
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Kat alleen thuis
Kudelstaart - Naar aanleiding 
van een aantal meldingen van 
bewoners uit de Anne Frank-
straat over een wel heel mage-
re kat in de buurt, zijn agenten 
dinsdag 19 juli om tien uur in 
de ochtend een kijkje gaan ne-
men. Volgens de bewoners zijn 
de eigenaars van de kat op va-
kantie. De hond mocht wel mee 
op reis. Het dier kan via een 
luik de schuur in, maar agen-
ten konden niet naar binnen. 
De deur zit op slot. De agenten 
konden de kat niet vangen, hij 
rende z’n schuilplaats in. Het 
dier wordt de komende dagen 
in de gaten gehouden. Mocht 
de kat nog langer alleen blijven 
dan wordt de hulp van de Die-
renambulance gevraagd.
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Elektromonteur 
gezocht 

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

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.

Gemeente zoekt en vindt 
alternatieve woonlocaties
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft be-
sloten om de notitie ‘Alternatieve 
woonvormen en starterswoningen’ 
voor besluitvorming aan de raad 
voor te leggen. Het gaat hierbij om 
tijdelijke, niet-traditionele en snel te 
realiseren woningen voor de duur 
van maximaal tien jaar. Deze wo-
ningen zijn vooral bedoeld voor de 
huisvesting van jongeren, senioren 
en alleenstaanden. Wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn: “Voor deze spe-
cifi eke doelgroepen is in Aalsmeer 
een tekort aan passende woonruim-
te. Wij zijn ons zeer bewust van dit 
probleem en hebben het dan ook 
opgenomen in de woonagenda 
Aalsmeer 2016-2020.” De gemeen-
teraad heeft over dit onderwerp in 
maart dit jaar een motie ingediend. 
In deze motie riep de gemeente-
raad het college op om zes locaties 
in Aalsmeer te onderzoeken en te 
bekijken of hier alternatieve woon-
vormen en starterswoningen gere-
aliseerd kunnen worden. Van Duijn: 
“Aalsmeer is een gemeente waar 
mensen graag wonen en zich thuis 
voelen. Daarom is het belangrijk dat 
er betaalbare woonruimte is voor ie-
dereen. Het college is en blijft daar-
om op zoekt naar creatieve, nieu-
we woonvormen en was ook blij met 
deze motie. Met de notitie over ‘Al-
ternatieve woonvormen en starters-
woningen’ geven we hier een eerste 
aanzet aan. Na een beslissing van 
de gemeenteraad worden de beslo-
ten opties verder uitgewerkt. Uiter-
aard gaan we dit doen samen met 
de omwonenden.”
 
Zes locaties, één over
In de motie werden zes locaties ge-
noemd om te kijken of hier alterna-
tieve woonvormen mogelijk zijn. In 
Kudelstaart werden de Graaf Wil-
lemlaan 1 tot 3, Edisonstraat en 
Fort Kudelstaart genoemd en in 
Aalsmeer was gekozen voor drie lo-
caties in de Hornmeer aan de Hel-
lendaalstraat, Haydnstraat en over-
zijde Lunalaan. De wethouder heeft 
nader onderzoek laten verrichten en 
van de zes locaties vallen er vijf af. 
Aan de Graaf Willemlaan willen de 
bestuurders liever een defi nitieve 
invulling geven die bijdraagt aan het 

centrum met behoud van het hui-
dige plantsoen. Boven de winkels 
zouden wel appartementen voor 
starters gerealiseerd kunnen wor-
den. Het Fort Kudelstaart heeft wei-
nig verder onderzoek gevergd. Al-
ternatieve woonvormen hier zijn in 
strijd met het arkenbeleid. De lo-
catie in de Edisonstraat achten de 
bestuurders wel geschikt voor (tij-
delijke) alternatieve woonvormen. 
De groenstrook, die grenst aan de 
Proosdijhal, heeft een breedte van 
circa 25 meter en het gebied heeft 
ook een groot aantal parkeerplaat-
sen. De locatie ligt in de nabijheid 
van sport-, recreatie en winkelvoor-
zieningen, waardoor zowel jonge-
ren, starters en ouderen hier kun-
nen wonen. Voorgesteld wordt de-
ze locatie verder uit te werken voor 
alternatieve woonvormen. De drie 
locaties in de Hornmeer vallen af. 
De bestuurders verwachten in de 
Hellendaalstraat groot verzet van-
uit de buurt, omdat het terrein in-
tensief gebruikt wordt. Er zijn nu al 
signalen uit de buurt ontvangen van 
bewoners, die zich zorgen maken 
over deze ontwikkeling. De locatie 
wordt verder alzijdig omzoomd door 
woonbebouwing van Eigen Haard. 
Voor de locaties in de Haydnstraat 
en de groenstrook aan de overzij-
de van de Lunalaan geldt hetzelfde 
verhaal. In beide gevallen wordt ook 
verzet vanuit de buurt verwacht en 
mogelijke verzoeken tot planscha-
de, omdat de woningen overwegend 
particulier eigendom zijn. Overigens 
gaat nu al het gerucht dat ook de 
bewoners rond de Edisonstraat niet 
staan te springen om hun weinige 
groen te zien verdwijnen.

Mogelijke andere locaties
Een mager resultaat uiteindelijk, 
maar de nieuwe wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn heeft zich hier-
door niet uit het veld laten slaan. 
Sterker nog, hij is verder gaan zoe-
ken naar locaties waar wel alterna-
tieve woonvormen of starterswo-
ningen gerealiseerd kunnen wor-
den. En dit heeft tien nieuwe plek-
ken, inclusief enkele gebouwen, op-
geleverd. Zo is woningbouw moge-
lijk langs de Zwarteweg, tussen de 
rotonde en de Burgemeester Kaste-

leinweg. De locatie ligt deels binnen 
en deels buiten het belemmeringen-
gebied van het Luchthavenindeling-
besluit. Door het ministerie is afge-
lopen eind april ontheffi ng verleend 
voor de bouw van 24 woningen bin-
nen het beperkingengebied. De be-
stuurders willen er nog eens mini-
maal 12 extra bij realiseren. De lo-
catie is eigendom van de gemeente, 
waardoor planvorming snel gestart 
kan worden. De woningen komen 
te liggen aan de Zwarteweg en dra-
gen hiermee bij aan het versterken 
van de dwarsverbanden in het dorp. 
Ook is het mogelijk om op de hoek 
Dreef met de Zwarteweg een ap-
partementengebouw te realiseren, 
waardoor het woningaantal verder 
kan stijgen. Ook verder uitwerken 
wil het college de locatie aan de Jac. 
P. Thijsselaan. Hier staat één woning 
die naar verwachting binnenkort zal 
worden gesloopt. Ook dit perceel 
is eigendom van de gemeente. Ge-
dacht wordt aan tien aan de grond 
gebonden wooneenheden of gesta-
pelde bebouwing met twee bouwla-
gen met kap van circa 15 apparte-
menten. Op deze plek aan de slag 
wordt overigens wel lastig. De lo-
catie ligt voor een deel binnen het 
gemeentelijk beschermd dorpsge-
zicht en binnen het beperkingebied 
van het LIB, zone 4. Het schoolge-
bouw van De Hoeksteen in de Op-
helialaan, dat vrijkomt na verhui-
zing naar de fusieschool, willen de 
bestuurders herontwikkelen en een 
woonfunctie geven. Er is ontheffi ng 
van de inspecteur Leefomgeving en 
Transport nodig, ook gelegen bin-
nen zone 4. 

Bouwen in Hornmeer
Over woningbouw op de plek van de 
scholen en de gymzaal in de Meer-
valstraat en Roerdomplaan is al eer-
der gesproken. De bedoeling hier is 
om te bouwen voor bijzondere doel-
groepen, waaronder jongeren, star-
ters en senioren. In de Hornmeer 
zijn wel andere plekken gevonden, 
die in aanmerking kunnen komen 
voor alternatieve woonvormen (tij-
delijk) of starterswoningen (defi ni-
tief). De locaties zijn de groenstrook 
tussen de Apollostraat en de Venus-
straat en het groen aan de noord-
oostzijde van Ons Tweede Thuis 
in de Sweelinckstraat. De Horn-
meer wacht mogelijk nog een ver-
andering. Op de locatie van het ver-
trouwde politiebureau aan de Dreef 
ziet het college ook een mogelijk-
heid om huizen te bouwen. Dit plan 
voor gestapelde appartementen 
gaat vooralsnog even de ijskast in. 
De locatie kan pas ontwikkeld wor-
den als het politiebureau opgehe-
ven wordt en de politie bereid is te 
verkopen aan de gemeente. 

Transformeren
Wel eigendom van de gemeente is 
het bestaande gebouw in de Bac-
carastraat. Een ontwikkelaar heeft 
een verzoek ingediend om dit ge-
bouw te mogen transformeren naar 
woningen. Er wordt nu in overleg 
met de gemeente gewerkt aan een 
plan voor tien startersappartemen-
ten. Locatie vijftien is eveneens een 
bestaand gebouw, vroeger het Se-
ringenhorst aan de Parklaan. Ooit 

Zonsondergang op de Westeinderplassen. Zou de persoon in het bootje de tijd 
vergeten zijn, omdat hij of zij de Meerbode aan het lezen was? De Poel is tot 
slot een heerlijke plek om te genieten van een welverdiende vakantie. In ie-
der geval een prachtige foto van Boudewijn Christiaan Nieuwenhuijzen.

Win een reischeque van De Arend
Fotowedstrijd: Meerbode 
wil mee op vakantie
Aalsmeer - Al aan het genieten van 
een welverdiende vakantie ergens 
in de wereld of ‘gewoon’ in Neder-
land? Heerlijk! Alle medewerkers 
van de Meerbode gaan ook om de 
beurt op vakantie. Van te voren al-
le datums doorgenomen, want het 
team moet natuurlijk wel op sterk-
te blijven. Zoals gewend, ook in de 
zomermaanden iedere week een 
mooie krant. Daar doen we ons best 
voor en we zijn trots dit te mogen 
doen met altijd veel medewerking 
van inwoners, verenigingen en or-
ganisatoren van evenementen.
We hebben een nieuw item bedacht 
om alle inwoners betrokken te hou-
den bij de krant. De Meerbode wil 
mee op vakantie. Een fotowedstrijd, 
die hopelijk prachtige plaatjes van 
vakantiegenieters oplevert. Vast en 
zeker dat op een rustmoment even 
gekeken wordt hoe het thuis is en 
dat kan tegenwoordig dagelijks op 

de website van de krant.
Maak een foto op het moment dat 
de Meerbode bekeken wordt en 
stuur deze naar de redactie. Er mo-
gen van reisbureau De Arend twee 
reischeques weggegeven worden 
van elk 25 euro. Laat Aalsmeer ge-
nieten van uw/jouw vakantie en doe 
mee. Heel benieuwd waar in de we-
reld de krant ‘open geslagen’ wordt.
Vertel bij de foto waar deze geno-
men is en wie iets ‘geks’ heeft mee-
gemaakt mag dit er best bij vermel-
den. Groeten doen aan thuis mag 
ook. Niet op vakantie naar verre 
oorden, maar wel een week of meer 
vrij? Foto’s van de krant lezen op de 
Westeinderplassen of op een an-
der mooi plekje in Aalsmeer kun-
nen en mogen ook ingestuurd wor-
den. Kom maar op! Foto’s sturen kan 
naar redactieaalsmeer@meerbode.
nl. De fotowedstrijd loopt tot eind 
augustus.

VAKANTIETIJD: FOTOWEDSTRIJD

woonden hier ouderen, als het aan 
de bestuurders ligt worden de ap-
partementen omgetoverd tot jonge-
renhuisvesting. Tot slot is de wet-
houder de Cactuslaan eens inge-
wandeld en denkt dat hier ook mo-
gelijkheden zijn. De locatie is wel-
iswaar aangewezen als ‘glastuin-
bouw’ en ligt voor deel binnen zone 
4, maar het college acht het zeker 
de moeite waard om te onderzoe-
ken of aan deze locatie tijdelijk een 
andere functie gegeven kan worden 
in de vorm van alternatieve woon-
plekken. De Cactuslaan kan, net als 
de locaties in de Sweelinckstraat en 
Edisonstraat, snel worden gereali-
seerd wanneer gekozen wordt voor 
een periode van minder dan tien 

jaar. Er kan dan een tijdelijke ont-
heffi ng worden verleend. Voor snel 
aanvangen met permanente bebou-
wing kiest het college voor de lo-
caties aan de Zwarteweg, Meer-
valstraat en Roerdomplaan en de 
Baccarastraat. En dan zou het zo-
maar kunnen dat Aalsmeer er over 
twee jaar, positief blijven denken, 
56 of meer permanente starterswo-
ningen erbij heeft en ongeveer een 
gelijk aantal tijdelijke woonvormen. 
Voor de andere vijf genoemde ‘ge-
schikte’ locaties is de ideevorming 
nog niet gestart. Voorgesteld wordt 
de uitvoering hiervan over een aan-
tal jaren te spreiden. Het onderzoek 
gaat binnenkort besproken worden 
met alle fracties.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Amstelveen - Op zaterdagmiddag 
23 juli geven Marcel Bergen en Irma 
Clement (auteurs Wandelen over 
Zorgvlied en Geheimen van Zorg-
vlied) een rondleiding over begraaf-
plaats Zorgvlied. De twee uur du-
rende wandeling gaat langs fune-
raire symboliek, graven van beken-
de overledenen, rijksmonumenten 
en (monumentale) bomen.
Aanvang: 14.00 uur. Deelname 10 
euro per persoon, inclusief koffie 
of thee. Reserveren bij Zorgvlied 
via 020-5404927 of via zorgvlied@ 
amstelveen.nl

Meer dan 10.000 ‘Happy 
Losers’ dankzij iLost
Aalsmeer - Op donderdag 14 juli 
heeft de 10.000ste verliezer zijn ver-
loren voorwerp weer teruggevon-
den met iLost, dat inmiddels is uit-
gegroeid tot het grootste online ge-
vonden voorwerpen platform. Bin-
nen drie jaar tijd zijn er meer dan 
40.000 gevonden voorwerpen ge-
registreerd door particulieren, orga-
nisaties en festivals waaronder het 
Rijksmuseum, Walibi, Sail Amster-
dam, Van der Valk Hotels, stadsver-
voerder HTM en vele gemeenten. 
De 10.000ste match is een nieuwe 
mijlpaal voor iLost. “Al geruime tijd 
zaten wij met het team in spanning 
wanneer de 10.000ste match zou 
worden gemaakt”, vertelt Hanneke 
Stegweg, oprichtster van iLost. “Met 
zijn allen hebben wij de laatste we-

ken de teller op de website in de ga-
ten gehouden. We zijn verheugd dat 
de fotocamera weer terug is bij haar 
rechtmatige eigenaar via onze klant 
het Rijksmuseum.” Ben je iets ver-
loren? Check iLost. iLost is het on-
line gevonden voorwerpen platform 
voor zowel organisaties als particu-
lieren. Via iLost zet je een gevonden 
voorwerp binnen 30 seconden onli-
ne en kunnen de verliezers gemak-
kelijk tussen de voorwerpen zoe-
ken naar hun verloren voorwerp. 
Verliezers kunnen zijn/haar voor-
werp claimen en door aan de con-
trolekenmerken te voldoen, wordt 
de match gemaakt. De ‘Happy Lo-
sers’ kunnen vervolgens hun voor-
werp ophalen bij de organisatie of 
het laten thuisbezorgen.

Amstelveen - Tussen Chique en 
Snelweg bevindt zich een park met 
een koninklijke naam. Ontworpen 
door Jakoba Mulder, verrijkt door 
de Floriade en bedreigd door RAI, 
woningbouw en snelweg is het park 

Aalsmeer - Sinds twee maanden 
zijn mijn twee gitzwarte (ze zijn 
identiek) katers verdwenen. Eentje 
sinds anderhalve week. Hij is een 
paar dagen geleden nog even thuis 
geweest, maar wederom verdwe-
nen. Het lijkt erop dat iemand an-
ders mijn katten te eten en te drin-
ken geeft of in huis haalt. Ik wil dan 
hierbij ook verzoeken of degene die 
dit doet ermee op te houden. De 
katten hebben thuis meer dan ge-
noeg te eten en te drinken. Dit lijkt 
geen toeval meer, maar opzet. Ze 
zijn gechipt en geregistreerd. Om-
geving Weteringplantsoen in Cen-
trum. A.u.b. laat ze gaan en voer ze 
niet. Bij twijfel kan de dierenambu-
lance de chip aflezen. Of via Amive-
di doorgeven. 

Monika en Martijn
mrommerts@yahoo.com

MG Club verrast de heer Eijsbouts
Oldtimers bij Rozenholm
Aalsmeer - Een opvallende stoet 
afgelopen vrijdag 15 juli bij Rozen-
holm aan het Molenpad. Twintig 
oldtimers kwamen al toeterend aan-
rijden en verrasten hiermee de be-
woners van het verpleeghuis. Voor 
1 persoon speciaal was deze pre-
sentatie bedoeld. Leden van de MG 
Car Club Holland kwamen met na-
me langs voor de heer Eijsbouts. De 
vroegere eigenaar van de fotospe-
ciaalzaak in de Zijdstraat woont in 
Rozenholm en heeft onlangs on-
verwacht zijn vrouw verloren. Zij 
echtgenote kwam elke dag bij hem 
langs en om dit gemis een beetje te 
verzachten werd hem deze presen-

tatie aangeboden. De heer Eijsbouts 
is lid van de club en heeft vele jaren 
actief aan allerlei activiteiten deel-
genomen. Hij heeft genoten van al-
le mooie oldtimers en het bleef niet 
alleen bij kijken. Hij mocht ook mee 
voor een rondje Aalsmeer. De heer 
Eijsbouts is met de tillift in de auto 
gezet en heeft samen met de chauf-
feur een ritje gemaakt. Hij vond het 
prachtig. Ook zijn kinderen vonden 
het geweldig om pa weer vrolijk te 
zien. Een geslaagde actie waar ook 
andere bewoners van verpleeg-
huis Rozenholm en zorgcentrum 
Aelsmeer en omwonenden van het 
Molenplein genoten hebben.

