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Takken in brand
op eiland Poel
Aalsmeer - Zaterdag 11 juli omstreeks kwart over elf in
de morgen is de brandweer
gealarmeerd voor een buitenbrand op een eiland in de
Westeinderplassen. De brandweer is met de blusboot uitgerukt. Ter plaatse bleken er takken, tuinafval en bossages in
de brand te staan. De bemanning van de blusboot heeft de
brand geblust. Het vuur was
snel onder controle. Gelukkig
betrof het dit keer geen brand
door vernielingen. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Aalsmeer - Op dinsdag 7 juli om acht uur in de avond kregen de hulpdiensten een melding over een onwel geworden persoon op het surfeiland
aan de Kudelstaartseweg. Toen
agenten arriveerden waren de
medewerkers van de ambulancedienst al aanwezig. Hulp kon
echter nog niet geboden worden. In de auto waarin de onwel geworden man zat, was
ook een hond aanwezig en
deze bouvier verdedigde zijn
baasje met veel verve. Uiteindelijk is het gelukt om de hond
te kalmeren en de man uit de
auto te halen. De melding was
dat hij een beroerte of een
hartaanval had gekregen. Het
laatste bleek het geval.
De 51-jarige man uit Amsterdam is met spoed vervoerd
naar het ziekenhuis. Op woensdag 8 juli is hij ten gevolge van
deze hartaanval toch overleden.
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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Als het niet anders kan, rechter om uitspraak vragen

Bewoners Spoorlaan: “Over
slopen valt niet te praten”
Aalsmeer - “Over slopen valt niet
te praten. Alleen over onderhoud
of renovatie.” René Martijn, bewoner van de Spoorlaan, gooide tijdens de eerste bespreking met medewerkers van Eigen Haard afgelopen donderdag 9 juli gelijk de deur
dicht voor deze optie. “Honderd procent van de bewoners is tegen. Dus
als het niet anders kan, gaan we de
rechter om een uitspraak vragen.”
De heren en dames van de Woningbouwvereniging toonden alle welwillendheid en bereidheid om toch
in gesprek te gaan. Slopen is, zo gaven zij aan, één van de vier opties.
Onderhoud plegen, grote opknapbeurt en renovatie behoren ook tot
de scenario’s. De woorden ‘ingreep’
en ‘bestaande flora investeren’ tijdens het voorstelrondje brachten
geen rust en namen het wantrouwen ten opzichte van het ‘grote orgaan’ Eigen Haard niet weg. De Machineweg wordt door de bewoners
als voorland gezien en buiten dat dit
proces begon met een moeizaam
verloop, speelt deze sloop inclusief
verhuizingen al zes jaar. Tegen deze
lange periode zien de bewoners op,
maar eigenlijk nog meer tegen het
moeten verhuizen uit ‘hun’ buurtje. “Nee, geen sloop. We willen niet
weg”, werd meerdere malen gezegd.
Allen wonen met veel plezier in deze straat achter de winkels in de Ophelialaan en dat de huizen klein zijn,
maakt hen niet uit. Het scenario van

onderhoud met misschien iets extra’s (daken isoleren en beter hangen sluitwerk) zien de bewoners het
liefst uitgevoerd.
Eengezinswoningen
Het hoge cijfer voor het woongenot was de medewerkster van Eigen Haard direct opgevallen. Een
8,3 hebben de bewoners hun woning gegeven en de buurt zelf een
8,7. Opvallend hoog, landelijk gezien, maar ook ten opzichte van
de andere door de Woningbouwvereniging ‘getaxeerde’ straten in
Aalsmeer waar eveneens plannen
zijn voor onderhoud, renoveren of
sloop. Deze bewoners geven gemiddeld een 7. Dat Eigen Haard de woningen in de Spoorlaan nauwelijks
meer kan verhuren omdat ze klein
en oud zijn, konden de bewoners
zich niet voorstellen. “Er staat nooit
iets lang leeg. De bewoners hier
gaan alleen tussen planken weg.”
Overigens is de leeftijd van de bewoners hier gevarieerd, een gemêleerd buurtje met dertigers tot tachtigers. De Woningbouwvereniging
werd verweten nooit echt goed onderhoud gepleegd te hebben. “Het
lijkt bijna een tactiek. Geen onderhoud plegen en dan zeggen dat huizen slecht zijn.” Overigens blijken de
woningen in de Spoorlaan technisch nog in goede staat te verkeren. Een lichtpuntje voor deze bewoners en de vele ouderen en star-

werken en ook dat zijn oom toevallig op hetzelfde schip is getransporteerd naar Japan. De mannen waren even oud.
Eerherstel en erkenning
Er werd een minuut stilte gehouden. In die minuut overdacht iedere aanwezige hoe verschrikkelijk
het moest zijn geweest voor hun vader, opa, overgrootvader. Een emotioneel moment. Het is namelijk het
verhaal van vele zeventigplussers
die hun vader als klein kind verloren
in de Tweede Wereldoorlog maar
nooit waardering van de Staat heb-
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ters, die op dit moment op zoek zijn
naar een kleine woning. Dit aanbod
is schaars, maar de vraag is groot.
Groter wordt het ieder geval niet,
zo liet Eigen Haard doorschemeren.
Er wordt bij nieuwbouw vooral gedacht aan eengezinswoningen. Voor
de huidige bewoners zal hier, als zij
dit willen, wel weer woonruimte gecreëerd worden.
Prestige project
Vergeten mag natuurlijk ook niet
worden dat de Spoorlaan echt een
stukje nostalgisch Aalsmeer is.
“Zelfs de bewoners van de villa’s tegenover ons zijn tegen sloop”, aldus een bewoner. Een andere bewoner daagde de Woningbouwvereniging uit. “Maak hier een prestige project van. Ga er voor om deze nostalgische buurt te behouden
en zorg dat Aalsmeer hier trots op
kan zijn.” Wat er nu gebeuren gaat?
“Nog niets”, zo lieten de medewerkers van Eigen Haard weten. “We
hebben nog geen plan. U heeft ons
in ieder geval een pak aan huis- en
denkwerk gegeven.” Half augustus
gaat de Woningbouwvereniging in
gesprek met de gemeente en begin
september volgt een tweede overleg
met de bewoners. De plannen voor
slopen zijn overigens nog niet van
de baan. Dit werd tot slot ook nog
even eerlijk medegedeeld. De slapeloze nachten, zoals een bewoonster
zei, zijn nog niet voorbij…

Uitreiking eremedaille voor
‘vergeten’ oorlogsheld
Aalsmeer - Vorige week woensdagmiddag 8 juli was er een officiele bijeenkomst in de Hellendaalstraat in huize Van der Have. Er werd
een eervolle onderscheiding uitgereikt die toegekend is aan wijlen de
heer Thom de Ronde. Mevrouw Suzanne van der Have-de Ronde, oudste dochter van de overleden KNILmilitair, kreeg het Mobilisatie-Oorlogskruis uit handen van loco-burgemeester Gert Jan van der Hoeven.
Haar broer, Eddy de Ronde, ontving
de officiële certificaten van luitenant
kolonel b.d. Jacq Brijl. (Helaas kon
hun zuster Helene Warger-de Ronde door omstandigheden niet bij de
plechtigheid aanwezig zijn). Brijl,
die onlangs nog een eervolle onderscheiding ontving van de minister
op de Veteranen dag in Den Haag,
had voor de overige familieleden
een prachtige speech voorbereid.
De toevalligheid wilde dat de heer
Thomas Jean Henri de Ronde op de
dag van de uitreiking honderdveertien jaar oud zou zijn geworden, ware het niet dat hij op vierenveertigjarige leeftijd is overleden aan de
gevolgen van uitputting en bronchitis. Brijl vertelt over de erbarmelijk
en mensonterende omstandigheden waarin Thom en andere krijgsgevangenen gedwongen moesten

GEVRAAGD

Hond verdedigt
‘zieke’ baas

16 JULI 2015

AntennA
wenst iedereen
Het
besteen
personeel
opvAkAntie!
de juiste plek
een
fijne
zonnige

KORT NIEUWS:

Vrijwilligers welkom
Ook het water op hoort bij het
spannende maar intensieve vak
van vrijwillige brandweerman
of -vrouw. Aanstaande maandag 20 juli staat de wekelijkse
oefenavond weer op het programma. Wil jij ontdekken of
het brandweervak iets voor jou
is? Ga vrijblijvend kijken. Aanmelden kan via 0297-326959.

DE

JE AL 127
IE

127

ben ontvangen voor alle ellende en
bang zijn dat hun dierbare werd en
wordt vergeten. De erkenning die
de familie afgelopen woensdag ontving was prachtig en eervol. “Het
gaat hen vaak niet om de medaille, maar om het eerherstel.” Aldus
Brijl, die zich met al zijn onderscheidingen, inclusief Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau, blijft inzetten
om al dan niet postuum deze onderscheidingen te overhandigen in een
setting die past bij de familie. In de
huiskamer was het warm, maar dat
lag niet alleen aan de temperatuur.
Door Miranda Gommans

Bedreigde soort eerste weekwinnaar

Tuinen- en dierenwedstrijd
valt in de smaak!
Aalsmeer - De tuinen- en dierenwedstrijd van de Meerbode valt
weer in de smaak. Reeds in de middag na het verschijnen van de krant
donderdag rolden de eerste foto’s
met verhaaltjes de mailbox van de
redactie in. Inmiddels is het aantal
fors toegenomen. Dagelijks tientallen bijdragen en zo leuk. Wat zijn er
toch prachtige tuinen in de gemeente en hoe trots zijn inwoners op
hun huisdieren. Juweeltjes van tuinen waar de bewoners, begrijpelijk,
enorm van genieten. Vele uren worden in de tuin doorgebracht om te
relaxen, maar ook om te werken. Bijhouden is een klus, maar wordt met
liefde gedaan. En dan de huisdieren: De parkiet die altijd op z’n eten
gaat zitten, de kat die water drinkt
van een lek in de tuinslang, de poes
ongegeneerd geportretteerd en de
grote retriever die denkt een schoothondje te zijn. Geweldig! Natuurlijk
krijgen ze allemaal een plaatsje in de
krant. Er kan er echter maar één op
de voorpagina.
Griekse landschildpadden
De eerste weekwinnaar is een combinatie van tuin en dier. Bijzondere schildpadden die hun eigen onderkomen en vers voedsel hebben
gekregen in de tuin van Bert Pol in
de Haya van Somerenstraat in Kudelstaart: “In onze tuin leven 3 Westelijke Griekse Landschildpadden,
van origine afkomstig uit Varoise,

Frankrijk. Het is de meest bedreigde
en zeldzame soort in Europa. Bij de
temperaturen van de afgelopen weken zijn ze helemaal in hun element!
Ze eten hoofdzakelijk natuurlijke
(on)kruiden, zoals paardenbloem,
weegbree, klaver, biggekruid en sedum, wat ik dan ook ruimschoots in
hun buitenverblijf heb geplant. Deze schildpadden hebben een winterslaap nodig, die ze gewoon in hun
overdekte nachtverblijf in de tuin
doen, waar ze zich omstreeks half
oktober in de grond ingraven voor
een periode van 5 à 5,5 maand! De
schildpadden zijn nu 4 jaar oud en
zijn nog maar 8 centimeter groot en
wegen ongeveer 120 gram”, aldus de
Kudelstaarter.
Doe ook mee!
Bert Pol dingt mee naar één van de
vier prijzen, die de Meerbode beschikbaar mag stellen van tuincentrum Het Oosten, vier waardebonnen totaal. De twee winnaars mogen
gaan shoppen in het tuincentrum
aan de Aalsmeerderweg voor 150
euro en de nummers twee (van tuin
en dier) mogen de kar vol laden voor
50 euro. Alle inzendingen dingen
nog mee naar een plekje op de voorpagina en dus mogelijk een waardebon. Meedoen kan nog tot en met
eind augustus. Ook trots op de tuin
of het huisdier? Laat het zien. Stuur
een foto met een verhaaltje naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 19 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag tienerdienst om 10u. met dhr.
Rob Kool. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag geen dienst. Vakantie.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 18.30u.
met ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met br. Wim van
Leeuwen. Collecte voor Jeannette Noelhuis. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. C.A.E.
Groot uit Barneveld. Organist: W.
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372.
Zondag om 10u. dienst met dhr. S. Both
uit Lopik. Organist J. Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker:

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Kudelstaart - Woensdagmorgen 1
juli, rond half 9, al goed warm, verzamelen de eerste groep gasten met
hun vrijwilligers zich op het voorplein van de kerk in Kudelstaart. Een
uitje van de Zonnebloem stond op
het programma naar Langervelderslag om aldaar een ritje te gaan maken met de Strandmobiel. Dit is een
rupsvoertuig, dat zich makkelijk over
het rulle zand en langs de vloedlijn
kan voortbewegen. Rond 9 uur start
Johan zijn busje, om te vertrekken
naar de kust. Een paar vrijwilligers
rijden met eigen auto mee. Na een
mooie rit door de polder, overgaand
in de bollenvelden, bereikte de groep
rond kwart voor tien de duinopgang
van Langervelderslag. Veel drinken
wordt in praktijk gebracht, bij het
restaurant waar het gezelschap getrakteerd wordt op koffie,thee, frisdrank met gebak. Na het uitdelen
van petjes door Els nam het gezelschap plaats in de strandmobiel. Als
iedereen een plekje heeft gevonden,
wordt vanaf het duin afgedaald naar
het strand. Tussen de badgasten
door wordt een route gevonden naar
het water. Langs de vloedlijn wordt
door de chauffeur uitleg gegeven
over wat er zoal te zien is. Zo wijst
hij op een zeehond, die regelmatig
zijn kop boven het water uitsteekt.

In de verte is de bouw van windmolens te zien. Na een half uurtje gereden te hebben, wordt een kleine
stop op het strand gehouden, waarna de terugweg naar het restaurant
wordt ingezet. Hier worden de groep
getrakteerd op veel drinken en een
heerlijke lunch. Inmiddels heeft Johan een tweede groep opgehaald uit
Kudelstaart.
Na de lunch keert de eerste groep
richting Kudelstaart. De tweede
groep gaat nu de rit maken langs de
vloedlijn. Tijdens de tweede rit was
het zeer moeilijk om tussen de badgasten door te komen. Na een uurtje keert ook deze groep weer terug.
Op het terras wordt weer zeer veel
vocht ingenomen. Johan, de gasten, en de vrijwilligers nemen rond
half vier afscheid van de mooie lokatie, die Langervelderslag is, en rijden weer gezamenlijk terug naar
Kudelstaart. Johan rijdt via een
mooie landelijk weggetje, waar het
niet druk is en veel te zien is. Rond
4 uur arriveert ook groep twee weer
in Kudelstaart, Het is een geslaagde
dag is geweest. Meer weten over De
Zonnebloem afdeling Kudelstaart
en de activiteiten die georganiseerd
worden of vrijwilliger worden? Neem
dan contact op met Els Schaefers via
0297–342414.

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Rob van Rossum. Babyoppas en aparte
bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751,
Rijsenhout. Zondag diensten om 10u.
met ds. G. Vrooland uit Sliedrecht en
18.30u. met ds. M. Hogenbirk, gez.
dienst met CGK.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Vrijdag 10u. in zorgcentrum Aels-meer
euch.viering met L. Seeboldt. Zaterdag
17u. in Kloosterhof woord en communieviering met M. van Zoelen. Zondag
9.30u. in Karmelkerk eucharistieviering
met L. Seeboldt m.m.v. klein koor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag: Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat. Zondag 10u. dienst met
ds. G.D. Haanemaayer uit IJsselstein.
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 9.30u. viering met m.m.v. dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt
Seringenhorst, Parklaan 27. September
tot en met april.
Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 20u. Sep. t/m mei.
Radio-uitzendingen
Kerken en gemeenten verzorgen voor
Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen.
Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag van
18 tot 21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

van de afdeling die collecteert. Met andere woorden: de opgehaalde 6.623 euro komt geheel ten goede aan de activiteiten van het Aalsmeerse Rode Kruis.
Zo kon van de opbrengst van vorig jaar
bijvoorbeeld een nieuwe Duo-rolstoelfiets aangeschaft worden voor in Kudelstaart. Ook wordt het geld gebruikt
voor de AED-interventieboot, de creatieve soosmiddagen en overige sociale
activiteiten. Het Aalsmeerse Rode Kruis
draagt bovendien financieel bij aan de
aangepaste vakanties op vakantieschip
J. Henry Dunant of in de vakantiehotels
van het Rode Kruis.

8 Zwanen in opleiding...
Aalsmeer - Acht jonge zwanen in opleiding op de Zwarteweg afgelopen
week gespot. De ouders van de dieren weten hoe het moet, oversteken bij
het zebrapad. Prachtige en grappige foto van Dionijs Brugman.

Verder met Kenter Jeugdhulp
Streek - Sinds kort kunnen kinderen, jongeren en gezinnen met hun
vragen en problemen terecht bij één
organisatie die hen verder helpt:
Kenter Jeugdhulp. Dit is de nieuwe naam waaronder de geestelijke gezondheidszorg van Jeugdriagg
Noord Holland Zuid en de opvoedhulp van OCK het Spalier samen
verder gaan. Ook verwijzers en andere professionals zijn bij Kenter
Jeugdhulp aan het juiste adres voor
informatie, advies en doorverwijzing.
Opvoeden en opgroeien vallen soms
niet mee. Gelukkig zijn problemen
vaak tijdelijk en kunnen veel gezinnen met kinderen hun eigen problemen goed zelf oplossen. Maar soms
loopt het anders en duurt een vervelende situatie te lang. Of er gebeuren dingen waar niemand controle

over heeft. Dan kan extra specialistische hulp heel welkom zijn.
Kenter Jeugdhulp helpt kinderen,
jongeren, jongvolwassenen (tot 23
jaar) en hun opvoeders die net dat
beetje – of wat meer - extra nodig hebben. Kinderen, jongeren en
hun opvoeders kunnen 7 dagen per
week, 24 uur per dag een beroep
doen op de specialisten van Kenter Jeugdhulp. De hulpverleners van
Kenter zoeken voortdurend naar
vernieuwende hulpvormen in de
thuissituatie, De gefuseerde organisatie heeft hiervoor meer mogelijkheden, dankzij het combineren
en integreren van hulp. “Neem voor
opvoed- en/of psychische hulp gerust contact met ons op”, besluiten
de hulpverleners. Kijk voor alle informatie op kenterjeugdhulp.nl.

