in veiligheid 
weten te brengen. Hij bleef on-
gedeerd. De brandweer heeft het 
vuur geblust, maar had hier moei-
te mee in verband met de slechte 
waterwinning. De auto is geheel 
uitgebrand en door een sleepbe-
drijf vervoerd naar Abbenes. De 
politie doet onderzoek naar de 
toedracht van het ongeval. 
Foto: Brandweer Aalsmeer

Vakantieweek ouderen

‘Uit je dak’ in Vledder
Aalsmeer - Op zaterdag 7 juli ver-
trokken 35 deelnemers en 5 man/
vrouw begeleiding voor een va-
kantieweek naar het Drentse 
Vledder. Vol enthousiasme stap-
te iedereen de bus in, het weer 
werkte hier zeker aan mee. De 
reis verliep heel spoedig en pre-
cies volgens schema kwam de 
groep aan in Vledder. De groep 
werd allervriendelijkst ontvan-
gen in het familiehotel Brinkzicht. 
Terwijl iedereen lekker aan de 
koffi  e zat werden de koff ers naar 
de kamers gebracht. ’s Avonds 
deed men een kennismakings-
spel en werd de kampplaat met 
het thema ‘Uit je dak’ onthuld en 
naar een eerste reactie gevraagd. 
Na het Wachterslied en een wel-
gemeend “Welterusten allemaal!” 
werd voor het eerst het bed op-
gezocht. Zondag was de traditio-
nele dienst, gehouden onder lei-
ding van ouderenpastor Ellen van 
Houten. Na afl oop werd er volop 
genoten van de zon op het ter-
ras en van koffi  e/thee met heer-
lijk gebak. In de middag gingen 
de fi etsers een leuk rondje rijden, 
een groepje ging wandelen en 
anderen deden een spelletje op 
het terras. Maandag was de och-
tend vrij en werd de middag be-
steed aan een mooie rondrit, al 
sukkelend door het Drentse Land 
met als slot een bezoek aan het 

bezoekerscentrum in Appelscha. 
’s Avonds kwamen alle creatie-
ve talenten aan het licht door het 
beschilderen van blankhouten 
vogelhuisjes. Niet alleen het dak 
kreeg een mooi kleurtje, maar 
sommigen beschilderden tot in 
detail alle randjes. Dinsdagoch-
tend was het weer wat somber-
der, maar gelukkig brak later de 
zon alweer door. Na een inspan-
nend (en hilarisch) sportief uurtje 
gymnastiek op de stoel stond na 
de lunch de bus al weer te wach-
ten om via een hele mooie om-
weg naar de Koloniehof te gaan. 
Hier was een duidelijke uitleg 
over de inmiddels 200 jaar oude 
Maarschappij van Weldadigheid 
wat erg interessant was. Dinsdag-
avond stond Nic-Nac op het pro-
gramma. Dit is een soort sjoelen 
maar dan met knikkers. Een be-
zoeker van het hotel die langsliep 
zei: hoe ouder, hoe fanatieker, en 
dat klopte wel.
Het programma voor de verde-
re week is minstens zo divers en 
teveel om op te noemen. Dat is 
ook niet erg, want dan hebben de 
deelnemers bij thuiskomst ook 
nog wat te vertellen. 
Zaterdag 14 juli rond 13.45 uur 
worden de reizigers weer ver-
wacht op het parkeerterrein bij 
jachthaven ‘t Drijfhuis aan de Ui-
terweg.

Dopperfl esjes van gemeente voor 
alle basisschoolverlaters
Aalsmeer - Evenals voorgaan-
de jaren hebben de wethou-
ders Wilma Alink (Duurzaam-
heid) en Robbert-Jan van Duijn 
(Jeugd) Dopperfl esjes uitge-
deeld aan alle 417 leerlingen 
van de groepen acht. Er gaat 
volgend schooljaar veel veran-

deren voor de schoolverlaters 
van groep 8. Nieuwe leraren, 
nieuwe vakken, nieuwe vrien-
den en vaak ook verder fi etsen. 
Dat is nogal wat en dat wilde 
de gemeente Aalsmeer niet on-
gemerkt voorbij laten gaan. Dit 
fl esje is niet alleen leuk, maar 

ook veel beter voor het milieu. 
Wat ook mooi is, is dat een ge-
deelte van de opbrengst van 
de Dopperfl esjes naar schoon 
drinkwaterprojecten in ont-
wikkelingslanden gaat. Per dag 
worden er in Nederland meer 
dan 500.000 plastic fl esjes weg-

gegooid! Die belanden bij het 
vuilnis, maar soms ook op straat 
of in zee. Als al dat plastic bij el-
kaar geveegd wordt ontstaat er 
een plastic eiland zo groot als 
Spanje en Frankrijk bij elkaar. 
Daarnaast is Aalsmeer JOGG-
gemeente. Dit staat voor Jonge-
ren Op Gezond Gewicht. De ge-
meente wil graag dat jongeren 
met plezier kiezen voor een ge-
zonde leefstijl. Water drinken is 
lekker en gezond en dat kan pri-
ma uit een Dopperfl esje!

Besluiten uit de Raad
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 5 juli heeft de gemeenteraad 
op verzoek van het college be-
sloten om het voorstel tot aanleg 
van de Molenvlietweg uit te stel-
len tot de raad van 27 september. 
Raadslid Ronald Fransen is be-
noemd tot eerste plaatsvervan-
gend voorzitter van de gemeen-
teraad. 
De gemeenteraad heeft daar-
naast wethouder Wilma Schelte-
ma tot lid van het algemeen be-
stuur van de gemeenschappelij-
ke regeling Openbare Gezond-
heidszorg Amstelland benoemd 
en wethouder Robbert-Jan van 
Duijn tot lid van het openbaar 
bestuur van de GGD Amsterdam-
Amstelland en lid van het alge-
meen bestuur van het Schade-
schap Luchthaven Schiphol.

Schadeschap Schiphol
De raad heeft de wijziging van de 
samenwerking voor de afhande-
ling van schadeverzoeken uit de 
omgeving van Schiphol vastge-
steld waarmee alle lopende scha-
deverzoeken tot 1 juli 2018 kun-
nen worden afgehandeld. Nieu-
we schadeclaims vanaf 1 juli kun-
nen rechtstreeks bij het Rijk wor-
den ingediend.

Onteigening GPA Middenweg
Voor de aanleg van een toekom-
stig tracé van de Middenweg 
is een administratieve onteige-
ningsprocedure gestart om de 
(minnelijke) verwerving van on-
roerend goed in het plangebied 
van Green Park Aalsmeer te rea-
liseren.

Plan Waterfront
De gemeenteraad heeft de uit-
gangspunten vastgesteld voor de 
betrokkenheid van inwoners en 
ondernemers bij de herinrichting 
van de oevers van de Westeinder-
plassen vanaf het surfeiland tot 
de 1e J.C. Mensingerlaan. 

Kudelstaartseweg 67-73
De raad heeft de ruimtelijke ka-
ders vastgesteld voor de vervan-
ging van één bestaande woning 

en nieuwbouw van 3 woningen 
aan de Kudelstaartseweg 67-73.

Herinrichting VVA terrein
De gemeenteraad heeft besloten 
over het voorlopig ontwerp en 
de fi nanciering van het park en 
recreatiegebied op het voorma-
lige VVA-terrein vastgesteld. De 
Stichting Leefomgeving Schip-
hol heeft een bijdrage toegezegd 
voor dit project van bij na 2,4 mil-
joen euro.

GPA deelgebied 6
De raad heeft de ruimtelijke ka-
ders vastgesteld voor het ge-
bied in Green Park Aalsmeer tus-
sen het woonlint van de Horn-
weg en de Middenweg (deelge-
bied 6). Hier valt ook het karren-
terrein van de bloemenveiling, 
het bedrijventerrein Molenvliet 
en het terrein van de voormali-
ge afvalwaterzuiveringsinstallatie 
(AWZI) onder. Bij herontwikkeling 
van deze AWZI heeft de gemeen-
teraad de maximale bouwhoogte 
gewijzigd naar 12 meter.

Logistieke Verbinding
De raad heeft de ruimtelijke ka-
ders vastgesteld om in de toe-
komstige ontwikkeling van de 
bloemenveiling te voorzien, 
waaronder de aanleg van de On-
gestoord Logistieke Verbinding. 
De OLV is een afgezonderde ver-
binding voor vrachtverkeer tus-
sen het terrein van de bloemen-
veiling en de Middenweg. De 
raad heeft ook het voorlopige 
ontwerp van het tracé vastge-
steld. De OLV wordt gefi nancierd 
door de rijksoverheid, de provin-
cie Noord-Holland, de Vervoerre-
gio Amsterdam, Royal FloraHol-
land en de Vereniging van Groot-
handelaren in Bloemkwekerijpro-
ducten.

Zuiderkerk
De raad heeft de ruimtelijke ka-
ders vastgesteld voor de ontwik-
keling van de locatie van de Zui-
derkerk aan de Hortensialaan tot 
55 (zorg)appartementen.

Aalsmeer - Op de Machine-
weg waren een behoorlijk aan-
tal bouwkavels beschikbaar, 
die ondertussen allemaal ver-
kocht zijn en waar ondertus-
sen ook overal druk gebouwd 
wordt. Reden te meer om op 
zondagavond te voet eens te 
gaan kijken wat er zoal alle-
maal gebouwd wordt en wie 
daar komen te wonen.
Worden we plotseling bijna 
van de sokken gereden door 
iemand in een auto die druk 
was met de telefoon en zeker 
niet met voetgangers op de 
weg bezig was. Klopt, wij lie-
pen op de weg. Dat kan ook 
niet anders, want er is geen 
stoep op het gedeelte tussen 
de Hornweg en de Legmeer-
dijk.
De Machineweg is een ge-
vaarlijke weg waar men er een 
sport van maakt om een zo 
hoog mogelijk getal op de bor-
den te krijgen waar de snel-
heid getoond wordt. Lekker 
naar beneden vanaf de Leg-
meerdijk en dan zo hard mo-
gelijk. Ook de verbinding met 
de Legmeerdijk is te gevaarlijk 
voor woorden. Elke morgen zie 
je daar fi etsers moeilijk doen 
om de weg over te steken zon-
der aangereden te worden.
Navraag bij de gemeente heeft 
ons geleerd dat er in de toe-
komst wel iets gaat gebeuren 

aan deze weg, maar nu nog 
niet en een stoep is sowieso 
onbespreekbaar. Daarnaast is 
er sprake van dat het vracht-
verkeer via de Japanlaan zou 
moeten gaan lopen, omdat 
daar ook een mooie rotonde 
ligt, maar borden die daar voor 
zouden moeten zorgen heb 
ik ook nog niet gezien en zul-
len ook wel ergens in een toe-
komstvisie zitten.
Door de nieuwe bebouwing en 
de onafwendbare bouw van 
een migrantenhotel en de her-
opening van de Poolse super-
markt op de rotonde met de 
Hornweg, lopen er soms hor-
den mensen over de weg. Vol-
gens de gemeente valt dat wel 
mee, maar die zullen het dan 
wel beter kunnen zien dan wij, 
ook al wonen wij er wel en zij 
niet.
Deze weg is aan echt toe aan 
een verandering en het liefst 
voordat er iets ergs gebeurd. 
Vrachtvervoer omleiden, fi ets-
verkeer beveiligen en een 
stoep (al is het maar aan één 
kant) zouden heel veel helpen. 
Ook een update bij de verbin-
ding met de Legmeerdijk is 
een must. Op die manier kun-
nen we misschien groot per-
soonlijk leed voorkomen.
 