Afscheid papagaai Jacob 
in de Heimanshof
Hoofddorp - Papegaaitje leef je 
nog? Nee, helaas. Na zijn trouwe 
dienst als mascotte van De Hei-
manshof is Jacob vertrokken naar 
de eeuwige jachtvelden. Sinds 1975 
hebben bijna alle basisschoolkin-
deren in de Haarlemmermeer de 
kans gehad om natuuronderwijs in 
De Heimanshof te volgen. Al meer 
dan 40 jaar werden ze daarbij be-
groet door Jacob, de Blauwvoor-
hoofdamazone papegaai. In die vier 
generaties is Jacob een begrip ge-

worden  voor 40 keer 7000 oftewel 
200.000 tot 300.000 kinderen. Maar 
sinds eind 2015 is Jacob niet meer. 
Bij binnenkomst van De Heimanshof 
zullen de bezoekers nooit meer ver-
welkomt worden met het enthousi-
aste gekrijs en gekwetter van Jacob 
‘koppie krauw’. Op zaterdag 23 juli 
om 16.00 uur wordt afscheid geno-
men van Jacob en wordt hij naar zijn 
laatste rustplaats in De Heimanshof 
gebracht. Wees daarbij van harte 
welkom!
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KERKDIENSTENWandeling over 
Zorgvliet

2 Zwarte katers 
verdwenen

Bezoek aan het 
Beatrixpark

Presentatie dementia app 
in Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - Tijdens een informa-
tiebijeenkomst  wordt vrijdag 29 
juli vanaf 14.00 uur de dementia-
App gepresenteerd. De applicatie 
voor digitale tablets moet het dage-
lijks leven van zowel dementerende 
mensen als de familieleden verge-
makkelijken. Eén van de bedenkers, 
Pieter Hasenaar, is gastspreker. Het 
idee ontstond bij de heer Hasenaar 
en zijn broer, nadat zij tegen prak-
tische problemen aanliepen met 
hun dementerende moeder. Ze zijn 
na wat eerdere ideeën en pogingen 
een crowdfunding actie gestart (fi-
nancieel gesteund door het publiek) 
en zo ontdekten ze dat eigenlijk een 
grote groep dezelfde problemen 
had. De reacties hebben hun idee 
versterkt. Ze hebben zo’n anderhalf 
jaar geleden een appbouwer ge-
vraagd om een ontwerp te maken. 
Inmiddels wordt de applicatie mo-
menteel door zo’n 25.000 mensen 
gebruikt. Onderdeel van de app is 
een beeldtelefoon. De ervaring met 
hun moeder is dat ze halverwe-
ge een telefoongesprek de hoorn 
op de haak gooide, omdat ze niet 
meer wist wie ze aan de lijn had. 

Het is natuurlijk vooral een oplos-
sing voor kinderen die te ver wonen 
om vaak langs te kunnen gaan. Ook 
heeft de app een agenda. De struc-
tuur van de dag verandert bij de-
menterende mensen. In de agenda 
staat wanneer de medicijnen inge-
nomen moeten worden of wanneer 
iemand bijvoorbeeld jarig is. Gebrui-
kers betalen 10 euro per jaar. In zo’n 
25 gemeentes wordt de app nu ook 
vergoed vanuit de Wmo. Ook klan-
ten van CZ Zorgverzekeraar kun-
nen hem gratis gebruiken. Geïnte-
resseerd? Iedereen is welkom op 
vrijdag 29 juli vanaf 14.00 uur in 
het Ontmoetingscentrum in Irene 
in de Kanaalstraat. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met het ontmoetingscentrum via 
06-22468574 of stuur een mail naar 
emillenaar@zcaelsmeer.nl. 

Vrijdag ‘Ziekte van Parkinson’
Aanstaande vrijdag 22 juli wordt in 
het Ontmoetingscentrum een film 
getoond over de ziekte van Parkin-
son. Aanvang is eveneens 14.00 uur. 
Vrijdag 5 augustus is er geen film.

Zang- en muziekmorgen 
woensdag in De Spil

Opslag gezocht voor dopjes!

Kudelstaart - Op woensdag 27 juli 
wordt in de kerkzaal van De Spil een 
zang en muziekmorgen gehouden.
Iedereen is welkom van 10.00 tot 
11.30 uur. Onderwerp: ‘Lied dat je 
blij maakt’. Iedereen kent wel een 
lied of liederen die bij blijven. Liede-
ren die je geholpen hebben op mo-
menten van vreugde en van verdriet. 
Het kan een lied zijn van Johan de 
Heer dat je vroeger thuis bij je ou-
ders zong of geleerd hebt op (zon-
dag)school. Het kan een lied uit het 
Liedboek zijn dat tijdens een kerk-
dienst je hart binnendrong en er 
nooit meer uit is gegaan. Het kan 
ook muziek of een lied zijn, dat je 
hoorde tijdens een mooie kooruit-
voering. Deze liederen gaan woens-
dag 27 juli met elkaar gedeeld wor-
den. Dominee Hans van Dalen zal 
iets vertellen over liederen van de 

Joh. De Heer zangbundel die dit 
jaar 150 jaar bestaat. Ook zullen de 
aanwezigen elkaar deelgenoot ma-
ken van een lied dat hen geraakt 
heeft en blij maakt. Organist Maar-
ten Noordam gaat de zang begelei-
den op het orgel en eventueel op 
de piano.  De geluidsinstallatie en 
de beamer van de kerk mogen ook 
gebruikt worden. Wilt u thuis alvast 
even nadenken over welk lied voor 
u een bijzondere betekenis heeft? 
Geeft u dat dan liefst vast door? Het 
mag ook iets op CD, DVD of een 
geluidsbestand zijn, dat gezamen-
lijk beluisterd kan worden. Het wijk-
team West hoopt vele muzieklief-
hebbers te mogen begroeten. Voor 
meer informatie en doorgeven van 
liederen: Diny Postma, tel. 329412,  
Janine van Osnabrugge, tel. 201225 
of Gerda de Vos, tel. 341146.

Aalsmeer - Wegens omstandighe-
den zijn Fred en Anouk op zoek naar 
een nieuwe opslag voor de dopjes. 
“Per 1 januari 2017 zijn wij genood-
zaakt onze huidige locatie te verla-
ten”, vertellen de twee. “Daarom zijn 
wij op zoek naar een leegstaande 
kas, een bedrijfshal of loods waar wij 
de dopjes kunnen opslaan voor ver-

der transport. Wij hebben ongeveer 
200 vierkante meter nodig.” Wie biedt 
een oplossing voor Fred en Anouk? 
Kunt u hen helpen? Neem dan con-
tact op met Fred de Bruin via 06- 
21280511 of stuur een mail via de 
website www.dopjesactienederland.
nl. Fred en Anouk zijn ook te volgen 
op facebook via dopjesactie Maarten 

anno 2016 een groene oase van rust 
naast de RAI en de Zuidas, waar 
de Artsenijhof en het kinderbadje 
een speciale plaats innemen. Zon-
dag 24 juli nemen gidsen van IVN 
Amstelveen belangstellenden mee 
naar het Beatrixpark. Het verzame-
len is om 10.00 uur voor de ingang 
van het park aan de Diepenbrock-
straat ter hoogte van nummer 15. 
Voor meer informatie: 06-25083910.

Engels. Spreker: Robbert Steen-
sma. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. H. 
Schuurman uit Amersfoort en 
18.30u. ds. M. Hogenbirk. Gez. 
dienst met CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. Woordcommu-

nieviering met M. van Zoelen in 
Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
   Diensten Russiche orthodoxe 

kerk. Zaterdag 17.30u. Avondge-
bed. Zondag 10u. Goddelijke li-
turgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst, ds. A.J.O. 
van der Wal uit Hoofddorp.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Eucharistieviering. 
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 van september tot 
en met april. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag van sep-
tember tot en met mei.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan 

Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Geen dienst op 24, 31 juli en 7 

augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. met 

ds. A. Jansen en 18.30u. met ds. 
M. Hogenbirk in NGK. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met Ruth 

Hoogewoud. Collecte voor UAF. 
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. Orga-
nist: J. Groenendaal.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: 
M. Noordam. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 

Zondag 24 juli



Muziek
Zaterdag 23 juli:
* Tropical night indoor in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21u.
Zondag 24 juli:
* Mr. Boogie Woogie Erik Jan Over-
beek live in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 27 juli:
* Zang- en muziekmorgen in De Spil 
Kudelstaart van 10 tot 11.30u.

Films
Donderdag 21 juli:
* Animatiefilm ‘Ice Age 5: Collision 
Course’ in Bioscoop Aalsmeer om 
12.45u. en 21.15u. Ook vrijdag, za-
terdag, zondag en maandag.
* Film ‘De Grote Vriendelijke Reus’ 
(DGVR) in Bioscoop Aalsmeer. Don-
derdag tot en met maandag om 
16.45u. en om 18.45u. 
Vrijdag 22 juli:
* Film ‘Finding Dory’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Vrijdag tot en met maan-
dag om 10.45u. en om 14.45u.
23 en 24 juli:
* Live registratie concert André Rieu 
in Maastricht in Bioscoop Aalsmeer. 
Zaterdagavond en zondagmiddag 
uitverkocht. Nog kaarten voor 24, 25 
en 30 juli vanaf 20u. en 31 juli en 7 
augustus vanaf 17.15u.

Exposities
Zaterdag 23 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer-

derbrug open van 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open met exposi-
ties. Ook zondag. Ingang via Praam-
plein.
Tot en met 31 juli:
* Amazing Amateurs in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
t/m zondag van 14 tot 17u. 
Tot en met 18 september:
* Stock-expositie in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg (tegenover 
watertoren). Open zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 

Diversen
Vrijdag 22 juli:
* Film over ziekte van Parkinson in 
Ontmoetingscentrum in gebouw  
Irene, Kanaalstrat vanaf 14u. Op 29 
juli presentatie dementie app.
* Algemene Aalsmeerse Peuravond. 
Start 20.15u. bij jachthaven Drijf-
huis, Uiterweg. 
Zondag 24 juli:
* Watertoren langs Westeinderplas-
sen open van 13 tot 17u.
* Start project ‘Aan tafel’ van De 
Kunstploeg. Atelier Uiterweg 185 
open van 14 tot 17u.
Woensdag 27 juli:
* OVAK kaartmiddag in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 28 juli:
* Kaartmiddag voor ouderen in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.

Extra voorstellingen concert 
André Rieu in bioscoop
Aalsmeer - De live registratie van 
André Rieu’s concert in Maastricht 
op zaterdagavond 23 juli in Bios-
coop Studio’s Aalsmeer is uitver-
kocht, ook de show zondagmiddag 
zit vol. Vanwege de grote belang-
stelling hebben de medewerkers 
besloten extra avonden in te lassen 
om meer inwoners de mogelijkheid 
te geven te genieten van ‘de Ko-
ning van de Waltz’. De zomeravond-
concerten zijn elk jaar een grandi-
oos spektakel vol prachtige muziek, 
humor, grote decors en licht- en 
vuurwerkshows. Daarnaast komen 

ook de nodige gastartiesten voor-
bij. Zoals altijd wordt André ver-
gezeld door zijn beroemde Johann 
Strauss orkest, zijn sopraan, tenors 
en zeer speciale gasten. Het concert 
duurt ongeveer 3 uur en bevat een 
pauze van 15 minuten. De toegang 
bedraagt 12,50 euro per persoon. 
Kaarten voor de extra voorstellin-
gen op zondag 24, maandag 25 en 
zaterdag 30 juli vanaf 20.00 uur en 
de zondagen 31 juli en 7 augustus 
vanaf 17.15 uur zijn te reserveren via 
0297-753700 en bioscoop@studios-
aalsmeer.nl.

Mr. Boogie Woogie live in 
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Boogie woogie en 
rhythm & blues aanstaande zondag 
24 juli in The Shack. Tijdloze mu-
ziek die mensen al ruim honderd 
jaar in beweging krijgt. Opzwepen-
de live muziek dat van het podium 
af spat door Nederlands meest be-
vlogen boogie-woogie pianist: Eric-
Jan Overbeek, beter bekend als Mr. 
Boogie Woogie. Als één van de wei-
nige Europese boogie-woogie pi-
anisten weet Overbeek rhythm & 
blues, New Orleans muziek en boo-
gie woogie te vermengen tot een 
verrassend eigentijdse muzika-
le happening. Een show vol passie, 
virtuositeit en humor, die een zeer 
breed publiek gegarandeerd op de 
dansvloer krijgt. Een optreden van 
Mr. Boogie Woogie betekent altijd 
honderd procent party time. En bij 
mooi weer staat Mr. Boogie Woogie 
uiteraard op het gezellige Shack-

terras aan het water. The Shack gaat 
zondagmiddag open om 15.00 uur. 
Aanvang Mr. Boogie Woogie rond 
16.00 uur. De toegang is gratis. 

Mike Vos en Woodshack
Zondag 31 juli speelt Mike Vos, de 
zanger van Rolling Stones tribu-
teband The Dead Flowers, samen 
met zijn muzikale maat Marco Dia-
mantatos akoestisch nummers van 
onder andere David Bowie, Neil 
Young, The Kinks, Pink Floyd, Tom 
Petty, Bob Dylan, Moody Blues en 
vele anderen. Zondag 7 augustus: 
Live-muziek op terras. Vrijdag 12 
augustus: Tribute to Peter Green’s 
Fleetwood Mac. Zondag 14 augus-
tus: Woodshack-Woodstock-Jam 
met diverse muzikanten.
Voor alle info www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

STAGE
MUSIC SHOP

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

TIP:

KOOPJE:

NIEUW:

Afrikaanse Djembé
(12 inch) €135,-

Nieuwe ‘Hohner’
mondharmonica’s

v.a. €39,95

Blokfluit ‘Yamaha’
(kunststof) €10,-

Klassieke gitaar
‘Valencia’ 4/4 €69,-

AGENDA

Watertoren in vakantie 
alle zondagen open!
Aalsmeer - De Watertoren zal de 
komende periode alle zondagmid-
dagen worden geopend voor het 
publiek. De eerste zondagen van 
deze maand trokken dermate veel 
bezoekers, dat – dankzij de inzet van 
de vrijwilligers - besloten is tot einde 
augustus open te gaan op alle zon-
dagen van 13.00 tot 17.00 uur. Op-
vallend is dat naast alle Aalsmeerse 
bezoekers en die uit de regio, ook 
veel buitenlandse gasten verwel-
komt mogen worden.
Toeristen vanuit de hele wereld, die 
al of niet toevallig langs de waterto-
ren komen, nemen veelal de moei-
te om de bijzondere watertoren van 
binnen te bekijken en daarna te be-
klimmen.
Vanaf circa 50 meter hoogte is er 

een heel mooi uitzicht over Aalsmeer 
en haar verre omgeving. Afhankelijk 
van het weertype is het veelal mo-
gelijk tot Utrecht en de duinen te 
kijken, dus zo’n 30 à 35 kilometer. 
Uiteraard ligt het mooie gebied van 
Aalsmeer aan de voeten van de kij-
ker en zijn Schiphol, de bloemen-
veiling en de Arena duidelijk waar-
neembaar. Voor de beklimming is de 
entree voor kinderen 1 euro en voor 
volwassenen 2 euro.
Op zaterdag 3 september staat de 
watertoren centraal bij Vuur en Licht 
op het water en in het weekend van
17 en 18 september is de watertoren 
onderdeel van de Aalsmeerse Kuns-
troute. Voor informatie kan de web-
site worden geraadpleegd: www.
aalsmeer-watertoren.nl

‘De Grote Vriendelijke Reus’ 
nu in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer -  In de film De GVR 
(De Grote Vriendelijke Reus), ge-
baseerd op Roald Dahls wereldbe-
roemde gelijknamige boek, maakt 
het eenzame weesmeisje Sofie (Ru-
by Barnhill) kennis met de magi-
sche reuzenwereld. Wanneer ze ’s 
nachts wakker ligt, wordt ze plot-
seling uit haar bed geplukt en ont-
voert. Maar Sofie heeft niets te vre-
zen; het is De Grote Vriendelijke 
Reus (Oscarwinnaar Mark Rylance). 
Een reus die misschien eigenaar-
dige woorden gebruikt, maar geen 
vlieg kwaad doet. Ze komt er ech-
ter al snel achter dat zijn soortge-
noten minder vriendelijk zijn en sa-
men met De GVR smeedt ze een 
plan om alle kinderen in de wereld 
te beschermen tegen de kwaad-
aardige reuzen. De verfilming is in 
handen van de legendarische re-

gisseur Steven Spielberg in samen-
werking met Disney. Het is de eerste 
film van Spielberg waarbij het team 
achter kaskraker E.T. weer betrok-
ken is. Het boek won diverse prij-
zen en is één van de bekendste kin-
derboeken aller tijden. Dit jaar is het 
precies 100 jaar geleden dat de le-
gendarische kinderboekenschrijver 
Roald Dahl werd geboren. De film is 
gisteren in première gegaan in Bios-
coop Aalsmeer en wordt vanaf don-
derdag 21 dagelijks twee maal ver-
toond, om 16.45 uur en om 18.45 
uur. De avonturenfilm duurt 117 mi-
nuten. Kijk voor het complete film-
aanbod op www.bioscoopaalsmeer.
nl. Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 of via  bioscoop@studios-
aalsmeer en zijn te koop in de bios-
bar in Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. 