3.170,50 Euro voor Handicap.nl

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

6.623 Euro voor Rode Kruis
Aalsmeer - Van 14 juni tot en met 20
juni was het weer Rode Kruis week. Tijdens deze week is er in Aalsmeer en Kudelstaart ook een collecte gehouden. 81
Lopers zijn met de welbekende collectebussen langs de deuren gegaan. Ook is
het sinds twee jaar mogelijk om te doneren via een sms, bij gebrek aan kleingeld
of gewoon voora het gemak. Dit jaar is
het opgehaalde bedrag in totaal 6.623
euro! Het Rode Kruis Aalsmeer is erg
blij met dit resultaat en wil hierbij alle
donateurs en collectanten hartelijk bedanken! Het geld dat opgehaald wordt
tijdens de Rode Kruisweek is ten bate

Ritje in strandmobiel met
Zonnebloem Kudelstaart

College komt met nieuwe
aanpak dementie
Aalsmeer - De komende jaren stijgt
het aantal ouderen in Aalsmeer, net
als in de rest van Nederland. Daarmee neemt de zorg voor dementerende ouderen ook toe. Om er voor
te zorgen dat zij zo lang mogelijk
veilig thuis kunnen blijven wonen,
komt het college van burgemeester
en wethouders met de ‘Dementieaanpak Aalsmeer 2014-2018’. Over
het algemeen willen dementerenden het liefst zo lang mogelijk thuis
wonen. Ook hun mantelzorgers hebben vaak deze wens. De gemeente
wil doen wat nodig is om dit mogelijk te maken. Er wordt vooral ingezet
op die mensen, die hulp en ondersteuning het meest nodig hebben.
De aanpak is direct en integraal: zowel vanuit zorg, ondersteuning, welzijn, wonen als veiligheid.
Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg: “Het is belangrijk dat mensen
met dementie zo lang mogelijk in
hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven. Voor hen zelf en hun omgeving is het wel belangrijk dat dit veilig gebeurd. In de nieuwe aanpak
voorzien we dan ook in integrale veiligheidschecks en maatwerk op het
gebied van veiligheid, waaronder het
installeren van brand- en CO-melders. Eén op de vijf inwoners heeft
kans om dementie te krijgen. Aangezien de gevolgen ingrijpend zijn
voor zowel de patiënt, mantelzorger als omgeving zetten we hier de
komende jaren vol op in. Zo stellen
we voor (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers een dementie-app beschikbaar, gaan we risico gestuurd werken en intensiveren we de respijtzorg om mantelzorgers ruimte te bieden.”

Circa 460 mensen
De afgelopen 10 jaar is de Nederlandse bevolking vergrijsd. Gevolg
is dat ook het aantal patiënten met
dementie is toegenomen. Ook in
Aalsmeer neemt dementie als ziektebeeld een steeds duidelijkere
plaats in (in 2014 circa 460 mensen). Omdat deze groeiende groep
ouderen kwetsbaar is, is goede ondersteuning belangrijk. De aanpak is
dan ook vormgeven samen met diverse deskundigen, ketenpartners
en onze inwoners. Ook is er contact met het zorgkantoor en zorgverzekeraar. Na de zomer gaat de gemeente Aalsmeer gratis een dementie-app verstrekken, de zogenaamde de dementia-app, aan dementerende Aalsmeerders en hun mantelzorgers.
Geïnteresseerden kunnen dan de
app krijgen bij ouderenadvies, Mantelzorg en Meer, de casemanager
dementie en bij het Sociaal loket.
Mensen met een vorm van dementie kunnen naar verwachting langer
thuis blijven wonen, als zij daarbij
adequaat worden ondersteund door
mantelzorg en technologie.
De dementia-app helpt bij het ondersteunen van mensen met dementie en hun directe omgeving.
Het contact via de app bevordert
bovendien de sociale betrokkenheid
en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Mensen met een vorm van dementie hebben onder meer behoefte aan een dagritme en structuur.
Met de dementia-app kunnen mantelzorgers op afstand de agenda van
de gebruiker bijhouden. Meer informatie is te vinden op de website
www.dementia-app.nl.

Ook water voor het onkruid…

Aalsmeer - In de week van 22 tot en
met 27 juni heeft Handicap.nl haar
jaarlijkse, nationale collecte gehouden voor mensen met een handicap
en/of chronische ziekte in Nederland. De opbrengst van de collecte in
Aalsmeer en Kudelstaart is 3.170,50
euro. Handicap.nl organiseert de collecte voor de Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie (Ango).
Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulp verleend aan mensen
met een beperking die buiten elke
regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorgverzekeraar vallen. Ook wordt sociaaljuridisch en financieel advies (waaronder belastingadvies) gegeven aan
mensen met een beperking. Deze
hulpverlening is hard nodig om de
gehandicapte medemensen een volwaardig leven te geven met hun beperking of chronische ziekte, waarbij
ze zelf de regie over hun leven kunnen voeren en niet (altijd) afhankelijk hoeven zijn van anderen. Dit kan
bijvoorbeeld met een sta-op-stoel of
een speciaal matras. Maar ook met
een aanpassing aan de auto waarmee iemand zijn mobiliteit terugkrijgt en weer kan gaan werken en

Koffieochtend in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 21 juli
zijn belangstellenden weer hartelijk
welkom in het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg. De gezamenlijke kerken bieden inwoners een gezellige morgen aan. De koffie staat
om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen mag aanschuiven. Rond half twaalf gaat eenieder
weer naar huis. Verdere informatie
bij: Klaas Kersloot tel. 0297-323774
of bij Gre Tuinstra tel. 0297-331545.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

een eigen inkomen kan verwerven.
Ook kan een bijdrage gegeven worden voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten
te leggen of voor een hobby of (vrijwilligers)werk. Handicap.nl dankt alle gulle gevers en speciaal de 15.000
collectanten die een paar uur van
hun tijd hebben gegeven om zich in
te zetten voor mensen met een handicap. De collectant gemist? Een bijdrage kan alsnog gestort worden op
bankrekening NL54 Rabo 038 228
2000 ten name van Ango of stuur
een SMS met de tekst Handicap
naar 4333 en doneer 2 euro per sms.
Meer informatie over Ango is te vinden op www.ango.nl.
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Aalsmeer - Wij van de Nieuwe Meerbode geven onze mooie, kleurige en
wilde tuin achter bij de sloot geen water. De planten moeten ook maar wild
drinken, zijn alle medewerkers van mening. Wachten op regen dus en dan als
plant snel inslaan dat water. Nou is er
natuurlijk wel een verschil tussen een
wilde tuin en onkruid. De gemeente is
op dit moment een inhaalslag aan het
maken om Aalsmeer als groen, bloeiend dorp weer op de kaart te zetten. En
dat betekent met warme, tropische dagen ook water geven. Maar, soms gaan
de medewerkers toch wel heel ver in
hun taken. Uit Kudelstaart kreeg de redactie deze foto met het volgende onderschrift: “De gemeente zorgt tijdens
de tropische hitte goed voor de plantjes, ook het onkruid krijgt extra water.
Het onkruid is hier blij mee. Het gedijt goed rond Mijnsheerlijckheid.” Tja,
niets aan toe te voegen …

oplAgE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Bioscoop elke dag open

AGENDA

Nieuwe films ‘Inside Out’
en ‘Spy’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Het is vakantie en
Crown Cinema biedt deze periode
de mogelijkheid om elke dag naar de
film te gaan in de bioscoop aan de
Van Cleeffkade. In de grote zaal kan
genoten worden van ‘Minions 2D’
en ‘Minions 3D’, ‘Spangas in actie’,
‘Magic Mike XXL’ en ‘Jurassic World’
(3d). En plaats nemen in het pluche
kan voor twee nieuwe films: ‘Inside
Out 3D’ en ‘Spy’. De animatiefilm ‘Inside Out’ gaat over Riley. Wanneer
haar vader een nieuwe baan krijgt in
San Francisco, moet ze haar leventje in het Middenwesten van Amerika achter zich laten. Riley laat zich,
net als iedereen, leiden door haar
emoties: Plezier, angst, woede, afkeer en verdriet. Opgroeien gaat
niet zonder vallen en opstaan, zo
zal blijken. De film duurt 102 minuten en is sinds woensdag 15 juli dagelijks te zien om 14.45 uur. Vanaf
vandaag presenteert Crown Cinema verder ook de nieuwe komedie
‘Spy’. Susan Cooper is een pretentieloze analist bij de CIA en de miskende held achter vele gevaarlijke operaties. Maar als haar partner
plotseling verdwijnt en een andere topagent in opspraak raakt, verruilt ze haar kantoorbaan voor die
van infiltrant. Om de mensheid voor
een ramp te behoeden, begeeft ze
zich in de wereld van een dodelijke
wapenhandelaar. De film duurt 120

minuten en donderdag 16 en zondag 19 juli gaat hiervoor het licht uit
om 19.00 uur, op vrijdag 17 en dinsdag 21 juli om 21.30 uur. In de kleine
zaal van de bios toont Crown Cinema een scala aan (familie)films voor
alle leeftijden. Neem plaats en beleef de avonturen van ‘Big Hero 6’,
‘Bibi & Tina’, ‘De Vijf en de Piratenschat’, ‘Mees Kees op de Planken’,
‘Wiplala’, ‘The Imitation Game’, ‘Deux
jours, one nuit’, ‘Sergio Herman, fuc
king perfect’, ‘Michiel de Ruyter’ (12
jaar) en nieuw vanaf aanstaande zaterdag: ‘Selma’. In het waargebeurde
drama ‘Selma’ wordt terug geblikt
op één van de historische hoogtepunten uit de Amerikaanse geschiedenis: de Voting Rights Act, waarmee het stemrecht voor elke Amerikaan, ongeacht huidskleur of afkomst, werd vastgelegd. De strijd
van Martin Luther King, Jr. voor gelijkheid van stemrecht eindigt op
6 augustus 1965, wanneer president Lyndon B. Johnson de nieuwe wet ondertekent. Zaterdag 18,
dinsdag 21, vrijdag 24 en maandag
27 juli vanaf 20.00 uur te zien. Dit
filmdrama duurt 128 minuten. Kijk
voor meer informatie op de website www.crowncinema.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700,
via info@crowncinema.nl en zijn te
koop in de gezellige biosbar in Studio’s Aalsmeer.

Met muziek, kunst en gezelligheid

Eerste editie ‘Classic Stars
Tour’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 30 augustus vindt de eerste editie plaats van
een unieke tourrit als 150 klassiekers van het merk Mercedes-Benz
van start gaan voor de ‘Classic Stars
Tour’. De ‘Stars’ refereren aan het
herkenbare Mercedes-Benz logo
in de vorm van een ster. De ‘Classic
Stars Tour’ is een initiatief van lokale ondernemer Cor Millenaar (officieel Mercedes-Benz classic partner)
die in Studio’s Aalsmeer, The Beach
en Aalsmeer Roest Niet de ideale partners heeft gevonden. “Deelname aan deze unieke rit van circa 100 kilometer is enkel en alleen
mogelijk voor de bezitters van een
Mercedes-Benz van vóór 1 januari 1987”, legt Cor Millenaar uit. Na
het vertrek vanaf The Beach volgt
een prachtige route van circa 100
kilometer door de regio. In de middag komen de klassiekers aan bij de
Studio’s Aalsmeer waar een scala
aan activiteiten gepland staat.
Behalve bij de start zijn liefhebbers
uiteraard ook van harte welkom bij

de feestelijke aankomst ’s middags
bij Studio’s Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade 15. Op het buitenterrein
waar alle klassiekers te bewonderen
zijn, is er een muziekpodium waar
diverse optredens zullen plaatsvinden. Kunstenaar en Live Action
Painter DionV zal ter plaatse van
een klassieke Mercedes-Benz een
uniek kunstwerk maken. Uiteraard
wordt ook de inwendige mens niet
vergeten en kunnen er hapjes en
drankjes worden genuttigd. De middag wordt afgesloten met een barbecue waar iedereen aan kan deelnemen. Voor de horeca-onderdelen
kunnen ter plaatse munten worden
gekocht.
De Classic Stars Tour vertrekt om
10.00 uur bij The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Vanaf 14.30 uur is
de aankomst bij Studio’s Aalsmeer
waarna de Classic Stars tot 18.00
uur te bewonderen zijn met muziek, kunst van Dion V en hapjes en
drankjes. De barbecue is van 18.00
tot 20.00 uur.

Muziek
Vrijdag 17 juli:
* Crazy friday in Feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 21u.
* Metalllica Tribute door The Metallicas in The Shack, Schipholdijk
253b in Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 18 juli:
* Danceavond met dj in feesterij de
Bok, Dreef vanaf 22u.
Zondag 19 juli:
* Coolcast band live in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
Zaterdag 25 juli:
* Tropical Night in Weteringstraat
(Joppe) en Zijstraat (de Praam),
Centrum van 21 tot 01u.

Vrijdagavond en zondagmiddag

The Metallicas en Coolcast
Band live in The Shack

Oude Meer - Aankomend weekend staan er twee totaal verschillende, maar buitengewoon goeie,
acts in The Shack. Op veler verzoek
zijn ze terug op het podium in Oude Meer: de állerbeste Metallica tribute ever! Metallica behoeft geen
verdere introductie en The Metallicas eigenlijk ook niet, want wat deze gasten neerzetten is absoluut ongeëvenaard. In september vorig jaar
speelde ze een uitzinnige en bomvolle Shack volledig plat. En voordat ze dit zelfde gaan doen op de
Zwarte Cross komen ze de week ervoor nog even keihard knallen in
The Shack. Op gitaren David Aferiat en Tom Kenter, op drums Sandrijn
Holleboom, op bas Guido Vrouwe en
op zang Arjen Koekoek. Op vrijdag
17 juli staan deze geweldige muzikanten in The Shack om een tribute te brengen aan Metallica, opgericht begin jaren tachtig en een van
de meest succesvolle metalbands
uit Amerika.
Iedere zomer zijn ze weer van de

partij en zondagmiddag 19 juli is
het weer zover. Een optreden van
de band Coolcast op het gezellige
Shack terras. Hans Millenaar, Piet
van Leeuwen, Jack Muller en Rob
Ruijter staan garant voor een muzikaal feestje! Deze vier getalenteerde
muzikanten hebben weer hun muzikale koppen bij elkaar gestoken.
Allemaal bekende nummers worden op spectaculaire wijze gebracht
zoals alleen Coolcast dit kan. Gegarandeerd altijd feest! Mede door de
jarenlange muzikale ervaring en het
melige enthousiasme van deze topmuzikanten, belooft het, zoals iedere keer weer, een aangename en
gezellige middag te gaan worden.
Vrijdag 17 juli is The Shack geopend
vanaf 20.00 uur. Aanvang The Metallica’s rond 22.00 uur en de entree
is 7,50 euro. Zondag 19 juli open om
15.00 uur, aanvang Coolcast vanaf 16.00 uur en de toegang is gratis!
Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Zomerse klanken en tropische sfeer

Tropical Night in Centrum
Aalsmeer - Liefhebbers van zomerse muziek kunnen op zaterdag 25
juli hun hart ophalen tijdens de Tropical Night. Van 21.00 tot 01.00 uur
wordt in het Centrum een tropisch
feestje georganiseerd met zomerse
muziek bij café bar Joppe in de Weteringstraat en café de Praam in de
Zijdstraat. Verschillende dj’s, die de
meest zomerse platen uit hun koffer halen, gaan van zich laten horen. Voor een zomers feestje kom je
dus volgende week naar de Tropical
Night in het Centrum!
De Tropical Night wordt georganiseerd door café De Praam en café bar Joppe in samenwerking met

Ondernemersfonds Meer Aalsmeer.
Bij de podia worden ook bars ingericht waar behalve lekkere drankjes ook tropische hapjes verkrijgbaar zijn. De muziek tijdens Tropical Night stopt buiten om 1.00 uur,
maar daarna gaat het feest binnen
door. De organisatie raadt aan om
zoveel mogelijk te voet of op de fiets
te komen, dit in verband met de beperkte beschikbare parkeergelegenheid en alcoholcontroles. Het
is niet toegestaan zelf alcoholische
dranken mee het dorp in te nemen.
De politie zal hier tegen optreden.
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeercentrum.nl.

Retourtje Noordkaap en
meer op Radio Aalsmeer

Versterking politieteam bij Baantjer

Crown Theater Aalsmeer
zoekt figuranten
Aalsmeer - Op woensdag 4 november staat de voorstelling ‘Baantjer
Live!’ in Crown Theater Aalsmeer.
Voor deze spannende voorstelling
is Van Lambaart Entertainment op
zoek naar figuranten die zich willen
ontpoppen tot collega van De Cock
en Vledder. Er worden 4 mannen en
4 vrouwen boven de 18 jaar gezocht
met toneelervaring die mee willen
werken aan activiteiten tijdens en
rondom deze unieke voorstelling.
Ter voorbereiding op deze rol worden de uitgekozen figuranten uitgenodigd om op vrijdag 18 september
aanwezig te zijn bij de voorvertoning
van ‘Baantjer Live!’ in IJmuiden. Als

figurant werk je op vrijwillige basis
mee aan de voorstelling. Ben jij degene die Van Lambaart zoekt om
deze voorstelling tot een ‘moordend
succes’ te maken? Stuur dan uiterlijk 6 augustus een mail met je persoonsgegevens, recente foto, kleding- en schoenmaat en een korte beschrijving van je toneelervaring naar ingridb@crowntheateraalsmeer.nl en misschien word jij
wel uitgekozen om te schitteren als
onderdeel van het politieteam in het
theater!
De uitgekozen figuranten ontvangen via Van Lambaart Entertainment bericht.

Aalsmeer - Dirk Raams fietste voor
CliniClowns 7000 kilometer naar de
Noordkaap. Donderdag 9 juli zette hij na zeven weken weer voet
op Aalsmeerse bodem. Jenny Piet
bevraagt de Aalsmeerder tijdens
‘Stamtafel’ op donderdag 16 juli van 20.00 tot 22.00 uur over deze topprestatie. Naast Dirk schuift
ook welzijnswerker Frans Huijbregts aan. Jenny spreekt met deze bevlogen dorpsgenoot onder andere over de Vrijwilligerscentrale. Ook
de programma’s ‘Aalsmeer Politiek’
en ‘De top 10 van…’ ontvangen deze week weer enthousiaste gasten.
Tijdens het zomerreces neemt Sem
van Hest, bekend van het zaterdagochtendprogramma ‘Sem op Zaterdag’, het politieke uurtje over. En de
uitzendingen gaan dit keer níet over
politiek. De muziek achter de politici staat centraal. Tijdens de zomeredities laat elke zaterdag van 11.00
tot 12.00 uur een Aalsmeerse politicus zijn/haar favoriete muziek, mét
toelichting, horen. Rik Rolleman van
PACT mag zaterdag 18 juli als eerste gast het spits afbijten. In overleg
met Sem heeft Rik gekozen om zijn
muzikale Franse voorkeur te laten
horen. Bij ‘De top 10 van…’ is het
fotograaf Judith Keessen die maandag van 20.00 tot 21.00 uur haar
muzikale top 10 mag laten horen.
Zomerse klanken
In verband met afwezigheid van
presentatoren en technici tijdens
de zomerperiode zenden ‘Halte
Zwarteweg’ (donderdag van 18.00
tot 19.00 uur) en ‘Vrijdagavondcafé (vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur)
heerlijke zomers hits uit. Luisteraars van ‘Door de Mangel’ (maandag van 19.00 tot 20.00 uur en

‘Let’sGo2theDisco’ (vrijdag van
18.00 tot 19.00 uur) kunnen tijdens
de zomerperiode genieten van de
leukste herhalingen. Maandag 20
juli wordt Robbert-Jan van Duijn
‘nogmaals’ door de mangel gehaald.
‘Let’sGo2theDisco’ zendt wederom
het interview over de Kinderboekenjury en de muzikale top 5 van
Oceanus Triathlon uit. De vele andere programma’s houden in principe tijdens de zomer hun radiodeuren geopend. Eén van de programma’s zonder zomerstop is ‘Aalsmeer
by night’ (donderdag van 22.00 tot
24.00 uur). Dit speelse, interessante programma duikt elke week in de
wereld van muziek uit commercials.
Daarnaast zet presentator Meindert
van der Zwaard de tien populairste Nederlandse producties een rij,
schenkt hij aandacht aan een oudhitparadenummer en komt de zogeheten ‘tandenpoetsplaats’ voorbij.
Verzoeknummers zijn altijd welkom:
bel (0297-325858) of mail (studio@
radioaalsmeer.nl) tijdens de uitzending. Ook ‘Weekend Magazine’ en
‘Sem op Zaterdag’ zijn tijdens de zomervakantie gewoon van de partij.
Eric Spaargaren en Kim Maarse nemen je tijdens ‘Weekend Magazine’ (van 14.00 tot 17.00 uur) op zondag 19 juli mee langs hun favoriete
zomerhits. Sem van Hest (zaterdag
van 11.00 tot 12.00 uur) neemt de
luisteraars mee op vakantietour met
muziek over en uit diverse vakantiebestemmingen. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel en via de
livestream op de website: www.radioaalsmeer.nl. Uitzendingen zijn
terug te beluisteren via de website.
Het bezoekadres is Van Cleeffkade
15 in Studio’s Aalsmeer.