Wim Meuleman
wim@topbloemen.nl

LEZERSPOST
Machineweg is toe aan 

verandering(en)

Specialiteiten van lokale ondernemers

Vrijdag Proef Aalsmeer 
op het Molenplein
Aalsmeer - Na het succes van 
vorig jaar vindt aanstaande vrij-
dag 13 juli voor de tweede maal 
Proef Aalsmeer plaats op het Mo-
lenplein. Van 17.00 tot 21.00 uur 
kan genoten worden van specia-
liteiten van lokale ondernemers, 
heerlijke livemuziek en een groot 
en gezellig terras. Voor de kinde-
ren is er een springkussen en zij 

kunnen zich laten schminken.
Sinds 13 juni tot en met vandaag, 
donderdag 12 juli, kunnen inwo-
ners sparen voor zestig procent 
korting op het evenement. In de 
winkels in het Centrum worden 
spaarzegels afgegeven bij een 
aankoop en een volle spaarkaart 
(vijf zegels) geeft een korting van 
liefst tien euro. Voor slechts 5 eu-

Podium voor (internet)ondernemers
Eerste ‘Kudelstaart gaat 
lokaal’-markt vrijdag
Kudelstaart - Vrijdag 13 juli 
wordt voor de eerste keer de ‘Ku-
delstaart gaat lokaal’-markt ge-
houden. 
De winkeliers van winkelcentrum 
Kudelstaart willen de kleine (in-
ternet)ondernemers een kans ge-
ven op een groter podium. Het 
plein van het winkelcentrum zal 
van 11.00 tot 17.00 uur omgeto-
verd zijn tot een gezellig markt-
plein. Er is van alles te vinden, van 
een dierenfysio tot een kinderkle-

dingkraam en van een zeepate-
lier tot kampeerspullen. 
De ondernemers bieden aller-
lei spullen en diensten aan en  
geven graag uitleg over wat ze 
doen, waar ze dat doen en hoe u 
eventueel de volgende keer iets 
kunt bestellen. Voor de kinderen 
is er een springkussen aanwe-
zig. Loop gezellig dus even langs 
vrijdag 13 juli tussen 11.00 en 
17.00 uur in winkelcentrum Ku-
delstaart.

ro kan men heerlijk komen eten 
op het Molenplein. Zonder vol-
le spaarkaart kost een ticket 15 
euro. Ieder ticket is geldig voor 
één persoon en geeft recht op 
drie lekkernijen naar keuze. Ui-
teraard staat het eenieder vrij om 
meer hapjes dan drie te proeven. 
De volle spaarkaart kan ingele-
verd worden bij Fourtyfour and 
More, Shoeby, Gentlemen’s Pla-
ce en Sparnaaij Juweliers in de 
Zijdstraat en bij Van der Schilden 

Lingerie op het Raadhuisplein en 
hiermee kan dan een ticket voor 
5 euro aangeschaft worden. Ver-
zocht wordt om contant af te re-
kenen en aangeraden wordt om 
niet te lang te wachten. 
De animo voor Proef Aalsmeer is 
bijzonder goed. Menig inwoner 
blijkt zin te hebben in dit gezelli-
ge en lekkere treff en. Meer infor-
matie over deze actie is te vinden 
op www.meeraalsmeer.nl en op 
facebook.



 12 juli 2018 17

krantk i n d e r -   e n   j e u g d
Met dj’s Jake, KidEast en Patatje Joppie

Kinderdisco in Place2Bieb
Kudelstaart - Op vrijdag 13 juli 
organiseren de jongeren van De 
Binding en DOCK een minidisco 
in Place2Bieb. 
Het thema van de disco is Neon 
en kinderen van 5 tot 11 jaar uit 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn wel-
kom. De entree is 1 euro, daar-
voor krijgen de discobezoekers 
twee bekers limonade, een ijsje, 
een zakje chips én kunnen zij zich 
laten schminken in Neon kleuren. 
De entree kan contant, het liefst 
gepast, bij de ingang betaald 
worden. Vanaf 19.00 uur zijn de 
kinderen welkom, om 21.00 uur is 
de disco weer afgelopen en mo-
gen de kinderen weer naar bui-
ten. Als een kind eerder naar huis 
wilt, zal de ouder van het kind 
gebeld worden met het verzoek 
hun kind op te komen halen. 
Ouders en verzorgers mogen ge-

woon mee naar de disco en kun-
nen terecht in een heuse ouder-
lounge. Voor hen staan koffie, 
thee en frisdrank voor een klein 
prijsje klaar.
De eigen Feest-DJ’s, DJ Jake, Ki-
dEast en Patatje Joppie, komen 
draaien. Het wordt een super leu-
ke avond! De jongeren organi-
seren de disco in samenwerking 
met de jeugdwerkers van De Bin-
ding en DOCK, die natuurlijk ook 
aanwezig zullen zijn. 
Dus, kinderdisco op vrijdag 13 ju-
li van 19.00 tot 21.00 uur in Place-
2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 
in Kudelstaart (oude bibliotheek). 
Wees op tijd, want vol is vol! 
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met 
Marco De Haan, jeugdwerker, 
via mdhaan@dock.nl of bel 06-
38759195.

Westeinder Water Week
OBS Kudelstaart en De Brug 
winnen ‘Bouw een bootje’
Aalsmeer - De Westeinder Wa-
ter Week is donderdag 5 juli van 
start gegaan met de activiteit 
‘Bouw een bootje’ voor de groe-
pen zeven van alle basisscholen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Ruim 
400 kinderen namen deel en gin-
gen onder leiding van medewer-
kers van Royal De Vries scheeps-
bouw aan de slag met hamers en 
lijmpistolen.
Ondanks de warmte is hard ge-
werkt door alle jongens en meis-
jes. Nadat de praampjes versierd 
en geverfd waren, werden ze te 
water gelaten en nagenoeg al-
le bootjes hadden een ‘behou-
den vaart’. Enkelen maakten wa-
ter, maar gelukkig was het prach-
tig weer en was even zwemmen 
een heerlijke vorm van afkoeling. 
Het ‘Bouw een bootje’ is uiteinde-
lijk gezamenlijk gewonnen door 
OBS Kudelstaart en De Brug.

Rondvaart en watertoren op
De leerlingen hebben een prach-
tige en actieve dag beleefd. Naast 
timmeren stonden ook allerlei 
beach- en watersporten klaar. Er 
was beachhocky en beachvol-
leybal en de jongens en meis-
jes maakten kennis met zeilen 
en suppen. Ook hebben ze een 

rondvaart gemaakt over de West-
einderplassen en is de waterto-
ren beklommen.

Aquapalooza
Vrijdag 6 juli startte de drie da-
gen durende Eredivisie Zeilen op 
de Westeinder. Vijftien zeilteams 
gingen met elkaar het gevecht 
op het water aan in strijd om de 
begeerde landstitel. 
En vrijdagavond was er een re-
cord deelname in de ‘kom’ voor 
het gezellige samenzijn met dj’s 
(Aquapalooza). Er  waren het he-
le weekend tal van andere (doe)
activiteiten op het water. Dit al-
les onder de vlag van Westeinder 
Water Week.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Derek overhandigt ambtsketting
Hannah ‘gekroond’ tot 
kinderburgemeester
Aalsmeer - De Westeinder Wa-
ter Week heeft van 5 tot en met 
8 juli plaatsgevonden. Eerste ac-
tiviteit was een ‘bootje bouwen’ 
door groep 7 leerlingen van alle 
basisscholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart op donderdag. De jon-
gens en meiden kregen hierbij 
hulp en begeleiding van mede-
werkers van de Koninklijke De 
Vries scheepsbouw.
Na het bouwen mochten de leer-
lingen hun praampje met verf en 
ander materiaal opvrolijken om 
vervolgens het bootje te water te 
laten en een stukje te gaan varen. 
Het was er prima weer voor. Er is 
ook gelijk maar gezwommen ter 
afkoeling.
In bijzijn van alle kinderen, wet-
houder Robbert-Jan van Duijn 
en burgemeester Jeroen Nobel 
is deze ochtend ook de nieuwe 
kinderburgemeester ‘gekroond’. 
Hannah Fokkema uit Kudelstaart 
kreeg de ambtsketting omge-
hangen door nu oud-kinderbur-
gemeester Derek Buikema. 
De Kudelstaartse Hannah had de 

meeste stemmen gekregen tij-
dens de verkiezing, om precies te 
zijn twintig meer dan haar ‘con-
currenten’. In totaal waren 290 
stemmen uitgebracht tijdens de 
verkiezing van kinderburgemees-
ter.
Dat de burgemeestersketting pri-
ma bij haar past, liet Hannah vol 
trots zien aan iedereen en voor de 
krant wilde ze wel poseren samen 
met wethouder Van Duijn. Gefeli-
citeerd Hannah en veel succes 
het komende jaar!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Oneindig digitaal bouwen
Zomerworkshops voor 
jeugd: Minecraft
Amstelland - Hoe zal een Bibli-
otheek er over 100 of 1000 jaar 
uitzien en hoe zag een Romeins 
fort er eigenlijk uit? Tijdens de zo-
mervakantie organiseert de Bi-
bliotheek Amstelland twee zo-
merworkshops Minecraft. Kinde-
ren van 8 tot en met 12 jaar bou-
wen samen met een mede-Mine-
crafter in 2 uur tijd een futuristi-
sche Bibliotheek of een oud Ro-
meins fort waarbij zij hun fantasie 
de vrije loop kunnen laten.
Vliegende boekenkasten, onder-
grondse leesgrotten of betover-
de boeken in de Bibliotheek van 
de toekomst. Een grote muur, 
een slotgracht, toegangspoort en 
wachttorens: dit hoort bij een Ro-
meins Fort! Het kan allemaal ge-
maakt worden in Minecraft op 18 
juli en/of 22 augustus tijdens een 
van de zomerworkshops.

Educatief
Het computerspel Minecraft is 
ongekend populair bij kinderen 
en jongeren. Met deze ‘digita-
le LEGO’ kun je in een oneindige 
wereld naar hartenlust bouwen, 
in je eentje of met andere spelers. 
Minecraft is ook heel goed inzet-
baar als educatieve tool. Kinderen 
trainen vaardigheden zoals ruim-
telijk inzicht, creatief denken, sa-

menwerken en ICT-basisvaardig-
heden. De Minecraft zomerwork-
shop ‘Bibliotheek van de toe-
komst’ is op woensdag 18 juli van 
15.00 tot 17.00 uur in Bibliotheek 
Westwijk te Amstelveen. De Mi-
necraft zomerworkshop ‘Romeins 
fort’ is op woensdag 22 augustus 
van 10.00 tot 12.00 uur, eveneens 
in Bibliotheek Westwijk te Am-
stelveen

Snel opgeven
Kosten per workshop: 6 euro voor 
leden en 12 euro voor niet-leden. 
Er kunnen per workshop maxi-
maal 20 deelnemers meedoen, 
dus geef je snel op. Leeftijd 8 tot 
en met 12 jaar. Wil je graag met 
iemand samen? Bestel dan twee 
kaartjes, en stuur even een be-
richtje naar h.deinema@debiblio-
theekamstelland.nl.