DIP: Algemene Aalsmeerse 
Peuravond (AAP) vrijdag
Aalsmeer -  Zoals in de voorgaan-
de jaren wordt aanstaande vrij-
dag 22 juli door De Illegale Peur-
ders (DIP) weer een avond geor-
ganiseerd om de palingstand in de 
Aalsmeerse wateren op te nemen. 
Hopelijk verschijnen vele pramen en 
andere boten met onderzoekers ten 
tonele. Mede in het kader van de ti-
tel Aalsmeers Peurkampioen 2016 
zal de spanning direct vanaf het be-
gin om te snijden zijn. Er zullen tij-
dens het rijgen van de peuren geen 
naalden vriendschappelijk worden 
uitgeleend. Na een korte uitleg be-
ginnen de onderzoeksteams aan 
hun opdracht: vang zoveel moge-
lijk aal zonder proces-verbaal. Ver-
zamelen onder de kraan van jacht-
haven Het Drijfhuis aan de Uiterweg 
om 20.15 uur. Daar start het rijgen 
der peuren. Daarna wordt de eerste 

gemeenschappelijke peurplek aan-
gewezen. Het onderwerp van ge-
sprek tijdens de wedstrijd is natuur-
lijk: hoe zit het met de palingstand in 
de Westeinder op dit moment? En, 
is er een meervalplaag in Aalsmeer? 
Naar voorbeeld van voorzitter van 
der Meer in 2015 mogen er ook dit 
jaar weer meervallen meedoen in de 
categorie ’aalles telt’. Daarna volgt 
het moment van de waarheid: Wie 
heeft de grootste. Dit zal op een na-
der te bepalen plaats en tijd worden 
bepaald. Of de prijs zal worden uit-
gereikt door een ingevlogen Miss is 
nog onbekend. Wel kan er worden 
verklapt dat er in augustus nog een 
tweede AAP zal worden gehouden. 
Daarover later meer. Het weer wordt 
fantastisch. Dus begin alvast maar 
het rijgdraad en de peurloodjes uit 
het vet te halen.

Maak lievelingsgerecht van klei
Zondag atelier Kunstploeg 
open voor ‘Aan tafel’
Aalsmeer - De zomer begint al 
aardig op stoom te komen en zo 
is het ook met het nieuwste pro-
ject van De Kunstploeg: Aan tafel 
met De Kunstploeg. Er zijn al tien-
tallen aanmeldingen binnen. Voor 
De Kunstploeg aanleiding om aan-
staand weekend officieel te star-
ten met dit pareltje van een project. 
Het atelier van beeldend kunstenaar 
Karin Borgman is daarom zondag-
middag open tussen twee en vijf uur 
voor deelnemers om materiaal op te 
halen.
Het project moet uiteindelijk een 
kleurrijke en feestelijk gedekte tafel 
worden voor de Kunstroute in het 
derde weekend van september. De 
opdracht die elke deelnemer mee-
krijgt is om met klei en verf een lie-
velingsgerecht te maken en om 
dat samen met een bord uit eigen 
keuken te serveren bij De Kunst-
ploeg. Elke deelnemer krijgt hier-
voor simpele en heldere instruc-
ties met technische tips. Alle borden 
met lievelingsgerecht plus het ant-
woord op de vraag: ‘Met wie zou u 
uw lievelingsgerecht willen delen en 

waarom?’ worden de vrijdag en de 
zaterdagmorgen voor de Kunstroute 
samengevoegd op lange witte tafels 
in de oude boomgaard aan de Uiter-
weg 185. Het resultaat zal uiteinde-
lijk iets zeggen over de smaak van 
Aalsmeer. Elke deelnemer draagt 
daar met een uniek favoriet gerecht 
aan bij. De Kunstploeg hoopt op 
ruim 200 deelnemers.
De Kunstploeg levert de materialen, 
zodat de kwaliteit steeds dezelfde 
is. Dat betekent voor elke deelne-
mer, een pond klei en vijf tubes verf. 
Deelname aan het project is voor 
vrije kleiers 10 euro. Dat is inclusief 
materiaal. Voor scholen en organi-
saties, zoals Tweede Thuis of Zorg-
centrum Aelsmeer, geldt een speci-
aal tarief. 
Het project wordt ondersteund door 
de gemeente Aalsmeer, door KCA 
en door de firma Levarth Aanmel-
den kan vanaf nu op e-mail via De-
Kunstploeg@xs4all.nl of via de spik-
splinternieuwe site www.dekunst-
ploeg.nl. Gewoon langskomen bij 
het ophaaladres aan de Uiterweg 
185 kan natuurlijk ook.

‘Onze verjaardag’ in stemmig grijs
SPIE praat bij met Raad 
van Twaalf en vrijwilligers
Aalsmeer - SPIE gaat ‘onze verjaar-
dag’ (30 jaar Pramenrace) vieren in 
eendelig grijs. Goed gekleed ver-
schijnen de heren en dames aan de 
start van de Pramenrace op zater-
dag 10 september. Ook alle vrijwilli-
gers bij de posten voor opdrachten 
en controles zullen de ‘racers’ aan-
treffen in stemmig grijs. Afgelopen 
donderdagavond 14 juli zijn alle me-
dewerkers en de leden van de Raad 
van Twaalf bijgepraat door het be-
stuur. Ze hebben instructies gekre-
gen, de veiligheid is besproken, de 
route is vrij gegeven, de posten be-
kend gemaakt en jawel, ze zijn nu 
op de hoogte van enkele geheime 
opdrachten. Volgens SPIE lukt het 
niet om deze groep om te kopen, ze 
hebben beloofd hun mond te hou-
den en hier heeft het bestuur het 
volste vertrouwen in. “Het zijn alle-
maal kanjers.” Allemaal is veel hoor, 
liefst 119 vrijwilligers dragen jaar-
lijks zorg voor een goed en veilig 
verloop van de ‘tocht der tochten’.
De medewerkers zijn herkenbaar 
aan hun grijze shirts van SPIE met 
de tekst ‘onze verjaardag’, het the-
ma van deze jubileumeditie. Een 
vast ritueel al jaren is deze ‘aankle-
ding’. De redactie van de Meerbo-
de is eveneens verblijd met eendelig 
grijs. Wel met het nadrukkelijke ver-
zoek dat de Praambode er dit jaar 

extra feestelijk uit komt te zien en 
daar gaat zeker gehoor aan gege-
ven worden!

Praambode in de maak
Over iets minder dan twee maan-
den valt de Praambode weer in de 
brievenbussen in Aalsmeer en Ku-
delstaart. De eerste schrijfsels zijn al 
gemaakt en gedoken is in de bak-
ken met foto’s, want bij een jubile-
um hoort een terugblik. Uiteraard 
mogen teams ook verhalen met 
prenten aanleveren. Er zijn er vast 
veel deelnemers die ook een jubi-
leum of iets anders te vieren heb-
ben. Ook leuk trouwens om felicita-
ties over te brengen in een adver-
tentie, net zoals wekelijks in de ‘ge-
wone’ Meerbode wordt gedaan. Het 
zou een feestelijke pagina kunnen 
worden… Een bijdrage leveren kan 
via redactieaalsmeer@meerbode.nl

17e All American Sunday 
op terrein Randhoornweg
Uithoorn - Houd het weekend van 
23 en 24 juli vrij. Zondag 24e is er 
voor de zeventiende keer de All 
American Sunday dat door Han Nol-
len van café Drinken & Zo op het 
evenemententerrein aan de Rand-
hoornweg wordt georganiseerd. 
The Day Before (zaterdag de 23e) 
is de indrukwekkende Ride Out van 
een flink aantal motoren vanaf ca-
fé Drinken & Zo aan de Wilhelmi-
nakade in Uithoorn. De inschrijving 
voor de Ride Out is om 12.00 uur en 
deelname is absoluut niet merk ge-
bonden. Alles op 2, 3 of 4 wielen kan 
mee! Vertrek (met een volle tank) is 
om 13.00 uur! De terugkomst is om 
17.00 uur en om 19.00 uur is er een 
barbecue waar iedereen tegen in-
schrijving aan mee kan doen. Dus 
niet alleen voor de bikers die mee-
gereden hebben! Graag wel van te-
voren aanmelden. De kosten bedra-
gen ongeveer 15 euro per persoon. 
Na deze oergezellige barbecue 
wordt de avond opgeluisterd door 
de band Wild May West, die geen 
onbekende is in Drinken & Zo. Zan-
geres Marja Westdijk en haar band 
brengen rockabilly en blues en zul-
len zeker weer hun best doen, om er 
een swingend feest van te maken.

Legendarische happening
Zondag is elke belangstellende van-
af 12.00 uur welkom op het evene-
mententerrein aan de Randhoorn-
weg in Legmeer-West. Hier vindt de 
nu al legendarische happening All 
American Sunday plaats. Dit eve-

nement trekt honderden bezitters 
van bijzondere motoren en klassie-
ke Amerikaanse auto’s uit de ja-
ren vijftig en zestig. Waarschijnlijk 
komen er drie Amerikaanse trucks 
van de U.S Heavy Duty Truck Ow-
ners Club en circa 25 auto’s van de 
Classic American Car Club. Trike 
Club Vinkeveen staat er met mon-
sterlijk stoere trikes en natuur-
lijk zijn er veel Amerikaanse moto-
ren. Het publiek kan de zeer bijzon-
dere bikes en auto’s die op het ter-
rein staan opgesteld bewonderen. 
Zodiac pakt groot uit met zijn stand 
en doet dat samen met Riding Ea-
gle uit Aalsmeer. Hamburger Jan uit 
Eindhoven staat er met zijn fameuze 
hamburgers, pulled pork, en spare-
ribs! 
Er zijn stands waar kleding uit de 
jaren vijftig en zestig te koop is, 
stands met helmen, bikers wear, 
enz. Er zijn terrassen waar de be-
zoekers van drankjes en snacks 
kunnen genieten. De muziek wordt 
ook hier verzorgd door de band Wild 
May West bij wie de rock & roll uit 
de jaren vijftig en zestig door de 
aderen stroomt.

Familiedag
All American Sunday is een fami-
liedag waar het hele gezin, inclu-
sief opa en oma, naar toe kan. Het 
festijn eindigt om 19.00 uur. De or-
ganisatie hoopt op mooi weer en 
veel bezoekers. Iedereen is van har-
te welkom bij All American Sunday’. 
De toegang is gratis.
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Gezamenlijke vergadering
‘Samen ondernemen in 
Aalsmeer’ in commissie
Aalsmeer - Op donderdag 25 au-
gustus komen de fracties na het 
zomerreces weer bijeen voor een 
gezamenlijke vergadering van de 
commissies Ruimte en Economie 
en Maatschappij en Bestuur. Ge-
lijk een pittige agenda staan de 
partijen en het college van burge-
meester en wethouders te wach-
ten. Zo komt als eerste het uitvoe-
ringsplan en huur- en subsidie-
beleid voor het maatschappelijk 
vastgoed in Aalsmeer aan de or-
de. De gemeente is eigenaar van 
diverse gebouwen en wil enke-
le ervan afstoten of een nieuwe 
functie geven. Ook de economi-
sche agenda ‘Samen ondernemen 
in Aalsmeer’ staat op de agenda. 
Nu de tijd van ‘vanzelf gaan’ voor-
bij is wil de gemeente een actie-
ve rol gaan spelen in onderne-
mend Aalsmeer door hierop een 
gericht beleid te ontwikkelen en 
daaraan uitvoering te geven. Het 
college heeft er voor gekozen 

om een economische agenda tot 
stand te brengen in samenwer-
king met het bedrijfsleven. Een 
belangrijke sector in Aalsmeer is 
recreatie en toerisme. Om die re-
den heeft het college parallel aan 
het tot stand komen van de eco-
nomische agenda ook de agenda 
recreatie en toerisme opgesteld. 
Doel van beide agenda’s is na-
tuurlijk het behouden en verster-
ken van het ondernemerschap in 
de gemeente. Ook de agenda re-
creatie en toerisme wordt deze 
avond behandeld. Besloten wordt 
de vergadering met het beleids-
plan Schuldhulpverlening. Pas 
echt afgehamerd voor einde ver-
gadering wordt er natuurlijk na 
het vragenkwartier. De vergade-
ring van de gezamenlijke com-
missies begint 25 augustus om 
20.00 uur, staat onder voorzitter-
schap van Robert van Rijn, frac-
tievoorzitter VVD, en is openbaar 
voor belangstellenden.

Partnergroep dementie
Elke laatste vrijdagochtend van de maand is er partnergroep.
De coördinator van het ontmoetingscentrum begeleidt samen met de 
ouderenadviseur van Vita deze groep. Deze keer staat het thema 
“kwaliteit en tijd voor jezelf” centraal, wat doe je met vrije tijd? Op 
vrijdag 29 juli kunnen partners aanschuiven vanaf 10.15 uur in de grote 
zaal in gebouw Irene, Kanaalstraat 12. De bijeenkomst is laagdrempelig, 
het gaat om het ontmoeten van lotgenoten en eens kunnen praten, 
het duurt tot 11.45 uur. De eerstvolgende bijeenkomst zal op vrijdag 30 
september plaatsvinden.

Geheugentraining en breinzaken in het inloopcentrum 
‘Ouderdom komt met gebreken’, een bekende uitspraak van vele 
senioren. Vergeetachtig worden kan senioren beperken in hun dagelijks 
leven en onzeker maken. Het inloopcentrum biedt daarom elke dinsdag 
ochtend/ donderdagmiddag(Aalsmeer) en maandagochtend 
(Kudelstaart) de activiteit  ‘geheugentraining & breinzaken’ aan om 
senioren te ondersteunen die hun brein willen ‘trainen’ en in contact met 
anderen willen komen. Aan de hand van spellen en vragen prikkelen we 
het brein. U kunt bij ons binnenlopen op de ochtenden vanaf 10.00 uur 
en in de middag vanaf 14.30 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met onze activiteitenbegeleider(s) in Aalsmeer op tel. 06-22468574 en 
voor Kudelstaart op tel. 06-83441313. 

3-gangendiner in restaurant ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Geen zin om te koken? Kom dan a.s. woensdag en vrijdagavond
gezellig bij ons eten. Voor maar € 9,- krijgt u een heerlijk 3-gangen menu 
met op woensdag een kippensoep met daarna een kip cordon bleu met 
kerrie saus,geserveerd met doperwten, ham, ui, salade en gefrituurde 
aardappelen. En een heerlijk dessert pudding met advocaat. Vrijdag 
bestaat het menu uit een zomerse cocktail met daarna een Wiener 

schnitzel met remolade saus, geserveerd met snijbonen, witlofsalade 
en aardappelen uit de oven. En sorbet met vers fruit 

als dessert. Voor reserveringen/ inlich-
tingen kunt u bellen met 0297 820 

979. Nobelhof 1.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Wethouder Jop Kluis reikt de Watermunt-prijs uit aan botenbouwer Wim En-
thoven. Foto: www.kicksfotos.nl

Al vijftig jaar botenbouwer
Watermunt-prijs voor 
Wim Enthoven
Aalsmeer - De Watermunt-prijs is 
donderdagavond 14 juli uitgereikt 
aan Wim Enthoven. Wethouder Jop 
Kluis heeft de prijs overhandigd aan 
de verraste botenbouwer tijdens de 
eerste informatieve avond van On-
dernemend Aalsmeer. Wim Entho-
ven kreeg deze aan de watersport 
gebonden prijs voor het jubileum 
van zijn bedrijf. 
Enthoven bouwt al vijftig jaar am-
bachtelijk boten, waaronder veel 
pramen, in zijn loodsen aan de Ui-
terweg. De prijs van verdienste 
kwam als een verrassing voor Wim 
Enthoven, die uitgenodigd was 
voor de avond van Ondernemend 

Aalsmeer (OA) om de presentaties 
over de toeristische kansen voor 
Aalsmeer bij te komen wonen. Trots 
heeft hij de Watermunt in ontvangst 
genomen. 
De Watermunt-prijs is vorig jaar 
geïntroduceerd door de Stichting 
Aalsmeer Westeinder Promotie. De 
trofee gaat jaarlijks uitgereikt wor-
den aan een persoon die zich ver-
dienstelijk maakt of heeft gemaakt 
voor de watersport in de gemeen-
te Aalsmeer. Vorig jaar is Marianne 
Brouwer van jachthaven Stenhuis 
als eerste getrakteerd op de Water-
munt-prijs. Zij heeft zich vele jaren 
ingezet voor de SAWP.