Films
Tot en met 24 juli:
* Nieuwe films: Inside Out 3D, Spy
en Selma. Ook Minions 2D en 3D,
Spangas in actie, Big Hero 6, Bibi
& Tina, De Vijf en de Piratenschat,
Meester Kees op de Planken, Wiplala en Michiel de Ruyter (12jr).
Voor volwassenen: Jurassic World,
The Imitation Game, Deux jours, une
nuit, Sergio Herman, fucking perfect
en Magic Mike XXL.
Exposities
Zaterdag 18 juli:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog en (nieuw) Haarlemmermeerse verzetshelden in Crash Museum
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 11 tot 16u.
18 en 19 juli:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag

• Nieuwe Meerbode

van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
vanaf 12u.
Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en
Bergit in gemeentehuis. Ook foto’s
winnaars Aalsmeer Photo.
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 16 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs 4
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: Donderdag tot en met zondag van 14 tot 17u.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Diversen
Donderdag 16 juli:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u. Iedere donderdagmiddag.
Zaterdag 18 juli:
* Zwemwedstrijden en familie-estafette in het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1. Start 13u.
Zondag 19 juli:
* Watertoren aan Westeinderplassen, Kudelstaartseweg open 13 tot
17u. Ook open 26 juli en 2, 9 en 16
augustus.
Dinsdag 21 juli:
* Koffieochtend in het Lichtbaken
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
Woensdag 22 juli:
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 25 juli:
* Dorpswandeling met architect
Joop Kok. Start 11u. Bij VVV in
Boekhuis, Zijdstraat 12.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

03

AANBIEDING:

Blokfluit 'Nuvo'

Klassieke gitaar

€ 9,95

'Martinez' € 69,-

Diverse modellen

Uitgebreid assortiment

(diverse kleuren)

NIEUW:

(voor kinderen, 3/4)
TIP:

'Medeli' keyboards muziek (les)boeken
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Rhythm Collective: Geweldig!
Aalsmeer - Een geweldig optreden
heeft The Rhythm Collective afgelopen zaterdag 11 juli in café Joppe
gegeven. De band uit Glastonburry
in Engeland bracht een breed scala aan covers. Vooral rock en pop
nummers waren op het repertoire gezet en het aanwezige publiek
kon dit zeker waarderen. De band
speelde met honderd procent inzet. Vooral het enthousiasme wat allen uitstraalden was heerlijk om te
zien. Een band uit Engeland zomaar
in Aalsmeer? De band was over om
een hier wonend familielid te bezoeken en voor de gezelligheid wilde ze best komen optreden in de
‘kroeg om de hoek’. Vooraf waren

de heren en dames best een beetje zenuwachtig, maar door het warme bad met veel applaus en prima
sfeer verdwenen deze al snel naar
de achtergrond. Vol overgave werden liefst drie sets gebracht. The
Rhythm Collective had vooraf aangekondigd flink te gaan rocken en
ze hebben woord gehouden! Leuk
en lekker was de traktatie na afloop
van de band voor de bezoekers. Een
broodje varkensrollade met appelmoes, best verfrissend. De band
heeft laten weten volgend jaar terug
te zullen komen. Deze keer gemist,
dan zeker komen kijken en luisteren
naar The Rhythm Collective uit Glastonburry.

Feestelijk seizoen
Crown Theater

telijk seizoen gaat worden. Er zijn diverse bijzondere producties geprogrammeerd, zoals Nijntje, Opvliegers, Chez Brood, Sprookjesboom
de Musical, Simone Kleinsma, Jochem van Gelder, Jandino, Anthony Fokker Experience en Suske en
Wiske de musical. In the Club komen onder andere Zazi , Sven Ratzke en Cor Bakker met Gerard Alderliefste. Het is al mogelijk om kaarten
te reserveren voor alle voorstellingen. Dit kan via 0900-1353. Het theater zal dit seizoen ook abonnementen en speciale familie-pakketten
aanbieden. Kijk voor het totale aanbod en meer informatie op de website www.crowntheateraalsmeer.nl.

Aalsmeer - Een gevarieerd scala
aan voorstellingen presenteert het
Crown Theater in het nieuwe seizoen, dat begint op 17 oktober en
eindigt op 5 mei met opnieuw een
spetterend bevrijdingsconcert ‘Yes,
We Meet Again’. Toneel, komedie,
musical, muziek, cabaret, show en
kindervoorstellingen gaan de revue
passeren. Het Crown Theater, dat
volledig op vrijwilligers draait, gaat
haar vijfde jaar in.
Het eerste jubileum dus en reken
maar dat het daarom een extra fees-
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officiële mededelingen
kennisgeVing oVereenkomst tot kostenVerhaal
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
oPeningstijden Balie BurgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
oPeningstijden Balie Bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsPraken Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
insPreken in de commissieVergadering
oVer een geagendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicePunt Beheer en uitVoering
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 4466 (geheel) ter
grootte van 2.141 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal
tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de Kudelstaartseweg 67-73 te Kudelstaart. De gemeente is, onder in
de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid om ten behoeve van de realisatie van het bouwplan voor het betrokken
perceel de bestemming te wijzigen van Bedrijven en wonen
(lintbebouwing) in Wonen en Tuin. De wijziging zal opgenomen worden in het bestemmingsplan “Ontwerp eerste herziening bestemmingsplan Kudelstaart op onderdelen 2013”.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf
heden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1, te Aalsmeer.
Bekendmaking wijZiging centrumregeling
amBtelijke samenwerking aalsmeer
en amstelVeen en wijZiging
dienstVerleningshandVest aalsmeer en
amstelVeen
Met ingang van 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke
Regeling tussen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen
uitgebreid met de taken en middelen op het gebied van
Werk en Inkomen en Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)-voorzieningen ten behoeve van de gemeente Aalsmeer. Het colleges van burgemeester en wethouders en de
burgemeesters van Aalsmeer en Amstelveen hebben hiertoe
in hun vergaderingen van 14 november 2014 en 18 maart
2015 besloten middels de Centrumregeling en het Dienstverleningshandvest te wijzigen. De wijzigingen zullen met
terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2015 in werking treden.
inzage
De Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en
Amstelveen en het Dienstverleningshandvest Aalsmeer en
Amstelveen zijn op de website van de gemeente Amstelveen
www.amstelveen.nl en Aalsmeer www.aalsmeer.nl te vinden.
gewijZigde Vaststelling BestemmingsPlan
‘horecaVoorZiening kudelstaartseweg 295-297’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering
van 25 juni 2015 het bestemmingsplan ‘Horecavoorziening
Kudelstaartseweg 295-297’ met de daarop betrekking hebbende stukken gewijzigd heeft vastgesteld. In samenhang
met het bestemmingsplan is tevens een beeldkwaliteitplan
vastgesteld.
Plangebied
Het plangebied is gelegen in het dorpscentrum van Kudelstaart nabij het kruispunt van de Kudelstaartseweg met de
Herenweg en de Bildammerweg.
doelstelling
Op het perceel waren voorheen twee vrijstaande woningen
gevestigd. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de komst
van een kleinschalige horecagelegenheid conform de in 2011
door de raad van de gemeente vastgestelde uitgangspunten
mogelijk te maken. Het bestemmingsplan voorziet tevens in
de mogelijkheid op de verdieping van de horecagelegenheid
een viertal appartementen te realiseren.
inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en
planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1
januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het
rechtsgeldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met de
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 17 juli 2015
tot en met 27 augustus 2015 op de volgende wijze voor een
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.10C-VG01,
en via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.
nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30 uur tot 20.00 uur, en
- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aangegeven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende
zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld door:
1. degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar hebben gemaakt;
2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet
in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk
digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.
inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

samenhangende produkten
In samenhang met het bestemmingsplan is tevens een
Beeldkwaliteitplan voor de projectlocatie voorbereid. Het
Beeldkwaliteitplan is tegelijkertijd met het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen het vastgestelde Beeldkwaliteitplan
staat geen bezwaar of beroep open.
BeeldkwaliteitsPlan ‘horecaVoorZiening
kudelstaartseweg 295-297’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
25 juni 2015 het beeldkwaliteitsplan ‘Horecavoorziening
Kudelstaartseweg 295-297’ heeft vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan stelt regels voor de uiterlijke verschijningsvorm
van de bouwwerken en voor de inrichting van het perceel
Kudelstaartseweg 295-297. Voor dit gebied is gelijktijdig
een bestemmingsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan
‘Kudelstaartseweg 295-297’ is vastgesteld als onlosmakelijk
onderdeel van de Welstandsnota Aalsmeer 2013. Het besluit
tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan alsmede de aanhaking bij de Welstandsnota staat niet open voor bezwaar
en beroep.
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 sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Herenweg 66 A (Z-2015/037909), het plaatsen van een
erfafscheiding t.b.v. privacybescherming (ontvangen 7
juli 2015);
- Herenweg 66 A (Z-2015/037897), het aanbrengen van
een bergzolder (ontvangen 7 juli 2015);
- Herenweg 66 A (Z-2015/037890), het aanbrengen van
steigers aan bestaande meerpalen (ontvangen 7 juli
2015);
- Margrietstraat 9 (Z-2015/039141), plaatsen schutting en
vlonder achtertuin (ontvangen 13 juli 2015);
- Primulastraat 32 (Z-2015/039159), plaatsen dakkapel
aan de voorzijde (ontvangen 14 juli 2015);
- T.h.v. Thailandlaan 6 (Z-2015/038310), het tijdelijk aanbrengen van een omleiding in de Hornbocht (ontvangen
9 juli 2015);
- Zandoogjestraat 11 (Z-2015/038624), het oprichten van
een carport (ontvangen 10 juli 2015);
- Zandoogjesstraat 13 (Z-2015/038629), het oprichten van
een garage (ontvangen 10 juli 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Zandoogjestraat 13 (Z-2015/038636), het demonteren
van een berging (ontvangen 10 juli 2015).
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Calveslo 38 (Z-2015/025358), het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 10 juli 2015);
- Einsteinstraat 71 (Z-2015/027794), het plaatsen van een
geldkiosk (verzonden 7 juli 2015);
- Herenweg 6.t.o 29 (Z-2015/056211), het bouwen van
een steiger (verzonden 9 juli 2015);
- Herenweg 81 (Z-2015/032553), het vestigen van een Bed
& Breakfast (verzonden 9 juli 2015);
- Oosteinderweg 106 B (Z-2015/012499), het bouwen van
16 bedrijfsunits (verzonden 9 juli 2015);
- Uiterweg 188 (Z-2014/061277), het vervangen van een
loods (verzonden 7 juli 2015).
weigering omgevingsvergunning *
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 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.
- Jac. P. Thijsselaan nabij 6 hoek Berkenlaan nabij 26 (Z2015/029561), het plaatsen van geluidschermen (verzonden 10 juli 2015);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/032558), het plaatsen van
twee reclamepijlen (verzonden 9 juli 2015)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Herenweg 60 (Z-2015/022645), het oprichten van een
woning;
- Nieuwe Calslagen Kavel 4,8 en 9 (Z-2015/027325), het
oprichten van drie woningen;
- Nieuwe Calslagen Kavel 11 en 17 (Z-2015/022650), het
oprichten van een woning met botenhuis;
ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Visserstraat 4 (Z-2015/030899), Het afwijken van bestemmingsplan gedeeltelijk veranderen van loods naar
biljartlocatie;
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Gloxiniastraat 21 (Z-2015/034099) het melden van
brandveilig gebruik m.b.t. kamergewijze verhuur met 5 of
meer wooneenheden (verzonden 7 juli 2015);
- Jasmijnstraat 35 en 37 (Z-2015/036794), het slopen van
het gehele woongebouw, met handhaving van de funderingsbalken en palen (verzonden 9 juli 2015);

- Oosteinderweg 287 (Z-2015/037081), het verwijderen van asbesthoudende beschoeiing (verzonden 8 juli
2015);
- Uiterweg 263 (Z-2015/037241), het verwijderen van asbesthoudende dak- en gevelplaten van een loods (verzonden 8 juli 2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 91 (Z-2015/034976), melding brandveilig
gebruik restaurant (verzodnen 10 juli 2015);
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kwaliteit (Voorheen
welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
eVenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Kudelstraatseweg 20 (Z-2015/037162) 23ste Grote Prijs
van Aalsmeer op 4 oktober 2015 (ontvangen 2 juli 2015);
- Zijdstraat/ ged. Dorpsstraat/ Schoolstraat/ ged. Weteringstraat (Z-2015/038235) Braderie/ rommelmarkt op 5
september 2015 (ontvangen 9 juli 2015);
- Aalsmeer en overige gemeenten (Z-2015/033387) Ride
For The Roses op 6 september 2015 (ontvangen 16 juni
2015).
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Raadhuisplein, Zijdstraat, Dorpsstraat, Weteringstraat (Z2015/030014) Goud van Oud op 29 augustus 2015 (verleend 8 juli 2015);
- Weteringstraat 8 en Zijdstraat 60 (Z-2015/029985) Tropical Night op 25 juli 2015 (verleend 9 juli 2015).
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
VentVergunning (Verleend)
- Westeinderplassen (Z-2015/015332) Verkoop consumptie-ijs (verleend 9 juli 2015).

Vervolg op volgende blz.

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

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
Vervolg van vorige blz.
exPloitatieVergunning (aanVragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 222, Restaurant Jones (Z2015/037076), ontvangen 2 juli 2015.
- Stommeerweg 72, Bar Bistro Joseph Aalsmeer
B.V.(IZ-2015/036753), ontvangen 1 juli 2015.
exPloitatieVergunning (Verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning 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:
- Markstraat 22, Grieks Specialiteiten Restaurant “Zorba de
Griek” (Z-2014/026216), verleend 8 juli 2015.
terrasVergunning (aanVragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Stommeerweg 72, Bar Bistro Joseph Aalsmeer B.V. (Z2015/036753), ontvangen 1 juli 2015.

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Markstraat 22, Grieks Specialiteiten Restaurant “Zorba de
Griek” (Z-2014/026216), verleend 8 juli 2015.
- Bilderdammerweg 116 , Jachthoorncorps Kudelstaart (Z2015/014652), verleend 8 juli 2015.
drank- en horecaVergunning (aanVragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 222, Restaurant Jones (Z2015/037076), ontvangen 2 juli 2015.
- Stommeerweg 72, Bar Bistro Joseph Aalsmeer
B.V.(IZ-2015/036753) ontvangen 1 juli 2015.
- Stratencircuit Hornmeer (Z-2015/038206) Motorsportevenement Hibra (ontvangen 9 juli 2015).
drank- en horecaVergunning (Verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 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:
- Markstraat 22 (Z-2014/026216), Grieks Specialiteiten
Restaurant “Zorba de Griek” verleend 8 juli 2015.
concePtVergunning drank- en horecawet***

terrasVergunning (Verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken.

- Bilderdammerweg
116,
Jachthoorncorps
Kudelstaart(Z-2015/14652), verzonden 8 juli 2015.
Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik
de conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende

stukken vanaf 15 juli 2015 voor een ieder gedurende zes
weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur.
U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze
tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen
voor uw vragen over vergunningen. Gedurende deze termijn
kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn
zienswijze tegen het conceptbesluit naar voren brengen. De
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij de burgemeester
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men
belanghebbende is.
Verleende standPlaatsVergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende
standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Raadhuisplein, Florus Pellikaan Groente en Fruit (Z2015/005600), verkopen groeten en fruit voor de periode
februari 2015 t/m januari 2020, verzonden 14 juli 2015
Buiten Behandeling gestelde aanVragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld.
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:
- Zijdstraat (Z-2015/035323) Aanbieding stroom en gas
van 22 t/m 27 juni 2015 (verzonden 14 juli 2015)

ter inZage:
t/m 30-07-15 Wijziging bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thailandlaan (met bijbehorende stukken)
t/m 30-07-15 ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Schinkelpolder - tegenover
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden (met bijbehorende stukken)
t/m 05-08-15 aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en escortbedrijven
t/m 05-08-15 verordening tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer
(prostitutiebeleid)
t/m 05-08-15 nadere regels voor seksinrichtingen en escortbedrijven
t/m 13-08-15 bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-08-15 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de verklaring van geen bedenkingen en de
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met bestemmingsplan Hornmeer,
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)
t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Herenweg, tegenover 29
t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Uiterweg 188
t/m 21-08-15 Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en
bijbehorende stukken) en herziening van het
bestemmingsplan “N201-zone”
t/m 27-08-15 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t.
“ Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’
(met de bijbehorende stukken)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Rijk: Tijdelijk extra geld voor
huishoudelijke ondersteuning
Aalsmeer - Het rijk stelt tijdelijk
extra geld beschikbaar voor extra huishoudelijke ondersteuning.
De maatregel is gericht op behoud
van werkgelegenheid bij aanbieders van huishoudelijke hulp. Gemeente Aalsmeer maakt gebruik
van deze maatregel en start tijdelijk de pilot ‘HHT Diensten Thuis’.
HHT staat voor Huishoudelijke
Hulp Toelage. Inwoners die op dit
moment al via de Wmo 2015 gebruik maken van huishoudelijke
hulp kunnen door middel van de
pilot extra diensten inkopen.
Voorbeelden hiervan zijn samen
boodschappen doen, extra uren
huishoudelijke hulp voor grote voor- en najaar schoonmaak of
keukenkastjes of maaltijden bereiden. Daarnaast behoort gezelschap houden, zoals het samen
doen van spelletjes of samen wandelen ook tot de mogelijkheden.
Inwoners betalen voor deze extra
huishoudelijke ondersteuning een
eigen bijdrage van 10 euro per uur.
De gemeente draagt 12,50 euro bij per uur vanuit de HHT-gel-

Een informatief en verrassend uitstapje

Dorpswandeling in Centrum

den. Mantelzorgers kunnen ook
gebruik maken van de Pilot ‘HHTdiensten thuis’. Voor 10 euro per
uur kunnen zij huishoudelijke hulp
aanvragen voor hun eigen huishouden.
Hierdoor kan de mantelzorger zich
in blijven zetten voor de naaste die
zorg en ondersteuning nodig heeft
en wordt de kans op overbelasting
kleiner. Wethouder Ad Verburg: “Ik
ben erg blij met deze extra bijdrage van het Rijk, ook al is het maar
voor twee jaar. Op deze manier
kunnen we toch iets extra’s doen
voor deze groep mensen.”
Meer informatie
Alle inwoners die op dit moment
een indicatie hebben voor hulp
bij het huishouden ontvangen een
brief van hun zorgaanbieder met
daarin meer informatie over de pilot ‘HHT Diensten Thuis’. Mantelzorgers ontvangen een brief via
Mantelzorg & Meer. Voor meer informatie over de pilot kunnen inwoners ook terecht bij het Sociaal
loket via 0297-387575 of sociaalloket@aalsmeer.nl.