Veel zon en nagenoeg windstil
Heel geslaagd waterski- en 
wakeboardkamp voor jeugd
Aalsmeer - Afgelopen week-
end heeft Waterski Vereniging 
Aalsmeer (WSVA) voor de tweede  
keer een jeugd Waterski/Wake-
board kamp georganiseerd. Don-
derdagmiddag besloot de orga-
nisatie het definitief plaatst te la-
ten vinden, het weer zag er heel 
goed uit voor het weekend. Za-
terdag om 8.00 uur verzamelden 
alle vrijwilligers zich bij het club-
gebouw op het surfeiland voor 
het opbouwen van de tenten. 
Om circa 9.00 uur arriveerden al-
le kinderen met een leeftijd varië-
rend tussen de 8 en 17 jaar bij het 
clubgebouw. Na een korte brie-
fing werd meteen het water op-
gegaan. Het was een mooie zon-
nige dag met af en toe een wolk-
je. Het meest belangrijke was dat 
er bijna geen wind was waardoor 
het water optimaal glad was om 
de wake/waterskisport te kunnen 
beoefenen. De hele dag hebben 
de deelnemers mooi water gehad 
waardoor alle disciplines van de 
waterskisport beoefend konden 

worden, zoals slalomskien  wa-
keboarden en trick skiën. De kin-
deren hebben allemaal heel veel 
bijgeleerd. Na de zeer smaakvol-
le barbecue ‘s avonds mochten de 
kinderen uiteraard nog even een 
rondje op de banaan en dit is al-
tijd een groot spektakel. Daarna is 
een kampvuur gemaakt en kon-
den de jongens en meisjes zich 
te goed doen aan de marshmal-
low. Alle deelnemers waren vol-
ledig uitgeteld en zijn moe maar 
voldaan naar bed gegaan. De vol-
gende ochtend een heerlijk ont-
bijt in het zonnetje en weer wind 
stil. Na het eten daarom meteen 
het water op om weer lekker te 
skiën. En na de lunch zijn de kin-
deren nog een keer het water op 
gegaan. 
Al met al was het een zeer ge-
slaagd weekend. Volgend 
jaar gaat Waterski Vereniging 
Aalsmeer zeker een poging doen 
om er weer zo’n zelfde succes van 
te maken. Alle vrijwilligers wor-
den bedankt voor hun inzet.

Gitaar, musical, ballet, circus, graffiti
Korte cursussen na de 
vakantie bij Cultuurpunt
Aalsmeer - De zomervakantie 
staat voor de deur en dat bete-
kent dat het nieuwe cursusaan-
bod van Cultuurpunt Aalsmeer 
bekend is! Na de zomer start zij 
namelijk weer met verschillen-
de korte, oriënterende cursussen 
voor basisschoolleerlingen in de 
naschoolse tijd. In deze cursussen 
wordt kennis gemaakt met de 
beginselen van muziek, musical, 
ballet, circus, graffiti en DJ.

Ballet en musical
Een paar keer per jaar organiseert 
Cultuurpunt Aalsmeer korte, ori-
enterende cursussen. Cursussen 
als Ontdek je talent op een instru-
ment, DJ, keyboard en gitaar zijn 
al echte ‘all time favorites’ gewor-
den. Maar ieder cursusblok pro-
beert het Cultuurpunt met ver-
nieuwingen te komen. Zo zijn 
vorig jaar de cursussen circus en 
graffiti toegevoegd aan het aan-
bod. En daar zijn nu ook de cur-
sussen ballet voor onder- en mid-
denbouw en musical voor de bo-
venbouw bijgekomen. De les-
sen vinden plaats op diverse lo-
caties in Aalsmeer en Kudelstaart 
op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag in de naschool-

se tijd. Onder andere in gymzaal 
de Rietpluim, op basisschool De 
Zuidooster, in de Place2Bieb en in 
het vernieuwde pand van De Ou-
de Veiling/Cultuurpunt Aalsmeer 
aan de Marktstraat. Het cursus-
aanbod is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar en start in 
de week van 8 oktober. Uitgebrei-
de informatie over de cursussen, 
zoals dag, tijd en locatie, is te vin-
den op de website van het Cul-
tuurpunt. Ook het inschrijfformu-
lier is daar te vinden. 

Open middag
Wil jij cultureel of creatief bezig 
zijn na schooltijd, maar weet je 
nog niet zo goed wat je precies 
wilt? Dan ben je op zaterdagmid-
dag 15 september tussen 13.00 
en 15.00 uur van harte welkom bij 
Cultuurpunt Aalsmeer. Het Cul-
tuurpunt organiseert die middag, 
tijdens de opening van De Oude 
Veiling, een gratis open huis met 
verschillende leuke proeflessen. 
Kom gezellig langs en doe mee 
met jongleren, keyboard- en gi-
taarspelen, DJ-en en meer. Ont-
dek  je (verborgen) talenten en 
schrijf in voor één van de korte 
cursussen! 

Rondreizende voorleesvoorstelling
‘Broertje Ruilen’ in bieb
Amstelland - Iedere woensdag-
middag wordt er in de Biblio-
theek Amstelland voorgelezen 
aan kinderen van 2 tot en met 6 
jaar, óók tijdens de zomervakan-
tie. Voorlezen is natuurlijk al een 
feest, maar tijdens de rondrei-
zende voorleesvoorstelling gaat 
het dak er af! De voorstelling reist 
rond tussen alle vestigingen van 
de Bibliotheek Amstelland. Na af-
loop kunnen de kinderen blijven 
knutselen. Kom lekker luisteren 
naar een mooi verhaal mét mu-
ziek. 

Broertje ruilen
Het babybroertje van Kaatje Kro-
kodil kwijlt. En Mama Kroko-
dil blijft maar roepen hoe schat-
tig hij is. Kaatje kan het niet meer 
aanhoren! Als mama haar nieuwe 
hoed gaat ruilen, krijgt Kaatje een 
idee: Terug naar de babywinkel en 
broertje ruilen! De reguliere voor-
leesmiddag is de hele zomer op 
woensdagmiddag om 15.30 uur 
in alle vestigingen. Op vrijdag-
middag om 16.00 uur is er voorle-
zen met het vertelkastje in de Bi-
bliotheek Stadsplein Amstelveen. 

Op 25 juli in Aalsmeer
De rondreizende voorleesvoorstel-
ling ‘Broertje ruilen’ is in plaats van 
het reguliere voorlezen en vindt 
plaats op de volgende data en lo-
caties: Op woensdag 18 juli Stads-
plein Amstelveen, op woensdag 

25 juli Marktstraat in Aalsmeer, op 
woensdag 1 augustus Westwijk 
Amstelveen en op woensdag 29 
augustus in Uithoorn, alle dagen 
van 15.30 tot 16.00 uur. Leeftijd 2 
tot en met 6 jaar. Toegang gratis, 
aanmelden niet nodig.
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TOUR DE FRANCE 2018

Eerste etappe
Eerste winst Dumoulin

Derde etappe
Gelukkig één ploegentijdrit

Tweede etappe
Het zal wel toeval zijn

Zaterdag 7 juli, 1e etappe
Noirmoutier en L’ille – 
Fontenay-le-Compte, 201 km

Aalsmeer - In strijd om de eer-
ste gele trui in deze tour zou 
Dylan Groenewegen zich na-
drukkelijk melden in de sprint, 
althans, dat was wat de kranten 
vrijdag aangaven. Jammer dat 
hij, volgens zijn eigen woorden, 
‘geen goeie benen’ had. Het le-
vert hem uiteindelijk een ver-
dienstelijke 6e plaats op, maar 
daar heb je verder weinig aan. 
Morgen maar weer proberen. 
De eerste gele trui werd om de 
schouders van de frêle QSF ren-

ner Gaviria gehangen, welver-
diend en een juiste beloning 
voor de sprintertrein van QSF, 
die al kilometers voor de meet 
de sprinter in positie bracht. 
Gelukkig was het een eigen 
stuurfout van Froome die hem 
een kleine achterstand heeft 
opgeleverd. Een moment van 
onoplettendheid van Quintana 
levert hem vierkante wielen op 
en kost hem belangrijke secon-
den achterstand. De Nederlan-
ders zijn allemaal veilig binnen 
en zo durf ik wel te zeggen, Du-
moulin heeft zijn eerste winst 
te pakken. 
Dick

Maandag 9 juli, 3e etappe
Ploegentijdrit
Cholet – Cholet 35,5 km

Aalsmeer - Met een schuin oog 
kijkend naar de ploegentijdrit 
bekroop mij het gevoel dat dit 
een vreemd element binnen 
de Tour de France is. Gelukkig 
is de rit aan het begin van de 
tour en niet aan het einde waar 
er meerdere uitvallers zijn te 
betreuren. Want zeg nou zelf, 
is het wel eerlijk om ploegen-
tijdrit te rijden met ploegen die 
niet meer compleet zijn en zou 
het niet zo moeten zijn dat ie-
dere ploeg een gelijk aantal 
renners zou moeten hebben. 

Maar moeten de ploegen soli-
dair met elkaar zijn, of draai je 
dan de competitie de nek om? 
Kortom ik kwam er niet uit. Al 
peinzend zie ik de BMC ploeg 
de etappe winnen en van Aver-
maet de gele trui om zijn ranke 
lijf trekken. Ik kom er niet uit en 
probeer een parallel te trekken 
met de politiek en het voetbal-
len, maar ook die vergelijkin-
gen krijg ik niet rond. Nee, geef 
mij maar de onvervalste com-
petitie van de dagelijkse etap-
pes, daar waar de renners indi-
vidueel bezig zijn om de ande-
ren kapot te rijden. Gelukkig is 
er maar één ploegentijdrit.
Dick 

Zondag 8 juli, 2e etappe
Moulleron Saint Germain – 
La Roche sur Yon 182,5 km

Aalsmeer - Wat kan het leven 
van een profrenner toch moei-
lijk zijn, ik zag vandaag Crad-
dock (met nr. 13) zijn uiterste 
best doen om met een gebro-
ken schouderblad het peloton 
bij te houden. Het is een onge-
lijke strijd, vrees ik. De eerste 
renner stapte vandaag af, Ts-
gabu Grmay van de Trekploeg 
besloot bij de eerste bevoor-
rading de pijp aan Maarten te 
geven, al dagen last van zijn 
maag. Tijdens de rit zie ik ook 
Sanches (nr. 127) na een verve-

lende val in de ambulance ver-
dwijnen. Dat Chavanel vele ki-
lometers alleen aan kop mocht 
rijden zal waarschijnlijk niets te 
maken hebben met de streek 
waar vandaag werd gereden, 
de Vendée, toevallig ook de co-
sponsor van de Direct-Energie 
ploeg, maar dat zal echt wel 
toeval zijn.
Na een chaotische laatste kilo-
meter met onmogelijke boch-
ten en wegversmallingen, is 
het uiteindelijk Sagan die met 
een minimale voorsprong zijn 
voorwiel in een ‘wheely’ over 
de meet gooit en daarmee de 
gele trui aan mag trekken.
Dick

De Tour met Janna en Dick
Aalsmeer - De Tour de France is weer begonnen en zowel Janna 
van Zon als Dick Kuin hebben zich weer voor de buis genesteld. 
Dagelijks tot en met 29 juli zijn de twee enkele uren ‘onbereik-
baar’. Ze hebben zich vantevoren ingeleefd in de etappes en de 
deelnemende renners. Pen en papier liggen bij de hand, want de 
twee inwoners nemen de lezers weer mee op ‘hun’ Tour de France 
avontuur. Janna beleeft het evenement als liefhebber van wiel-
rennen en Dick als zelf fervent wielrenner. Deze week de eerste 
bijdragen. Genieten maar van de Tour met Janna en Dick.