Droom
Het was overal vrede
Iedereen danste met elkaar
Er werd gelachen
Gedronken, gefeest
Sommigen piepten er 5x per dag 
even tussenuit
Om te bidden richting het Oosten
Om zich daarna hand in hand
Te vervoegen bij wat Joodse vrien-
den
De een zei hardop een gebed 
naar God
De ander aanbad Boeddha
Weer een ander geloofde in niks
Er werd gepraat
Soms gediscussieerd
Verwoed gesproken

Geïnteresseerd geluisterd
Naar elkaar
Er werd gegeten
Er werd gezongen
Oorlog bestond helemaal niet
Wapens? Wat waren dat?
Verbroedering 
Tussen wit, zwart, licht getint, geel
en andersdenkenden 
Hun harten zaten toch altijd op 
dezelfde plaats
Soms was er wat verwarring
Om de taal, cultuur of anderszins
Maar altijd werd er respect ge-
toond
En geaccepteerd
Het was gezellig
Het was een fijne wereld
.. En toen werd ik wakker..
Miranda Gommans

Jongeren van start met 
Zomer Ondernemer
Aalsmeer - Deze week is met een 
driedaagse training bij de Rabobank 
Amstel en Vecht het project Zomer 
Ondernemer in Amstelland van start 
gegaan. De deelnemers (ruim 20) 
krijgen deze dagen diverse tools, 
tips en tricks aangereikt om goed 
van start te kunnen met hun bedrijf. 
Het kenmerkende van de training is 
het doen! Geen studieboeken, maar 
praktische oefeningen en leren kan-
sen te benutten, klanten te benade-
ren en problemen op te lossen. Dit 
alles onder leiding van Ben van der 
Sluis, Bernhard Schellenberger en 
Margriet Weehuizen. De komen-
de zes weken zullen de ‘onderne-
mers’ zelfstandig aan de slag gaan 
met hun bedrijf. Daarnaast zal elke 
donderdagmiddag een terugkom-
bijeenkomst georganiseerd worden. 
De jonge ondernemers mogen in de 
keuken kijken bij de Meerlanden, 

Schiedon Schoentechniek en Berg-
hoef Accountants. Tijdens deze bij-
eenkomsten kan het bedrijf bezocht 
worden en zijn er presentaties, ze 
kunnen om hulp vragen en de ei-
genaar spreken. Ook wordt er elke 
week tijd genomen om problemen 
op te lossen en naar een onderne-
mersles te luisteren. Het idee Zomer 
Ondernemer komt uit Zweden en is 
het afgelopen jaren succesvol uit-
gevoerd. Inmiddels wordt dit project 
op 11 locaties door het hele land 
georganiseerd. Vorig jaar heeft het 
project een aantal nieuwe bedrijven 
opgeleverd en ook dit jaar zijn de 
verwachtingen weer hooggespan-
nen: fotografie, eigen lijn van mo-
dekleding, een ijssalon, adviesbu-
reau voor social media, evenemen-
ten organisator, vintage lifestyle en 
smoothie verkoop. Voor meer infor-
matie: www.zomerondernemer.nl 

Speeddaten tijdens 44ste 
Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
14 juli vond de 44ste editie plaats 
van de netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer in Resto Bar & Brasserie 
gevestigd op het terrein van bloe-
menveiling FloraHolland Aalsmeer. 
Ondanks de zomervakantie toch 
een leuke opkomst van deelnemers. 
Ook nieuwe relaties brachten weer 
een bezoek aan de netwerkborrel.
Naast netwerken stond ook speed-
daten op het programma. Dat werd 
zeer gewaardeerd en de reacties 
naderhand waren enthousiast. Op 
deze wijze kom je in contact met 
mensen die je tijdens de netwerk-
borrel niet spreekt. De 8 minuten 
waren in veel gevallen te kort, maar 
na afloop zochten de mensen el-

kaar weer op. Op 11 augustus staat 
weer het speedmeeten op de agen-
da om 18.15 uur. In 8 minuten tijd 
maak je kennis met een andere re-
latie van Borrel Aalsmeer en dan 
wordt er gerouleerd. In totaal maak 
je kennis met 10 tot 14 netwerkers. 
Deelname is uiteraard niet verplicht. 
Borrel Aalsmeer wordt elke tweede 
donderdag van de maand georga-
niseerd. De initiatiefnemers hopen 
weer vele netwerkers te mogen be-
groeten op 11 augustus. Zij mogen 
gerust een collega, zakenpartner of 
relatie meenemen. Verhinderd? No-
teer dan alvast dan 8 september en 
13 oktober in de agenda. Kijk voor 
meer informatie en het programma 
op www.borrelaalsmeer.nl

Gemeente: Nog geen duidelijk beeld

Terrassen pilot verlengd 
tot eind oktober
Aalsmeer - Deze zomer mogen de 
terrassen van de Aalsmeerse ho-
reca langer open. Op nadrukkelijk 
verzoek van horecaondernemers is 
de gemeente op 1 april een pilot ge-
start. Horecaondernemers met een 
terrasvergunning mogen hun terras 
tot 1.00 uur open houden in plaats 
van tot 23.00 uur, waardoor hun be-
zoekers langer kunnen genieten van 
een mooie zomeravond. Het was de 
bedoeling dat de gemeente de pi-
lot eind juli zou evalueren met ho-
reca, politie en omwonenden. Door 
het slechte weer van de afgelopen 
tijd is het helaas geen terrassen-
weer geweest en heeft de gemeen-
te nog geen duidelijk beeld. Daarom 
wordt de pilot verlengd tot en met 
31 oktober en vindt de evaluatie in 
september plaats.
Het is de taak van de horecaonder-
nemers om de omgeving over de 
verruimde openingstijden te infor-
meren en ervoor te zorgen dat om-
wonenden er geen last van hebben. 
De nieuwe tijden zijn in lijn met ope-
ningstijden voor terrassen in omlig-
gende gemeenten. 

Raadhuisplein verlevendigen
Tijdens de laatste raadsvergadering 
voor het zomerreces is het horeca-
beleid voor 2016 tot 2020 gepresen-
teerd en goedgekeurd door de frac-
ties. Er werden twee amendemen-

ten ingediend, maar deze zijn bei-
de niet aangenomen. AB stelde voor 
om in het beleid op te nemen dat 
het Raadhuisplein verlevendigd zou 
worden met voorzieningen en aan-
trekkelijke verblijfsplekken voor de 
ontwikkeling naar een ontmoetings-
plek. PACT ging mee, maar het CDA, 
VVD en HAC niet. 

Happy Hour
In het nieuwe horecabeleid is het 
happy hour weer terug. In 2013 was 
deze mogelijkheid voor horecaon-
dernemers om tegen een geredu-
ceerde prijs drankjes te verkopen 
via de APV afgeschaft. In het nieu-
we beleid mogen in een commerci-
ele omgeving weer happy hours ge-
houden worden. PACT was het hier 
absoluut niet mee eens en dien-
de een amendement in. Volgens 
de GGD heeft de regio Amsterdam, 
waaronder Aalsmeer valt, het hoog-
ste percentage overmatige drinkers. 
“Oftewel, Aalsmeer heeft een alco-
holprobleem”, aldus PACT. “Niet in-
voeren dus.” 
De andere fracties vonden het de 
taak van de horeca-eigenaren zelf 
om te beslissen over het wel of niet 
schenken van alcohol aan klanten. 
19 Stemmen tegen, dus verworpen. 
Uiteraard moeten de klanten wel 
18 jaar of ouder zijn, deze leeftijd is 
wettelijk vastgesteld.

Frans Sparnaaij trouw aan Vuur en Licht

‘Samenwerken is kortste 
weg naar duurzaam succes’
Aalsmeer - Frans Sparnaaij is één 
van de trouwste sponsoren van Vuur 
en Licht op het Water. Dat evene-
ment is volledig afhankelijk van de 
steun van sponsoren en zijn jaren-
lange bijdrage wordt daarom zeer 
op prijs gesteld. Frans Sparnaaij 
(58) is een Aalsmeerder die een 
Aalsmeers elektrotechnisch instal-
latiebedrijf leidt. 
Het feit dat hij regelmatig meneer 
Hoekwater genoemd wordt, heeft 
alles te maken met de naam van zijn 
bedrijf: “Toen ik het bedrijf in 1991 
overnam van Piet Hoekwater heb ik 
de naam niet veranderd. Hoekwa-
ter was een begrip in Aalsmeer en 
stond voor kwaliteit. En ik heb nooit 
de behoefte gehad die naam te ver-
anderen. Dat sommigen me me-
neer Hoekwater noemen, neem ik 
graag op de koop toe.” Frans praat 
met veel respect over de vorige ei-
genaar en bewaart zelfs diens eer-
ste handgeschreven calculatieboek 
zorgvuldig. 
De overname van het bedrijf ge-
beurde precies 25 jaar geleden, op 
1 augustus. Samen met zijn vrouw 
Louk was de beslissing snel geno-
men om ondernemer te worden. 
Frans: “Na de MTS heb ik een half 
jaar op de veiling gewerkt bij Zurel, 
maar ik wist al snel dat ik in de elek-
trotechniek wilde werken. Na enke-
le jaren in de technische dienst van 
de toenmalige VBA, ben ik toen be-
gonnen met P. Hoekwater b.v. En 

daar heb ik nooit spijt van gehad.”
Het 25 jarig jubileum van het bedrijf 
grijpt Frans aan om dit jaar hoofd-
sponsor van Vuur en Licht op het 
Water te zijn. Vanuit zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid sponsort hij 
meerdere activiteiten in Aalsmeer: 
“Dat vind ik belangrijk. We heb-
ben veel mooie projecten met goe-
de klanten mogen doen in de afge-
lopen 25 jaren en daar zijn we als 
Hoekwater trots op. We willen graag 
iets terugdoen voor de Aalsmeer-
ders en Vuur en Licht op het Water 
maakt het mogelijk om dat op een 
heel zichtbare manier te doen. Sa-
men met mijn vrouw en gezin kijk ik 
uit naar 3 september.”
Samenwerken met collega’s, leve-
ranciers en klanten is een belangrijk 
uitgangspunt voor Frans Sparnaaij 
en zijn team medewerkers. “Samen-
werken is de kortste weg naar duur-
zaam succes”, zegt hij gedecideerd. 
“En nieuwe ontwikkelingen oppak-
ken om het bedrijf toekomstbesten-
dig te houden, zoals LED licht, elek-
trisch vervoer, intelligent besturen 
van je huis en sociale media. Het 
zijn allemaal zaken die nu om aan-
dacht vragen, voor succes in de ko-
mende jaren. Maar ook ’s morgens 
een kop koffie voor de medewerkers 
tappen uit de koffieautomaat om de 
dag met hen door te praten.” En op 3 
september op de knop drukken om 
het Vuur en Licht op het Water vuur-
werk te ontsteken.  

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld met Rob Kersing. Foto: Dennis Zandvliet.

Erepenning Rob Kersing 
van Amstelveen College
Amstelveen - Rob Kersing heeft 
na 40 jaar afscheid genomen van 
het Amstelveen. Op dinsdag 12 ju-
li ontving hij uit handen van burge-
meester Mirjam van ‘t Veld de ere-
penning van de gemeente Amstel-
veen. De penning werd hem uitge-
reikt voor zijn langdurige en bijzon-
dere inzet voor het openbaar onder-
wijs in Amstelveen
Rob Kersing kwam in 1976 in dienst 
van het toenmalige Casimir Colle-
ge als docent geschiedenis. Naast 
zijn docentschap vervulde Kersing 
op het Casimir College beleids- en 
managementtaken. In 1998 werd hij  
locatiedirecteur. Met zijn inzet voor 
het Casimir legde hij een belang-
rijke grondslag voor het latere Am-
stelveen College.
Rob Kersing speelde een grote rol in 
de instandhouding en professiona-
lisering van het openbaar onderwijs. 
Het Amstelveen College heeft een 
veelkleurige geschiedenis. Het be-
gon als Casimir Lyceum aan Tul-
penburg, waarvan de aula destijds 
ook dienst deed als gemeentelijk 
cultureel centrum. Later kwam er 

een nieuwe openbare scholenge-
meenschap bij aan de Startbaan, 
het Snellius Lyceum, destijds nog 
geopend door toenmalige minister 
Brinkman, voormalig leerling van 
het Casimir. Beide locaties werden, 
samen met enkele andere scholen, 
in 1996 samengevoegd onder de 
koepel Amstelveen College. Deze 
fusie vroeg om professionalisering 
van management en beleid. 
Vooral op het gebied van kwaliteits-
zorg heeft Rob Kersing een belang-
rijke bijdrage geleverd. Hij werd per 
augustus 2003 directeur stafbu-
reau van het  Amstelveen College. 
Het stafbureau adviseert de directie 
over het te voeren strategische on-
derwijsbeleid. 
Ook draagt het zorg voor beleids-
ontwikkeling van de diverse onder-
wijsgebieden en het coördineren 
van de onderwijsprocessen in het 
Amstelveen College. Kersing stond 
met zijn onderzoek en adviesstijl 
aan de wieg van methodisch wer-
ken aan betere leerprestaties, bij-
voorbeeld door het inzichtelijk ma-
ken van onderwijsresultaten.  





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

officiële mededelingen
21 juli 2016

bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 

- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. Klik op het kopje 
‘Bekendmakingen’ op de homepage van de gemeentelijke 
website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u uitleg over hoe 
u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar 
deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per 
thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

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

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

verhuiZen? geef het door! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

vastgesteld bestemmingsplan “gtec locatie 
oost” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8, derde lid, van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 7 juli 2016 het bestemmingsplan “GTEC Locatie Oost” 
ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied heeft betrekking op de thans onbebouwde 
bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk 301 welke zijn gelegen 
tussen de bedrijfsbebouwing van FloraHolland aan de Leg-
meerdijk 313 en het gebouw van Waterdrinker aan de Sier-
teeltstraat 25. De noordwestzijde van het plangebied wordt 
begrensd door de transportverbinding die FloraHolland met 
Waterdrinker verbindt. Het plangebied maakt onderdeel uit 
van ‘locatie Oost’ van de bloemenveiling.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 juli 2016 
tevens het bijbehorende beeldkwaliteitskader “GTEC Aals-
meer” vastgesteld en bepaald dat deze integraal onderdeel 
uitmaakt van de Welstandsnota Aalsmeer 2013. Het besluit 
tot vaststelling van het beeldkwaliteitskader staat niet open 
voor bezwaar en beroep.

doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken 
van het Green Trade & Experience Center (GTEC) op locatie 
Oost van FloraHolland Aalsmeer. Deze ontwikkeling behelst 
in hoofdzaak een groothandelscentrum, marktplaatsgebon-
den bedrijfsruimten en een Experience & Business Center.
Het Experience Center betreft een toeristisch recrea-
tieve voorziening die hoofdzakelijk betrekking heeft op 
sierteelt(aanverwante) producten en/of voedsel. Het Busi-
ness Center voorziet onder meer in zaalaccommodatie voor 
congressen, evenementen en vergaderingen.

ter inzage
Het besluit tot (ongewijzigde) vaststelling van het bestem-
mingsplan ligt, tezamen met de bijbehorende stukken, in de 
periode van 22 juli 2016 tot en met 1 september 2016 voor 
een ieder ter inzage.

het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl  
 door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.GTECLocatieOost-VG01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
 http://0358.ropubliceer.nl, of via de website 
 www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het be-
stemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende boven-
genoemde periode bij de balie Burgerzaken op het raadhuis 
van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie 
open van 8.30 uur tot 20.00 uur. 

Het plan ligt tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het 
raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. U 
kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van 
deze balie zijn: maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening 
kan met ingang van 22 juli 2016 gedurende zes weken tegen 
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA, Den Haag 
door: 

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 
hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerp-
plannen; en

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over de 
ontwerpplannen bij de gemeenteraad naar voren hebben 
gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de 
gemeenteraad te wenden;

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld 
kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot 
(ongewijzigde) vaststelling treedt in werking op de dag na 
de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan 
niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

voornemen opschorten bijhouding 
persoonslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land On-
bekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) 
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer 
staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Bakker S. 24-09-1977 11-07-2016
Kuczmierczyk A.M. 24-11-1992 11-07-2016
Hoffschlag M.R. 31-07-2015 11-07-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend 
in de basisregistratie personen (brp)

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Kaznowski W.P. 05-08-2012 14-07-2016
Kaznowski K.Z. 25-05-1990 14-07-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook 
stuurt u een kopie van het besluit mee.

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

- Herenweg 60, 1433HB(Z-2016/037389) het aanleggen 
van een oprit en parkeerplaatsen

- Baccarastraat 3, 1431RN (Z-2016/038349) brandveilig 
gebruik t.b.v. het starten van een kinderdagverblijf in 
Jozefschool

- Maarse & Kroonhof 47, 1431PC (Z-2016/038473) het ver-
groten van werk/slaapkamer op het dakterras

- Fuutlaan 43, 1431VN (Z-2016/038578) het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorgevel

- Christinastraat 20, 1432HN (Z-2016/038559) het vergro-
ten van bestaande zijaanbouw

- Langs Machineweg 33 t/m 47 richting trafostation Oos-
teinde aan Wilhelminastraat, 1432EL (Z-2016/039014) 
het aanleggen van een nieuwe middenspanningskabel 
tussen 2 trafostations

rectificatie aanvraag ontvangen
- Hadleystraat 1-3, 1431SK (Z-2016/030884) het verande-

ren van een gedeelte van het beautycenter tot woning
 Toelichting: In de bekendmaking van 16 juni jl. is er een 

foutieve omschrijving gepubliceerd.

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Vlinderweg 11, 1432MZ(Z-2016/028955) het oprichten 

van een brug en het aanleggen van een in- en uitrit
- Kudelstaartseweg 210, 1433GP (Z-2016/028469) het wij-

zigen en verlengen van een steiger

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in de commissievergadering 
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- Kerkweg 1, 1432EH (Z-2016/029275) het plaatsen van 
een nieuwe kapconstructie met dakkapellen

- Hadleystraat 1-3, 1431SK (Z-2016/030884) het plaatsen 
van een scheidingswand en het veranderen van de inde-
ling 

kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten 
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 116, 1432AN (Z-2016/003356) het op-

richten van een woonhuis
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 21 juli 2016  gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Mijnsherenweg 34, 1433AS (Z-2016/019083) het plaat-

sen van 2 dakkapellen op de voorgevel
- Helling 48, 1431BT (Z-2016/033030) het wijzigen van de 

gevel aan de voorzijde van de woning
- Schweitzerstraat 59, 1433AH (Z-2016/032630) het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorgevel
- Hoofdweg 32, 1433JW (Z-2016/032644) het omzetten 

van de woning naar kamergewijze verhuur
- Praamplein, 1431CV (Z-2016/034337) het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een tent 
voor de feestweek

- Mendelstraat 96, 1431KP (Z-2016/025626) het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorgevel

- Emmastraat 33, 1432EW (Z-2016/027893) het plaatsen 
van een dakopbouw

- Emmastraat 31, 1432EW (Z-2016/027886) het plaatsen 
van een dakopbouw

geweigerde  omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/036592) aanvraag ge-

lijkwaardigheid Wet Milieubeheer i.c. Activiteitenbesluit 
t.b.v. het opslaan van stoffen in opslagtanks

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen  
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk.
- Clematisstraat 3, 1431SE (Z-2016037760) het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd.  Geaccep-
teerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen 
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Clematisstraat 3, 1431SE (Z-2016/037760) het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Stommeerkade 18, 1431EJ (Z-2016/034706) brandveilig 

gebruik t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten
- Stommeerkade 17, 1431EJ (Z-2016/034709) brandveilig 

gebruik t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten
- Lijnbaan nabij nr. 3, 1431CH (Z-2016/036409) het verwij-

deren van asbesthoudende beschoeiing
- Mendelstraat 108, 1431KP (Z-2016/037580) het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Baccarastraat 3, 1431RN (Z-2016/037542) brandveilig ge-

bruik t.b.v. buitenschoolse opvang De Dolfijn

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

vervolg op volgende blz.
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- Lakenblekerstraat 26, 1431GG (Z-2016/033480) Activitei-
tenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf

COMMissie RuiMtelijke kwaliteit 
(vOORheen welstandsCOMMissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie 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 Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Kudelstaartseweg 20, 1431GA (Z-2016/033054), 24ste 

Grote Prijs van Aalsmeer (Windsurf wedstrijd) op 2 oktober 
2016, verleend 25 juli 2016

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

ingetROkken aanvRagen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
Gerberastraat 157, 1431RA (Z-2016/037838), Plaatsen kraan, 
ingetrokken 14 juli 2016

 Buiten Behandeling gestelde aanvRagen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/025661), Restau-

rant Rustik, verzonden 15 juli 2016

vervolg van vorige blz.

vOOR MeeR infORMatie: www.aalsMeeR.nl

Er is (nog) van alles te doen en te zien

Tips voor thuisblijvers!
Aalsmeer - Het is duidelijk, de zo-
mervakantie is begonnen. Vorige 
week vrijdag hebben alle leerlingen 
van de basisscholen in Aalsmeer en 
Kudelstaart elkaar en hun juffen en 
meesters een prettige vakantie ge-
wenst. Sommige van hen zijn direct 
bij hun ouders in de auto gestapt 
om te gaan genieten van strand en 
water in zonnige oorden of om heer-
lijk te gaan ravotten op de camping 
in Drenthe.