“Hopelijk meer dan 10.000 fietsers”

Ride for the Roses met
600 deelnemers DFG
Aalsmeer - De Ride for the Roses,
het jaarlijkse fietsevenement dat in
het teken staat voor KWF Kankerbestrijding vindt zondag 6 september
plaats en zal Aalsmeer bont kleuren
van de vele fietsers, jong en oud, die
zich deze dag inzetten voor het goede doel. Reden te meer voor hoofdsponsor Dutch Flower Group (DFG),
die met haar handelsbedrijven een
grote werkgever in de regio is, de
interne werving voor deelname aan
dit mooie evenement vroeg te starten. Er blijkt groot enthousiasme van
directie, management en medewerkers bij de DFG bedrijven om deel te
nemen: inmiddels staat de teller op
600. Marco van Zijverden van DFG:

“Ik ben trots op de bijdrage die we
dit jaar met elkaar zowel sportief als
in financiële zin kunnen gaan leveren aan dit mooie doel. Wij zouden
iedereen in de regio nog willen oproepen om zich ook op te geven met
het gezin, familieleden en relaties
met fietstochten van 25 en 50 kilometer alsmede 100 kilometer voor
de echt fanatieke fietsers. Hopelijk
kunnen we met elkaar een deelnemersveld van meer dan 10.000 fietsers bij elkaar brengen om ons in
te zetten voor KWF Kankerbestrijding.” Meer informatie over deelname aan de Ride of opgave als vrijwilliger is te vinden op www.ridefortheroses.nl.

Vermaak van binnenkomst tot vertrek

Mini-Superhelden extra
welkom op Schiphol

Vernieuwing bij FloraHolland

Samenvoegen snijbloemen
tribunes E en F in Aalsmeer
Aalsmeer - De verhuizing van klokkopers van tribune F naar E in veiling FloraHolland Aalsmeer wordt
momenteel stapsgewijs uitgevoerd.
Eind augustus zijn alle klokklanten
gehuisvest in tribune E en wordt tribune F gesloten.
Het aantal fysieke tribunekopers is
de laatste jaren fors teruggelopen.
Met het samenvoegen van de tribunes E en F wil FloraHolland het inkoopproces op de klok optimaliseren. De nieuwe inkoopwerkplek in
tribune E kan toekomstige ontwikkelingen faciliteren. De veilsoftware

is stabieler met minder kans op verstoringen en is goedkoper in onderhoud.
Om de klok bij de tijd te houden
moet het veilproces voortdurend
vernieuwd worden. Dit vergt een
korte en een lange termijn aanpak.
Over hoe dit er op de lange termijn
uit moet zien volgt FloraHolland het
programma het Nieuwe veilen 2020.
Het is echter ook dit jaar noodzakelijk om verbeteringen op de klok in
te voeren. Het samenvoegen van de
snijbloementribunes E en F is één
van de vernieuwingen.

Schiphol - De zomervakantie is traditioneel de drukste periode van het
jaar op Schiphol. Vooral voor kleine
kinderen die met hun ouders op vakantie gaan, is die drukte altijd even
wennen. Schiphol geeft daarom jonge reizigers van 20 juli tot en met 20
augustus extra aandacht: ze worden vanaf binnenkomst tot vertrek
vermaakt met entertainment en cadeautjes. En wie zich vooraf als Superheld verkleedt, maakt met z’n ouders bovendien kans op een vliegreis
vanaf Schiphol naar Disneyland Parijs. Dit jaar zijn er in de zomermaanden juli en augustus ruim 10 miljoen
passagiers op Schiphol en het streven is dat iedereen z’n vliegvakantie zo aangenaam mogelijk begint.
De Superhelden-actie is bedoeld
om kinderen vanaf het moment dat
ze met hun ouders op Schiphol arriveren tot het moment dat ze in het
vliegtuig stappen, zoveel mogelijk te
vermaken. En daar profiteren de ouders natuurlijk ook van!
Entertainment naar de gate
Vanaf maandag 20 juli is Schiphol
op diverse plaatsen speciaal aan-

gekleed voor de mini- Superhelden.
Op verschillende plekken op de route vanaf parkeerplek P3 tot aan de
diverse gates worden in die periode
de kinderen vermaakt en bovendien
krijgen de mini Superhelden bij aankomst op de luchthaven een super
verrassing. Zo wordt een dag die ze
doorgaans als saai ervaren, opeens
leuk en avontuurlijk.
Superhelden hoofdprijs
De op de luchthaven aanwezige jury kiest uit alle verklede deelnemers
gedurende de actieperiode telkens
ook een Superheld van de Week. Die
wordt als een held rondgereden in
de Supersize golfkar, krijgt voor de
hele familie een hapje en drankje aangeboden én mag een cadeau
uitzoeken in een van de speelgoedwinkels op de luchthaven. En voor
de áller-origineelste Superheld ligt
een bijzondere hoofdprijs klaar: een
vliegreis vanaf Schiphol naar Disneyland Parijs, inclusief twee overnachtingen voor vier personen.
Meer informatie over de Superhelden actie is te vinden op www.schiphol.nl/superheld

Aalsmeer - Waar komt de naam
Aalsmeer vandaan? Waarom ligt
het centrum tegenwoordig aan de
rand van het dorp? Wat is er zo bijzonder aan de dorpskerk? Waarom
moest het ontwerp van bloemengodin Flora op het Raadhuisplein worden aangepast? En hoeveel verdiepingen heeft de Korenmolen eigenlijk? Het antwoord op deze en andere
vragen krijgt u tijdens de dorpswandeling in het Centrum. Onder leiding
van een gids wandelt u langs monumentale gebouwen en plaatsen in
de oude dorpskern. Onderwijl hoort
u de verhalen, ontdekt u verrassende kenmerken en krijgt u een indruk
van de geschiedenis van Aalsmeer.
De wandeling voert onder anderer
langs het Oude Raadhuis, de dorpskerk en over een deel van de Historische Tuin. Eindpunt is doorgaans de
prachtige korenmolen op het Mo-

lenplein. Op zaterdag 25 juli kan een
wandeling gemaakt worden met architect Joop Kok en zaterdag 29 augustus zijn oud-burgemeester Joost
Hoffscholte en Leo Bertoen, voorzitter van de Historische Tuin, de gidsen. Beide wandelingen starten om
11.00 uur in het VVV-agentschap in
de Zijdstraat 12 (Boekhuis) en kosten 3,50 euro per persoon per wandeling. Duur van de wandeling is vijf
kwartier à anderhalf uur. Nieuw: Zaterdag 26 september ‘Happen en
stappen’. Wandeling onder leiding
van gidsen met hapje en drankje bij
start en finish. Start om 16.00 uur
en einde om circa 18.00 uur. Kosten
12,50 euro per persoon. Informatie
en reserveringen: VVV-Agentschap
Aalsmeer, Zijdstraat 12, tel. 0297324454 of info@beleefaalsmeer.nl.
De dorpswandeling is voor groepen
ook op afspraak te boeken.

Laat lijf tintelen met Shiatsu
Aalsmeer - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel mensen
hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is
waar. De Japanse massagetechniek
is juist zacht en ontspannend. Een
uur genieten en je lichamelijke klachten zijn verminderd. “Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk
met de duim of handpalm op het lichaam”, vertelt Petra van der Knaap.
Ze is gediplomeerd Shiatsu therapeut
en sinds juli 2012 is haar San Bao
Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan
de Aalsmeerderweg 283 staan bedrijvenunits en daar huurt zij haar praktijkruimte. “Soms wordt die druk ook
uitgeoefend met de elleboog, knie of
voet. Vandaar dat er therapeuten zijn
die over het lichaam lopen, maar ik
doe dat niet. Met Shiatsu behandel
ik stagnaties, die in het lichaam pijn
veroorzaken. Daarom kan de behandeling even gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt vooral ontspannend. En ik
ga nooit door de pijngrens heen.” Een
Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek en t-shirt. Je ligt op een futon, een soort bedje op de grond. Een
behandeling begint met een diagno-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

se. Petra van der Knaap vraagt naar
je klachten: waar je pijn hebt, wanneer, en wat voor pijn het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daarna
kijkt ze naar de tong, die weergeeft
hoe je constitutie er uitziet. Ze voelt
op je buik naar energiezones en voelt
aan je pols. Daarna start de behandeling. Die omvat het hele lichaam,
niet alleen de plek waar je pijn hebt.
Van der Knaap oefent druk uit op benen, voeten, rug en hoofd. Soms trekt
ze aan een been of schudt ze ermee.
Altijd met veel zachtheid en respect.
Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld
van staan hoe lekker het is voor je zere rug als iemand aan je been zit. Na
een uur sta je buiten en zul je merken dat de pijn verdwenen of verminderd is. Meerdere Shiatsu behandelingen verlossen je van je lichamelijke
ongemakken, omdat de therapeut de
oorzaak van je klacht behandelt. Shiatsu therapie is een echte aanrader.
Al was het maar omdat het zo lekker
ontspannen is. Daarnaast wordt het
ook nog eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend
pakket hebt. Meer informatie? Kijk
op www.sanbaopraktijk.nl.

08 Nieuwe Meerbode

• 16 juli 2015
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Pluim voor de gemeente!
Een pluim voor de medewerkers van
het gemeentehuis. Om 9 uur ‘s morgens een huilende dochter aan de
telefoon vanaf Schiphol. Ze werd bij
de gate geweigerd, omdat ze geen
geboorteakte bij zich had. Moet dat
dan? De tickets in februari geboekt
bij de KLM en alles uitgezocht wat
nodig was om naar Zuid-Afrika af te
reizen. Alleen jammer dat er 1 dingetje per 1 juni veranderd is. De geboorteakte mee. En dit heeft de KLM
vergeten door te geven aan diverse
mensen, zes stuks op 1 vlucht maar
liefst! Toch wel heel blij dat we dan
zo dicht bij Schiphol wonen. De ene
persoon belde het gemeentehuis,
de ander snel de auto in en er heen.

Alles lag al keurig klaar. Naar Schiphol gereden, naar binnen gerend en
de eerste beste in blauw pakje het
bewijs in handen gedrukt en gezegd
dat dit zo spoedig mogelijk naar de
gate gebracht moet worden, want
om 9.50 uur zouden de deuren dicht
gaan. Klokslag was de akte er. Met
ontzettend veel dank aan de supersnelle afhandeling door Patricia in het gemeentehuis. Om 10.00
uur zijn ze vertrokken. Onze dochter
mocht gelukkig door het supersnelle handelen op de vlucht mee. Helaas de andere personen niet. Gemeente: Nogmaals bedankt voor de
snelle medewerking.
Monique van de Coolwijk

Veel telefoontjes voor
Sociaal loket gemeente
Aalsmeer - Het Sociaal loket van
de gemeente weten inwoners goed
te vinden, zo blijkt uit cijfers van de
gemeente. Tot en met mei is de balie van het Sociaal loket in het gemeentehuis 980 keer bezocht. Dit
komt neer op een gemiddeld aantal bezoekers van 11 per dag. Het
Sociaal loket is daarnaast 1676 keer
gebeld, wat neerkomt op gemiddeld 19 telefoontjes per dag. Het totaal aantal klachten over de dienstverlening van het totale sociale domein was 29 voor de zorgaanbieders en 28 voor de dienstverlening
van de gemeente. Ten aanzien van

de klachten voert de gemeente het
beleid dat elke uiting van ongenoegen door de gemeente wordt geregistreerd als klacht. Het totaal aantal complimenten was in de eerste
vijf maanden 12 voor de zorgaanbieders en 12 voor de gemeente.
Zowel telefoontjes en zoveel bezoeken? Ja, maar wel in Aalsmeer en
Amstelveen samen. Voor meer informatie over het Sociaal loket kan
gekeken worden op de website van
de gemeente www.aalsmeer.nl. Vragen, meer weten? Bel 0297-387575
of loop het gemeentehuis op het
Raadhuisplein binnen.

Gemeente verliest beroep Flora Plus

Ontsluiting via Middenweg
laat nog op zich wachten
Aalsmeer - De ontsluiting van de
N201 via de Middenweg laat nog
weer op zich wachten. De gemeente
heeft opnieuw een rechtszaak verloren tegen Ron Hooijman, die net
voor de versmalling woont en hier
zijn bedrijf Flora Plus heeft. Het college van burgemeester en wethou-

Kudelstaart - Tijdens de Fashionweek Amsterdam op zondag 12 juli heeft Marieke van Duijn uit Kudelstaart bijzondere ontwerpen op
de catwalk mogen showen. Zij deed
mee met de ‘political catwalk’ als
vertegenwoordiger van de provincie
Noord-Holland.
Tien politici waaronder enkele Tweede- en Eerste Kamerleden,
een Europarlementariër en Amsterdamse gemeenteraadsleden showden ontwerpen van jongeren. Van
Duijn (PvdA) droeg het winnende ontwerp: de duurzame fietsbandenjurk. Winnend ontwerpster Gaby Reiman (20) kreeg de prijs uitgereikt van de bekende mode-journaliste Cécile Narinx. Behalve het bijzondere ontwerp werd geroemd dat
er ook rekening gehouden was met

de afdelingen op met één van de
accordeonisten voor de bewoners
die niet in de zaal waren. De ander
bleef ik de grote zaal spelen en hiervoor was grote waardering. De bewoners van Rozenholm werden ook
niet vergeten. Voor hen eveneens
ijs en muziek. Het was een heerlijke middag.

Roos ‘Shiary’ de mooiste!

Ontmoetingskerk Rijsenhout
in september open!
Rijsenhout - Iets meer dan twee
jaar geleden is het alweer dat het
gebouw van de Ontmoetingskerk
aan de Werf getroffen is door een
verwoestende brand.

leiding in het gebouw te krijgen.
Voor de kinderen is er een speciaal
programma.

Op 13 mei 2013 sloeg het noodlot
toe tijdens werkzaamheden aan het
dak. Er heerste grote verslagenheid
bij iedereen van de PKN Gemeente,
maar met vereende krachten en veel
inzet van diverse mensen en bedrijven is een nieuw kerkgebouw gerealiseerd. De herbouw is inmiddels in
het laatste stadium van afbouw en
inrichting aangeland. Het aanzicht
laat het al zien, er staat een prachtig nieuw gebouw van een niet-alledaagse allure inclusief een aparte kerktoren als stralend middelpunt
van het dorp. De nieuwe plek voor
de dorpsgemeenschap gaat op zaterdag 19 september feestelijk geopend worden voor inwoners en genodigden vanaf 14.00 uur. De middag wordt omlijst met allerlei activiteiten waarin de gelegenheid bestaat elkaar te ontmoeten. Uiteraard
is er de mogelijkheid om een rond-

Aalsmeer - Op vrijdag 17 juli wordt
er van half 8 in de morgen tot en
met vier uur ’s middags gewerkt aan
het definitief herstel van de gasleiding aan de Uiterweg. Dit gebeurt
ter hoogte van nummer 24 (tussen
Grundelweg en Brandewijnsloot).
De werkzaamheden worden namens Stedin uitgevoerd door Joulz.
Joulz is gespecialiseerd op het gebied van het onderhouden van gasen elektriciteitsnetten. Alle monteurs
van Joulz hebben een legitimatie-

Aalsmeer - Met ruim 3.000 bezoekers, meer dan 300 rozensoorten en
een interessant vijf daags programma, bracht de tweede editie van
Roooz naast rozen van verleden, heden en toekomst ook alle schakels in
de keten samen. Teamwork was het
thema. “In onze markt, die snel ontwikkelt en verandert, wordt een goede samenwerking en het bouwen
van bruggen steeds belangrijker”, aldus Frank Ammerlaan, directeur Rosa Plaza, tijdens de opening van de

pas, Vraag hier gerust naar. Tijdens
de werkzaamheden is één gedeelte van de weg afgezet. U kunt hier
verkeershinder ondervinden. Traffic Service Nederland verzorgt deze
afzetting en zorgt ook voor de verkeersregeling. Met elkaar streven zij
ernaar om de overlast zo klein mogelijk te houden. Nog vragen? Bel
op werkdagen van 8.00 tot 16.30
uur met Joulz, via telefoonnummer
0800–2582588 of stuur een e-mail
naar: fm_planningnh@joulz.nl.

expositie in de Historischr Tuin tijdens het Aalsmeer Flower Festival
op 20 en 21 juni. Tijdens de show
zijn de stands van de twaalf veredelaars, die hun allernieuwste snijrozen toonden, goed bezocht. Elke
veredelaar deed met haar twee beste rozensoorten (medium en large)
mee aan de Roooz contest. De jury
vormde zowel de consument als het
vakpubliek. Afgelopen woensdag 1
juli zijn de prijswinnaars bekend gemaakt. De overall Roooz trophy voor

de leefstijl van het model. Van Duijn
staat bekend als iemand die veel
fietst en op een gezonde en duurzame manier in het leven staat. De
fietsbandenjurk past daar goed bij,
evenals het praktische regenscherm
en de ‘wereld-top’. De Kudelstaartse
is sinds enkele maanden actief als
Provinciaal Statenlid voor de PvdA.
Nog maar net begonnen en meteen
al zo een belevenis. “Het was echt
heel gaaf!”, aldus Van Duijn. “En ik
ben heel trots op Gaby dat zij gewonnen heeft. Een vrouw met ambities, maar ook haar onzekerheden.
Een supermooie en leerzame ervaring voor ons beide, kan ik wel zeggen.” Political Catwalk is een initiatief van Stichting F6 die zich inzet
om jongeren meer bewust te maken van politiek en democratie door
middel van cultuur, zoals mode.
de meest belovende roos van de
toekomst is uitgereikt aan Preesman
voor de roos Shiary. Het vakpubliek
gaf deze roos eveneens de hoogste
eer, de consumenten waren vooral gecharmeerd van de roos Bengali van Kordes Roses. In de categorie
‘large’ koos het vakpubliek voor de
roos Myllena van Olij Rozen en de
consument voor de roos Afterparty+
van Dummen Orange. De organisatie spreekt van een geslaagd rozenevenement. Volgend jaar zeker editie drie van Roooz. Reserveer hiervoor 15 tot en met 19 juni 2016 alvast in de agenda.

Onwel na
schuurfeest
Aalsmeer - Om drie uur in de nacht
van zaterdag 11 op zondag 12 juli
zijn de hulpdiensten gevraagd naar
het einde van de Oosteinderweg te
gaan vanwege een onwel geworden persoon. Agenten troffen een
stuiterende 20 jarige met angstaanvallen aan. De Amstelveense is
in de ambulance nagekeken, maar
hoefde niet voor behandeling naar
het ziekenhuis. Waarschijnlijk is ze
onwel geworden door een combinatie van alcohol, vermoeidheid en
warmte. De 20 jarige is door vrienden thuis gebracht.