Tweede etappe, zondag 8 juli
Het verkeersmeubilair
Aalsmeer - De valpartijen van 
gisteren - waaronder behoorlijk 
wat prominenten - herhaalden 
zich vandaag. Zij het met ande-
re renners. Links en recht vlogen 
zij uit de bocht over een stoep-
rand van een rotonde. “Aan het 
parcours mankeert helemaal 
niets, maar als je als dolle stie-
ren een stadje binnen rijdt met al 
die smalle straatjes, dan vraag je 
om problemen. Het is dat ik athe-
ist ben, anders zou ik een kruis-
je slaan.” Aan het woord Tom Du-

moulin. “Het is best eng hoor!” 
De Belgen hebben het over het 
straatmeubilair dat door de ner-
veuze renners over het hoofd 
wordt gezien. “Ge moet minstens 
tien meter vooruit kijken.” Geen 
geringe opgave als je vijftig ki-
lometer per uur rijdt. Bij de na-
beschouwing wordt aan analist 
Thijs Zonneveld gevraagd of de 
valpartijen nu achter de rug zijn. 
“Neen”, verklaart hij stellig. “Er 
staat ons nog wat te wachten.’” 
Janna van Zon 

Eerste etappe, zaterdag 7 juli
Festiviteiten van timing
Aalsmeer - Het Belgisch com-
mentaar won het vandaag weer 
dik van het Nederlandse. Het 
bracht mij er op een vergelijk te 
trekken met het commentaar tij-
dens de etappe en een bijschrift 
naast een kunstwerk in een mu-
seum. Overdreven en onzinnig, 
vaak een er niet toe doende toe-
voeging. Op de eerste dag van 
de Tour leken de heren zich al-
weer te vervelen. Gelukkig had-
den de Belgen wel een aantal op-
merkingen waar je als kijker wat 
aan hebt. Niet alleen maar open 
deuren. 
De eerste onfortuinlijke val tij-
dens de bevoorrading, ziet er niet 
goed uit voor de veelbelovende 
Amerikaan Graddock, hij draagt 
het rugnummer 13! Elf kilometer 

voor het einde een valpartij waar-
bij niet de minste renners be-
trokken zijn. Twee kilometer ver-
der een tweede duikeling, daarna 
een val van de getergde Froome 
waarmee hij een achterstand van 
52 seconde oploopt. Een ande-
re hoop in bange dagen: De Co-
lombiaan Quintana vergeet een 
stoeprand hetgeen hem twee ka-
potte wielen kost. Dit akkefietje 
kwam hem op ruim één minuut 
te staan. De sprinter Dylan Groe-
newegen droomde van het geel 
om zijn schouders, maar tussen 
droom en daad staan… “Het zijn 
de festiviteiten van de timing”, al-
dus de Belgen. De Tour is - met 
de daarbij behorende chaos - be-
gonnen!
Janna van Zon

Derde etappe, maandag 9 juli
Ploegentijdrit: Het gemis 
van Wilco Kelderman
Aalsmeer - Een dag zonder val-
partijen, een dag zonder handen 
voor de ogen of een bonzend 
hart. Een dag waarin je ziet hoe 
goed Tom Dumoulin is en je moet 
denken aan pechvogel Wilco Kel-
derman die nu met een blessure 
thuis op de bank zich zit te ver-
bijten. Zij hadden vandaag kun-
nen winnen, deze wereldkampi-
oen ploegentijdrit rijders. Maar 
ja, als bestaat niet in de wielren-
nerij. Toch heeft Sunweb vandaag 
een fraai visitekaartje afgegeven. 
Mijn favoriete analist Thijs Zonne-
veld wist het zeker. Hij herhaalde 
het wel tien keer: Sky zou opper-

machtig zijn vandaag. Het werd 
echter BMC waardoor de Belg 
Greg van Avermaet het geel van 
Peter Sagan mocht overnemen. 
Slechts 11 seconden verschil zat 
er tussen de nummers 1 en 5. 
Tom Dumoulin deed vandaag 
opnieuw goede zaken. Zeven-
de in het algemeen klassement 
met een voorlopige royale voor-
sprong op zijn grootste concur-
renten. Tot nu toe komt hij de da-
gen soeverein door. Ach het geel 
wordt hem zo gegund maar Parijs 
is nog ver! Om maar eens one-li-
ner te gebruiken.
Janna van Zon

Veel inzendingen voor 
Tour de France spel
Regio - De Tour de France is za-
terdag 7 juli van start gegaan en 
net als andere jaren presenteerde 
de Nieuwe Meerbode een mooie 
special rond dit grootse wiele-
revenement inclusief een prijs-
vraag. 

Oplossingen konden tot afgelo-
pen dinsdag 10 juli opgestuurd 
of gebracht worden en hier is 
bijzonder goed gebruik van ge-
maakt. Een dikke stapel prijkt 
op het bureau van de redactie. 
Christopher Froome is favoriet bij 
de lezers als het gaat om het win-
nen van de gele trui en eensge-
zind is men over de beste Neder-
lander: Tom Dumoulin (ook veel 
getipt als winnaar). 
Afwachten maar, op 29 juli is de 
laatste etappe en de finish in Pa-
rijs. De puzzel is met plezier ge-
maakt en door nagenoeg alle in-

zenders prima opgelost: ‘Zal Tom 
op het podium eindigen?’

De hoofdprijs van het Tour de 
France spel is een Giant Content 
3 ter waarde van 699 euro en de-
ze racefiets is beschikbaar ge-
steld door Meer voor Fietsen uit 
Kudelstaart. De overige te win-
nen prijzen zijn een Sigma pols-
computer ter waarde van 100 eu-
ro van Bert de Vries Fietsen op de 
Oosteinderweg, een fietshelm en 
een sportbril met verwisselbare 
lenzen, beiden van het merk BBB, 
van Waning Tweewielers uit de 
Zijdstraat, een Princess kofferset 
ter waarde van 90 euro van de 
Marskramer in Kudelstaart, een 
energiescan voor uw/jouw koop- 
of huurhuis door Sienergie ter 
waarde van 85 euro en een doos-
je witte, rode of rose wijn van Wit-
tebol Wijn uit de Ophelialaan.

Met jongens van ‘67 op 
brommers naar...
Aalsmeer - “Nog één keer voor 
ons vijfstigste op de brommer 
naar Texel” is inmiddels veran-
derd in “Op de eerste zaterdag 
van juli met de Jongens van ’67 
naar …” . Waar de reis heen gaat 
was voor de tweeëntwintig gese-
lecteerde deelnemers een verras-
sing. Ook voor deze derde rit was 
de opdracht: 08.00 uur verzame-
len bij Aalsmeer Services aan de 
Aalsmeerderweg en gewoon ach-
ter elkaar aanrijden. Na Texel in 
het Noorden en Garderen in het 
Oosten ging de rit nu naar het Zui-
den van Nederland. Via Vrouwen-
akker, langs de Kromme Mijdrecht 
naar Woerdense Verlaat voor de 
eerste stop. De cakes waren ver-
wisseld met de broodjes waar-
door er bij de tweede stop in Tull 
en Het Waal een cake-lunch werd 
geserveerd. Met de eerste teke-
nen van door de zon verbrande 
lichaamsdelen ging de tocht ver-
der langs de Lek naar de pont bij 
Culemborg waar we de roeisloep 
“Polyester” uit  Aalsmeer als ze-
vende zagen finishen tijdens “Res-
pec’ op de Lek”. Na de laatste stop 
in Tiel met de pont naar de ande-
re kant van de Waal voor de laatste 
vijftien kilometer naar de eindbe-
stemming; Appeltern. Daar ston-
den vijf Mongoolse Ger-tenten 
klaar en mochten de deelnemers 
eindelijk een wel verdiend koud 
biertje nemen. Cees-The Iceman 
kon zijn geduld niet bedwingen 
en moest meteen een duik nemen 
in het aangelegen binnenmeer 
waarbij de een snee in de voet 
niet bleek te voorkomen.

vre voor achteropkomende scoo-
ter verstuikte onze Iceman zijn 
enkel. Bij de Gertenten aangeko-
men bleek het vuurtje stoken aar-
dig gelukt. Complete, nauwelijks 
te versjouwen boomstammen, 
hadden hun eindbestemming 
in het kampvuur gevonden. Ook 
de hottub was lekker warm. Toen 
ook de verdwaalde rijschoolhou-
der (na een zwerftocht door heel 
Appeltern) terecht was, kwam er 
een einde aan een fantastische 
toerdag.

Terugweg
De volgende morgen waren de 
meeste deelnemers om 08.00 uur 
al uit te veren. Na een paar bak-
ken koffie bleek 09.30 uur plus 
een Appelterns kwartiertje wel 
aan de late kant voor het ont-
bijt. Maar toen Cees Gertent met 
pannenkoeken plus mascarpone 
en stroop op de proppen kwam, 
was de rust weer gekeerd. En na 
gebakken eieren met spek van 
Wout voelde iedereen zich sterk 
genoeg voor de terugweg. Inmid-
dels was Offer ook wakker gewor-
den en kon hij direct op z’n Puch 
stappen om aan te sluiten. Voor 
de terugweg werd de kortste rou-
te gekozen. Via de Alexanderbrug 
over de Waal naar Wijk bij Duur-
stede voor koffie met appeltaart. 

Daar bleek Cees wederom de 
pechvogel. Met een gebroken 
gaskabel moest een mogelijke 
trendsettende modificatie wor-
den uitgevoerd om verder te kun-
nen. Gaskabel om het stepje en 
verder met voetgas. Na de koffie 
door via Nieuwegein naar Houten 
(Utrecht moest vermeden wor-
den door de wat oudere brom-
mers die sterk gediscrimineerd 
worden in grote steden). Daar-
na langs kasteel ’t Haar in Haar-
zuilens voor een korte stop in 
Wilnis. Snel terug naar het start-
punt om de finish van F1 te kij-
ken. Max bleek al uitgevallen wat 
voor Arno gelukkig niet het geval 
was na een klein incidentje on-
derweg. 

Beterschap 
Behalve Cees -The Iceman-Stui-
kenkel-Pechvogel-van der Ven, 
kon iedereen maandag weer fris 
naar zijn werk. Alle jongens van 
‘67 wensen Cees beterschap en 
rekenen erop dat je volgend jaar 
weer meegaat als de reis naar de 
enige overgebleven windrichting 
zou moeten gaan. Maar de vraag 
blijft; waar kom je uit als je vanuit 
Aalsmeer honderd kilometer naar 
het westen blijft rijden?

Door Gert Loogman

Feesttent 
Een verkenningsploeg had voor-
af al gelezen dat het feest was 
in Appeltern en ging op zoek 
naar de feesttent. Daar bleek een 
beachvolleybaltoernooi aan de 
gang en was er een tafel voor het 
Volleybalteam uit Aalsmeer ge-
reserveerd voor diezelfde avond. 
In de tussentijd werd de barbe-
cue gereed gemaakt en kon ie-
dereen aanvallen. Irish coffee 
toe. Driekus zat de hele middag 
al naar de vuurplaats te kijken 
en mocht eindelijk fikkie steken. 
Meteen een paar blokken in de 
houtgestookte hottub, want wat 
is er lekkerder dan een heet bad 
als je terugkomt van een wandel-
tocht van anderhalve kilometer 
vanuit de feesttent. 