Midgetgolf
Maar, thuisblijvers niet getreurd. 
Aalsmeer bruist minder, maar er is 
toch echt nog van alles te doen en 
te zien. Ga bijvoorbeeld zaterdag 
en/of zondag gezellig naar de mid-
getgolfbaan in de Hornmeer. Het 
terrein met achttien holes is prach-
tig begroeid. Al spelend een wan-
deling door de natuur. Leuk voor al-
le leeftijden! Voor de jongste inwo-
ners biedt kinderboerderij Boeren-
vreugd, iets verderop gelegen, ein-
deloos plezier in de speeltuin en met 
de vele dieren die hier wonen.

Kunst kijken
Voor kunstliefhebbers (en wande-
laars) heeft Aalsmeer ook van al-
les binnen haar grenzen. Naast de 

expositie Amazing Amateurs in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 
is een bezoek aan de pompkelder 
een aanrader. In galerie Sous Ter-
re, tegenover de Watertoren (zon-
dagmiddag weer open) is een geva-
rieerde tentoonstelling te zien met 
beelden, schilderijen, etsen en te-
keningen. Al een hele aparte ruim-
te om rond te lopen! Iedere zater-
dag en zondag open tussen 12.00 
en 17.00 uur. En wie kunst wil zien 
tijdens een wandeling door de na-
tuur: Het Pelgrimspad heeft er zes 
beschilderde kunstkasten bij. Ge-
zond kunst kijken!

Tropical Night
Verder heeft Aalsmeer haar eigen 
bioscoop in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade en ieder week-
end (en doordeweeks tijdens de 
vakantie) kan hier genoten wor-
den van diverse films voor kinde-
ren en volwassenen. Ook de nieu-
we film ‘Ice Age 5’ is te zien in Bios-
coop Aalsmeer. Tot slot: Aanstaande 
zaterdag 23 juli organiseert café-bar 
Joppe in de Weteringstraat een Tro-
pical Night. Niet buiten, maar inside, 
dus het weer kan geen spelbreker 
worden. Aanvang om 21.00 uur en 
de toegang is gratis.

Kanovereniging Michiel de Ruyter
Wildwater cursus voor 
ouder en kind
Uithoorn - Na alle positieve re-
acties van de deelnemers van vo-
rig jaar, organiseert kanovereni-
ging Michiel de Ruyter opnieuw een 
wildwater cursus voor beginners die 
zeer geschikt is voor ouders en kin-
deren vanaf 11 jaar. De cursus start 
het eerste weekend na de vakantie 
op zaterdag 27 augustus van 9.00 
tot 10.30 uur en duurt tot eind okto-
ber. In 2010 organiseerde MdR voor 
het eerst deze unieke cursus en dat 
was meteen een groot succes. In-
middels hebben zo’n 40 ouders en 
kinderen, in korte tijd, de basis van 
het wildwater kajakken geleerd.  
Eén van de unieke kenmerken van 
wildwater kanoën is dat volwasse-
nen en kinderen dit even goed kun-
nen. De snelheid die wordt gevaren, 
wordt in belangrijke mate bepaald 
door de stroming van de rivier, zo-
dat kinderen en volwassenen in het 
zelfde tempo de rivier afzakken. 
Vanuit dit gegeven organiseert MdR 
een unieke wildwater cursus die 
een spannende ervaring is voor zo-
wel kinderen als volwassenen. De-

ze cursus is een unieke gelegenheid 
voor ouders en kind om op gelijk ni-
veau te sporten. De cursus start op 
de Amstel om de basisvaardigheden 
te leren die nodig zijn voor stromend 
water. Zo wordt een goede vaar-
techniek als ook veiligheidssteunen 
geoefend. Eén les wordt geweid aan 
de theorie van het wildwatervaren, 
zodat deelnemers goed voorbereid 
de rivier opgaan. Tijdens de cursus 
wordt er ook uitgeweken naar stro-
mend water in Duitsland en België. 
De cursus wordt eind oktober afge-
sloten met een weekend in de Ar-
dennen waar op wildwater wordt 
gevaren. Om deel te nemen aan de-
ze cursus is geen kano-ervaring ver-
eist. Wel moeten deelnemers goed 
kunnen zwemmen. Boot en peddel 
kunnen van de vereniging worden 
gebruikt. Het aantal deelnemers is 
beperkt tot veertien. De begeleiding 
wordt verzorgd door goed opgelei-
de instructeurs van MdR. Meer in-
formatie is te vinden op www.mdr.
nu. Opgeven kan door een mail te 
sturen naar secretaris@mdr.nu.

Politie houdt Burgernet-
oefening: ‘Pak de boef’
Uithoorn - Op dinsdag 19 juli om-
streeks 15.35 uur heeft de politie 
een Burgernet-oefening gehouden 
in Uithoorn. De oefening zou zijn 
dat er een inbraak woning heter-
daad plaats gevonden zou hebben. 
Op verschillende lokale media was 
bekend gemaakt dat er op dinsdag 
19 juli een actie zou gaan plaats vin-
den. Deze actie is opgezet om zo de 
samenwerking tussen de burgers 
en de politie te bevorderen. Burgers 
kunnen heterdaadkracht bevorde-
ren door de politie van informatie te 
voorzien over bijvoorbeeld signale-
ment of locatie van de verdachte(n). 
De politie wil laten zien dat de ogen 
en oren van de mensen in de wijk 
onmisbaar zijn.
De politie kreeg eerst een brie-
fing over de oefening die zou gaan 
plaats vinden. Het werd niet be-
kend gemaakt waar de woningin-
braak zou plaats vinden. Omstreeks 
15.30 uur werd de melding uit gege-
ven door Burgernet en aan de poli-
tie collega’s die in dienst waren. De 
melding was als volgt: Woning he-
terdaad op de Ransuil te Uithoorn. 
Twee verdachten hebben middels 
een schroevendraaier de achter-
deur opengebroken. Verdachte één 
het signalement: manspersoon, ge-
tinte huidskleur, zwarte baard, 1,75 
meter lang, witte schoenen, donke-
re kleding en zwarte pet. Verdachte 
twee: manspersoon, blanke huids-
kleur, donkere kleding, kort donker 
haar en een zwarte rugtas.
Alle beschikbare politie-eenheden 
gingen zoeken in het gebied rond-
om de opgegeven locatie. De Bur-
gernet melding was intussen ook 
uitgegeven. Ter plaatse werden de 
politie collega’s gewezen door men-

sen die de verdachten hadden zien 
lopen.  Een man op een fiets was 
ook aan het mee helpen en in de 
omgeving aan het uitkijken. De po-
litie zag twee personen lopen in de 
omgeving van de Ringslang. De-
ze twee personen voldeden aan het 
opgegeven signalement. Bij het zien 
van de politie gingen de twee per-
sonen rennen. Door de goede sa-
menwerking tussen burgers en poli-
tie konden de verdachten binnen 10 
minuten aangehouden worden. Om 
15.44 uur werd de eerste verdach-
te aangehouden op het voetpad aan 
de Vogellaan, om 15.46 uur werd de 
tweede verdachte aangehouden op 
het voetpad tussen de Ransuil en 
de Bosmuis. Met hulp van de bur-
gers hebben de collega’s ter plaatse 
twee verdachten kunnen aanhou-
den. Via deze weg wil de politie alle 
mensen die hebben meegedaan en 
geholpen bedanken. De politie en 
de gemeente ziet de burger als een 
serieuze partner in de samenwer-
king in de aanpak van heterdaad si-
tuaties. Hoe meer deelnemers aan 
Burgernet hoe beter. Meldt u dus nu 
aan op Burgernet.nl. Het is mogelijk 
om een sms, spraak-sms of what-
sapp bericht te ontvangen op uw te-
lefoon.

Luid gejuich van publiek aan kade
Daggie Varruh: Absolute 
topdag, hulde aan jezelf
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
17 juli werd na jaren afwezigheid 
het Praam en Penta ‘daggie var-
ruh’ weer in ere hersteld. Na lang 
en veelvuldig overleg met de Raad 
van 12 (de bezige bijen van SPIE, 
er worden nog verse bijen gezocht, 
meld je aan) en het SPIE bestuur 
werd er een datum geprikt en daad-
werkelijk gevaren. Route werd vast-
gesteld en inkopen gedaan. Zou-
den het paraplu’s worden of zon-
nebrand. Het werd het laatste, ge-
lukkig maar. De doelstelling van de-
ze tocht was Amsterdammers ken-
nis te laten maken met hun ont-
staan van de gay parade en de Pra-
menrace Aalsmeer te promoten. De 
gay parade is ontstaan in Aalsmeer, 
het volledige verhaal is terug te le-
zen in het SPIE-tje, het clubblad van 
SPIE. Zondagmorgen om 10.00 uur 

verzamelen bij de Pontweg. Er was 
een bezemboot, een boot voorop, en 
twee hulpvletten. Zo tegen tienen 
kwamen de eerste pramen en bok-
ken. Niemand wist hoeveel deelne-
mers er zouden komen, inschrijven 
was niet nodig. Uiteindelijk vertrok 
de groep met 35 pramen naar Am-
sterdam. Volgas richting de Nieu-
we Meersluis waar de sluiswachter 
de boten al van verre kon zien, ho-
ren en ruiken aankomen. Als eer-
ste naar binnen en schouder aan 
schouder stapelen totdat de sluis 
voor driekwart gevuld was. Wat een 
fantastisch gezicht. De sluiswachter 
vond het geweldig maakte wat fo-
to’s en liet toen toch maar het wa-
ter zakken en de pramen en bok-
ken Amsterdam invaren. Om de 
stilte te waarborgen werd besloten 
om de lege magen te vullen en was 

een bezoek aan Stand Zuid, bij de 
RAI de volgende stop. Een uitsmij-
ter, kroketje zelfs een broodje Am-
sterdamse ossenworst werd genut-
tigd. Snel een plas en verder ging de 
tocht, het was inmiddels 13.00 uur. 
Langs fantastische luxe huizen (de 
buurt kan hier nog wat van leren) 
verder naar Artis, het Scheepsvaart 
museum en Nemo verder naar het 
water voor Centraal Station. Tot nog 
toe was de route bewust over wat 
breder water, geen rondvaatboot of 
waterfiets kom je hier tegen. Na het 
Centraal werd het lastig. De Singel-
gracht was gestremd en dat was bij 
de routeplanner bekend. Maar er 
werd niet verwacht dat alle water-
fietsen, alle rondvaartboten geza-
menlijk om exact om 13.30 uur het 
startsein zouden krijgen om tegelijk 
door de Brouwersgracht te varen. 
Tja, dat past dus niet. En zeker niet 
als dan SPIE Amsterdam bezoekt. 
De leidersboot samen met 5 pra-
men ging nog net, alles wat daarna 
kwam liep hopeloos vast. Om dit eu-
vel op te lossen werd de waterpolitie 
gebeld en deze heeft het Aalsmeers 
erfgoed geholpen, de rondvaartbo-
ten werden een andere kant opge-

stuurd en de fietsen verteld dat in 
dit land rechts gefietst dient te wor-
den. Onder luid gejuich van het pu-
bliek op de kade mocht Aalsmeer 
doorvaren. De politie heeft de be-
geleiding tijdelijk overgenomen en 
via een slinkse weg de groep weer 
bij elkaar gebracht. Natuurlijk wacht 
iedereen op elkaar, samen uit, sa-
men thuis. Opnieuw een plas stop, 
waar doe je dat dan, natuurlijk bij 
het Amstelhotel. 
Hierna terug naar de sluis en vol 
gas naar Aalsmeer. Vol gas moet 
je dan lezen als 7 à 8 kilometer per 
uur, sneller gaat het niet. Met een 
zonverbrand bolletje, rode armen 
en benen werd de watertoren weer 
gesignaleerd. Het was een absolute 
top dag. Zoveel lachende gezichten 
in de stad. Zo leuk om een tocht te 
varen met deelnemers tussen de 15 
en 85 jaar. Er was geen enkele wan-
klank. Helemaal niets. “We weten 
zeker dat iedereen deze zondag-
avond met een glimlach naar bed 
is gegaan. Namens de Raad van 12 
en SPIE hartelijk dank! We hebben 
genoten van alle deelnemers! Hulde 
aan jezelf”, besluit bestuurslid Joost 
de Vries

Animo voor discofeest groot!
Ferry Maat binnen twee 
weken uitverkocht!
Aalsmeer - Het is ongelooflijk, 
maar waar. Binnen twee weken is 
de vijfde editie van Ferry Maat in 
Aalsmeer uitverkocht. “Fantastisch!”, 
aldus de organisatoren Mike, Mar-
cel en Kees. “Het is duidelijk, ieder-
een is weer enorm enthousiast en 
heeft er veel zin in. Wij zitten vol-
op in de voorbereidingen en zijn 
voornemens er weer een geweldig 
feest van te maken. Reken maar dat 
het weer een onvergetelijke avond 
wordt met natuurlijk weer een ver-
rassingsoptreden. Het is tot slot ons 
eerste lustrum.”
Kaarten die besteld zijn kunnen 
vanaf vandaag opgehaald worden 

bij Multi Supplies in de F.A. Went-
straat. Dit kan elke werkdag tussen 
16.00 en 18.00 uur. Kaarten kosten, 
net als andere jaren, 22,50 euro per 
stuk en dienen contant te worden 
afgerekend. 
Voor het feest zelf is nog enig ge-
duld nodig, maar alvast genieten 
van een heel gezellige avond met 
nog zo’n 1.250 andere gasten mag 
en kan natuurlijk. Mike, Marcel en 
Kees hopen iedereen die een kaart-
je heeft weten te bemachtigen te 
mogen begroeten op zaterdag 8 ok-
tober in de tot discotempel omge-
toverde The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.
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Tussen Ringdijkpark en Naritaweg
Bouw van biobased brug 
op Schiphol Logistics Park
Aalsmeer - De TU Delft, FiberCo-
re Europe en Schiphol Logistics 
Park hebben het startsein gegeven 
voor de realisatie van een bijzonde-
re voetgangersbrug op het logistie-
ke bedrijventerrein Schiphol Logis-
tics Park. Nog niet eerder is het ge-
lukt om een brugconstructie met 
zulke duurzame producten te pro-
duceren. De samenstelling van de 
materialen maakt de brug innova-
tief en bijzonder. De brug zal naar 
verwachting eind 2016 in openbare 
ruimte geplaatst worden in gebruik 
worden genomen. Rafail Gkaidat-
zis heeft in het kader van zijn afstu-
deeronderzoek aan de TU Delft sug-

gesties gedaan voor een voetgan-
gersbrug van zoveel mogelijk bio-
based materialen. Hij heeft uitge-
breid onderzoek gedaan naar welke 
materialen gebruikt konden worden 
en de technische en financiële haal-
baarheid daarvan. De zogenaamde 
bio-basalt-balsa (B3) brug van 15 
meter lang en 2 meter breed komt 
tussen het Ringdijkpark en de Na-
ritaweg op Schiphol Logistics Park 
te liggen en is openbaar toeganke-
lijk. Zo kunnen de werknemers van 
het bedrijventerrein gebruik ma-
ken van het groene park en kunnen 
de bewoners van de naastliggende 
Aalsmeerderdijk via de brug naar de 

Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli om 
zes uur in de avond zijn de hulp-
diensten gevraagd naar de Uiter-
weg te gaan vanwege een onwel 
geworden persoon. Een 47 jari-
ge inwoner, die net geopereerd 
was aan zijn ogen, was tijdens 
het avondeten niet lekker gewor-
den. De politie en de ambulance-
dienst zijn gaan kijken. Besloten 
werd de man naar het Spaarne 
ziekenhuis te vervoeren. Dezelfde 

avond, rond tien uur, kwam op-
nieuw een melding binnen over 
een onwel geworden persoon. 
Een 42 jarige man had alarm ge-
slagen vanwege pijn op de borst.
De politie en de GGD zijn naar 
het betreffende adres op de 
Aalsmeerderweg gegaan. Het 
bleek mee te vallen. De man is ter 
plaatse nagekeken. Een bezoek 
aan het ziekenhuis bleek niet no-
dig. 

Aalsmeer - Op zondag 17 ju-
li is rond het middaguur een 51 
jarige inwoner mishandeld door 
een 26 jarige plaatsgenoot. Op 
het terrein van een bloemenbe-
drijf aan de Legmeerdijk mengde 
het slachtoffer zich in een ruzie 
tussen de 26 jarige man en een 
ander persoon. De 26 jarige was 

hier niet van gediend en heeft 
de Aalsmeerder enkele klappen 
in zijn gezicht gegeven. Daar-
na ging hij er vandoor. De man 
met de losse handjes is dinsdag 
19 juli om kwart over zeven in de 
ochtend thuis door de politie op-
gehaald en gaat gehoord wor-
den.

Aalsmeer - Op zondag 17 juli om 
haf twaalf in de avond kreeg de 
politie een melding dat er een ver-
warde oude man met een ebike 
zou lopen op de Dreef. Agenten 
zijn een kijkje gaan nemen en trof-
fen de ietwat moeilijk lopende man 

aan. Verward bleek hij totaal niet. 
De 82 jarige man uit Nieuwveen 
bleek zowel mentaal als fysiek fit. 
Hij moest wel lopen, want de accu 
van z’n ebike was leeg. De agenten 
hebben de 82 jarige, inclusief fiets, 
naar huis in Nieuwveen gebracht.