Bewoner
overloopt
twee inbrekers

Definitief herstel gasleiding
van Uiterweg vrijdag!

Wordt vervolgd.

Kudelstaartse op catwalk
Amsterdam Fashionweek

IJs en muziek in Aelsmeer
Aalsmeer - Maandag 13 juli kwam
de Ijskar van Cadore in Zorgcentrum Aelsmeer om de bewoners te
trakteren op heerlijke ijsjes. De kar
werd begeleid door een tweetal accordeonisten om het nog gezelliger
te maken. Nadat de bewoners in de
grote zaal allemaal voorzien waren
van een hoorntje ging de kar verder

ders had ten behoeve van de aanpassing van de Middenweg hogere waarden (57 dB) vastgesteld op
grond van de Wet geluidhinder aan
de woning. Tegen dit besluit is beroep aangetekend door Flora Plus
en de rechter heeft het bedrijf in het
gelijk gesteld. De hogere geluidbe-

lasting voor de woning was vastgesteld in verband met de aanpassing van de Middenweg tussen de
Machineweg en de N201. Het college stelt dat het bestaande fietspad naar de Machineweg wordt gewijzigd in een gebiedsontsluitende
tweebaansweg en spreekt daarom
van de aanleg van een nieuwe weg.
De functie verandert immers en de
weg wordt verbreed.
Volgens Flora Plus echter is er sprake van een reconstructie. En bij
een reconstructie van een aanwezige weg mag de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting met maximaal 5 dB worden verhoogd, terwijl
in dit geval de verhoging 9 dB bedraagt. Op 1 juli heeft de Raad van
State een uitspraak gedaan. De afdeling bestuursrechtspraak vindt
eveneens dat er sprake is van een
reconstructie en acht het beroep
daarom gegrond. “Het besluit waarbij hogere grenswaarden zijn verleend, moet worden vernietigd”, aldus geschreven in de uitspraak van
de Raad van State. De gemeente
kan de wens van vele inwoners dus
(weer) niet uit laten komen. Misschien toch eens een goed gesprek
aangaan? In ieder geval:

Aalsmeer - Op vrijdag 10 juli tussen half zeven en kwart over zeven
werd een bewoner van Baanvak
wakker van breekgeluiden in zijn
huis. De man besloot naar beneden te lopen en kwam oog in oog

Elke dag het laatste
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te staan met twee inbrekers. Een
van hen maakte een stekende beweging naar hem met een schroevendraaier, maar ging daarna snel
achter zijn maat aan naar buiten.
De twee stapten in een Volkswagen Golf en reden weg richting
de supermarkt in de Ophelialaan.
Hier zijn beelden van. Naar aanleiding hiervan wordt vermoed dat er
drie personen in de auto zaten. De
twee inbrekers zijn ongeveer 1.75

Hennepplanten
in schuur
Kudelstaart - Opnieuw een hennepkweker betrapt deze week
door de politie, ditmaal een thuiskweker. In de schuur bij een woning in de Van Heijningenstraat
heeft de politie op donderdag 9

tot 1.80 meter lang en hebben een
getinte huidskleur. Een van hen
had een kort baardje. Ondanks
dat de bewoner de dieven overlopen heeft, wisten zij toch spullen
te ontvreemden.
Gestolen zijn een Samsung Galaxy
laptop en een Nikon fotocamera. Het onderzoek is in volle gang.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

juli om kwart voor vier in de middag een inval gedaan. In de schuur
werd een ‘kas’ met 34 hennepplanten inclusief apparatuur en
verlichting aangetroffen. De eigenaar, een 40 jarige man uit Kudelstaart, is aangehouden. Hij is
verhoord en inmiddels weer heen
gezonden. Justitie gaat de straf
bepalen. Alle planten en apparatuur zijn vernietigd.

Poging inbraak in
woning
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 juli is tussen negen uur in de avond en
twee uur ‘s nachts geprobeerd
in te breken in een woning in de
Spoorlaan. De bewoonster heeft
het tuinhek horen klapperen, maar
dacht dat haar echtgenoot thuis
kwam en is weer in slaap gevallen. De man arriveerde echter pas
om half drie. De woning kwam hij
niet in. Het slot van de achterdeur
bleek geforceerd. Er zijn braaksporen gevonden. Er is dus geprobeerd in te breken. Iets verdachts
gezien, vreemde, onbekende personen in de buurt? De politie
hoort het graag via 0900-8844 en
komt desgevraagd een kijkje nemen. Wie inbrekers op heterdaad
betrapt, mag direct 112 bellen.

Buurman
overleden
Kudelstaart - Op donderdag 9 juli
om vier uur in de middag kreeg de
politie telefoon van een bewoonster van de Kamerling Onnesweg.
De inwoonster had haar buurman, waarmee ze regelmatig een
kop koffie dronk, al twee dagen
niet gezien en maakte zich zorgen. Agenten zijn een kijkje gaan
nemen en hebben de buitendeur
open gemaakt. De 79 jarige bewoner bleek te zijn overleden. De zorgen van de bewoonster waren helaas gegrond.

Inbrekers er
snel vandoor?
Aalsmeer - Op woensdag 8 juli is tussen twee uur en half vijf
in de middag ingebroken in een
woning aan de Aalsmeerderweg,
hoge nummering. De bewoners
merkten bij thuiskomst dat de
voordeur op een kier stond. In de
slaapkamer troffen zij alle kasten
met open deuren aan. Ook diverse lades zijn doorzocht. De inbrekers hebben om binnen te komen
gebruik gemaakt van een sleutel, die de bewoners verstopt hadden in de schuur. Uit de woning
is niets ontvreemd. De portemonnee van de bewoners en een laptop lagen gewoon nog op tafel.
Mogelijk hebben de bewoners de
dieven overlopen en zijn ze er razendsnel vandoor gegaan.

Bromfiets
retour, dief vast
Aalsmeer - Op zaterdag 11 juli is
tussen half twee en half acht een
bromfiets gestolen uit een schuur
aan de Midvoordreef. Dezelfde
nacht, van zaterdag op zondag,
werden agenten naar het surfeiland gestuurd wegens overlast
door jongeren. Agenten hebben
de jongeren aangesproken. Een
van hen stond dit niet aan en hij
wilde er snel vandoor gaan op
een bromfiets, maar kwam ten
val. Hij bleek te rijden op de uit
de schuur in Kudelstaart gestolen
bromfiets. De bestuurder, een 20
jarige Kudelstaarter, is aangehouden wegens diefstal en heling. Hij
had namelijk ook nog verdovende
middelen bij zich en enkele prepaid creditcards. Het onderzoek is
in volle gang. De Kudelstaarter zit
nog vast. De bromfiets is inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar.

Mishandeld
door alcohol?
Aalsmeer - Om kwart voor twee
in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 juli troffen agenten in
de Zijdstraat een 24 jarige man
uit Hoorn op de grond aan. De
man lag ter hoogte van de juwelier en zat onder de schaafplekken en had een wond in zijn gezicht. De 24 jarige beweerde mishandeld te zijn, maar er werd een
sterke alcohollucht geroken. Er is
in de omgeving gezocht, maar er
zijn geen andere jongeren aangetroffen. Mishandeld door de alcohol, oftewel waarschijnlijk zelf
flink gevallen. De man uit Hoorn
is voor behandeling aan zijn verwondingen vervoerd naar het
Spaarne ziekenhuis.
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Mysterie ontrafeld
Aalsmeer - ‘Wat schrijf je toch
leuk’, ‘Je column was weer goed
hoor’, ‘Het is zo lekker leesbaar’
en ‘Ik volg je al jaren!’, zijn zomaar
wat reacties die ik regelmatig ontvang over mijn schrijfwerk. Natuurlijk streelt dat mijn ego, echter, er is
ook weleens iemand geweest die
vond dat ik de pen voor altijd neer
moest leggen, omdat ik me niet verdiept zou hebben in achtergrondinformatie. Tja, zo zijn meningen.
Gelukkig is de definitie van een column ‘een persoonlijk stukje proza
waarin je mag schrijven wat je wil’.
In dit geval; wat ík wil! (Zonder altijd
gelijk te hebben hoor, daar gaat het
helemaal niet om. Het is wat ík voel
en denk). En ik vind het heerlijk.
Laatst kwam er een dame naar me
toe die me loofde over het stukje dat
ik had geschreven over huidkanker. “Dat verhaal kwam wel binnen,
maar ik vond het erg goed”, deelde
ze mij mee. Ik nam het compliment
met blozende wangen in ontvangst.

Dat zijn de leuke dingen van het
vak. Een paar weken geleden had
ik mijn column ‘Kattenkwaad’ getikt
en laten publiceren. Het ging over
het feit dat ik in mijn onbezonnen
jeugd eens getuige ben geweest
van het stelen van een kratje bier
uit een tuin op een zwoele zomeravond in Aalsmeer Oost. Wie, hoe,
wat en waar precies heb ik bewust
in het midden gelaten, want ik ben
geen verrader, maar onderaan tikte ik dat degene die zich herkende
in het verhaal altijd mocht reageren.
En wat schetste mijn verbazing? Ik
kreeg een spontane mail van een
mevrouw die gewoond had in die
buurt en die bewuste avond een
party had. Ik zal een stukje uit haar
brief citeren: “Haha, het verhaal was
meteen voor mij bekend! We hadden een feestje en waren toe aan de
pils; krat weg. Ik nog in de schuur
gezocht, niks, nada. Ik hoef het niet
meer terug, maar vond het zo ontzettend leuk om na tig jaar de oplossing te lezen. Zelfs mijn dochter zei: “Mam, dat is toch bij ons gebeurd?” Het mysterie is voor deze
mensen na ruim dertig jaar dus ontrafeld. Hoe leuk is dat?! Uiteraard
heb ik direct teruggemaild en gezegd dat ik de schuld alsnog wilde
inlossen. Het hoefde écht niet, maar
ik stond er op. De dame in kwestie
heet trouwens mevrouw de Hertog.
En toen ik vorige week naar haar en
haar man in Kudelstaart (inmiddels
verhuisd) afreisde met een kratje in de auto, kon het ook niet anders zijn dan van het merk Hertog
Jan. Proost lieve mensen. Enne.. ik
zal het noooooit meer doen!
Miranda Gommans

Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum

Dirk Raams weer thuis!
Aalsmeer - Met maar liefst zevenduizend kilometer in de benen en
een gezonde kleur op de wangen
keerde donderdagavond 9 juli wielrenner Dirk Raams weer terug in
zijn woonplaats Aalsmeer. Zo’n zestig vrienden, familie en belangstellenden hadden een erehaag voor
hem gemaakt voor de deuren van
sportschool Fitness Aalsmeer. Dirk
nam het luide applaus met gemengde gevoelens in ontvangst. Die middag had namelijk de uitvaart plaatsgevonden van zijn zwager Ton en de
tranen die vloeiden waren zogezegd
dubbel. Meteen viel hij zijn vrouw
Joke en zijn kinderen in de armen.
Een zeer emotioneel moment. Binnen in het restaurant van de sportschool kwam Dirk even op adem en
kreeg hij een welverdiend pilsje aangereikt, waar hij direct een foto van
nam. Op zijn dagelijkse verslagen
via zijn internetpagina www.noordkaap2015.wordpress.com stond er
steevast een Buitenlands biertje op
het menu. “Dat hoort er nou eenmaal bij.” Vindt Dirk. Er werd een minuut stilte in acht genomen en René Noorbergen, steun en toeverlaat
op het zakelijke vlak, kondigde vervolgens Gepco van Bokhorst aan,
die namens CliniClowns de cheque
met de opbrengst van de Noordkaap-tocht in ontvangst mocht nemen. Uiteraard moesten voor de foto daarbij de rode neuzen op. Maar
liefst 6.716,65 euro heeft Dirk opgehaald. Althans dat bedrag stond op
de cheque. Maar René roept: “Eigenlijk heb ik een foutje gemaakt,
de eerste twee cijfers staan verkeerd om.” Wat wil het geval: Tijdens
de crematie van Ton is er tevens
geld ingezameld en de opbrengst
daarvan is maar liefst 800 euro. Met
nog wat donaties die dezelfde dag
zijn binnengekomen staat de teller
nu op 7.600 euro. Dirk is trots en de

tranen rollen over zijn wangen. “Het
is nu tijd om te knuffelen!”, zegt hij.
Donaties
Natuurlijk heeft deze krant gevraagd om een eerste reactie van
Dirk: “Het is fantastisch geweest. Ik
heb nu wel een dubbel gevoel natuurlijk, maar ik heb me een beetje kunnen afsluiten voor de crematie die vandaag om kwart over drie
was. Ook omdat Ton dat graag gewild had. Ik móest hem uitrijden
van hem, dus kon ik niet bij zijn afscheid zijn. Maar ik heb genoeg gehuild voor hem. Ondanks dat heb ik
vandaag wel genoten. Heb lekker
een pannenkoek gegeten in de Lage Vuursche. En ik vind het prachtig
dat het hier nu zo druk is. Had ik niet
verwacht. Mensen vinden het bijzonder wat ik heb gedaan, ach, dat
vind ik helemaal niet.” Dirk is iedereen zeer dankbaar voor alle steun,
donaties en medeleven. Op zijn laatste blog sluit hij af met de woorden:
Het project is klaar, de dagelijkse
verhalen stoppen na vandaag, maar
het is nog niet klaar. We moeten de
definitieve balans nog opmaken. De
rekening blijft de komende maanden nog openstaan voor donaties.
Eind juli gaan we de eindstand bekend maken en de cheque officieel
overhandigen aan de CliniClowns.
Natuurlijk maken we daar weer een
mediamomentje van. De komende dagen zijn echter eerst voor ons
gezin en de familie. Wat een mooie
dag, wat een emoties, wat een liefde
en vriendschap zie ik om me heen.
Ik heb daar onvoldoende woorden
voor, dus doe het gewoon even kort:
Bedankt Allemaal! Doneren kan
dus nog op: NL53INGB0689826206
t.n.v. Dirk Raams Noordkaap 2015.
Door Miranda Gommans

Haarlemmermeerse
Verzetshelden nu in Fort
Aalsmeerderbrug – In het Crash
Luchtoorlog- en Verzetmuseum ’40’45 is nu de bijzondere tentoonstelling ‘Haarlemmermeerse Verzetshelden’ te zien die in mei drie weken in
de passage van het Cultuurgebouw
in Hoofddorp werd geëxposeerd. Het
museum dat is gevestigd in het Fort
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460 is iedere zaterdag geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang bedraagt
3,50 euro, voor kinderen van 6 tot 12
jaar is de entree 1,50 euro. Kinderen
tot 6 jaar, veteranen en Crash donateurs hebben gratis toegang. De tentoonstelling Haarlemmermeerse verzetshelden werd op 5 mei in het Cultuurgebouw geopend door burgemeester Weterings in het kader van
de bevrijdingsactiviteiten in de gemeente Haarlemmermeer. De expositie werd samengesteld door het Crash
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Museum ’40-’45 en het Historisch
Museum Haarlemmermeer als reizende tentoonstelling. De indrukwekkende banieren en panelen maken nu in
het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 deel uit van de tijdelijke
tentoonstelling ‘Wie wat bewaart die
heeft wat te vertellen’. Deze uitgebreide expositie, die werd ingericht in het
kader van de herdenking van het uitbreken van de oorlog 75 jaar geleden
en 70 jaar bevrijding, is te zien in delen van het Fort bij Aalsmeer die normaal gesproken niet toegankelijk zijn
voor publiek en duurt nog tot 28 november. Haarlemmermeerse Verzetshelden bleek na de opening op 5 mei
een spraakmakende en ontroerende
tentoonstelling waarmee mensen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog op allerlei gebied actief waren in het verzet, weer een gezicht kregen en in de
herinnering zijn teruggebracht. Deze
verzetsmensen boden hulp aan onderduikers zoals de families Bogaard,
Breijer, Verkuijl, Van Stam en Dekker,
ze bewaakten de dijken van de Haarlemmermeerpolder, waren lid van de
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) dan
wel van de Knokploegen (KP). Velen van hen overleefden hun verzetsdaden niet. Lang niet alle Haarlemmermeerse verzetshelden worden in
deze tentoonstelling geportretteerd,
maar zij worden er wel allen mee geeerd. Meer informatie over het museum: www.crash40-45.nl .

Nog 75 dagen...

Special Olympics Regionale
Spelen Haarlemmermeer
Hoofddorp - Op zaterdag 26 september organiseert Sportservice
Haarlemmermeer, in samenwerking met Stichting Special Olympics
Nederland en verschillende lokale sportverenigingen, Special Olympics Regionale spelen in Haarlemmermeer. Op deze dag komen zo’n
500 deelnemers (vanaf 8 jaar) met
een verstandelijke beperking in actie
in het Sportcomplex Koning WillemAlexander en op het Arnoldus Sportpark in Hoofddorp. Hockey, atletiek,
tennis, judo, tafeltennis en zwemmen

zijn de zes sporten die aan bod komen. Doe jij ook mee? Je kunt je nog
steeds inschrijven! De inschrijving is
al een tijdje geopend, maar het is nog
steeds mogelijk om je in te schrijven
voor de zes eerdergenoemde sporten. Maar wees er snel bij, want vol
= vol. Helaas is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor turnen.
Door logistieke problemen heeft de
organisatie besloten om dit onderdeel te laten vervallen. Het wordt een
echte Olympische dag, met een openingsceremonie die start om 9.00 uur

‘In vuur en vlam’ in Zeddam
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 11 juli verblijven 36 ouderen en 5 begeleiding van de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer in Hotel Ruimzicht in Zeddam. Een vertrouwde plek en het bevalt weer heel goed. Er is al veel gedaan. Het kampthema ‘In vuur en
vlam’ is behandeld, een mooie kerk-

‘Wist u dat ? ‘
Zorgcentrum Aelsmeer behalve het wijksteunpunt in Kudelstaart ook een eigen restaurant heeft in het zorgcentrum.
U bent daar als familie van bewoners natuurlijk hartelijk welkom.
Maar ook als oudere uit Aalsmeer bent u hartelijk welkom.
Elke dag rond 12:30 uur en op dinsdag -en donderdagavond
vanaf 17:30 uur wordt er een maaltijd geserveerd met keus uit
drie verschillende vleessoorten.
U hoeft zich slechts één dag van tevoren op te geven of te bellen.
De kosten zijn € 8,50 en voor dat bedrag ontvangt u een 3-gangenkeuzemenu met wijn of een ander drankje.
Dus kom eens proberen!

dienst onder leiding van de eigen ouderenpastor Ellen van Houten gehouden, er is al gefietst, gewandeld en
een quiz gedaan. De ouderen zijn met
de bus naar Zevenaar geweest om
een voormalige steenfabriek te bekijken. Met passie vertelde de gids hoe
het vroeger ging. Er kon een steen
gemaakt worden die mee naar huis
mocht en een tochtje met een treintje is gemaakt.
Dinsdagavond is een creatieve avond
gehouden en zijn houten bloemen en
vlinders beschilderd waar een elektrisch waxinelichtje in kwam. Verder
staat er nog een reisje naar Kevelaar
op het programma en een boottocht
over de Rijn. Er gaat ook nog meer
gefietst en gewandeld worden en na-

‘Schilderen/creatieve activiteit’
Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur is er een schilder/
creatieve activiteit in het inloopcentrum. Dit is gevestigd in het
wijkpunt ‘Voor Elkaer´ in Kudelstaart. Op deze ochtend is het mogelijk om te schilderen, te kleuren in volwassenen kleurboeken
en mandela’s te maken. Er is ook een ervaren schilder aanwezig,
zij kan eventueel tips geven of u erbij helpen. Dus spreek uw
creatieve brein aan en kom gezellig langs, want het is niet alleen leuk, maar ook ontspannend en het stimuleert ook nog
eens de hersenen.