Toen het donkerder werd moest 
er gekozen worden. Bij Driekus 
blijven om het vuur aan te hou-
den of naar de feesttent om de 
gereserveerde tafel te bezetten. 
Tijdens de wandeling terug naar 
de camping was Cees wederom 
de klos. Bij een uitwijkmanoeu-
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Nieuwe locatie positief ontvangen
Drie paren op één bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Bridgeclub Onder Ons 
organiseerde voor het eerst in de 
nieuwe locatie, buurthuis Horn-
meer aan de Dreef, haar weke-
lijkse zomerbridgedrive. Ondanks 
het mooie weer hadden 26 paren 
de weg weten te vinden. De re-
acties van de deelnemers waren 
heel positief. Er werd plezierig ge-
streden om de eer en de plantjes. 
De uitslag in de A-lijn: Een zelden 
voorkomende uitslag, want maar 
liefst drie paren eindigden op de 
eerste plaats, dat waren Jaap en 
Henk Noordhoek, Hennie Joo-
ren en Nico Tas en Herman van 
der Peet en Cock van der Maarl 
met 56.67%. Uitslag in de B-lijn: 
1e Dirma en Toon Koningen met 
60.76%, 2e Jelly en Jan Breetvelt 

met 59.03% en 3e Emmy en Ge-
rard van Beek met 57.64%. De or-
ganisatie kan terugkijken op een 
geslaagde avond. Dit is ook mede 
te danken aan de dames achter 
de bar. Zij zagen voor het eerst al-
lerlei nieuwe gezichten en lieten 
weten dat ook zij het erg gezellig 
hadden gevonden! 
Het zomerbridgen vindt iedere 
woensdagavond plaats in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1. 
Bridgers zijn van harte welkom. 
Aanwezig om 19.15 uur. 
 
Inschrijven kroegentocht
De kroegentocht op 22 septem-
ber is nog niet vol. Opgeven kan 
dus nog steeds. Kijk hiervoor op: 
www. nbbclubsites.nl/club 1023.

3 Winnaars bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis  van 13.30 tot 16.30 uur. Ook 
in de vakantieperiode gaat de ou-
derensoos door. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma 
en nieuwe kaarters zijn, net als 
natuurlijk de trouwe bezoekers, 
meer dan welkom. Op donder-
dag 5 juli is het jokeren gewon-
nen door Trudy Knol en Gerard de 
Wit met  elk 379 punten, gevolgd 
door Bets Teunen met 614 pun-
ten. Bij het klaverjassen was deze 
week Nico de Ron met 5582 pun-
ten de beste. Nico de Jong eindig-
de met 5221 punten op twee en 
plaats drie was voor Coby Bouw-
meester met 5041 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Huub 
Bouwmeester met 3779 punten
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Ruud wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK is op woensdag 
18 juli vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. 
Het kaarten op 4 juli is gewon-
nen door Ruud Bartels met 5460 
punten. Plaats twee was voor Ri-
nus Buskermolen met 5282 pun-
ten, op drie is Anthonia van der 
Voort geëindigd met 5063 pun-
ten en de prijs voor plaats vier 
was voor Gerda van Leeuwen met 
5125 punten.

Postduivenvereniging de Telegraaf
John van Duren winnaar 
vlucht vanuit Roosendaal
Aalsmeer - Zaterdag 7 juli wa-
ren er twee vluchten, een Jon-
ge duiven vlucht vanuit Roosen-
daal met een gemiddelde afstand 
van 85 kilometer en een Dagfond 
vlucht vanuit Argenton in Frank-
rijk met een gemiddelde afstand 
van 673 kilometer. Dagfond zijn 
vluchten tussen 500 en 700 kilo-
meter. Beide vluchten weden met 
een NO wind in vrijheid gesteld. 
Om 07.45 uur kregen de jonge 
duiven in Roosendaal het sein 
tot vertrek en om 08.51.07 uur 
meldde de 18-031 zich bij John 
van Duren in Amstelveen. Met 
een gemiddelde snelheid van 
1323,631 meter per minuut (bij-
na 79½ kilometer per uur) werd 
dit dui�e de winnaar van de dag. 
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp 
werd tweede en Gerard & Lies 
v.d. Bergen uit Kudelstaart der-
de. Om 06.45 uur werden de dui-
ven in het Franse Argenton in vrij-
heid gesteld en dit zou een zwa-
re vlucht worden. Om16.56.09 
uur klokte Wim Wij�e uit De Kwa-
kel zijn 16-505. Met een gemid-
delde snelheid van 1098,838 me-
ter per minuut (bijna 66 kilome-
ter per uur) werd deze de winnaar 
en 29e in de Afdeling Noord Hol-
land. Gerard & Lies v.d. Bergen uit 

Kudelstaart werden tweede en 
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp 
derde. 
De volledige uitslag van de vlucht 
Roosendaal met 580 duiven en 16 
deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
3.  Gerard & Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
4.  L. v.d. Sluis Uithoorn
5.  P. v.d. Meijden 
 Aalsmeerderbrug
6.  J. Spook Aalsmeer
7.  A.J. van Belzen Kudelstaart
8.  E. Wiersma Amstelveen
9.  Darek Jachowski Mijdrecht
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. Th. v.d. Wie Aalsmeer
12. M. De Block Aalsmeer
13. D. Baars Kudelstaart
14. W. Wij�e De Kwakel
15. C. van Vliet Kudelstaart
16. A. v.d. Wie Aalsmeer
Uitslag vlucht Argenton met 79 dui-
ven en 6 deelnemers:
1.  W. Wij�e De Kwakel
2.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
3.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
4.  Darek Jachowski Mijdrecht
5.  P. v.d. Meiden Aalsmeerderbrug
6.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer

Winst voor  Wim Wij�e op Dagfond 
vlucht vanuit Argenton, Frankrijk.

De jonge duivenvlucht is gewon-
nen door John van Duren.

Sportieve dag bij Michiel de Ruyter
Roei-, kano-, fietstocht 
een groot succes
Uithoorn - Zondag 8 juli vond er 
bij roei- en kanovereniging Mi-
chiel de Ruyter een sportieve 
dag plaats, met voor elk wat wils. 
Er waren twee fiets- en kanorou-
tes uitgezet, 50 kilometer voor de 
diehards en 25 kilometer voor de 
meer recreatieve (water)sporters. 
Zowel de kanoërs als de roeiers 
konden kiezen voor één van de 
afstanden. Ook was er de moge-
lijkheid om de routes (deels) met 
de fiets af te leggen. Het weer was 
stralend deze dag en ook de wind 
werkte mee; in de ochtend was er 
nauwelijks wind en in de loop van 
de middag kregen de deelnemers 
de wind in de rug. De 50 kilometer 
route startte richting Amsterdam, 
waar bij RV Willem 3 koffie, thee 
en appeltaart genuttigd werd. 
Daarna was het steeds stuur-
boord aanhoudend, de Weesper-
trekvaart af, via Driemond naar 
Abcoude, waar een smalle door-
gang een uitdaging was voor de 
roeiers. Vervolgens over het Ab-
coudermeer naar De Voetangel, 
waar een gezamenlijke lunchplek 
was ingericht. De deelnemers aan 
de 25 kilometer tocht begonnen 
wat later. Ook zij vertrokken rich-
ting in Amsterdam, maar sloegen 
bij Ouderkerk af, de Bullewijk op. 
Bij jachthaven Ouder Amstel ston-

den vrijwilligers met een drank-
je en een hapje, en werd er door 
hen ook koers gezet naar de ge-
zamenlijke lunchplek bij De Voet-
angel. Hier stond weer een vol-
gend team klaar om te assiste-
ren bij het aanleggen van de bo-
ten en kano’s, het voorzien van 
de deelnemers van eten en drin-
ken. Tenslotte was het laatste tra-
ject voor alle afstanden hetzelfde, 
via de Waver en de Amstel terug 
naar Uithoorn, waar bij de Kam-
panje van URKV Michiel de Ruy-
ter de drankjes al koel stonden. 
Bij de afsluitende barbecue klon-
ken mooie woorden, zoals ‘deze-
gezamenlijke activiteit van roei-
ers en kanoërs moeten we vaker 
doen’ en ‘ik heb een heerlijke dag 
gehad’, tot ‘wat een prachtige rou-
te’. In het totaal hebben ruim 70 
mensen op één of andere manier 
hun steentje bijgedragen om de-
ze dag tot een succes te maken. 
Dank aan alle deelnemers en vrij-
willigers. Er wordt terug gekeken 
op een zeer geslaagde dag! Kijk 
voor meer informatie en foto’s op 
www.mdr.nu.

Voorbereiding thuis in een tentje
Chinese Tour en zege 
Jordy Buskermolen
Kudelstaart - Voor veel mensen 
is kamperen in een tentje op een 
camping in deze periode van het 
jaar iets waar ze naar uitkijken. 
Wielrenner Jordy Buskermolen 
uit Kudelstaart ziet het net even 
anders: hij heeft een hoogte-tent 
in zijn woning geplaatst. Daarin 
zal hij een week of twee de nach-
ten doorbrengen als specifie-
ke voorbereiding op de Tour of 
Qinghai Lake in China, die van 21 
juli tot 4 augustus op grote hoog-
te wordt verreden.
Misschien wel dankzij het alter-
natief kamperen won Buskermo-
len vorige week donderdag alvast 
de 56ste Slag om Ambacht, een 
drukbezocht avondcriterium over 
tachtig kilometer in Hendrik-Ido-
Ambacht. Het is zijn eerste zege 
van het jaar na een periode met 
blessures en ziekte. Op het korte 
parcours gingen zes renners met-
een na de start op avontuur. 
Jordy Buskermolen: “Na een kilo-
meter of tien ben ik alleen naar 
de koplopers gereden. Vervol-
gens hebben we het peloton ge-
dubbeld en vijf ronden voor het 
einde ben ik na een sprint voor 
een superpremie van de anderen 
weggesprongen.” 
Antoinie van Noppen werd met 
zeven seconden achterstand 
tweede, Eddie Gödde derde. Een 
dag later bevond Buskermolen 
zich in Prinsenbeek weer in de 
kopgroep. Dit keer moest hij ge-
noegen nemen met plek vijf. De 
overwinning was er voor Hans 
Dekkers.
IJle lucht
Met het lekkere gevoel van een 
overwinning en een ereplaats 
in de achterzak richt Buskermo-
len zich nu volledig op de wed-
strijd in China. Jordy: “De koers 
wordt bijzonder zwaar. De etap-
pes zijn lang en we gaan rijden op 
een hoogte  tussen 2000 en 4000 

meter. Enkele ploeggenoten van 
mijn Team Monkey Town volgen 
een stage in de bergen om het 
lichaam te laten wennen aan de 
ijle lucht, ik maak dus gebruik van 
de hoogte-tent.”
Buskermolen was al vaker actief 
in exotische fietslanden, onder 
meer in Griekenland, de Domini-
caanse Republiek en Kameroen. 
De Tour of Qinghai Lake, zijn ko-
mende uitdaging, is een wed-
strijd Buiten Categorie, de op een 
na hoogst wedstrijdklasse in het 
professionele wielrennen. Aan de 
start komen teams van alle conti-
nenten. Vorig jaar werd de Ronde 
gewonnen door Yonathan Mon-
salve uit Venezuela. Maarten Tjal-
lingii, winnaar in 2006, is de enige 
Nederlander op de erelijst.

Owen Geleijn elfde
Owen Geleijn behaalde afgelo-
pen zaterdag een elfde plaats in 
de Ronde van Twente. De junior 
uit Rijsenhout kwam na 135 kilo-
meter in Enter in een klein pelo-
ton over de streep, 47 seconden 
na vijf koplopers. In de race voor 
nieuwelingen door Twente ein-
digde Tristan Geleijn op plaats 
veertig.

Jordy Buskermolen viert uitbundig 
zijn fraaie overwinning in de Ronde 
van Hendrik-Ido-Ambacht.