Aalsmeer - Op maandag 18 ju-
li om tien over half vijf in de mid-
dag heeft een aanrijding plaats 
gevonden op de Zwarteweg. Van-
uit de F.A. Wentstraat wilde een 
48 jarige chauffeur uit Wilnis zijn 
bestelbus de Zwarteweg oprij-
den. Hij zag hierbij de aankomen-
de snorfietsster over het hoofd. 
De 22 jarige vrouw uit Aalsmeer 
heeft geremd, maar kon de auto 
niet meer ontwijken. De inwoon-
ster kwam ten val en liep letsel 

op. De politie en de ambulance-
dienst zijn ter plaatse geweest. 
De Aalsmeerse is met een ge-
broken kuitbeen naar het Spaar-
ne ziekenhuis gebracht. Ze moet 
geopereerd worden. Haar snor-
fiets is door de  Verkeersdienst in 
beslag genomen voor onderzoek. 
De Zwarteweg is door het onge-
val enige tijd afgesloten geweest. 

Foto: Marco Carels

Bestemmingsplan vastgesteld
Groen licht voor Experience 
& Business Center bij Flora
Aalsmeer - In de raadsvergade-
ring van 7 juli is het bestemmings-
plan GTEC Locatie Oost vastge-
steld. GTEC staat voor Green Trade 
en Experience Center en doelstel-
ling van het bestemmingsplan is 
om een multifunctionele ontwik-
keling mogelijk te maken op lo-
catie Oost op het terrein van Flo-
ra Holland. De ontwikkeling voor-
ziet in de bouw van een groothan-
delscentrum, marktplaatsgebonden 
bedrijfsruimte en een Experience & 
Business Center. Het bedrijfsmati-
ge concept van dit centrum is ge-
richt op bieden van informatie, in-
spiratie, educatie, kennis, ontmoe-
tingsruimten, uitwisseling en en-
tertainment op het gebied van sier-
teelt. Het idee is om met een com-
plete productsamenstelling alle fa-
cetten rondom bloemen en planten 
en de mix van museale en attractie-
ve elementen alsmede zakelijke fa-
ciliteiten een breed publiek aan te 
spreken. Het Experience & Business 
Center zal in de plaats treden van de 
alom bekende veilingklok. De veilin-
gen die via de klok te aanschouwen 
zijn, hebben jarenlang veel (inter)

nationale toeristen getrokken. Met 
de opkomst van de digitale bemid-
deling is het aantal veilingen via de 
klok de laatste jaren sterk afgeno-
men. Voor toeristen is er daardoor 
steeds minder te beleven, wat zich 
vertaalt in de terugloop van het aan-
tal bezoekers, van 121.953 in 2000 
naar 64.092 betalende bezoekers in 
2014. Het ligt in de verwachting dat 
het nieuwe centrum de toeristische 
aantrekkingskracht van de bloe-
menveiling in Aalsmeer volledig in 
de oude glorie zal herstellen. Van-
uit verschillende methodieken is het 
bezoekpotentieel van het concept 
geraamd op zo’n 340.000 bezoe-
kers per jaar. Om het centrum vol-
waardig te maken voorziet het con-
cept ook in ondersteunende detail-
handel en een horecavoorziening. 
Anders dan de detailhandel zal de 
horecagelegenheid ook zelfstandig 
kunnen functioneren, dus buiten de 
openingstijden van het GTEC met 
het beeldbepalende element van de 
‘tulp’. Nu het bestemmingsplan vast-
gesteld is, kan in principe aange-
vangen worden. Een exacte datum 
is nog niet bekend. 

Aan- en verkoop met champagne beklonken

Gemeente is nu officieel 
eigenaar Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
14 juli zijn de handtekeningen ge-
zet voor de overname van Fort Ku-
delstaart door de gemeente en het 
Rijk. De gemeente hoopt een markt-
partij te vinden, die het Fort om wil 
toveren tot een openbaar toeganke-
lijk centrum met een ruime water-
sportfunctie. De officiële overdracht 
vond plaats in het Fort en dank-
zij de zonnige dag kon de aan- en 
verkoop buiten in het zonnetje met 
champagne beklonken worden. De 
handtekeningen zijn gezet door wet-
houder Jop Kluis van de gemeente 

Aalsmeer en Jaap Uijlenbroek, di-
recteur generaal bij het Rijk.

Beleefbaarheid
In 2012 is door de gemeente een 
eerste verkenning opgezet naar de 
mogelijkheden van herontwikke-
ling van het Fort. De nieuwe functie 
zou de watersport in Aalsmeer meer 
moeten gaan bevorderen en de be-
leefbaarheid van het Fort vergroten 
en de cultuurhistorie versterken. Op 
9 januari in 2014 heeft de gemeente-
raad groen licht gegeven om de ver-
kenning om te zetten in een verder 

onderzoek. Vervolgens is in 2015 be-
sloten Fort Kudelstaart aan te kopen 
van het Rijk en een constructieve 
restauratie te laten uitvoeren. Voor 
de restauratie krijgt de gemeen-
te een forse subsidiebedrag van de 
Provincie, mits deze voor het einde 
van het jaar aangevraagd is. Nu de 
gemeente officieel eigenaar is, zal 
snel een aanvang gemaakt worden 
met het kostenplaatje en gaat een 
subsidieverzoek ingediend worden.

Watersporticoon
De gemeente heeft Fort Kudelstaart 

De gemeente is nu officieel eigenaar van Fort Kudelstaart. Een proost op de ver- en aankoop door Jaap Uijlenbroek 
van het Rijk (links) en wethouder Jop Kluis.

Gemakzucht van vrachtwagens...
Ik rijd met grote regelmaat eten van 
Zorgcentrum Aelsmeer rond voor 
thuiswonende ouderen, en daarbij 
valt mij regelmatig op, dat hele gro-
te vrachtwagens vanaf de Bosrand-
weg, halverwege bij de stoplich-
ten de ventweg richting aansluiting 
Oosteinderweg opdraaien, in plaats 
van rechtdoor te rijden richting Leg-
meerdijk, om bij kruispunt Machi-
neweg/Oosteinderweg, bij baby-
zaak Welcome, de Machineweg op 
te duiken, om binnendoor hun weg 
te vervolgen richting Bloemenvei-
ling en vice versa.
Omdat de smalle Oosteinderweg 
met maximaal 50 kilometer al ge-
vaarlijk genoeg is voor doelgroep 

kinderen en ouderen met langsra-
zende personenauto’s, passen daar 
mijns inziens ook niet nog eens de 
kolossale bloemenwagens bij, als 
overtreffende trap van gevaar, me-
de gezien het feit, dat de beweegre-
denen van de chauffeurs vooral ge-
ent zijn op gemakzucht! 
Mijn vrijblijvend advies aan jullie is 
dan ook, om hier eens met elkaar 
over te brainstormen, want zijn er 
niet al genoeg, vooral jongeren, do-
delijk verongelukt op de Oostein-
derweg?

René Peter Boon
Venusstraat 15
reneboon@caiway.nl

ingezonden

Amsterdam: Wat een poppenkast!
Na een heerlijke fietsvakantie met 
mijn vrouw naar Denemarken ko-
men wij terug met de trein op Am-
sterdam Centraal. We fietsen door 
de binnenstad naar huis, het is rond 
middernacht en je hoort een kako-
fonie van geluid, maar dat is na-
tuurlijk normaal in zo’n wereldstad. 
Voor ons is het wel erg wennen na 
een paar weken veel stilte ervaren 
te hebben.
Thuisgekomen ligt er een brief van 
de Gemeente Amsterdam waarin wij 
worden geïnformeerd over de mi-
lieuzone voor brom- en snorfietsen 
vanaf 1 januari 2018, wat inhoudt 
dat 2 taktbrommers vanaf deze da-
tum niet meer Amsterdam in mogen 
daar deze te vervuilend zijn. Voor 
de 4 taktbrommer van onze dochter 
kunnen wij een ontheffing aanvra-
gen, zodat zij wel met haar brommer 
in Amsterdam kan rijden.
We kijken nog even de plaatselijke 
krant door en lezen het artikel ‘dag-
gie varruh’. De pramen gaan nog 
één keer naar Amsterdam nu het 
nog mag met het oog op het milieu, 
maar er mag geen muziek aan in de 
grachten!
Nu de clou van het verhaal:
Op zondagmorgen ga ik een rond-
je hardlopen, ik loop via de Oos-
teinderweg en Takkade naar de 
Aalsmeerderdijk terug. Op de Oos-
teinderweg kan je de vliegtuigen, 
welke eens in de twee minuten over-

vliegen, bijna aanraken. Op de Tak-
kade, een prachtig stukje Aalsmeer, 
bij de Bosrandbrug die net open is 
geweest, trekken een paar boten 
op met een flinke dieselwalm. Mijn 
looproute gaat dan langs Schiphol-
Oost waar de proefdraaiplaats is, 
kerosinelucht genoeg, je durft bijna 
geen adem te halen.
Dan kom ik de pramen tegen, erbo-
ven vliegt een Boeing die een golf 
verbrandde kerosine uitstoot boven 
de pramen met hun zo vervuilen-
de 2 tactmotortjes en dat wel twee 
keer per jaar, dit is wel een heel 
groot contrast tegen om de 2 minu-
ten een vliegtuig wat natuurlijk veel 
en veel meer verontreiniging geeft 
dan die paar pramen. Maar de be-
langen van het vliegverkeer zijn ve-
le malen groter dus daar praten we 
niet over! Wel over enkele pramen, 
2 taktbrommers en klassieke auto´s, 
waarmee over het algemeen weinig 
wordt gereden, dat zijn doelen waar 
je je makkelijker op kan richten dan 
een groot economisch belang zoals 
Schiphol. Maar om met zulke prul 
maatregelen te komen, welke ik in 
de krant lees, om herrie en luchtver-
ontreiniging te verminderen noem ik 
echt   ‘poppenkast’.

Willem Buchner
Aalsmeerderdijk 291
Aalsmeerderbrug
w.buchner@kpnmail.nl

ingezonden

van het Rijk gekocht voor 270.000 
euro. Jaap Uijlenbroek van het Rijk 
gaf aan tevreden te zijn met de ver-
koop. “Zo, weer wat verkocht.” Ui-
teraard toonde wethouder Jop Kluis 
zich ook verheugd. “Dit is een his-
torische dag voor Aalsmeer. Om de 
recreatie- en toerismesector te ver-
sterken willen we van het Fort een 
‘Watersporticoon’ maken. Hiermee 
hopen we Aalsmeer nog aantrek-
kelijker te maken voor de waterlief-
hebbers en bezoekers.” Via tender-
net, die meerdere Forten in Neder-
land in de verkoop heeft, wordt een 
marktpartij gezocht waarmee een 
erfpachtoverkomst kan worden ge-
sloten om Fort Kudelstaart te exploi-
teren en beheren.
Er loopt op dit moment al een ten-
der om van het Fort een recreatie-
ve plek te maken. Een belangrijk se-
lectiecriterium bij deze tender is een 
goede visie op synergie tussen wa-
tersport en cultuurhistorie. Naast 
de mogelijkheden op het Fort bie-
den de Westeinderplassen ook nog 
volop kansen om recreatie en toe-
risme in Aalsmeer te laten groeien. 
Het college is samen met de onder-
nemers aan de slag met de uitwer-
king hiervan.

Stelling van Amsterdam
Het Fort Kudelstaart maakt deel uit 
van de Stelling van Amsterdam. In 
1905 werd begonnen met de bouw 
van het Fort en de bebouwing van 
het fortemplacement. Het Fort had 
tot doel het verdedigen en het, zo 
nodig, afsluiten van de Kudelstaart-
seweg en Herenweg. Daarnaast 
moest het Fort vijanden die over de 
Westeinderplassen kwamen op af-
stand houden. Toen het Fort in 1906 
opgeleverd werd, was zijn functie al 
achterhaald. Het terrein bleef tot op 
heden eigendom van het Rijk (Mi-
nisterie van Defensie). De verdedi-
gingslinie van Amsterdam staat in 
z’n geheel op de UNESCO Wereld-
erfgoedlijst.

Inwoners onwel

Aanhouding na mishandeling

Niet verward, accu leeg

Gebroken kuitbeen na
aanrijding op Zwarteweg

bushalte op Schiphol Logistics Park.
 
Zeker 100 jaar
Het brugdek wordt zoveel mogelijk 
biobased geproduceerd. Basalt ve-
zels en biobased polyesterhars zijn 
de voornaamste grondstoffen van 
het brugdek. Voordelen van vezel-
versterkte kunststof (ook wel com-
posiet genoemd) ten opzichte van 
traditionele bouwmaterialen zijn 
hun hoge sterkte, de geringe ener-
giebehoefte tijdens de bouw, de la-
ge onderhoudsbehoefte en de lan-
ge levensduur. Behalve veilig is het 
daarmee ook een duurzaam bouw-
materiaal. De constructieve eigen-
schappen van het materiaal zijn niet 
onderhevig aan rot of corrosie. Hier-
door gaat het materiaal naar ver-
wachting zeker honderd jaar mee, 
en hoeft het minder vaak tussen-
tijds vervangen of onderhouden te 
worden. De basalt vezels wordt ge-
maakt van het basaltgesteente, het 
vulkanisch stollingsgesteente dat 

ontstaat door stolling van lava. Het 
grootste voordeel van het gebruik 
van de basalt vezel ten opzichte 
van andere technische vezels (zoals 
glasvezel) is de sterkte van het ma-
teriaal. Doordat de vezel zo sterk is, 
is er minder materiaal nodig en ont-
staat een lichtgewicht brug. Naast 
de sterkte van de vezel is het mate-
riaal ook volledig recyclebaar. Om-
dat het een vulkanisch gesteente 
is, kan de vezel na beëindiging van 
de levensduur van de brug bij een 
extreem hoge temperatuur worden 
omgesmolten en  geëxtraheerd, zo-
dat het materiaal opnieuw kan wor-
den gebruikt. De hars die voor de-
ze brug wordt gebruikt, is gedeelte-
lijk van natuurlijke oorsprong. Poly-
esterhars wordt gemaakt uit een re-
actie van een groot aantal molecu-
len met zowel een carbonzuur als 
een alcoholgroep in de molecuulke-
ten. Om dit te maken, wordt biohars 
glycol gebruikt dat afkomstig is van 
plantaardige glycerine.

College komt met voorstel 
voor beter afvalscheiding
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders wil 
Aalsmeer toe laten groeien naar de 
landelijke doelstelling van 75% af-
valscheiding en 100 kilo restafval. 
Daartoe zal zij het de Aalsmeerders 
makkelijker moeten maken om hun 
waardevolle afvalstoffen aan te bie-
den. 
Afval, zoals plastic verpakkingen, 
papier en GFT, is een grondstof voor 
nieuwe producten. In het najaar 
komt het college met nieuwe voor-
stellen op het gebied van betere af-
valscheiding naar de raad. De uit-
breiding van de inzamelvoorzienin-
gen voor plastic verpakkingen naar 
ook metalen verpakkingen en dran-

kenkartons maakt hier onderdeel 
van uit. Tegelijkertijd zal worden in-
gezet op nascheiding van restafval 
als laatste stap in de afvalverwer-
king voor de verbranding van het 
restafval. Met name de laatste res-
ten plastic verpakkingen zullen uit 
het afval gehaald worden voor re-
cycling in de nieuw te bouwen na-
scheidingsinstallatie bij het Afval 
Energie Bedrijf in Amsterdam. Dit 
zal leiden tot nog 5% extra recycling. 
Het door inwoners gescheiden aan-
geboden plastic verpakkingen in de 
aparte inzamelvoorzieningen (bron-
scheiding) blijven de voorkeur hou-
den aangezien dit plastic hoogwaar-
diger kan worden gerecycled.

Voor méér lokaal 

nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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Van links naar rechts: Aafke de Haan (Huismanager Ronald Mc Donald Kin-
derfonds), Tessa Boelens (Pedagogisch medewerkster), Ad Huijsmans (inte-
rim bestuurder) en Ida Zwaan (manager Vrouw Kind Centrum).

Gift en bronzen Smiley voor ziekenhuis

Dubbel feest op kinder-
afdeling ‘Amstelland’
Amstelveen - Afgelopen dinsdag 
12 juli was het dubbel feest op de 
Kinderafdeling van Ziekenhuis Am-
stelland. Allereerst werden de opge-
knapte speelkamer en dakterras ge-
opend. Het Ronald McDonald Kin-
derfonds maakte dit mogelijk door 
een jubileumgift. Daarnaast ont-
ving Ziekenhuis Amstelland tot gro-
te vreugde de Bronzen Smiley van 
Stichting Kind en Ziekenhuis.

Jubileumgift 
Het opknappen van de speelkamer 
en dakterras is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Ronald 
McDonald Kinderfonds. Het Ronald 
McDonald Kinderfonds bestond in 
2015 precies dertig jaar en wilde 
ter gelegenheid van het jubileum 
nóg meer gezinnen met zieke kin-
deren bereiken. Want een ziek kind 
kan niet zonder zijn ouders. Zeven-
entwintig zorgvuldig geselecteer-
de ziekenhuizen, waar geen Ronald 
McDonald Huis of Huiskamer is, 
hebben daarom eenmalig een bij-
drage gekregen waarmee ze op hun 
kinderafdeling de impact van een 
opname of behandeling voor zie-
ke kinderen en hun families op een 
positieve manier kunnen beïnvloe-
den. “Denk aan een gezellige ruimte 
waar ouders even de accu kunnen 
opladen, terwijl hun kind behan-
deld wordt”, zegt Marja van Bijster-

veldt, directeur van het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds. “Of een kamer 
waar patiëntjes onbezorgd met hun 
broertjes en zusjes kunnen spelen, 
tussen de onderzoeken door, om 
even te vergeten dat ze ziek zijn. 
Want kinderen spelen graag, ook als 
ze ziek zijn.” Ziekenhuis Amstelland 
levert volgens Van Bijsterveldt én 
volgens de onafhankelijke beoorde-
lingscommissie, met hun speelruim-
te en dakterras een concrete bijdra-
ge aan het welzijn van gezinnen met 
een ziek of gehandicapt kind.