Deelname leden Showkorps
aan Nationaal Taptoe festival
Kudelstaart - Het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart heeft dit jaar
een mooi seizoen gehad met verschillende optredens. Het korps heeft veel
opgetreden in het eigen dorps tijdens
de Carnaval, avondvierdaagse en
heeft leden geworven tijdens de jaarlijkse braderie. Daarbuiten heeft het
korps mooie grote optredens mogen
verzorgen tijdens verschillende wandeltochten en het Bollencorso. Nu is
het tijd voor de leden om hun muziekinstrumenten op te poetsen en alle
uniformen te reinigen, zodat vanaf 21
augustus weer een nieuw seizoen kan
beginnen voor het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart. Maar niet elke muzikant heeft gekozen voor een
zomervakantie zonder muzikaliteit.
Acht leden van het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart doen namelijk mee met het Nationaal Taptoe festival in Ahoy in Rotterdam. Het Nationaal Taptoe festival is een kleurrijke indoor-show rond Nederlandse en buitenlandse militaire muziek
wat vaak wordt aangevuld door burgerkorpsen. Hier wordt marsmuziek,
moderne- en klassieke muziek weergegeven in al zijn veelzijdigheid door
middel van een show. Het Nationaal
Taptoe festival is dit jaar van donder-

dag 24 tot en met zondag 27 september. Deze show duurt 140 minuten
met in totaal 900 deelnemers. Tijdens
de Taptoe wordt de opening verzorgd
door de voormalige dienstplichtige
Tamboer- en Jachthoornkorpsen. Dit
sluit natuurlijk perfect aan voor de leden van het Jachthoonkorps. De acht
muzikanten zullen meedoen aan deze opening die in totaal uit 130 muzikanten bestaat. Hiervoor is veel voorbereiding nodig. Tijdens de zomervakantie zullen deze muzikanten de muziekstukken voor het Nationaal Taptoe
festival moeten instuderen en zullen
zij een show moeten oefenen op de
militaire kazerne in Vught. Voor meer
informatie over de Taptoe kan gekeken worden op www.nationaletaptoe.
nl. Kaarten zijn te koop via www.ticketmaster.nl. Houd echter de Facebookpagina van het Show- en Jachthoornkorps in de gaten, eind van de
zomervakantie start zij met een actie
waarmee twee kaartjes voor het Nationaal Taptoe festival gewonnen kunnen worden. Vanaf 21 augustus zal
het Show- en Jachthoornkorps tevens
starten met haar eigen plannen. Elke
vrijdagavond wordt er vanaf 19.30 uur
gerepeteerd in het clubgebouw aan
de Bilderdammerweg 116.

tuurlijk komt er nog een Bonte Avond
en de vrijdag avond, daar wordt nog
even niets over verteld. Zaterdag
luncht de groep nog onderweg en

dan hopen de ouderen en de begeleiders om ongeveer 14.45 uur weer
op het plein bij het zwembad aan de
Dreef aan te komen.

Binding Lahntal 2: Heerlijk hier!
en een sluitingsceremonie die eindigt rond 17.00 uur. Op de dag zelf
kun je mee doen aan een leuk toernooi in één van bovenstaande sporten. Bij hockey moet je een team opgeven, bij de andere sporten kun je
je individueel opgeven. Het is wel belangrijk dat je al enige ervaring hebt
in de gekozen sport, maar je hoeft
absoluut geen topsporter te zijn. Iedereen mag meedoen. Je moet op
de dag zelf je eigen begeleider meenemen. Ga voor meer informatie, of
om je in te schrijven naar www.aangepastsporten.info. Op deze site vind
je een kopje Special Olympics waar
je de nodige informatie kunt vinden
over het evenement en over de inschrijving. Mocht je vragen hebben,
dan kun je altijd contact opnemen via
specialolympics@sportservicehaarlemmermeer.nl of via 023-5575937.

Aalsmeer - Zaterdagochtend vertrok de Binding lekker vroeg naar
Lahntal. Bij aankomst was het even
wachten tot de vorige groep vertrokken was. Maar toen het uiteindelijk zo ver was, gingen de meiden
en de jongens een heerlijk stukje
wandelen naar de Lahn.
Dat stukje hadden ze kunnen lopen
in twee minuten, maar het duurde
uiteindelijk een baard, of twee. Die
avond was het tijd voor het kampthema: In vuur en vlam. De volgende dagen waren ook erg leuk. De
groep ging vijf uur kanoën met een
leuk parcours. “Het is heel gezellig,
we zijn nu erg moe want we hebben een intensieve dag van de sportiefste leiding ooit achter de rug. We
worden straks ook nog ergens gedropt met een zaklamp en een kompas (toevoeging van de leiding: na

wat spannende momenten is iedereen weer veilig thuisgekomen)”, aldus de groep enigszins klagend.

Maar, dat lijkt maar zo, want: “We
hebben heel veel zin in de komende dagen: wandelen, de bonte dag,
zwemmen. Het wordt heerlijk weer,
we maken er wat moois van!” Groet
van de Binding Lahntal 2.
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Tour de France vijfde etappe

Woensdag 8 juli, 5e etappe

Hulde aan de zuiderburen!
Aalsmeer - Na vier hectische dagen
lijkt de rit van vandaag een eenvoudige. Gast commentator Henk Lubberding legt uit dat dit schone schijn
is. Voor de rit begint wordt de ietwat
overbodige vraag aan Ten Dam gesteld, hij overleefde de kasseien, hoe
het met hem gaat. Zijn antwoord is
briljant: Het is warm met zo’n een
brace om.’ Een zogenaamde vlakke etappe maar het regent en met
windkracht 5 km vanuit het zuidwesten is er van bijkomen dus geen sprake! Frankrijk huilt om de tegenvallende resultaten van de Franse renners.
Pinot, verleden jaar stond hij nog op
het podium, toont zich een driftkikker
die na pech zijn fiets laat stuiteren uit
frustratie. De stress in het peloton is
duidelijke merkbaar. Ramon Sinkeldam zegt hierover: ‘Je hoort er over

en wordt er voor gewaarschuwd,
maar wanneer je het aan de lijve ondervindt is het toch heel anders, het
valt mij tegen.’ Sprinter Cavendish
heeft zijn zinnen gezet op deze rit.
Een lekke band spelt hem parten, de
wijze waarop hij door zijn ploegmaten wordt terug gebracht in het peloton is machtig mooi om te zien. 25
kilometer voor de finish lijkt het wegdek wel een glijbaan, bijna de helft
van de eerste groep glijdt over het
spekgladde asfalt. ‘Hier word je als
renner toch chagrijnig van’, verzucht
analist Maarten Ducrot. Voor de
sprint houdt ieder zijn hart vast. Zal
het goed gaan? Laat het goed gaan!
Als kijker staat het zweet je in de
handen. Wanneer Greipel finisht, gevolgd doo r Sagan die voor zijn kopman Contador wonderen verricht,

Arras – Amiens 189,5 km

kan een ieder opgelucht ademhalen.
‘Daar hebben zij een mooi nummertje van gemaakt’, is de nuchtere opmerking van Ducrot en zo is het! ‘s
Avonds is het nog eens nagenieten
bij Vive le Velo, wat weten onze zuiderburen prachtige televisie te maken! Deze uitzendingen verzachten
het gemis van Mart Smeets.
Janna van Zon

De droom van een man uit Eritrea
ter Sagan door vriend en vijand als
een van de beste sprinters gezien,
komt ook vandaag weer als tweede
aan achter de Tsjech Stybar. Maar
na het wegvallen van Tom Dumoulin
is wel het jongeren klassement voor
hem. Oprechte blijdschap is er bij
de man uit Eritrea: Daniel Teklehaimanot. Prachtig om te zien hoe deze afgetrainde 1,90 meter lange renner uit Afrika de bolletjestrui in ontvangst neemt. Als kind droomde hij
ooit van deze bergtrui, en vandaag
wordt zijn droom bewaarheid. Het is
een mijlpaal in zijn leven. Een buitengewoon treurig verloop van deze dag telt voor de gele trui drager
Tony Martin. Een kilometer voor de

streep is hij betrokken bij een lelijke val, zelf niet meer in staat om op
de fiets te stappen krijgt hij hulp van
zijn ploegmaten, zij duwen hem liefdevol en op een ontroerende wijze
over de streep. Het is de zoveelste
sleutelbeenbreuk van deze Tour en
het ziet er naar uit dat ook de tweede gele truidrager voortijdig gedwongen afreist naar zijn geboorteland. Ook de zesde etappe kent blije
winnaars en treurige verliezers. Het
landschap dat de Franse televisie de
kijker toont is magnifiek, maar het
beeld van de valpartij blijft toch net
wat langer op het netvlies hangen.
Janna van Zon

Tour de France, zevende etappe

Als een hinde door het veld

Aalsmeer - Een oplettende cameraman vangt een door het peloton
verstoorde hinde. Gracieus danst
het dier naar een veiliger oord. Dit
prachtige beeld herinnert mij aan
een gesprek van twee oud renners tijdens een nabeschouwing.
Er wordt na de rit over de kasseien een foto getoond van een hand.
De binnenkant vertoont een gigantische blaar, open en bloederig. Simultaan schudden beide mannen

het wijze hoofd. En van hen legt in
het mooiste Vlaams uit: ‘Dit is helemaal niet nodig. Ge moet de fiets
durven laten rijden, het stuurke losjes vasthouden. Eigenlijk moet ge
net zo rijden als een hinde, ge moet
durven dansen. De fiets is uw vriend
die u moet vertrouwen.’ Kijk daarom
houd ik nu zo van wielrennen en alles wat daar om heen gebeurt. Pure poëzie! En eindelijk wint dan Cavendish. Hij schreeuwt aan de streep

al zijn frustraties er uit, als was hij
een operazanger die zijn grote liefde dood aantreft. Hij omhelst zijn
vrouw en knuffelt zijn dochter. Wanneer Maarten Ducrot hoort dat het
gezin de nacht samen heeft doorgebracht roept hij vol verontwaardiging uit: ‘Dat was vroeger een doodzonde!’ Maar goed dat die tijden zijn
veranderd!
Janna van Zon

Tour de France, achtste etappe

Ongelijke strijd in tijdrit
Aalsmeer - De korte ploegentijdrit met een paar scherpe bochten
in het begin en een venijnig klimmetje op het eind, leverde een aantal ploegen de nodige hoofdbrekens
op. Met het gemis van de uitgevallen
snelle renners werd het een ongelijke strijd en kostte een aantal klassementsrenners enige plaatsen in de
rangschikking. Degene die hier zijn
voordeel mee kon doen was Quintana, zijn ploeg Movistar werd derde achter BMC en Sky. De kopman
uit Colombia werkte zijn achterstand

in de eindklassering daarmee weg en
staat nu op plaats negen. Er mag verwacht worden dat hij in de bergen,
zijn terrein, nog wel een paar plaatsen opschuift. Bauke Mollema was
minder fortuinlijk, zijn ploeg Trek kon
de hulp van de Zwitserse snelheidsduivel Cancellara, die na een val eerder deze week de strijd moest staken. gewoon niet missen. Voor de
kopman viel er niet meer uit te slepen
hoe hij zijn mannen ook aanmoedigde. Daarmee zakte hij zes plaatsen in
het individuele eindklassement. De

ploeg van Gesink: Lotto Jumbo had
gehoopt om als ploeg op een achtste plaats te eindigen, behaalde een
negende plek. Ook Gesink moest een
paar plaatsen inleveren maar is wel
Mollema voorbij. De Rustdag van
morgen zullen de renners hard nodig
hebben want vanaf de tiende etappe
staan de Pyreneeën op het programma. Het wordt een zeer spannende
week, waarbij mijn helden heel wat
inspanning moeten leveren!
Janna van Zon

Tour de France negende etappe

Kleine gebaren grote gevolgen
Aalsmeer - Wat kan ik toch intens
genieten van de kleine gebaren tijdens de etappe. Een uitgestoken ellenboog, hetgeen betekent: kom op
draai mee! Een schouderophaling, het
schudden van het hoofd; ‘Neen, ik heb
de benen vandaag niet.’ En daar gaat
dan de kans op een dagzege. In de
Tour wordt gestreden en geleden. Een

kleurig opjagend lint in het landschap,
toont een schilderachtig beeld, wordt
er ingezoomd dan zijn er de opgezwollen aderen in de hals van de renner,
een expressie van krachtinspanning.
Er worden plannen gesmeed die veelal niet uitkomen. Het onderlinge spel
dat wordt gespeeld doet geen acteur
hen na. Maar de winnaar van vandaag

is de draadnagel en voormalige mountainbiker uit de Jura Alexis Vuillemoz.
Hij moest zelf geld meenemen, zijn eigen salaris betalen om mee te kunnen
doen aan de Tour. Maar nu heeft de
triomf van een tourzege hem een lucratief contract opgeleverd. En is hij de
held van Frankrijk geworden!
Janna van Zon

Tour de France met Janna en Dick
in krant en op website
Aalsmeer - Janna van Zon en Dick
Kuin hebben ook de afgelopen dagen vol spanning voor de buis gekluisterd gezeten voor de Tour de
France. De twee wielerfanaten zetten nagenoeg alles op zij om maar
niets te hoeven missen van dit, volgens hen, mooiste evenement van
het jaar. Na afloop van weer een
Tour dag kruipen beiden achter
de computer. Verslag maken voor

de krant. Dick bekijkt de Tour de
France vooral vanuit het oogpunt
als wielrenner, Janna vol bewondering voor de renners. Aandacht
voor de natuur heeft ze ook, maar
haar ogen zijn vooral gericht op wat
binnen het peloton gebeurt. Dick
geeft naast het verloop ook regelmatig meer informatie over het materiaal en de technieken. Heerlijk
om te lezen, ook voor niet liefheb-

Aalsmeer - Het was niet alleen in Nederland slecht weer, ook tijdens de rit
van vandaag kwam in Frankrijk het water met bakken uit de hemel zetten. Dat
betekent oppassen dus! Het is bekend
dat wegen die al een poosje geen water hebben gezien, na een flinke hoosbui spekglad worden. Bij één van de
valpartijen was dat op de tv goed waarneembaar, de achterste renner remt
voor de gevallenen voor hem en schuift
gemakkelijk onderuit en glijdt vervolgens, alsof er zeep op de weg ligt, zeker
10 meter verder. Een behoorlijke bloederige plek op de billen is het eindresultaat, de biefstuk, zoals ze het in het peloton noemen. Zelf heb ik dat ook eens
mogen ervaren, door een onoplettendheid van mijn kant werd ik door een
verkeersdrempel in de weg gelanceerd

en kwam een paar meter verder hardhandig in aanraking met de straatstenen. Resultaat was een arm, een been
en een zijkant van het lichaam ontdaan
van huid en haar.
Nadat Jack Kruijswijk de wonden met
water had schoongeboend heeft hij
mij weer op de fiets gezet met de wijze woorden ‘Fietsen, anders word je zo
stijf als een plank’. De rit door Utrecht
heb ik uitgereden, maar in de auto terug
uit Driebergen heb ik de meest vreemde houdingen aangenomen om maar
niet met een geschaafde plek in aanraking met de autostoel te komen. Het
heeft een tijd geduurd voor alles weer
normaal was. Nog even over deze etappe, spanning tot op het einde en wanneer Sagan iets eerder was ‘aangegaan’
had hij mijn inziens de etappe nog kun-

nen winnen, nu was het toch weer Greipel die de winst wist te pakken, voor
de tweede maal deze tour, de Duitsers doen het goed dit jaar. Waarschijnlijk heeft het te maken met het simpele
feit dat na vier jaar afwezigheid de ARD
weer live uitzendingen verzorgd. Nu de
Nederlanders nog.
Dick Kuin

Donderdag 9 juli, 6e etappe

Tour de France, zesde etappe
Aalsmeer - ‘Als je een rit kunt winnen dan kan je hem ook verliezen’,
Neen… geen uitspraak van Cruijff
maar van de Engelse renner Cavendish. Hij is naar de tour gekomen
om zeker een paar ritten te winnen,
maar dat wat hem voorgaande jaren
goed lukte zit er tot nu toe niet in.
Pieter Weening krijgt van zijn ploeg
de gelegenheid te rijden voor eigen
kansen. Zijn bijnaam luidt nu dan
ook Pieter de Vrijbuiter. Over zijn onfortuinlijke collega Matthews zegt
de nuchtere Fries: ‘Tja…twee barstjes in de ribben, ach het is niet levensbedreigend. Maar natuurlijk is
het niet prettig rijden. En een goede
ploegentijdrit kan de ijskast in.’ Pe-

Dick
Janna
Dicken
en
Janna

bers van de Tour de France. De verhalen van Janna en Dick zijn deze
week van woensdag 8 tot en met
zondag 12 juli, van elk dus vijf korte
verhalen. Donderdag op de website
www.meerbode.nl de verhalen van
Janna en Dick over rustdag maandag en de etappes op dinsdag en
woensdag. En in de krant volgende week weer vijf verhalen van elk,
de Tour van 16 tot en met 20 juli.

Abbeville – Le Havre 191,5 km
Aalsmeer - In deze rit door het wonderschone land dat Bretagne heet
leek alles te zijn zoals het de eerste dagen in deze tour gaat. Nerveuze renners en wederom wat valpartijen waarvan de laatste ook de grootste gevolgen heeft. Want na Cancellara heeft nu ook Tony Martin de Tour
moeten verlaten terwijl de gele trui om
de schouders zat. In het peloton wordt
al gesproken over de ‘ Vloek van Geel’

en daar worden niet de renners van de
Lotto-Jumbo ploeg mee bedoeld. Persoonlijk zou ik de trui niet meer willen aandoen tot op de laatste tourdag,
dan kan er weinig meer fout gaan. Een
ander opmerkelijk feit in deze rit is de
bolletjes trui. Om de schouders van
de Eritreer Daniel Teklehaimanot lijkt
de trui tot leven te komen. Gezien zijn
val in de beklimming van de Muur van
Hoei en de kwetsuren die hij daarbij

opliep is het een goede prestatie. Ben
zeer benieuwd naar zijn verrichtingen
de komende dagen, ik hoop voor hem
dat hij de trui naar Parijs kan brengen,
maar dat is nog wel ver, zou Zoetemelk zeggen. Uiteindelijk is het ploegmaat Skybar die de ritzege naar zich
toe trekt, een troost voor het wegvallen
van Martin uit die zelfde ploeg.
Dick Kuin

Vrijdag 10 juli, 7e etappe

Livarot – Fougéres 190,5 km
Aalsmeer - Wat een bijzondere dag
vandaag, want het peloton miste de
gele trui. Het is zo, volgens de reglementen, dat de trui nog steeds
om de schouders van Martin hangt,
maar omdat hij uit de Tour is vertrokken en de trui in principe heeft meegenomen naar een Duits ziekenhuis,
is er geen gele trui. De renners moeten vandaag dus de gehele dag koersen zonder leiding. Maar aan het ein-

de van de dag weet Froome dat hij op
het podium zijn felbegeerde gele tricot om zijn frele schouders mag hangen. Ik hoop voor hem dat het geen
kwaad omen is.
Wel weer genoten van de bolletjes
trui, hij was er weer Teklehaimanot, in
de schijnwerpers en ik dacht zelfs de
bolletjes van plezier op de trui heen
en weer te zien springen. Wat zal deze man in zijn vaderland populair zijn.