Beach Bus naar 
EK Beach

Aalsmeer - De beachvolleybal-
lers Jannes van der Ham en Sven 
Vismans gaan goed in de com-
petitie. Zo goed zelfs dat ze deel 
mogen nemen aan het EK Beach 
in Rotterdam. Op maandag 16 ju-
li spelen de twee hun eerste wed-
strijd tegen het duo Doppler en 
Horst uit Oostenrijk. De wedstrijd 
begint om 20.30 uur. De beach-
volleyballers, met thuishaven The 
Beach, hopen op veel support 
uit Aalsmeer. Het wordt de sup-
porters makkelijk gemaakt. De 
Beach Bus gaat rijden naar Rot-
terdam en zij die Jannes en Sven 
willen aanmoedigen, kunnen in-
stappen. Vooraf aanmelden is wel 
een vereiste en dat kan via info@
beach.nl of bel 0297-347444.

Tour de Kwakel
Eerste geel voor ploeg 
‘Ketting’ van Jordan 
De Kwakel - In zijn eerste Tourrit 
wist Fernando Gaviria afgelopen 
zaterdag direct de etappezege te 
pakken. Hij rondde sterk ploeg-
werk perfect af en mocht zich na 
afloop in de gele trui hullen. Een 
zelfde verhaal werd geschreven 
in De Kwakel. Debutant Jordan 
Boere pakte met 11 punten de 
dagprijs. Daarmee greep hij ook 
de eerste gele trui. Dat Jordan net 
als Gaviria over een sterke ploeg 
beschikt blijkt uit het feit dat zijn 
ploeg ‘Ketting’ maandag de ge-
le petten op mag. Weko voorziet 
naast Jordan, Jeroen Meijer, Fer-
ry Harte, Jan Tilburgs en Marco 
Pouw van een pet. Paul Hoger-
werf trekt maandag de rode trui 
aan, voor de deelnemer met de 
meeste extra punten.
Nieuw dit jaar is de grijze trui voor 
de beste deelnemer van 55 jaar of 
ouder. Ron Plasmeijer dacht met 
deze trui te gaan lopen. Afgelo-
pen woensdag 4 juli was hij im-
mers 55 jaar geworden. Het re-
glement schrijft echter voor dat 
de peildatum voor de leetijd op 
1 juli ligt. Bovendien had Ron niet 
goed gekeken en stond er John 
Plasmeijer in plaats van Ron als 
beste oudere. De eerste witte trui 
van dit jaar gaat om de schouders 

van Sebastiaan Hofer. Het wit dat 
de vrijdag voor de Tour werd ge-
leend door Cynthia, die in het hu-
welijksbootje stapte met haar 
Bart. Het is voor Bart te hopen dat 
Cynthia nu een tipje van de slui-
er oplicht omtrent haar Tourze-
ge van 2015. Door de bruiloft was 
het afgelopen vrijdag niet bijzon-
der druk in het Tourhome, maar 
daardoor niet minder gezellig. 
Vol enthousiasme en verwach-
ting werd uitgekeken naar de ko-
mende drie weken.  

Spetterende dansshows
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
8 juli heeft de Blackbird Dance 
Center groep uit Aalsmeer twee 
shows mogen verzorgen in de 
grote zaal van theater De Meer-
se in Hoofddorp. De dansers van 
Blackbird namen het publiek in 
een drie uur durende show mee 
op reis. Bij elk land kwam een pas-
sende dans voorbij. In totaal zijn 
elf verschillende soorten dans uit-
gevoerd door de ruim vijftig dan-
seressen en twee dansers on-
der leiding van danslerares Merel 
Schrama. 
Het thema van de show was High 

Five. ‘High’ van hoog van land 
naar land vliegen en ‘Five’ omdat 
het eerste lustrum gevierd mocht 
worden. Voor de vijfde keer werd 
met succes deze jaarlijkse dans-
show voor veel publiek gebracht.  
Zowel de dansers als het publiek 
kijken terug op een gezellige en 
geslaagde avond. 
Nu wordt er even vakantie ge-
houden, maar vanaf het nieuwe 
seizoen gaan de leerlingen van 
Merel Schrama aan de slag voor 
opnieuw een spetterende pre-
sentatie.
Foto: www.kicksfotos.nl

UWTC veteranen aan de 
start in Zwanenburg
Uithoorn - Zondag 8 juli was 
er na vele jaren weer een wed-
strijd In Zwanenburg voor de ve-
teranen. Van wielrenvereniging 
UWTC stonden de renners Leen 
Blom, Ben de Bruin, John Tromp 
en Guus Zantingh aan de start. Bij 
de 60+ kreeg niemand de ruimte 
om een ontsnapping op te zetten 
en moest er uit een massasprint 
de winnaar komen. De wedstrijd 
werd gewonnen door Willem Hus 
uit Voorburg voor Piet Kralt uit 
Rijnsburg en derde werd Ron Smit 
uit Zandvoort. Ben de Bruin werd 

16e en John Tromp was betrok-
ken bij een valpartij in de laatste 
ronde. In de 69+ wedstrijd demar-
reerde er al vroeg twee renners 
met daarbij Leen Blom, zij namen 
een ruime voorsprong. 
Na half koers sloten er drie ren-
ners aan bij de koplopers en deze 
vijf renners werden niet meer ach-
terhaald. Winnaar werd Gerard Al-
brink uit Uitgeest, tweede werd 
John Martin uit Hoek van Holland. 
Leen Blom behaalde een verdien-
stelijke vierde plaats en Guus Zan-
tingh eindigde als zevende. 
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Zeilteam Aalsmeer eindigt op de achtste plaats
Groningen wint derde ronde Eridivisie 
Zeilen op Westeinderplassen
Aalsmeer - Op de Westeinder-
plassen is van 6 tot en met 8 juli 
de Eredivisie Zeilen gehouden. In 
de Eredivisie Zeilen strijden toon-
aangevende watersportvereni-
gingen van Nederland in moder-
ne sportboten van het type J/70. 
De boten worden beschikbaar 
gesteld door de organisatie om te 
zorgen voor een gelijke strijd om 
de landstitel. De boten worden 
geleverd door de stichting J-Club 
Nederland die mee investeert om 
de Eredivisie Zeilen mogelijk te 
maken. De wedstrijdformule is 
helder: korte races van ongeveer 
15 minuten, identieke boten, één 
wedstrijdbaan en vijf speelron-
den op unieke locaties verspreid 
door Nederland. 

Variabele wind
Op vrijdagmorgen 6 juli om 10.00 
uur werd in Aalsmeer gestart met 
de derde speelronde van de Ere-
divisie Zeilen. Moeder natuur 
maakte het de 15 zeilteams niet 
makkelijk. Een bijzonder varia-
bele wind dwong het wedstrijd 
comité in bijna iedere race de 
baan te verleggen om een eerlij-
ke strijd mogelijk te maken. Aan 

het einde van de dag bleek wa-
tersportvereniging Almere Cen-
traal als enige in staat geweest 
om drie overwinningen te varen 
en voeren hierdoor het tussen-
klassement aan. Willem Jan van 
Dort van Almere Centraal: “Het 
zijn lastige omstandigheden van-
daag met veel onverwachte wind 
draaiingen op de baan. We ma-
ken mee dat je vandaag een race 
in de laatste meters voor de finish 
letterlijk kon winnen of verliezen 
vanwege de vele windwakken op 
de baan.” Voor zeilteam Westein-
der is het dit weekend een thuis-
wedstrijd op hun Westeinderplas-
sen. Met slechts 1 punt verschil 
zitten ze zeilteam Almere Cen-
traal dicht op de hielen. In hun 
laatste race op vrijdag hadden ze 
een direct gevecht met Jachtclub 
Scheveningen die bij een over-
winning hun tweede plaats zou 
hebben overgenomen. Glimla-
chend vertelt zeilteam Westein-
der hoe hun dag verlopen is: “Het 
was even inkomen vanmorgen, 
maar we hebben de boot geluk-
kig snel aan de praat gekregen. 
Vandaag hebben we in ieder ge-
val een mooie stijgende lijn laten 

zien met twee 2e plaatsen en in 
de laatste race een overwinning.”

Spannend tot laatste race
Zaterdag 7 juli, dag twee van de 
Eredivisie Zeilen, ging verlaat van 
start door wederom een gebrek 
aan wind, maar gedurende de 
middag zette de wind toch goed 
door. Het wedstrijdcomité wist 
er op zaterdag maar liefst 12 ra-
ces uit te halen waarmee het to-
taal aantal gevaren races nu op 
21 staat. Jachtclub Scheveningen 
nam brutaal de leiding over van 
watersportvereniging Almere 
Centraal en leidt nu met 15 pun-
ten. Almere Centraal, de nummer 
3 Maas en Roer (Roermond) en de 
nummer 4 het dames van de In-
ternational Yacht Club Amster-
dam staan gedeeld tweede met 
16 punten. Het bleef zaterdag tot 
en met de laatste race spannend 
op de Westeinderplassen. Lange 
tijd leek Almere Centraal hun lei-
ding stevig in handen te houden, 
maar in de laatste race moes-
ten zij het gehele veld voor la-
ten gaan en zakten zij uiteindelijk 
naar de 2e plaats in het tussen-
klassement. Jachtclub Schevenin-

Foto: Jasper van Staveren

Foto: Jasper van Staveren

gen wist met een paar overwin-
ningen en een tweede plaats de 
regerend landskampioen te pas-
seren. Voor VW De Twee Provinci-
en (Groningen) waren de druiven 
uitermate zuur. Met drie 1e plaat-
sen leken zij de dag winnaars te 
gaan worden, maar in de 4e race 
werden dure punten verspeeld. 

Zeilspektakel
Zondag, de laatste dag van speel-
ronde 3 van de Eredivisie Zeilen 
in Aalsmeer, gaat de boeken is 
als een strijd met het mes op ta-
fel. Niet eerder lagen de resulta-
ten zo dicht bij elkaar. Zeilteam 
VWDTP (Groningen) wist op basis 
van onderlinge resultaten het da-
mes zeilteam International Yacht 
Club Amsterdam naar de twee-
de plaats te dirigeren. Regerend 
landskampioen Almere Centraal 
werd met slechts 1 punt achter-
stand derde tijdens speelronde 
3 van de Eredivisie Zeilen. Om-
streeks 11.30 uur kon de eerste 
race worden gestart en al snel 
werd duidelijk dat de wind flink 
aantrok en een zeilspektakel ver-
wacht kon worden. Negen races 
werden er op zondag nog uitge-
perst, waar zeilteam VWDTP Gro-
ningen in hun races drie keer op 
rij een overwinning wist te boe-
ken. De Amsterdamse dames la-
gen op dezelfde koers, maar lie-
ten in hun laatste race kostba-
re punten liggen en verspeel-
den daarmee de hoogste trede 
op het podium. Almere Centraal 
wist knap bij te blijven na een on-
rustige zaterdag met wisselende 
resultaten en werd uiteindelijk 
overall derde. 
Zeilteam Aalsmeer is uiteindelijk 
op de achtste plaats geëindigd. 
De prijzen zijn aan het einde van 
de dag uitgereikt door wethou-
der Robert van Rijn. Het slotfeest-
je werd muzikaal opgeluisterd 
door een dj en door saxofonist 
Rob Middelhoven.