Bronzen Smiley  
Ongeveer 15 jaar geleden ontwik-
kelde K&Z de eerste Smiley voor de 
dagbehandeling en de kinderafde-
lingen binnen de ziekenhuizen om 
een nieuwe impuls te geven aan de 
ontwikkeling van kindgerichte zorg.  
Inmiddels heeft het zich ontwik-
keld tot hét kwaliteitskeurmerk voor 
kindgerichte zorg vanuit het per-
spectief van het kind en de ouders. 
Dinsdag werd de bronzen smiley of-
ficieel overhandigd aan Ida Zwaan, 
Manager Vrouw-Kindcentrum van 
Ziekenhuis Amstelland. “De bron-
zen smiley tovert een smile op de 
gezichten van kinderen en hun ou-
ders”, aldus Ida Zwaan. “Maar ze-
ker ook op de gezichten van onze 
medewerkers op de afdeling die de 
zorg verlenen!”

Exportstijging bloemen en 
planten blijft op plus 3%
Aalsmeer - De Nederlandse ex-
portgroei van bloemen en planten 
is iets teruggevallen, maar blijft 
op een plus van afgerond 3%. In 
waarde is dat tot en met juni 3,2 
miljard, zo blijkt uit de maandelijk-
se exportanalyse van de VGB. De 
export in het tweede kwartaal lag 
met een stijging van 4,4% tot bij-
na 1,7 miljard hoger dan in 2015 
en 2014. Een deel van de waarde-
stijging komt door een hogere in-
koopwaarde in een markt waar-
in de concurrentie fors blijft. In ju-
ni eindigde de export van bloe-
men en planten vanuit Nederland 
op een bescheiden plus van 1%, 
waarbij de pot- en tuinplanten het 
weer beter deden dan de snijbloe-
men. In het plantensegment steeg 
de exportwaarde in juni met bijna 
2% en in de eerste zes maanden 
met 5% tot een totaal van 1,2 mil-
jard. De bloemenwaarde bleef in 
vergelijk met vorig jaar nagenoeg 
gelijk en ligt na het eerste half jaar 
1% voor op 2015 met een waarde 
van 2 miljard.

Trend omgekeerd
”Vorig jaar groeiden de bloemen in 
het eerste half jaar met 6% snel-
ler dan de pot- en tuinplanten, 
die toen 3% achterbleven. Nu blij-
ven de bloemen nipt in de plus, 
en stijgt de exportwaarde van de 
planten forser. De trend is om-
gekeerd”, concludeert de VGB op 
basis van de door Floridata bij 
aangesloten groothandelaren ver-
zamelde statistieken. Exporteurs 
wijzen erop, dat een deel van de 
waardestijging moet worden toe-
geschreven aan een hogere in-
koopwaarde. ”En die is in de markt 
met forse en toenemende concur-
rentie nauwelijks door te bereke-
nen. Dat zorgt voor een blijvende 
druk op de marges en het rende-
ment en noopt tot inventiviteit en 
innovatie”, aldus de groothandels-
organisatie.

Wisselend in Scandinavië
In de Scandinavische landen boe-
ken Nederlandse exporteurs wis-
selende resultaten. De grootste 

krimp tekende zich af in Noorwe-
gen, waar de exportwaarde in ver-
gelijk met vorig jaar 14% achter-
loopt. Zweden tekent daarentegen 
in het eerste half jaar voor een 
toename van 3%. Finland steeg bij 
de pot- en tuinplanten met 4% tot 
een exportwaarde van 14 miljoen 
en Denemarken spande in dit seg-
ment de kroon met een toename 
van 16% tot 32 miljoen. Zwitser-
land op gemiddelde. 
Van de niet-EU-landen benadert 
Zwitserland het meest de gemid-
delde exportgroei, waardoor de 
exportwaarde naar de zevende 
bestemming in de top-10 uitkomt 
op 106 miljoen. Na de groeispurt 
van 14% in 2015 is de exportwaar-
de op het Verenigd Koninkrijk tot 
en met juni dit jaar op een mini-
male achterstand gezet van -1%, 
in waarde net 500 miljoen. In vier 
van de zes maanden moest een 
terugval worden geconstateerd. 
De andere top-3 landen, Duits-
land en Frankrijk, realiseerden een 
groei van respectievelijk 4,8% tot 
980 miljoen en 2,1% tot 407 mil-
joen. Het marktaandeel van de 
top-3 blijft hiermee bijna 60%.

Top-10
De grootste stijger in de top-10 
is nummer-5 België, met 9,6% tot 
140 miljoen, gevolgd door num-
mer-6 Polen: + 7,4% tot 115 mil-
joen. De groeipotentie van Polen 
wordt evenwel groter geschat dan 
die van België. De trend dat pot- 
en tuinplanten het qua exportstij-
ging beter doen dan die van de 
snijbloemen wordt bevestigd in 
Italië. De plantenwaarde nam tot 
en met juni met 7% toe en die van 
de bloemen bleef stabiel. De cu-
mulatieve toename kwam daar-
mee uit op +3,9% tot 147 miljoen. 
En weer kromp de exportwaarde 
naar Rusland met hetzelfde per-
centage als de afgelopen maan-
den. De achterstand is nu 32% 
met een cumulatieve exportwaar-
de van 69 miljoen. Daarmee is het 
marktaandeel gekrompen tot 2%, 
drie jaar geleden lag dat nog op 
5%. 

Ondertekening Waterdrinker en FloraHolland

Ontwikkeling nieuw Green 
Trade Center Aalsmeer
Aalsmeer - Op het veilingterrein 
langs de Legmeerdijk wordt door 
Waterdrinker Aalsmeer een nieuw 
handelscentrum ontwikkeld. Bob 
Moria, CEO van Waterdrinker, en 
Lucas Vos, CEO Royal FloraHol-
land, hebben daartoe op maandag 
18 juli een overeenkomst getekend. 
Het Green Trade Center wordt ont-
wikkeld naast het gebouw van Wa-
terdrinker en zal naar verwachting 
eind 2017 worden geopend tijdens 
de handelsbeurs Trade Fair.
 “Het Green Trade Center wordt 
het vlaggenschip van Waterdrin-
ker Aalsmeer, waarin we samen 
met onze leveranciers inspelen op 

de behoeften van onze (inter)natio-
nale klanten”, aldus Bob Moria. “We 
inspireren met een breed en diep 
assortiment planten, bloemen en 
hardware. Daarnaast staan we voor 
een optimale en fijnmazige logistiek 
waarmee we onze klanten helemaal 
ontzorgen.”
De opening van het Green Trade 
Center past binnen de strategie 
Royal FloraHolland 2020. Lucas 
Vos: “Het Green Trade Center heeft 
straks heel veel moois te bieden. Het 
laat zien wat er binnen de sierteelt 
allemaal mogelijk is en dat gaat zich 
uiteindelijk vertalen naar meer ver-
koop van bloemen en planten.’’

Test met 1e zelfrijdende bus 
tussen Schiphol en Haarlem
Regio - Op de busbaan tussen 
Schiphol en Haarlem presenteer-
de het Duitse automotive concern 
Daimler AG afgelopen maandag 
18 en dinsdag 19 juli haar concept 
voor een zelfrijdende bus. Onder de 
naam ‘project Independence’ gaat 
het hier om de eerste operationele 
test met een (hoog)geautomatiseer-
de bus die rijdt tussen het overige 
verkeer. De test is mede mogelijk 
gemaakt door de provincie Noord-
Holland als wegbeheerder en eige-
naar van de busbaan, het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, de ge-
meenten Haarlem en Haarlemmer-
meer en Vialis als leverancier van 
verkeerstechnologie. Daimler heeft 
de provincie Noord-Holland geko-
zen als locatie voor haar showcase. 
Elisabeth Post, gedeputeerde ver-
keer en vervoer: “We zijn er trots op 
dat Daimler Noord-Holland heeft 
gekozen als testgebied voor haar 
bus. De provincie Noord-Holland 
is koploper in Europa als het gaat 
om de ontwikkeling van intelligente 
verkeerslichten en we bieden naast 
Daimler ook andere marktpartijen 
de mogelijkheid om hun zelfrijden-
de voertuigen te testen in het ge-
bied rond de luchthaven.”
 
Busbaan Schiphol-Haarlem
De bus rijdt op de vrij liggende bus-
baan tussen Schiphol en Haarlem. 
Dit is de één van de langste vrij-
liggende busbanen van Europa. De 
provincie Noord-Holland heeft als 
wegbeheerder van de busbaan sa-
men met het RDW (Rijksdienst voor 
wegverkeer) een vergunning ver-
leend om te kunnen testen met een 
zelfrijdende bus en daarnaast een 
ontheffing verleend om te rijden 
op de vrij liggende busbaan tussen 
Schiphol en Haarlem. Ook heeft de 
provincie samen met Vialis de 19 

verkeerslichten die op de busbaan 
aanwezig zijn laten uitrusten met 
de nieuwste communicatietechnie-
ken. Hiermee kan de bus commu-
niceren met de verkeerslichten. Het 
is nu voor het eerst mogelijk om een 
zelfrijdende bus over een lange af-
stand door het gewone verkeer en 
over een kruispunt met verkeers-
lichten te laten rijden. De infrastruc-
tuur helpt hiermee de zelfrijdende 
voertuigen om veilig en efficiënt te 
kunnen rijden.
 
Communiceren
Door vroegtijdige en betrouwbare 
communicatie tussen de bus en de 
verkeerslichten anticipeert de bus 
op de toekomstige verkeerssituatie. 
Een paar honderd meter voor een 
verkeerslicht wordt de bus al als zo-
danig herkend. Het verkeerslicht re-
ageert hier direct op door de bus 
prioriteit te geven. De bus ontvangt 
ruim voor het bereiken van het ver-
keerslicht de melding wanneer het 
licht groen wordt en past haar snel-
heid hierop automatisch aan. Hier-
door neemt de noodzaak om bij 
kruispunten plots te remmen af. 
Dit verbetert de veiligheid en com-
fort  en brengt de brandstofkosten 
omlaag. Tijdens de testritten en de-
monstratie zal een chauffeur in de 
bus alle systemen monitoren en in-
dien nodig ingrijpen.

Smart Mobility
De showcase van Daimler past 
binnen het beleid van de provin-
cie Noord-Holland om met slimme 
technologieën - smart mobilty - de 
doorstroming en veiligheid op haar 
wegen te verbeteren. Hier maakt 
ook de ontwikkeling van zelfrijden-
de voertuigen en het testen daarvan 
in een stedelijke omgeving onder-
deel van uit.

Wat zit er onder het OA-doek? Een groot kunstwerk in de vorm van een 
bloem. Foto: www.kicksfotos.nl

“Bloemen zijn etalage waardig”
OA wil meer bloemen bij 
‘ingangen’ van Aalsmeer
Aalsmeer - Wat zou er onder het 
witte doek zitten? En, hoe een toe-
rist een onvergetelijke indruk van 
Aalsmeer geven? De uitnodiging 
van Ondernemend Aalsmeer wekte 
nieuwsgierigheid en dit leverde af-
gelopen donderdag 13 juli een goed 
gevulde trouwzaal in het gemeente-
huis op. Ja, de trouwzaal was voor 
deze informatie-avond geopend. 
Heel sfeervol. 
Onder de bol in het water zat een 
kunstwerk. Ontworpen naar een 
combinatie van watersport, bloemen 
en historie. Een bloem gemaakt van 
zeildoeken met in het hart een aard-
bei, het rood in de Aalsmeerse vlag. 
Als het aan landschapsarchitect en 
ontwerper Loos van Vliet ligt, ko-
men de kunstwerken, die ‘s avonds 
verlicht zouden kunnen worden, bij 
verschillende toegangspoorten van 
Aalsmeer via land en via water.

Toeristische trekpleister
Tijdens de eerdere presentatie van 
Eduard Pieter Oud over Metropool 
Amsterdam, citymarketing en toe-
ristische mogelijkheden kwam naar 
voren dat Aalsmeer bloemen in haar 
etalage zou moeten zetten om toe-
risten te trekken. Volgens Oud dient 
Aalsmeer haar imago als bloemen-
dorp te vergroten. “Bloemen zijn 
etalage waardig.” Bloemendorp aan 
het water is weliswaar leuk voor 
toerisme, maar niet de toerist die 
Amsterdam bezoekt. Deze besteed 
gemiddeld vier uur om een trek-
pleister buiten de hoofdstad te be-
zoeken. Een tochtje op de geliefde 
Westeinder zit er dan vaak niet in, 
zeker niet als in Amsterdam al op de 
rondvaartboot is gestapt. Met het te 
bouwen Floriworld, educatieve en 

informatieve bloemencentrum, bij 
FloraHolland heeft Aalsmeer een 
sterk product. Het bezoek zou ver-
lengd kunnen worden met een trip 
naar de Historische Tuin in het Cen-
trum. In beide gevallen zou wel een 
goede busverbinding nodig zijn.
Er is dus ‘werk aan de winkel’ om 
Aalsmeer de wereld in te brengen 
als bloemrijk bloemendorp. Onder-
nemend Aalsmeer (OA) haakte hier 
tijdens de bijeenkomst op in. Op 
tien locaties bij de ‘ingangen’ naar 
Aalsmeer zouden bloemwerken de 
bezoekers welkom moeten gaan 
heten. “Dit is dus bloemendorp 
Aalsmeer”, moet de eerste gedachte 
zijn. Ondernemend Aalsmeer gaat 
het plan verder uitwerken en hoopt 
op sponsoring van het bedrijfsleven. 
OA heeft al een groot aantal en-
trees op het oog, zoals bij de Wa-
terwolftunnel, de Legmeerdijk en 
de Aalsmeerderbrug. Het ‘bloemen-
plan’ is inclusief de aankleding van 
de vijf rotondes die op de heringe-
richte Burgemeester Kasteleinweg 
gaan komen. De gemeente heeft 
reeds te kennen gegeven achter dit 
initiatief te staan.

Fleurige fly-over
Een goed idee, dat vrij snel gerea-
liseerd kan worden, kwam van een 
bezoeker aan deze eerste informa-
tieavond van de OA. De fly-over van 
FloraHolland over de Legmeerdijk 
toont van buitenaf saai grijs, terwijl 
er binnen dagelijks karren met bloe-
men doorheen rijden. Op de fly-over 
zou aan beide kanten printen opge-
hangen kunnen worden met hierop 
de rijdende bloemenkarren. Hope-
lijk pakt FloraHolland deze leuke en 
niet al te kostbare tip op.De Praam sinds heden 

Bar-Restaurant
Aalsmeer - Dinsdag werd met man 
en macht de laatste puntjes op de 
i gezet. Keukenpersoneel, timmer-
lui, schilders en overige bouwvak-
kers liepen af en aan om de Praam 
op tijd open te laten gaan voor het 
vernieuwde concept, namelijk Bar-
Restaurant. Eigenaar Jerry van 
Nood heeft de zaak sinds november 
2014 samen met zijn vader Rob on-
der zijn hoede. “En sinds kort is Ken-
ney Sempel als compagnon aan ons 
team toegevoegd.” Aldus Jerry. “Hij 
is al jaren een vriend en een echte 
horecaman. Mijn vader werkt vooral 
achter de schermen hard mee, maar 
die zal je binnenkort ook vaker zien 
als gastheer. We zijn vijf dagen in 
de week geopend voor lunch, bor-
rel en diner. Behalve op maandag en 
dinsdag, iedere dag vanaf 11.00 uur. 
Vanaf 17.00 uur zal het diner worden 
geserveerd. De sluitingstijd is 01.00 
uur, maar op vrijdag en zaterdag 
gaan we door tot 05.00 uur. Café 
de Praam blijft gewoon van kracht.” 
Rob vult aan: “We hebben twee in-
gangen; aan de Zijdstraat, waar een 
terras komt met achttien zitplaatsen 
en aan de Praampleinzijde, waar 
het terras in gereedheid is gebracht 
voor tachtig couverts.” Grote para-
sols overdekken het prachtig om-
muurde terras dat zeer uitnodigend 
is met dit warme weer. 

Livemuziek 
Jerry vervolgt: “Op zondagen is het 
de bedoeling om regelmatig live-
muziek ten gehore te brengen. En 
we willen de vrijdagmiddagborrel 

nieuw leven inblazen.” Vader Rob: 
“Hoe gezellig is het om een borrel-
tje te komen drinken met een hap-
je erbij, aansluitend lekker te blij-
ven zitten voor het diner en vervol-
gens nog een dansje te wagen. De 
Praam Aalsmeer is en blijft the pla-
ce to be!” Op de verrassende menu-
kaart staan voor de lunch heerlijke 
verse broodjes, verschillende club-
sandwiches en diverse salades. Op 
de dinerkaart is een kippendijensa-
té te vinden van 12 euro 95, maar 
ook tournedos, Black Angus steaks, 
spareribs en visgerechten. Aan de 
kinderen is gedacht, pannenkoeken 
of een kindermenu met verrassing. 
Chef-kok Mathieu Bretin zal met 
zijn keukenbrigade naast de gebrui-
kelijke kaart nog extra specialitei-
ten op krijtborden vermelden, uiter-
aard met bijpassende wijnen. Heeft 
u een allergie, ook daar houdt de 
ervaren kok rekening mee. En geen 
zin om te koken? Afhalen is een op-
tie. Gezellige tafeltjes, een prachtige 
bar en het vernieuwde logo zijn eye-
catchers van het nieuwe Aalsmeer-
se restaurant. Binnen zijn er zestig 
zitplaatsen. Reserveren is gewenst. 
Eind augustus zal er een officië-
le opening plaatsvinden. De exacte 
datum is nog niet bekend, maar dat 
zal waarschijnlijk op een zondag-
middag zijn. Houd hiervoor de web-
site en de Facebookpagina in de ga-
ten. www.cafedepraam.nl Zijdstraat 
60, 0297-322010. Het team van de 
Praam zal u met veel enthousiasme 
ontvangen!
Door Miranda Gommans 
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Daniëlle Bubberman: “Veel van de 
wereld zien staat hoog op lijstje”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar interes-
sante leven. Aan het begin van deze 
zomermaand was Bob van den Heu-
vel aan de beurt, nu mocht de elas-
tische Kudelstaartse Daniëlle Bub-
berman het een en ander vertellen 
over haar leven. Zij won op veertien-
jarige leeftijd Holland’s Got Talent.