Ik zag lange treinen in deze etappe
en veel rust onder de renners. Bij de
meet was het Cavendish die eindelijk
zijn gelijk heeft kunnen halen, hij kan
het nog steeds. Zijn 26e etappezege
en ‘ still counting’ , hoewel het gezien
zijn leeftijd wel moeilijker wordt om
het record van Merckx te evenaren of
zelfs te verbeteren.
Dick Kuin

Zaterdag 11 juli, 8e etappe

Rennes – Mûr de Bretagne 181,5 km
Aalsmeer - De eerste week van de
tour zit er op en de 8e etappe naar de
Mur de Bretange beloofd een leuke
te worden. Op weg naar de Pyreneen
spoeden de renners zich richting de
Mur. Gelukkig vinden er nog wat ontsnappingen plaats en wordt de uiteindelijke winnaar van deze etappe Vuillermoz, een Fransman. Gelukkig maar,

want de Franse bevolking begon al een
klein beetje wanhopig te worden . Misschien dat zij, door het succes van deze Franse coureur, de focus weer wat
op de tour richten. Het rode rugnummer was al enige keren in het bezit van
een Fransman. Ik ben ook wel voor het
terugbrengen van de lapjes trui. Deze
trui werd jaren geleden nog eens ge-

dragen door van der Velde en vertegenwoordigde eigenlijk alle truien in een.
Dat zou voor een Franse renner iets zijn,
hebben ze van alles wat en blijft het
een Franse Tour, want de gele trui zal
voorlopig wel in ‘ buitenlandse’ handen
blijven. Morgen de ploegentijdrit met
Froome in het geel.
Dick Kuin

Zondag 12 juli, 9e etappe ploegentijdrit

Vannes – Plumelec 28 km
Aalsmeer - Eigenlijk vind ik het een
ongelijke en oneerlijke daad om in
deze fase van de Tour de France een
ploegentijdrit te plannen. Veel ploegen
zijn danig gehavend door het ontbreken van 1 of meerdere renners. Kijk de
ploeg van Giant-Alpecin, door het wegvallen, buiten zijn schuld, van Tom Dumoulin wordt niet alleen zijn ploeg,
maar ook de duizenden kijkers langs

het parcours en naar de tv ernstig benadeeld. Ik hoorde dat de Tour directie
hiervoor een speciale ontheffing heeft
gekregen.
Dat had de ISU natuurlijk nooit moeten
doen, het gevolg van deze onbezonnen
daad is een oneerlijke concurentie en
een gemanipuleerde uitslag. Gelukkig
heeft niet de Sky ploeg, maar BMC gewonnen. Met een voorsprong van 4 se-

conden. Ook de BMC ploeg was enigszins gehavend aan de strijd begonnen,
dus tegen een Sky ploeg van 9 man
sterk, een topprestatie. Morgen een
rustdag, kan ik even nadenken over
de woorden van de Tinkoff-Saxo baas
over een nieuwe opzet voor de Tour de
France.
Dick Kuin

Grote stapel voor Tour de France
spel van Meerbode
Aalsmeer - Inzenden om mee te
dingen naar een racefiets en andere leuke prijzen met het Meerbode Tour de France spel is niet
meer mogelijk. Tot en met zaterdag
11 juli werd deze mogelijkheid geboden.
De briefjes met hierop onder andere opgelost de slagzin middels
letters op advertenties in de Tour
special stroomden in eerste instantie mondjesmaat binnen. Misschien had de prijsvraag rond dit
speciale wielerevenement last van
de hitteperiode, want op het moment dat de zon zich minder liet
zien vorige week, vulde de bak met
oplossingen zich razendsnel. Een
enorme stapel is het eindresultaat.
En nu is het afwachten. Wie wint
de Tour de France?
En wie wint de hoofdprijs, de racefiets van Waning Tweewielers, een

cheque van 100 euro van Spar- ook Tejah van Garderen en, heel
naaij Juweliers, een sportbril van sporadisch, Mollema, Thibaut PiBert de Vries Fietsen ter waarde not, Rohan Dennis, Kwiatkowvan 49.94 euro of een doosje ro- ski, Tony Martin en Peter Sagana
se, witte of rode wijn van Wijnhan- maken volgens de inzenders kans
del Wittebol? Wie wint de gele trui op deze droom. Voor nu: Nog veel
is ook een van de vragen van het plezier met de Tour de France. Na
Tour spel. Vooral Alberto Conta- de finish in Parijs gaat de redactie
dor, Vincenzo Nibali, Nairo Quin- aan de slag en worden zo spoedig
tana en Chris Froom zijn genoemd mogelijk de winnaars van het Tour
(hun stapels zijn het hoogst), maar spel bekend gemaakt.
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Zwemwedstrijden en estafette
zaterdag in het Oosterbad
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 juli wordt er weer gestreden wie
de snelsten zijn in het mooie water
van het Oosterbad tijdens individuele zwemwedstrijden en de traditionele familie-estafette. De familieestafette zal gezwommen worden
om die felbegeerde titel: Snelste familie van Aalsmeer! Een team moet
bestaan uit drie familieleden en er
mag één ‘vreemde’ geleend worden.
Er wordt eerst een gewone estafette
gezwommen en daarna een wisselslagestafette. Deze twee uitslagen
worden bij elkaar opgeteld en het
gemiddelde daarvan bepaalt de uitslag. Verder kan iedereen met een
diploma zich inschrijven voor de individuele zwemwedstrijden deze zaterdag. Er gaat gestreden worden

in de categorieën 25 meter schoolslag en 25 meter vrije slag. Het belooft weer een spannende middag
te gaan worden. Deelnemers kunnen tijdens de openingstijden deze
week natuurlijk alvast komen trainen. De watertemperatuur is goed
en het zomerweer is teruggekeerd.
De start van beide evenementen zaterdag is 13.00 uur. Publiek is uiteraard van harte welkom. Adres: Mr.
Jac. Takkade 1.
Rondje ijsbaan
Op zaterdag 1 augustus wordt er
weer buiten het zwembad gezwommen tijdens het open waterzwemmen: het beroemde rondje ijsbaan
kan gezwommen worden door iedereen met een diploma.

Save the date:

Sportpassie
Aalsmeer!
Cursussen in augustus en september

Surfen in de zomervakantie
Aalsmeer - De zomervakantie is begonnen. Ook deze weken gebeuren
er mooie dingen op de Westeinderplassen. Windsurfen onder andere en
zelfs meer dan ooit. Paul van Noord,
verantwoordelijk voor de jeugd en de
opleidingen, wordt helemaal enthousiast als het over de club gaat. “De
Surfclub groeit enorm.” Hij denkt dat
door het enthousiasme van de leden
heel veel niet gebonden windsurfers
ook de weg naar de Westeinder gevonden hebben. Het is drukker dan
ooit. Zeker als er een windkracht 5 of
meer staat. Paul vertelt dat de Surfclub
in de laatste 3 jaar bijna een verdubbeling van het aantal leden heeft. Dat
komt volgens hem doordat de WSCA meer naar buiten toe gericht is en
de club open heeft gesteld voor ande-

Open Club kampioenschappen geweest en is er de wedstrijd welke surfer de snelste snelheid op de Westeinder heeft gehaald. Uiteraard wel op de
Westeinder, want dat is onze plas.” Tijdens de Westeinder Water Week was
ook te merken hoe populair het windsurfen weer is.
De Oudedeuren surfcup en de Konaonecup zijn op 5 juli gevaren. “Een
prachtig gezicht was het om al die oude gekleurde zeiltjes weer op het water te zien. En dan zie je meteen de
verschillen met het moderne materiaal. Toen het te hard waaide voor de
‘oude deuren’ gingen de surfers met
het materiaal van nu, het water op”,
vervolgt Paul. Ook de opstapdag tijdens de WWW was nog nooit zo druk
bezocht als dit jaar. Iedereen die een

Krachttrainingles van Froukje
Aalsmeer - Afgelopen zondag 5 juli heeft Froukje Koeckhoven aan zeven cliënten van Ons Tweede Thuis
een krachttrainingles gegeven. “Dit
kwam voort uit het feit dat ik graag
mijn sponsoren en Facebookvriendjes wilde bedanken voor de sponsoring van mijn reis naar het WK
bankdrukken in Telford in Engeland”, vertelt de kampioene. “Ik wilde graag mijn liefde voor de krachtsport delen met de cliënten uit Ons
Tweede Thuis, vooral ook om het

belang van sporten te laten zien en
hen een geweldige sportieve sportochtend te laten beleven. Het was
hartverwarmend om te zien hoe er
met veel plezier en enthousiasme
werd getraind. We hebben zelfs talent ontdekt bij het bankdrukken!
Er zaten zeer sterke dames en heren bij, dus misschien komt er nog
vervolg. Mijn missie is geslaagd: Samen sta je sterk en kun je een knap
staaltje kracht laten zien, sport verbroedert!”, aldus Froukje.

re surfers en organisaties. “Het leuke
is dat steeds meer leden zelf een onderdeel van het windsurfen gaan organiseren. Zo zijn er voor het eerst de

keertje wilde surfen kon surfen onder begeleiding van de ervaren instructeurs. Tip: Tijdens de sportpassie op 29 augustus is er weer een op-

Kampioenschap BMX in Erp

Bart derde van Europa!

Sponsorafspraak

Nu inschrijven Dorpsloop
Aalsmeer - Op zaterdag 4 juli zijn
Ben Tieleman (directeur van Eveleens Baden) en Leo Eveleens (Atletiekvereniging Aalsmeer) een sponsorafspraak overeengekomen voor de
Dorpsloop die plaatsvindt op dinsdagavond 1 september. Eveleens Baden,
ontstaan na het samengaan van C.
van de Lagemaat en Eveleens Sanitair,
steunt dit sportieve evenement van de
Aalsmeerse atletiekvereniging, temeer
omdat de route van de Dorpsloop wederom over hun terrein voert! De jaarlijkse Dorpsloop van AVA vindt dus
ook dit jaar weer in samenwerking
met Eveleens Baden plaats. Net zoals vroeger is de Dorpsloop weer terug op dinsdagavond en wel op 1 september! De afstanden zijn 5 en 10 kilometer. Deze hoofdnummers starten
om 19.30 uur en voeren over het terrein van de sponsor, Eveleens Baden.
Start van de Kidsrun in 2014.

Hieraan vooraf vindt de Kidsloop van
1 kilometer plaats op de atletiekbaan
in de Sportlaan, start om 19.00 uur.
Meedoen? Inschrijven is al mogelijk
via www.inschrijven.nl. Meer informatie is te vinden op www.avaalsmeer.nl.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Uithoorn - Heel Erp was afgelopen
weekend omgetoverd tot één fietsstad. Heel veel rijders uit Europa waren daarna toegekomen om één van
de belangrijkste wedstrijden van het
jaar te fietsen het Europees Kampioenschap BMX! Zaterdag eerst de
dag voor de cruiserklasse en de boys/
girls tot en met 14 jaar en zondag de
dag voor de boys/girls 15,16 sportklasse 17-24 en Junior/ Elite men/women. Zaterdag om 09.05 uur begon de
wedstrijd precies op tijd. Bij de cruiserklasse wisten de UWTC-mannen,
Mike, Wouter, Patrick, Willem, Sven en
Erik zich helaas niet te plaatsen voor
de finale rondes. De manches waren
al erg zwaar maar de mannen zijn wel
een hele ervaring rijker. Toen de beurt
aan de kleinere mannen. Bij de Boys
10 reed Alec van der Mast 2,5,2 in zijn
manches en kon zo zeker door naar
de achtste finale. Voor Jessy Soede
was het nog spannend hij reed 4,4,5
maar na een tijdje in spanning gezeten te hebben was hij gelukkig toch
nog door. Bij de boys 12 ook 4 UWTCers (Brian B, Max, Tonko en Jochem)
aan de start en ze wisten alle vier de
achtste finale te halen. Bij de boys 14
reed Kevin Boomkens in zijn eerste

manche keurig naar plek drie, maar
in zijn tweede manche eindigde hij op
de vijfde plek. In zijn laatste manche
moest hij zeker bij de eerste vier eindigen en dat deed Kevin keurig. Hij
reed zeer sterk naar de derde plaats.
Bart van Bemmelen, verleden week
al Nederlands kampioen, deed in
zijn manches wat van hem gevraagd
werd, driemaal één!
De spanning begon al flink op te lopen voor de achtste finales. Eerst de
beurt aan Alec van der Mast (10), het
lukte hem net niet, hij werd vijfde.
Voor Jessy Soede (10) liep zijn achtste finales heel anders dan hij halverwege gedacht moest hebben. Hij lag
op de vijfde plaats, maar doordat de
nummer één en twee vielen kon hij zo
doorschuiven naar plaats drie en zo
de kwartfinale in. Jessy straalde van
oor tot oor. Bij de boys 12 lukte het alleen Brian om de kwartfinale te halen, hij werd zeer knap derde. Bij de
boys 14 wisten Kevin met een vierde plaats en Bart op twee zich overtuigend te plaatsen voor de kwartfinale. Jessy (10) werd in zijn kwartfinale zesde. Brian (12) was ook weer
zeer sterk vanaf de start vertrokken
en dat resulteerde in een mooie der-

Huub wint bij
Ouderensoos

meedoen. Wie eerst meer informatie
wil, kan contact opnemen met mevrouw R. Pothuizen via 0297-340776.
Het kaarten op donderdag 9 juli is
gewonnen door Huub Bouwmeester met 5209 punten, op twee is An
Uiterwaal geëindigd met 5198 en op
drie Bets Romkema met 5152 punten. Bij het jokeren behaalde Henny de Wit deze week de hoogste eer
met 42 punten, gevolgd door Gerard
de wit met 289 punten en Bets Teunen met 367 punten.

Kudelstaart – Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur.
Belangstelling en zin in een ‘potje’
kaarten. Kom gerust eens kijken en

Wielrennen

Veteranen in Veenendaal
Uithoorn - Onder de wielrenners
van UWTC zijn leden van alle leeftijden actief, zo reden de veteranen
60+ een koers in Veenendaal. Tussen de deelnemers de UWTC renners Piet Rewijk, John Tromp en
Guus Zantingh. Vanaf het startschot werd er volop gedemarreerd
en met als gevolg dat er na 6 ronden
al een kopgroep ontstond van 4 renners met daarbij de kampioen van
Nederland Gijs Nederlof. Zij namen
een kleine voorsprong en na onge-

veer 18 ronden wisten er nog eens 4
renners uit het peloton te ontsnappen met daarbij John Tromp. Zij sloten vrij snel aan bij de 4 koplopers.
Deze 8 renners namen een ruime
voorsprong. De wedstrijd werd gewonnen door Willem Hus uit Voorburg voor Gijs Nedelhof uit Kamerik, John Tromp uit Kudelstaart eindigde net naast het podium op de
4e plaats. Guus Zantingh finishte als
12e en Piet Rewijk eindigde in het
peloton.

stapdag. Dat windsurfen weer ‘in’ is
merken de leden van de Windsurfclub
Aalsmeer (WSCA). Ieder jaar wordt er
meer les gegeven en zijn er meer beginnende surfers. Daarom zijn er dit
jaar zelfs tien cursussen ingepland. Er
zijn nu nog enkele plaatsen over voor
de cursussen die starten op 1 en 2 augustus en 5 en 6 september. Dus ga je
niet op vakantie of ben je al terug en
je wilt wat leuks doen, kom dan in drie
weekenden leren surfen. De leden van
de WSCA willen graag zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor
het surfen. Paul: “De prijs houden we
expres laag. Eigenlijk de vervangingswaarde van het lesmateriaal, zodat we
om de drie jaar nieuwe lessets kunnen kopen. Het is 90 euro voor drie
keer les van vier uur.” Elke cursus bestaat uit drie zaterdagen of zondagen
les van 10.00 tot 14.00 uur. De WSCA
verzorgt alle materialen tot de wetsuite aan toe. Na deze 12 uur les, kun je
vaak zelfstandig een plank optuigen
en met een wind tot kracht Beaufort
3 gaan surfen. Door veel te gaan surfen leer je natuurlijk steeds beter met
de surfset om te gaan en kan je met
steeds hardere wind gaan surfen. De
WSCA heeft de sport juist ook betaalbaar gemaakt voor beginners. Als
cursist kun je het hele jaar een surfset lenen voor maar 50 euro. Je krijgt
dan een sleutel van de kleedkamers
en kun je gaan oefenen wanneer het
jou uitkomt. Veel ex-cursisten worden
lid van deze Box4All en zijn veel aan
het surfen. Een aantal van hen wil nog
verder en doet mee aan de next Step
training die dit jaar voor het eerst is
gestart. Dit is het vervolg op de beginnerslessen. Dus veel mogelijk voor de
beginnende surfers en surfsters. “De
lessen kunnen gevolgd worden vanaf
ongeveer 12 tot 75 jaar, en je moet je
zwemdiploma’s hebben gehaald”, besluit Paul enthousiast. Kijk voor meer
informatie op: www.wsca.nl.
de plaats en een plek in de halve finale op Europees niveau! Voor Kevin
en Bart bij de boys 14 ook een halve
finale! In de halve finales de top van
Europa. Brian (12) eindigt op een zevende plaats. Hij heeft echt een super Europees kampioenschap verreden en datzelfde geldt voor zijn grote
broer Kevin, die bij de boys 14 op de
achtste plaats eindigde in zijn halve
finale. Bart van Bemmelen reed voor
wat hij waard was en eindigde op de
tweede plaats. Op naar de finale! In
de finale eindigde Bart zeer sterk op

Aalsmeer - Heb jij dat ook wel
eens? Dat je graag wilt sporten, maar niet weet welke sport
je moet kiezen? Kom dan op
29 augustus naar Sportpassie Aalsmeer en ontdek welke sport het beste bij jou past.
Op deze dag organiseert Sportpassie Aalsmeer in samenwerking met diverse verenigingen
uit Aalsmeer en Kudelstaart
een open dag. Op diverse locaties krijgen jong en oud de gelegenheid om kennis maken
met de diverse sporten die er in
Aalsmeer en Kudelstaart kunnen worden beoefend. De dag
zal om 10.00 uur beginnen en
eindigt om 15.00 uur. Tijdens
de open dag kan je de sporten gratis uitproberen, informatie inwinnen en als je enthousiast bent meteen lid worden
van een vereniging. Alle deelnemende verenigingen zijn terug te vinden op www.sportpassieaalsmeer.nl. Begin augustus
wordt op de website het volledige programma van de dag bekend gemaakt. Save the date,
Sportpassie Aalsmeer op zaterdag 29 augustus.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag
22 juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat.
et klaverjassen op 8 juli is gewonnen door Riet Meijer en Jan van
der Drift, elk met 5374 punten, gevolgd door Wim Spring in 't Veld
met 5184 en Piet Straathof met
5130 punten.

de derde plaats en dat betekent toch
maar mooi derde van Europa! Zondag ook een aantal rijders van UWTC
aan de start. Pim de Jong in de klasse 17-24 komt soepel zijn manches
door, maar wordt in de achtste finale
nipt vijfde. Michiel Jansen (30+) rijdt
in zijn manches 4,4,4 en kon zo gelijk
door naar de halve finale, maar werd
daar helaas zevende. Voor veel rijders
is het nog geen vakantie. Er staat nog
één grote wedstrijd op het programma, vanaf 21 juli namelijk het WK in
Zolder (België).