Totaal vijf speelronden
De Eredivisie Zeilen is half april 
gestart in Almere en na Roer-
mond en Aalsmeer volgt speel-
ronde vier van 7 tot en met 9 sep-

tember in Lelystad en tot slot 
speelronde vijf van 5 tot en met 7 

oktober in Veere. Meer informatie 
op www.eredivisiezeilen.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl
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Ondanks warmte, veel publiek in sportcentrum Waterlelie
Mooie en geslaagde presentatie door 
wedstrijdturnsters SV Omnia 2000
Aalsmeer - Op zondagmiddag 8 
juli gaven de wedstrijdturnsters 
van SV Omnia 2000 een mooie 
presentatie in Sportcentrum De 
Waterlelie. Ondanks de warme zo-
merse dag mochten zo’n 200 be-
zoekers welkom geheten wor-
den. Het was voor het eerst dat 
de presentatie in De Waterlelie 
gehouden werd. Er is jammer ge-
noeg geen tribune, zodat er rijen 
stoelen neergezet moesten wor-
den. Gelukkig is dit prima verlo-
pen met behulp van ouders. Bij 
de opmars liepen er 55 turnsters 
op in een hele lange rij. Altijd een 
mooi gezicht. De demo’s werden 
gegeven door drie groepen: De 
Starters, zij turnen pas sinds janu-
ari in de wedstrijdgroep en één 
keer per week; De woensdag/vrij-
dag selectie, zij trainen 3 uur per 
week; De maandag/donderdag 
selectie: zij trainen 4 uur per week. 
De opening bestond uit het ver-
jaardagsdansje. Altijd als er een 
turnster jarig is, wordt dit dans-
je in de les uitgevoerd om de ja-
rige job heen. Er waren er zelfs op 
deze dag twee jarig. Jet Snoek en 
Nada Hnassay. Zij mochten mid-
den in vier kringen plaatsnemen, 
waarvan er twee met de klok mee 
en twee tegen de klok in gingen 
draaien tijdens het zingen van het 
verjaardagslied. Een leuk begin. 

De starters mochten bij de balk 
twee series laten zien en daarna 
ging de tweede groep verder met 
de demo. Op twee balken naast 
elkaar lieten ze mooie oefening 
zien met koprollen, zweefstan-
den en handenstanden. Daarna 
was groep 3 aan de beurt op de 
minitramp. Er waren twee mini-
tramps zo opgesteld dat er kruis-
lings gesprongen moest worden. 
Heel spannend, maar het verliep 
allemaal goed, zelfs bij de salto’s. 
Als vierde onderdeel werden de 
wisselbekers en medailles uitge-
reikt. Tien turnsters kregen een 
medaille omdat ze dit seizoen de 
eindwedstrijd en/of de districts-
kampioenschappen gehaald had-
den. Het waren Jet Snoek, Jin-
te van Leeuwen, Ranya Hnassay, 
Ayanna Hardjoprajitno, Britt Bee-
len, Jet van Kooten, Guylaine Piet, 
Fleur Snoek, Isa Verzeilberg en 
Elaine van Bakel. De wisselbeker 
voor verenigingskampioene ging 
naar Isa Verzeilberg. De wisselbe-
ker voor de hoogste plaats in de 
5e divisie keuze-oefenstof is uit-
gereikt aan Fleur Snoek. Jet van 
Kooten behaalde dezelfde plaats 
als Fleur, maar over alle wedstrij-
den had Fleur een hogere totaal-
score. Jet kreeg vanwege de ge-
lijke plaatsing een kleine beker. 
De wisselbeker voor de hoog-

ste plaats in de 5e divisie voorge-
schreven oefenstof ging naar Ay-
anna Hardjoprajitno. De wisselbe-
ker voor de hoogste plaats in de 
4e divisie ging naar Ranya Hnas-
say. Jinte van Leeuwen behaal-
de dezelfde plaats, maar over alle 
wedstrijden had Ranya de hoog-
ste plaatsing. Jinte kreeg even-
als Jet een kleine beker. Alle groe-
pen sprongen kast minitramp en 
groep 3 voerde dit weer gekruist 
uit. Mooie snelle series werden 
gepresenteerd, zelfs zweefsalto’s 
over de lengte kast. Op de brug 
lieten de turnsters van groep 3 
vooral met tweetallen leuke oefe-
ningen zien met zelfs tweetallen 
die tegelijk de salto achterover uit 
zwaai deden. Jet van Kooten, Da-
nielle Lohuis en Anouk Caarls lie-
ten hun wedstrijdoefening zien. 
Op de tumblingbaan begonnen 
de turnsters van groep 2 tegen-
over elkaar en probeerden toch de 
sprong gelijk uit te voeren. Daar-
na werd er aan één kant begon-
nen en lieten ze Arabieren, over-
slagen, salto’s flickflacken en losse 
radslagen zien. Na de welverdien-
de pauze gingen de turnsters van 
groep 3 verder op de tumbling-
baan en lieten goed zien hoe je 
door samenwerking met zijn 
tweeën tegelijk een arabier salto 
kon maken. Ook met zijn zessen 

tegelijk een salto voorover. Jas-
min Aileen en Fleur Snoek maak-
ten nog een schroefsalto. Op de 
minitramp sprongen de turn-
sters van groep 2 spreidhoeken, 
salto’s en barani’s. De turnsters 
van groep 3 maakten een mooie 
show op twee evenwichtsbalken 
die gekruist over elkaar stonden. 
Met vier tegelijk een koprol, han-
denstand, schouderstand uitvoe-
ren en als afsprong lieten ze sal-
to’s voorover en achterover zien. 
Vooral met zijn vieren tegelijk een 
handenstand uitvoeren is een 
mooi gezicht. De starters moch-
ten op de lange mat koprollen en 
radslagen laten zien. Zweefrollen, 
zelfs al over een stok heen. In een 
tweetal : de één maakte een han-
denstand en de ander bood on-
dersteuning hierin. Ook het el-
kaar helpen is een belangrijk on-
derdeel in de trainingen. De turn-
sters van groep 3, dat waren er 24 
in totaal, maakten een spannen-
de demo op twee gekruiste lange 
matten. Op het kruispunt begon 
Jasmin Aileen met een spreid-
handenstand waarin ze rond-
jes ging draaien, waarna de turn-
sters vanuit vier hoeken vlak na 
elkaar gingen wandelen, lopen, 
koprollen en radslagen. Dit alle-
maal op het kruispunt. Spannend, 
maar het verliep allemaal uitste-
kend. Als slot maakten de turn-
sters van groep 3 het begin van 
de choreo, die vorig jaar bij de 
dansshow werd uitgevoerd. Al-
le 24 stonden ze tegelijk in kop-
stand. Prachtig om te zien. Daarna 
kwamen de turnsters van groep 2 
erbij en gezamenlijk werden er 

een hele reeks van radslagen ge-
maakt. Na nog een aantal radsla-
gen op de bovenbenen van een 
medeturnster, werd de eindhou-
ding aangenomen. De starters 
kwamen er ook bij en zo mochten 

alle turnsters een daverend ap-
plaus in ontvangst nemen. Train-
sters Anneke Nap, Mariët Tas en 
Gerda Kockelkorn kunnen samen 
met de turnsters terugzien op een 
zeer geslaagde presentatie. 

Jong en oud verbinden
Sport- en spelmiddag 
op Westplas Mavo
Aalsmeer - Op Wellantcollege 
Westplas Mavo is de eindsprint 
van het schooljaar ingezet. Gedu-
rende deze periode worden eind-
toetsen gemaakt, afrondende ge-
sprekken met mentoren gevoerd 
en (sportieve) activiteiten geor-
ganiseerd. 
Voor de sportmiddag vorige 
week woensdag werden de cli-
enten van Stichting Ons Tweede 
Thuis benaderd. Samen met de 
derdejaars leerlingen zouden zij 
een parcours van diverse spelle-
tjes afleggen. Van basketbal tot 
visjes vangen en van blik om-
gooien met waterpistool tot met 
de touwen zwaaien, alle elemen-
ten waren aanwezig voor een fan-
tastische middag. Op het school-
plein van Westplas Mavo ston-
den leerlingen bij alle onderde-
len, anderen begeleidden de cli-

enten, er waren gastvrouwen en 
tenslotte was nog een groepje 
leerlingen in het tehuis zelf aan-
wezig om met de cliënten die niet 
konden komen een kopje thee te 
drinken of een kaartje te leggen. 
Vanwege het (te) mooie weer 
moest de middag helaas iets eer-
der afgebroken worden, maar on-
der genot van een ijsje en muziek 
en niet vergeten de oorkondes en 
medailles, was ook de afsluiting 
een en al gezelligheid. Westplas 
Mavo en Ons Tweede Thuis kijken 
positief terug op deze dag. De 
leerlingen waren zo serieus met 
hun taak bezig en waren zeer ver-
rast over het fanatisme en door-
zettingsvermogen van hun cliënt. 
Misschien dat dit de leerlingen 
helpt en bewust maken om in de-
ze eindsprint van het schooljaar 
nog even te knallen.
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Atletiek, AV Aalsmeer
Uitstekende prestaties 
jeugd bij Evening Games
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
6 juli waren een vijftal junioren 
van AVA Aalsmeer aanwezig bij 
de CD Evening Games, gehou-
den in  buurgemeente Hoofd-
dorp. Net als twee weken eerder 
in Heiloo waren ook nu de pres-
taties van een hoog niveau met 
vele persoonlijke records. Julia 
Hoekstra wist bij haar eerste deel-
name een paar mooie prestaties 
neer te zetten. Op de 150 meter 
een snelle 25.05 seconde, de ko-
gel stootte zij naar 6.82 meter, 
de speer wierp ze naar 14.74 me-
ter en bij het verspringen werd er 
een keurige 3.32 meter neerge-
zet. Allen persoonlijke records! 
Finn Rademaker draaide een pri-
ma meerkamp met 21.54 se-
conde op de 150 meter, de ko-
gel naar 7.94 meter en 4.23 me-
ter bij het verspringen. Een klei-
ne teleurstelling was er op de 
600 meter waar hij een bijzon-
der snelle start helaas moest be-
kopen. Zijn eindtijd van 1.46.06 
was zeker niet slecht, maar daar 
zit nog veel meer in! Dit werd ge-
lukkig weer goedgemaakt met 
een derde plaats in het eindklas-
sement van de meerkamp waar-
mee hij op het podium beland-
de! Colin Alewijnse had een pri-
ma avond, met mooie prestaties 
op de 150 meter (24.06 seconde), 
kogel (5.22 meter) en verspringen 
(4.03 meter). Als klap op de vuur-
pijl liep hij een geweldige 600 
meter met een mooi persoon-
lijk record in 1.53.10 minuut. Ook 
Noëlle Vos was grensverleggend 
bezig. Een klein, maar heel mooi 
persoonlijk record op de 150 me-
ter in 20.77 seconde, de discus 
naar 15.62 meter en daar over-
heen nog eens een prachtig per-
soonlijk record bij het hoogsprin-
gen met 1.30 meter. De 600 me-
ter tot slot, het onderdeel waar zij 

als sprintster het meeste tegenop 
keek, wist zij ruimschoots binnen 
de als doel gestelde 2 minuten te 
finishen. Met een tijd van 1.57.50 
mocht zij meer dan tevreden zijn !
Gwen Alewijnse bewijst al we-
kenlang in topvorm te zijn. De af-
gelopen weken wist zij al twee 
keer haar persoonlijk record op 
de 1.000 meter te verbeteren en 
dit keer liep ook zij een 600 me-
ter met als doel een nieuw clubre-
cord. Dit miste zij helaas op een 
haar na. Na een solo gelopen 
wedstrijd kwam zij over de finish 
in een prachtige tijd van 1.46.59 
een fractie boven het 26 jaar ou-
de CR. Ook haar 150 meter in 
21,64 was van een goed niveau 
en de discus kwam tot 12.82 me-
ter! Aanstaande zaterdag 14 ju-
li lopen Colin, Finn en Gwen nog 
een 1.000 meter bij het Westfries 
Atletiek Gala. Ook hier worden 
weer snelle tijden en mooie pres-
taties verwacht!

Finn Rademaker derde in het eind-
klassement bij de CD Evening 
Games

Atletiekvereniging Startbaan, atletiek jeugd
Record aantal teams naar finale van 
pupillencompetitie in Haarlem
Amstelveen - In Uithoorn bij AKU 
vond op zaterdag 7 juli de laatste 
van drie voorronde wedstrijden 
van de pupillencompetitie plaats. 
De laatste kans voor de pupillen 
om zich individueel of als team 
voor de finale op 15 september in 
Haarlem te kunnen plaatsen. AV 
Startbaan deed in Uithoorn met 
ruim 70 pupillen mee en teams in 
alle tien de categorieën.

Estafettes
De dag begon zoals altijd met es-
tafettes. Daar konden al de beno-

Pupillen AV Startbaan op zaterdag 15 september in Uithoorn. Foto: Victor Waasdorp

soonlijke records op alle onder-
delen. Als mini pupil sprong ze al 
naar 2.82 meter en dat is erg knap 
en daarmee won ze goud op de 
meerkamp. Ook voor Ziva per-
soonlijke records op alle onder-
delen en de tweede sprong van 
de dag bij het verspringen. Ziva 
mocht zilver mee naar huis ne-
men. Bij de meisjes B sprong Me-
lody een clubrecord bij het hoog-
springen (1.15 meter) en verbe-
terde verder op alle overige on-
derdelen haar persoonlijk re-
cords. Lauren veroverde het zil-
ver met een hele snel tijd en een 
persoonlijk record op de 40 me-
ter sprint (6.66 seconden). Sophie 
won voor de derde keer goud en 
verbeterde in Uithoorn haar tijd 
op de 60 meter sprint naar 9.15 
seconden.

Lange afstand
Tot slot waren er op de afsluiten-
de lange afstand nog medailles. 
Op de 600 meter: Kiara (goud), 
Evelien (brons) en Leon (goud 
in een clubrecord). Op de 1000 
meter: Lauren (brons), Sophie 
(goud), Nora (zilver) en Maxime 
(brons), Manuel (goud) en Noa 
(brons). Naast de medailles op de 
meerkamp waren er nog heel veel 
top 10 klasseringen en natuurlijk 
nog meer persoonlijke records bij 
alle overige pupillen.
De prestaties van zaterdag en de 
overige wedstrijden zorgen er 
voor dat 7 teams van AV Start-
baan met 35 pupillen de finale in 
Haarlem op zaterdag 15 septem-
ber hebben gehaald.

Atletiek jeugd
AVA pupillen actief bij 
competitie in Uithoorn
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7 
juli was alweer de derde en laat-
ste competitiedag voor pupillen. 
Dit keer was het bijna een thuis-
wedstrijd, want het werd gehou-
den bij AKU in Uithoorn. De AVA-
pupillen, die aanwezig waren, 
hebben op deze mooie dag weer 
uitstekende prestaties neergezet. 
Iedereen deed mee met de meer-
kamp en sommige atleten ook 
aan de 600, of 1000 meter

Bij de meisjes C-pupillen deed 
Romy van Nimwegen weer flink 
haar best op de meerkamp en ze 
mocht meedoen met de estafet-
te bij de B-pupillen. Pien de Vries 
liet flink van zich horen bij de B-
pupillen met drie persoonlijke re-
cords. Ook Linn Smithuis en Ju-
lia Djordjevic haalden weer per-
soonlijke records en samen met 
Romy werden ze de vierde bij de 
estafette. Sam Bergsma deed op 
alle onderdelen weer prima mee 
bij de meisjes pupillen A1. De 
1000 meter was hierbij toch weer 
haar sterkste kant. Bij de jongens 
pupillen C werd Aalsmeer verte-
genwoordigd door Finn Kraan en 
Thomas Mellink. Zij draaiden een 
goede meerkamp en Finn deed 
ook nog mee met de 600 me-
ter. Robin van Nimwegen en Sil-
van Oud kwamen in actie voor 
AV Aalsmeer bij de B-pupillen. Sil-
van liep dit keer voor het eerst de 

digde punten voor het team bij-
een worden gelopen. De jongens 
C, meisjes A1, meisjes B en meisjes 
mini haalden de eerste plaats. De 
meeste andere teams van Start-
baan werden tweede of derde.

Top 3 jongens
Bij de jongens C sloot Leon de 
voorronde wedstrijden af met 
maar liefst drie persoonlijke re-
cords. Bij het verspringen sprong 
hij zelfs naar 3.19 meter (erg ver 
voor een C pupil). Hiermee won 
hij zilver. Manuel scoorde even-

eens drie persoonlijke records. Op 
de 60 meter sprint liep hij 9.16 se-
conden en bij het verspringen 
sprong hij weer over de 4 me-
ter, nu naar 4.19 meter. Uiteinde-
lijk won hij heel knap goud. Bij de 
jongens A2 een persoonlijk re-
cord voor Florian bij het balwer-
pen. Uiteindelijk is hij blij dat dit 
volgend jaar als junior speerwer-
pen gaat worden. In het einde-
klassement won hij brons.

Top 3 meisjes
Bij de meisjes mini voor Kiara per-

Atletiek, Klaverblad Arena Games
Clubrecord voor Nienke 
en PR voor Thijmen
Aalsmeer - Zaterdag 7 juli reis-
den Nienke van Dok en Thijmen 
Alderden af naar Hilversum om 

deel te nemen aan de Klaverblad 
Arena Games, onderdeel van het 
nationale baancircuit. Voor bei-

Honkballers van Thamen 
pakken winst in Meppel
De Kwakel - Zondag 8 juli moch-
ten de honkballers van Thamen 
op bezoek bij Blue Devils in Mep-
pel, de nummer drie in de compe-
titie en dat werd een mooie pot 
honkbal. Thamen pakt in de der-
de inning een 0-1 voorsprong, na-
dat Wietse Cornelissen kan scoren 
nadat hij in eerste instantie met 
een geraakt werper op het eerste 
honk komt. Het is een gelijk op-
gaande strijd en de teams en er 
komen bijna geen honklopers op 
de honken. Pas in de vijfde inning 
weet Mike van Rekum met een 
honkslag het eerste honk te be-
reiken. Cornelissen legt een opof-
feringsstootslag neer, hij gaat uit, 
maar Van Rekum kan doorschui-
ven naar het tweede honk. Men-
no Schouten slaat een tweehonk-
slag waarop Van Rekum scoort, 
0-2. Maikel Benner slaat ook een 
tweehonkslag waarop Schou-
ten scoort, 0-3 en ook Rick Groen 
slaat een honkslag waarop Ben-
ner scoort 0-4. Blue Devils komt 
in de gelijkmakende vijfde in-
ning ook op het scorebord, een 
velderskeus situatie en twee keer 
een tweehonkslag zorgen voor 
de eerste twee punten voor de 
ploeg uit Meppel, 2-4. 
Pas in de achtste inning weet Tha-
men verder uit te lopen, Groen en 
Riordon van Loenen slaan honk-
slagen, Farley Nurse bereikt het 
eerste honk met geraakt wer-
per en met alle honken vol slaat 
Van Rekum een honkslag waarop 
Groen en Van Loenen kunnen sco-
ren, 2-6. Ernst Koole bereikt in de 
negende inning het eerste honk 
met vier wijd, steelt het twee-
de honk, bereikt het derde honk 
op een wilde worp en daarna 
slaat Schouten de bal in het bui-
tenveld waardoor Koole kan sco-
ren, 2-7.  Dan is het de boel dicht-
houden in de gelijkmakende ne-
gende inning. De eerste slagman 
van Blue Devils slaat een honk-
slag, maar sneuvelt even later op 
het tweede honk door een veld-
erskeus situatie, waarna het eer-

ste honk wel weer bezet is, maar 
1 uit. Volgende slagman gaat uit 
door een actie van de korte stop 
naar de eerste honkman, 2 uit. 
En dan met twee man uit en de 
slagman aan slag staat op 2 slag 
en 1 wijd worden er twee spelers 
van Thamen het veld uitgestuurd 
waaronder pitcher Benner (die 
al 9 innings op de heuvel stond). 
Lieuwe Hoekstra komt op de heu-
vel en gooit 1 mooie slagbal en 
de slagman heeft drie slag en de 
wedstrijd is afgelopen.

Nieuwe indeling
Thamen blijft met deze winst op 
een zesde plek in de competitie 
en dat is belangrijk daar er in sei-
zoen 2019 een nieuwe indeling 
van de eerste klasse komt waar-
bij de eerste zes teams per poule 
doorschuiven naar de Topklasse.

Thuiswedstrijd
Komende vrijdag 13 juli spelen 
de heren nog een thuiswedstrijd 
om 19.30 uur op het complex aan 
de Vuurlijn 24 in De Kwakel tegen 
Amsterdam Pirates H3, de num-
mer vijf in de competitie. Publiek 
is uiteraard van harte welkom.
Daarna gaan de heren op een 
kleine zomerstop en gaat de 
competitie op vrijdag 17 augus-
tus om 19.30 uur weer verder met 
de thuiswedstrijd tegen Boeka-
niers H1.

Maikel Benner op de heuvel voor 
Thamen. Foto: H. Vogelaar

NK Beachhandbal in Biddinghuizen
Jongens B1 HV Aalsmeer 
Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen week-
end hebben vijf jongens jeugd 
teams van Handbal Vereniging 
Aalsmeer gespeeld op het Ne-
derlands Kampioenschap Beach-
handbal in Biddinghuizen. Afge-
lopen twee maanden hebben 
zij zich hiervoor weten te plaat-
sen door genoeg punten te ha-
len op plaatsingstoernooien door 
het hele land. Hiervoor hebben zij 
hard getraind op het beachveld 
bij RKDES in Kudelstaart. 
Het waren prachtige, zonni-

ge beach dagen waar alle teams 
mooie potten hebben laten zien. 
Het mooiste resultaat werd be-
haald door de jongens B1, zij wer-
den Nederlands Kampioen! De D 
jongens haalden een mooie der-
de plaats. Voor de A jongens een 
vijfde plaats én de FairPlay prijs! 
De C jongens eindigden op plaats 
vijf en de B2 jongens werden ze-
vende. Komend weekend sluiten-
de beach handballers het seizoen 
af en gaan daarna lekker genie-
ten van de zomervakantie.

de atleten stond de 800 meter op 
het programma. 

Voor Nienke betekende de 800 
meter een uitstapje naar een kor-
tere afstand dan de gebruikelijke 
2000 meter steeple of 3000 me-
ter. Dat de snelheid de laatste we-
ken is toegenomen bleek al uit de 
trainingen. Met een sterke ope-
ning kon het tempo hoog gehou-

den worden waarbij er in de eind-
fase nog versneld kon worden. 
Haar tijd van 2:20,36 minuten is 
niet alleen een verbetering van 
de persoonlijke besttijd met 5 se-
conden, tevens werd hiermee het 
oudste clubrecord, stammend uit 
1972, uit de boeken gelopen.

Voor Thijmen was de belangrijk-
ste opdracht om het tempo van 

het sterke deelnemersveld te vol-
gen en zo op een goede eindtijd 
uit te komen. Dit lukte uitstekend 
en na een hevige strijd om de 
ereplekken in de serie betekende 
de 2:03,29 minuten een verbete-
ring van zijn persoonlijke record 
met twee seconden.

Thijmen Alderden (startnummer 
38). Foto: Erik Witpeerd

Finn Kraan geeft het stokje door 
aan Silvan Oud.

1000 meter onder de 4 minuten, 
wat heel knap is. Samen met Finn 
en Thomas deden zij ook nog 
mee met de estafette, waarbij ze 
vierde werden. Justin Alewijn-
se en Rosco Jak mochten uitein-
delijk acteren bij de pupillen A2, 
waarbij Justin heel knap derde 
werd op de 1000 meter in 3.36.39.
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