Clubrecord Corné Timmer
Aalsmeer - Na afgelopen jaar het
clubrecord op de mijl met 7/100 te
hebben gemist, deed Corné Timmer
vrijdagavond 10 juli in Steenwijk een
nieuwe poging om het tien jaar oude clubrecord van Thomas Poesiat bij de AB-junioren in handen te

krijgen. Na een sterke start behield
Corné tot het einde van zijn race het
hoge tempo vast. Dit resulteerde in
een verbetering van het oude record
met 1,5 seconde. Corné won de race
in een nieuw clubrecord van 4:44.02
minuten.

Corné Timmer in actie. Foto: Erik Witpeerd.
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Margreet van de Pol tijdens de vijf kilometer vrije slag Binnenmaas.

Open waterwedstrijd Binnenmaas

Eerste plaats Arjan Bellaart
Aalsmeer - Zaterdag werd voor de
38e keer de open water wedstrijd in
de Binnenmaas georganiseerd. Deze open water baan staat niet bekend als een hele snelle baan, mede
omdat er altijd wind op staat. Ook
nu een straffe zijwind op de baan,
wat ervoor zorgde dat de zwemmers
zichzelf continue moesten corrigeren tijdens het zwemmen. De water-

temperatuur was een graad of 22 en
de bovenlucht een graad of 25. Rond
de klok van 11.00 uur mocht Margreet van de Pol beginnen aan haar
vijf kilometer vrije slag, Margreet
kwam al vrij snel alleen te liggen
en onder luide aanmoediging vanaf
de kant vervolgde ze gestaag haar
race. Haar doelstelling was rondom
de 1 uur 30 minuten zwemmen en

het werd 1 uur 32 minuten en 41 seconde en dat is op deze baan een
geweldige prestatie. Amber Bellaart
kwam in actie op de een kilometer
vrije slag. Achttien meiden gingen
te water, de omroeper was de weg
kwijt en riep namen op van de kopzwemmers die helemaal niet klopte,
dat zorgde voor genoeg hilariteit op
de kant. Toen kwam de uitslag er te
hangen en die klopte van geen kant,
de meiden hadden ruim twee minuten extra achter de naam gekregen,
na een ingediend protest zijn de tijden herzien en kwamen de juiste tijden op de uitslagen lijst. Arjan Bellaart werd eerste bij de een kilometer vrije slag masters, maar het ging
niet vanzelf. 38 Heren te water, dat
werd dus dringen bij de start, daarbij continue terug corrigeren in verband met zijstroming leverde geen
goede tijd op, maar wel de eerste
plaats. Nina Bellaart wist de er een
kleine kans was op een beker, maar
dan moest ze derde worden. Na het
keerpunt lagen ze met zijn drieën
op koers voor plaats drie, de laatste meters werd alles eruit geperst.
Helaas werd ze net vierde maar super trots en heel sterk gezwommen
was ze tevreden met haar eindtijd
9.33,06. Zus Amber stond al klaar
voor haar tweede afstand van de
dag de 500 schoolslag, het was
dringen geblazen en er werd driftig gezocht naar de juiste lijn om
te zwemmen, zwemvriendin Jose
Bijl zwom iedereen eruit, Amber fi-

nishte met een pracht van een eindsprint in 9.45,67. De laatste zwemmer die in actie kwam, was Arjan bij
de twee kilometer vrije slag. Er werd
door een jeugdzwemmer zo verschrikkelijk onsportief gezwommen
(trappen, krabben en trekken), Arjan kwam met twee flinke krassen
het water uit. Dat er lichamelijk contact is ja, maar elkaar bewust hinderen of beschadigen dat hoort niet bij
de sport. Ontzettend jammer. Zondag reisde Margreet van de Pol en
Laura Staal af naar Culemborg om
daar deel te nemen aan de Lektocht. Alle deelnemers gaan op de
veerpont en alle zwemmers springen halverwege de Lek van de pont
om te beginnen aan de zes kilometer vrije slag. Als je mazzel hebt is
er stroming mee, helaas doordat er
tegenwind stond had men een hele lichte stroming tegen. De zwemmers hadden ook best last van de
passerende scheepvaart die voor de
benodigde golven zorgde. Watertemperatuur was 20 tot 21 graden
en ongeveer 150 zwemmers hebben meegedaan aan de zes of twee
kilometer Lektocht. Niet iedereen
zwemt de zes kilometer, een aantal
zwemmers gaat halverwege te water om een afstand van twee kilometer te zwemmen. Laura heeft er
ongeveer anderhalf uur over gezwommen en Margreet een 1 uur
en 50 minuten. Komend weekend
gaan de open waterzwemmers naar
de Bosbaan en de Gaasperplas.

Trampolinetoernooi

Succes voor springers van
SV Omnia in Duitsland
Aalsmeer - Op zaterdag 11 juli vertrokken 20 trampolinespringers van SV Omnia naar Duitsland
om daar de volgende dag mee te
doen aan de Rheinhessische Meisterschaften in Hechtsheim.
Eind van de middag kwamen de
springers aan en maakten ze het
gezellig, met elkaar eten, trainen
in de avond en overnachten in de
sporthal. De volgende dag begon
de wedstrijd.
De zaal was volgestroomd met
supporters, iedereen keek met veel
aandacht naar de knappe prestaties van de springers en beloonde dit met applaus en gejuich. De
springers van SV Omnia behaalden
goede resultaten. Eerste podiumplaatsen (goud) waren er voor Thalissa Wijkstra, Casper Dokter, Vincent Ligtenberg, Marvin Arendzen
en Melvin Dokter.

Zilveren medailles zijn behaald
door Madelief Wijkstra, Danischa
Goede en Yanaika Holst.
Op derde plaatsen (brons) zijn Amber Rademaker, Marlies Kok, Martina van der Linden en Chris Moerman geëindigd. Bonita Goede eindigde net naast een podiumplaats
en werd vierde.
Lisa Wolterman en Bente Geleijn
werden zesde, Sabine Boegman
zevende en Muriel Coppens en Denise Barting behaalden beiden de
negende plaats. Rowana Moenis
en Ilse Bom werden respectievelijk
elfde en zeventiende.
Het was een zeer geslaagd en gezellig weekend. Nu is er voor de
sporters een zomerstop om eind
augustus uitgerust weer aan een
nieuw seizoen te kunnen beginnen.

Aalsmeer - Van 6 tot en met 10
juli is bij Tennisvereniging All Out
aan de Sportlaan weer het jaarlijkse Open Jeugd Toernooi gespeeld.
Op maandag en dinsdag begonnen
de deelnemers met twee zonnige
dagen. Woensdag moest er helaas
uitgeweken worden naar binnen
in verband met de regen en grote
plassen op de banen.

wi Verhoef
en 2e plaats Michelle Nederstigt. Groen 1 enkel 1012: 1e plaats Casper Wiersma en 2e
plaats Dion den Hartog. Groen 2 enkel 10-12: 1e plaats Jonas Mur en
2e plaats Elise Buitendijk. Jongens
enkel 11-14: 1e plaats Phillip Tamara en 2e plaats Wesley Bos. Jongens
enkel 11-16: 1e plaats Vincent Sier
en 2e plaats Roy te Paske. Meisjes
dubbel 11-16: 1e plaats Lynne van
Bael en Maura Kesting en 2e plaats
Marlou Matthijsen en Dione Sterkenburg. Groen 1 dubbel 10-12: 1e
plaats Caya Verhoef en Wesley Bos
en 2e plaats Steffan Abou el Haoua
en Maik van Es. Jongens dubbel 1114: 1e plaats Jef v.d. Laarse en Casper Wiersma en 2e plaats Timo en
Stan Boer. Gemengd dubbel 11-16:
1e plaats Roos Pannekoek en Thomas Steinhart en 2e plaats Dewi
Verhoef en Max Elders.

Tourdebutant loopt een
blauwtje op!

Hiermee streek Roel de jackpot op,
met daarin de eerste zuur verdiende centen. Een andere debutante,
Cynthia van de Berg, vertrok de eerste tourweek sterk uit de startblokken. Samen met de ervaren Ria Verhoef, lieten zij het peloton alle kleuren van de regenboog zien. Bijna elke dag verschenen de dames met
een andere kleur trui, geel rood of
wit, en op ladies day deden zij er
een toepasselijke pet bij op. Maar
aan het eind van de week verwelkte
de regenboog van de dames en verscheen komeet Van der Knaap aan
het firmament. Arnoud’s vertrouwen
in Cavendish werd rijkelijk beloond,
een Gouden Lap met maar liefst 15
punten! Voorlopig mag Arnoud zich

Het Luie End maar een puntje vooraf. Genoeg voor Alfred van der Belt,
Ria Verhoef, Joost Kooy, Bas Baars
en Fred Smits, om hun hoofden met
gele petten tegen de zon te mogen
beschermen. Bij dit unieke tourspel is er ook een trui voor de beste
jongere te verdienen. Bart Peek zal
er alvast aan moeten wennen, zijn
vriendin Cynthia mag al in het wit.

Irene Wouters en Els van Wassenberg vorig jaar tijdens het toernooi.

Sportief en goede sfeer

Weer Watertoren Dubbel
Toernooi bij Tennis2Tennis
Aalsmeer - Wederom wordt door
Tennis2Tennis het dubbeltoernooi
georganiseerd van 8 tot 16 augustus. Na het 10 jarig jubileum van vorig jaar met een record aan inschrijvingen gaat de vereniging gewoon
weer verder met Irene Wouters en
Els van Wassenberg. Irene en Els
verzorgen al jaren de wedstrijdleiding van dit toernooi. In het begin was het wel even stressen om
zo een groot toernooi te organiseren, maar tegenwoordig hebben de
dames het, denken ze, goed onder
de knie. Goede voorbereiding, duidelijke spelregels, maar toch proberen flexibel te zijn. “Het is gewoon
onmogelijk om aan alle wensen te
voldoen. De een wil vroeg spelen,
maar de tegenstander weer later en
dan heb je het schema en de baancapaciteit nog. Uiteindelijk komen
we er met elkaar uit door het eerlijk te benoemen. Daar hebben de
deelnemers wel respect voor”, vertellen Irene en Els. “Uiteindelijk gaat
het bij ons om met elkaar te zorgen
voor een sportief verlopend toernooi, waar de deelnemers en de
toeschouwers het naar hun zin heb-

ben. Goede sfeer waarbij men ook
een praatje maakt onder het genot
van een hapje en een drankje.” Nadat BDO jarenlang de sponsor van
het toernooi is geweest en vorig jaar
had aangegeven dat ze hun sponsoring wilde omzetten naar jaarsponsor is de club erin geslaagd om met
FIQAS Software een nieuwe hoofdsponsor binnen te halen en dit gaat
ook in de naam van het toernooi tot
uitdrukking gebracht worden. “Zijn
we erg blij mee geven de dames
aan. FIQAS Software heeft al jaren
een trouwe band met Tennis2Tennis
en eigenaar Rob Geleijn doet zelf
ook mee met ons toernooi.” Aan het
toernooi kan deelgenomen worden
in de 5 tot 8 categorie voor dames-,
heren- en gemengd dubbel. Voor
meer informatie over het toernooi
of voor inschrijving zie www.tennis2tennis.nl en/of www.toernooiklapper.nl. Alle deelnemers spelen in ieder geval 2 wedstrijden tijdens het
Watertoren toernooi. Dit omdat de
verliezers het recht hebben in het
Troosttoernooi mee te spelen. “Daar
zijn we best uniek in”, geven Irene
en Els ter afsluiting aan.

Binding Almen 2: Gezellig
Aalsmeer - Ook Bindingkamp Almen 2 heeft van zich laten horen:
“Daar gingen we dan, voor de tweede keer in de bus naar Almen. En
wat hadden we er zin in! Na twee
uur rijden kwamen we dan eindelijk aan. Almen 1 was er nog en
die hebben we uiteindelijk uitgezwaaid. Al snel wisten we de tentindeling, dus konden we gaan zwemmen in de Berkel. Daarna was het
eten al klaar gemaakt door onze lieve koks. Toen was het tijd om naar
bed te gaan. Het overlopen was nog
geen succes, dus lagen we al snel
te slapen. Het thema van het kamp
is ‘In vuur en vlam’. De regen pro-

beerde onze vlam te doven, maar
dat is mooi niet gelukt! Op de regenachtige dagen hebben we veel
gefietst. De fietsspeurtocht viel ondanks de regen niet in het water.
Sommige groepjes plakten er zelfs
een aantal kilometers aan vast door
de goede navigatieskills van de leiding. Zij hebben zeker niet de TomTom uitgevonden. Morgen zoekt de
zon ons weer op en belooft het een
bonte dag te worden. Het is ontzettend gezellig en we kijken uit naar
de rest van de week. Zaterdag rond
de klok van drie komen we weer aan
bij de Waterlelie”, schrijven Nick, Luna, Jetske, Elsa en Sid.

Handbal onder 19 jaar

FIQAS talenten naar WK
Aalsmeer - Twee jonge, talentvolle handballers van FIQAS Aalsmeer
zijn geselecteerd voor de nationale
ploeg van spelers onder 19 jaar die
komende week naar Brazilië vertrekt om daar deel te nemen aan het
WK voor spelers onder 19 jaar:

in de gele trui hullen, als de ster van
de eerste week. Bij al dit geweld
valt de tourcorrespondent ver weg.
In zijn vijftigste Tour mag hij slechts
hopen op een vijftigste plaats, goed
voor de Frank Vlasman-prijs.
Achter de kopgroep, het peloton
en net voor de bezemwagen, worstelt Gerrit Hogerwerf door het
grint. Gerrit heeft al erg lang niet
meer mee gedaan en merkt toch
wel dat het steeds harder harken is
op Erve Vlasman. Gerrit mag de rode lantaarn voeren, Parijs de lichtstad, is echter nog ver! De rode trui,
de mazzeltrui, zit om de schouders
van Kees van der Meer, hij vergaarde gemiddeld twee extra punten per
etappe. In het ploegenklassement
zit nog weinig tekening, de renners
van de Baliekluivers gaan
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Zon en regen bij Open
Jeugd Tennistoernooi

Gelukkig zijn de wedstrijden van
donderdag en de finales op vrijdag weer gewoon buiten gespeeld
met mooi weer. Er zijn veel leuke en
spannende wedstrijden gespeeld in
10 categorieën. Er stonden allemaal
enthousiaste kinderen op de baan
die graag de finale wilden halen.
Bekers zijn gewonnen door: Meisjes enkel 11-14: 1e plaats Nikola
Churas en 2e plaats Maura Kesting.
Meisjes enkel 11-16: 1e plaats De-

De Kwakel - Onder elke voorspelde uitslag leggen de renners een
blauwtje, zodat zij met de doordruk
de volgende dag de uitslag kunnen
controleren. Laat debutant Roel Egberts bij de tweede etappe nou de
doordruk van de eerste etappe in
de bus gedaan te hebben! Maar hij
had beginnergeluk bij een ongeluk,
Froome eindigde in de tweede etappe tussen de sprinters. Roel had als
enige Froome, van de vorige etappe,
op zijn lijstje staan.

• Nieuwe Meerbode

Lekker dansen in de Sjans

Laatste Bindingkamp Texel
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 10
juli vertrokken 27 deelnemers met 7
leiding richting Texel voor het allerlaatste Bindingkamp. Na een voorspoedige rit en overtocht kwam de
groep aan bij het kamphuis. De kamerindeling was geen probleem,
jongens links en meiden rechts.
Ook werd deze avond het kampthema bekend gemaakt: in vuur en
vlam. Na wat kennismakingsspelletjes en een horrorfilm begon de
spannende activiteit in de Texelse duinen: een dropping. Uiteindelijk kwam iedereen heelhuids terug.
Op zaterdag werd het juttersmuseum bezocht. Daarna naar het natuurgebied de slufter om uiteinde-

lijk op het strand terecht te komen
waar de meiden en jongens heerlijk konden chillen. In de nacht werd
de Koog onveilig gemaakt en hebben de kampgangers gedanst in de
Sjans.
Maandag sportdag met allerlei gekke spellen, als geblinddoekt vrouw
sjouwen en levende bobsleebaan.
In de middag werd er gekwallebalt.
Een soort rugby met heel veel bagger. Het was zo leuk dat de groep dit
nog een keer gaat doen, evenals het
stappen in de Koog vanavond. “We
zijn niet moe te krijgen. Tot vrijdag
bij de bus”, aldus de Bindinggroep
vanuit Texel.

Nils Dekker en Tom Bottinga. Beiden
zijn al weken in voorbereiding op
dit belangrijke toernooi en hebben
onder meer oefenwedstrijden gespeeld in Roemenië en Quatar. Op
donderdag 16 juli vertrekt de groep
naar Brazilië voor het echte werk:
het WK. Daar staat - na drie dagen
van acclimatiseren – op maandagmiddag 20 juli om 14.00 uur de eerste wedstrijd in Groep A tegen Wit
Rusland op het programma. De rest
van het programma ziet er als volgt
uit: dinsdag 21 juli 20.45 uur: Paraguay – Nederland, donderdag 23 juli 11.45 uur: Rusland – Nederland,
vrijdag 24 juli 18.30 uur: Nederland
– Zweden en de laatste poulewedstrijd is op zondag 26 juli om 11.45
uur tegen Tunesië. Eindigt Oranje
bij de eerste vier in de poule, dan
staat op dinsdag 28 juli de achtste
finale op het programma tegen één
van de nummers 1 tot en met 4 uit
groep B. Het bestuur en alle leden

van FIQAS Aalsmeer wensen Nils en
Tim veel succes! Intussen is al het
nieuws over Jong Oranje te vinden
via hun eigen Facebookpagina. Kijk
op Jong-Oranje u21 en volg Nils en
Tim tijdens het WK!
Voorbereiding dames
De damesselectie van FIQAS
Aalsmeer start dit jaar al vroeg met
de voorbereiding op het nieuwe seizoen: op dinsdag 21 juli lopen de
dames al te zweten in het bos, waarna vanaf 4 augustus de zaaltrainingen beginnen (eerst twee, later drie
keer per week). Deze vroege start is
niet voor niets, want niet alleen willen ze goed voor de dag komen in
het nieuwe seizoen Eerste Divisie,
ze komen op 7 augustus al in actie op een internationaal toernooi bij
de club van hun oud-teamgenootje Sharelle Maarse, SG 09 Kirchhof.
Op 15 en 16 augustus volgt dan een
trial bij Hellas in Den Haag. Ook later in augustus en september worden ter voorbereiding nog trials gespeeld: op 29 augustus thuis in de
Bloemhof en op 5 september bij Velo. Een week later, op zaterdag 12
september, start de competitie voor
dames 1 met een uitwedstrijd bij
PSV in Eindhoven.