Wie ben je?
“Nou, ik ben Daniëlle, ik ben twee-
entwintig. 1 september word ik drie-
entwintig, ik woon nog bij mijn ou-
ders in Kudelstaart. Ik heb een 
broertje Aron en een zus Marisha. 
Zij is het huis al uit. Ook hebben we 
twee lieve katten.”
 
Waarom woon je in Kudelstaart?
“Ik ben er geboren en getogen. Ik 
woon nog steeds in hetzelfde huis 
als waar ik geboren ben. Ik ben hier 
gedoopt, tweede naam is Pauline, 
vernoemd naar mijn moeder en heb 
mijn eerste communie gedaan in de 
Sint Jan Geboorte-kerk. Ik ben niet 
gelovig hoor. Ik ging naar de Antho-
niusschool, vervolgens de Westplas 
mavo en daarna heb ik mijn havodi-
ploma behaald aan het Amstelveen 
College. Ik hoef hier ook voorlopig 
niet weg. Prima naar mijn zin.”
 
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik ben sinds drie jaar zelfstandig 
werkzaam als professioneel acro-
bate en model en doe alles zelf, van 
administratie tot klantencontact. Het 
verschilt hoeveel ik moet optreden, 
maar ik werk vast in een uitgaansge-
legenheid in Rotterdam. Daar doe ik 
nachtshows. Over het publiek heen 
in een ring. Verder doe ik shows 
voor mensen die mij vragen. Ik heb 
veel plezier in mijn werk.” Daniëlle is 
na peuter- en kleutergym aan ritmi-
sche gymnastiek gaan doen bij Om-
nia. Ze werd twee maal vijfvoudig 
kampioene van Nederland in 2006 
en 2008. Toen ze tien jaar was zag 
ze een show van Cirque du Soleil 
en dacht ‘dat wil ik ook!’ vervolgens 
werd er gezocht naar een geschik-
te acrobatiekschool en die werd ge-
vonden in Amsterdam. Hier specia-
liseerde Daniëlle zich met name in 
luchtacrobatiek in de tissu en in de 
aerial hoop en ontwikkelde ze zich 
als contortioniste (slangenvrouw). 
In de show- en circuswereld bleef 
haar talent niet onopgemerkt. Dani-
elle is inmiddels in verschillende te-
levisieprogramma’s te zien geweest 

en met haar opvallende lenigheid 
en spraakmakende optredens won 
ze de eerste editie van Holland’s Got 
Talent in 2008. “Mijn ouders hebben 
mij overal heen getoerd en enorm 
geholpen om mijn carrière naar dit 
niveau te brengen. Ik doe regelma-
tig dinershows en werk vaak in het 
buitenland. Ik ben net terug uit Bel-
gië. Daar heb ik opgetreden voor 
voetbalclub Brugge. Binnenkort 
mag ik performen voor het ‘Life in 
Color’-festival in Istanbul, in augus-
tus ga ik voor hetzelfde festival naar 
Tel Aviv en in december zit ik in Du-
bai. Geweldig om mijn werk te com-
bineren met een stukje van de we-
reld zien. Ook doe ik modellenwerk. 
Tot oktober zit ik in die reclame van 
Milner-kaas op de televisie, maar 
ik ben ook te zien op diverse bill-
boards en in magazines. Alles ge-
relateerd aan mijn lenigheid. Ik ben 
trouwens in 2013 Miss Interconti-
nental geweest in Duitsland. Maar 
dat wereldje met nephaar, nepwim-
pers en hard lachen, is niks voor mij. 
Ik heb daar wel vriendinnetjes aan 
overgehouden van over de hele we-
reld. Onderling was het namelijk wel 
heel leuk.”
 
Wat zijn je hobby’s? 
“Eten, eten en eten! Haha, ja ik ben 
gek op sushi, een lekker stuk vlees, 
uit eten, chips, mais, salade, pasta, 
ik lust álles! Kleding, shoppen en 
make-up vind ik ook leuk. Ik doe al-
tijd mijn eigen make-up. Ook ont-
werp, of eigenlijk bedenk, ik mijn 
eigen kostuums. Ik heb zes pak-
jes. Daar ga ik dan voor ontspan-
ning steentjes op plakken. You-tube 
filmpjes kijken of series op Netflix is 
ook een hobby. Ik zit momenteel in 
‘Scream’, heerlijk die horror.” 
 
Wat is er zo leuk aan Kudelstaart?
“Je hoort soms dat dit een boeren-
gat zou zijn, maar niets in minder 
waar. Het is dan wel lekker rustig, 
maar je zit enorm centraal. Kwar-
tiertje bij Schiphol vandaan, met een 
half uurtje in de stad en dichtbij het 
water. Echt prima wonen.”
 
En wat zou je willen veranderen in het 
dorp?
“Er zouden hier een paar goede kle-
dingwinkels moeten komen. Nou ja, 
in Aalsmeer dan. Een ZARA of H&M 
zouden volgens mij wel goed lopen.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) er-
varing met de lezer delen?
“De hoogtepunten van mijn leven en 

werk zijn vooral alle buitenlandtrips. 
Veel van de wereld zien staat hoog 
op mijn to-do lijstje. Over een paar 
weken ga ik naar Budapest. Ik heb 
tijdens mijn ritmische gymnastiek-
periode daar veel wedstrijden ge-
daan. Dan zat ik in een gastgezin. 
Die mensen ga ik weer opzoeken. 

Vorig jaar was ik in Mikonos voor 
modellenwerk van het kledingmerk 
Replay, het jaar daarvoor in Ita-
lië. Daar deed ik het balkondeurtje 
van mijn kamer open en dacht ik; 
mmmh, fijn! Mijn acrobatenwerk is 
overigens best risicovol. Ik heb een 
team om mij heen die zorgt voor 
mijn veiligheid. Zonder hen kan ik 
het niet. Vaak hang ik in de doeken, 
dan weer in de ringen, soms aan 

Radio Aalsmeer pakt door 
in de zomervakantie
Aalsmeer - Het is zomervakantie in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Veel pro-
gramma’s gaan echter gewoon door 
tijdens de vakantie, hetzij hier en 
daar in een iets aangepaste vorm. 
Zo zendt ‘Door de Mangel’ de ko-
mende weken herhalingen uit van 
gasten die eerder in het jaar in de 
spotlight stonden. Maandag hoort 
u de aflevering met Renate Balder. 
Bent u in de zomer toevallig een 
keer in Studio’s Aalsmeer? Spreek 
dan een verzoekje in via de specia-
le praatpaal die voor de studio staat. 
Je verzoekje hoor je dan terug op 
donderdag tussen 18.00 en 19.00 
uur in ‘Praatpaal Aalsmeer’.

Cultuur en gezondheid 
Het maandelijke lifestyle-program-
ma ‘That’s Life’ ontvangt donder-
dag tussen 20.00 en 22.00 uur weer 
veel verschillende gasten. Allereerst 
de Vrijwilligerscentrale met daar-
in Ghoesna Janmohamed, de activi-
teitencoach Aalsmeer van Vita Am-
stelland. Voor de cursussen die Vita 
aanbiedt zijn geregeld vrijwilligers 
nodig die kunnen helpen. Verder Jan 
Schake, een wijnboer uit de regio. 
De wijn wordt gemaakt met behulp 
van senioren die zo een fijne dag 
hebben. In de zomer organiseren 
zij ook diners met hun eigen wijn in 
de Amsteltuin. Hoe beleeft Schake 
het runnen van de wijngaard? Ook 
in de uitzending is Wilma Dekker en 
zij legt uit wat etherische oliën zijn 
en wat zij voor je gezondheid kun-
nen betekenen. Dekker is ervarings-
deskundige, want via haar eigen ge-
zondheidsverleden kwam zij in aan-
raking met deze behandelmethode. 
Tenslotte het kunstenaars-halfuurtje 
met Janna van Zon. Ditmaal heeft 
zij fotografe en kunstenares Monic 
Persoon uitgenodigd. Zij maakt fo-
to’s van de verstilde schoonheid van 
Aalsmeerse plekjes en zij weet dit 
op bijzondere wijze vast te leggen. 
Alle gasten nemen muziek mee die 
zij bij zichzelf of hun onderwerp vin-
den passen. Presentatie: Jenny Piet, 
techniek: Rinus van Itterzon.

Zomerhits van Aalsmeerders 
Vrijdagavond is het tussen 21.00 
en 23.00 uur weer tijd voor ‘Ron’s 
Vrijdagavond Zomer Muziekcafé’, 
waarin naast de zonnigste zomer-

hits ook iedere week de favorie-
te zomerhit van drie (onbekende) 
Aalsmeerders aan bod komen. De-
ze week zijn dat Mike Multi, Arjen 
Vos en Joost Kempers. Wat is hun 
favoriete zomerhit en waarom? Ze 
kondigen de plaat zelf aan en ver-
tellen over hun herinneringen. Ver-
der heeft presentator Ron Leegwa-
ter een kort interview met de Ne-
derlandstalige zanger René Schuur-
mans. Ook hij heeft een vrolijk zo-
mernummer uitgebracht. Natuurlijk 
speelt het zomerse Top 40 Hitarchief 
met hitfeiten over de nummer 1 hits 
uit de zomers van de afgelopen 30 
jaar ook weer een belangrijke rol.

Liefde en verdraagzaamheid 
‘De wereld kan wel wat meer lief-
de en verdraagzaamheid gebrui-
ken’, dacht Sem van Hest tijdens 
het voorbereiden van zijn program-
ma. Vandaar dat hij zaterdag tus-
sen 11.00 en 12.00 uur muziek uit 
de jaren zestig en zeventig zal aan-
halen omtrent dit thema, maar een 
enkele plaat uit een recenter verle-
den zal ook voorbijkomen. Het wor-
den nummers uit verschillende ta-
len, waaronder Griekse en Turkse 
nummers, om maar het internatio-
nale karakter van het thema aan te 
geven.

‘Aalsmeer Politiek’
Het is zomerreces voor de loka-
le politici. Samen met hen zal Sem 
van Hest daarom over hun muzikale 
voorkeuren praten in plaats van de 
politiek. Deze week is Rik Rolleman 
van PACT aan de beurt. Hij neemt 
zijn eigen muzieklijst mee. Vorig jaar 
was Rolleman ook te gast in de zo-
meruitzending, dus Van Hest is be-
nieuwd of er een verandering in 
de muzieksmaak heeft plaats ge-
vonden gedurende het jaar. Radio 
Aalsmeer is de lokale omroep van 
Aalsmeer en omgeving en is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Elke dag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne non-stop 
muziek. Volg Radio Aalsmeer ook 
op Twitter en Facebook.

 De Schijnwerper op...

een hijskraan of andere buitenstel-
lage en dat moet altijd veilig zijn. Er 
is tot nu niets ernstigs gebeurd en 
dat wil ik graag zo houden!” www.
daniellebubberman.nl 
 
Bijgevoegde foto in de tissu is van 
een prachtige serie die gemaakt is 
door Cindy Arensman van Studio 
Tindos in Aalsmeer. De andere fo-
to is genomen door de moeder van 
Daniëlle tijdens een vakantie op Ba-
li. “’Outfit-foto’s’ maken is trouwens 
ook nog een hobby. Ik schrijf er dan 
zelf korte tekstjes bij om te vermel-
den waar de kleding vandaan komt. 
Voor mijn instagram-account en 
overige social media.”

Door Miranda Gommans

Dagjesmensen verleidelijke prooi
Gezellig een dagje (b)uit
Aalsmeer - Met het mooie weer in 
het vooruitzicht, trekken we er de 
komende weken weer massaal op 
uit: even uitwaaien op het strand, 
een terrasje pikken in een leu-
ke stad of met het hele gezin naar 
de dierentuin. Een dagje onbekom-
merd genieten: heerlijk natuurlijk. 
Maar geen vrijbrief om ook je ver-
stand op ‘uit’ te zetten. Dagjesmen-
sen vormen namelijk een verleidelij-
ke prooi voor het dievengilde.
Insluipers, autokrakers, tasjesdie-
ven, ze weten als geen ander dat 
mensen met de zomer in hun bol 
vaak net wat minder alert zijn dan 
anders. Dat begint al bij het verla-
ten van de woning, vertelt Lilian Tie-
man van het Centrum voor Crimina-
liteitspreventie en Veiligheid (CCV). 
“De meeste mensen zullen, voor-
dat ze op vakantie gaan, nog eens 
extra controleren of alle ramen en 
deuren goed zijn afgesloten en mis-
schien de buren gevraagd hebben 
om een oogje in het zeil te hou-
den. Maar wie doet datzelfde bij een 
dagje uit?”

Waardevolle spullen
Goed, de deur zit op slot, de lap-
top ligt netjes – uit het zicht - op-
geborgen in de kast en je hebt zelfs 
de moeite genomen om de kliko uit 
het zicht te zetten zodat niemand 
hogerop op zoek kan gaan naar 
een insluipmogelijkheid. Kortom: je 
stapt met een gerust gevoel de auto 
in. “Met de zee of een ijsje al op het 
netvlies, zal iedereen op de plaats 
van bestemming zo snel mogelijk 
het portier achter zich dicht willen 
slaan”, vervolgt Tieman. “Maar al-
le reden om dat niet doen. Nog al-
tijd zijn er mensen die hun waarde-
volle spullen in de auto achterlaten.” 
Meestal per ongeluk, soms ook be-
wust. Bijvoorbeeld omdat ze hun 
sieraden of tablet niet op het strand 
of in het zwembad bij zich willen 
hebben. “Ook al liggen ze in een af-
gesloten tas: voor een autokraker 
kan het reden genoeg zijn om een 
gokje te wagen. Maak liever gebruik 
van de kluisjes die in het zwembad 
of bij de camping vaak beschikbaar 
zijn.”
Het Verbond van Verzekeraars ad-
viseert mensen niet voor niets om 
waardevolle spullen zoveel moge-
lijk thuis te laten. Een andere tip is 
om de auto het liefst op een veilige, 
drukbezochte parkeerplaats te zet-
ten. “Een parkeerplekje in een ver-

laten straat iets verderop, is waar-
schijnlijk goedkoper. Maar daar is 
ook minder sociale controle, laat 
staan beveiliging aanwezig.”
Iets anders waar je rekening mee 
kunt houden, is de tas die je mee-
neemt. “Gebruik bij voorkeur een 
tas met een rits, houd de vakken 
die geopend kunnen worden aan de 
kant van je lichaam. Draag je schou-
dertas met het hengsel dwars over 
je borst”, somt Tieman op. Ze wijst 
erop dat het op een druk terras ver-
standig is om de tas op je schoot 
of naast je in de stoel te leggen, in 
plaats van op de grond.
 
Boefproof
Het kan ook een optie zijn helemaal 
geen tas mee te nemen. Maar tele-
foons en portemonnees blijven dan 
een lastig verhaal. Ze zijn vaak on-
misbaar, maar bij het zwembad of 
op het strand draag je ze liever ook 
niet de hele tijd met je mee. Gewoon 
op zak houden is bij veel zomerkle-
ding bovendien lang niet altijd mo-
gelijk. “Iets om voor vertrek dus al 
even bij stil te staan”, aldus Tieman. 
Wat mobiele telefoons betreft, ver-
wijst zij naar Boefproof.nl – een ini-
tiatief van de Nederlandse telecom-
sector in samenwerking met het mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie. 
“Deze site helpt je om je telefoon 
binnen 15 seconden ‘boefproof’ te 
maken. Je vindt er tips over het be-
veiligen van je smartphone en in-
formatie over wat je moet doen als 
je telefoon gestolen is. Bijvoorbeeld 
hoe je je toestel terug kunt vinden, 
persoonlijke data kunt wissen en 
hoe je je toestel blokkeert.” 
Voor wie onverhoopt toch het 
slachtoffer van diefstal wordt, heeft 
Tieman zelf ook nog een belangrijk 
advies. “Zakkenrollers maken soms 
gebruik van de huisgegevens die in 
je portemonnee te vinden zijn. Ze-
ker wanneer er bij de diefstal ook 
sleutels verdwenen zijn, is het raad-
zaam om nieuwe sloten te plaatsen. 
Zo kun je in ieder geval voorkomen 
dat je voor een tweede keer gedu-
peerd raakt.” 
Het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid heeft een over-
zicht gemaakt van de preventieve 
maatregelen die u kunt nemen om 
de kans op inbraak en diefstal te 
verkleinen. Deze preventietips staan 
op de website van het Politiekeur-
merk Veilig Wonen: www.politie-
keurmerk.nl. 

Bindingkamp smikkelt in 
Schetteregg, Oostenrijk
Aalsmeer - “Op dit moment zitten 
we in Schetteregg en hebben we 
door buschauffeur Willem allemaal 
een liedje van Lionel Richie in ons 
hoofd. 
Vrijdagochtend waren de meesten 
om half vijf in de ochtend aanwe-
zig. Helaas was dit JDP niet gelukt 
en begonnen we al met een kleine 
vertraging aan onze reis richting het 
prachtige Nicaragua. Wat we nooit 
hadden durven dromen, was dat 
we in het zonnige Schetteregg te-
recht kwamen, na 5 hamburgers, 3 
uur pauze voor Willem en zijn kof-
fie, beschimmelde gehaktballen 
– Bedankt Mo - en 12 uur rijden. 
Shoutout naar Studio Westpoort te 
Amsterdam. Vrijdag 15 juli 18.33 uur 
zijn we aangekomen (10 kilo). Za-
terdag 16 juli hebben we gewan-
deld langs de Oostenrijkse Nicara-
guaanse watervallen. Hierna gin-
gen we naar een Pokéstop die ook 
als zwembad dient. Zaterdagavond 
werd het thema bekendgemaakt. Dit 
was geinig. Zondag 17 juli hebben 
we de Oostenrijkse Nicaraguaanse 

Mount Everest (Bij de oudjes beter 
bekend als de Diedamskopf) getrot-
seerd. Er werd een enkele rit voor de 
gondel aangeschaft, wat betekende 
dat de terugweg met de benenwa-
gen voltooid moest worden. Pittig. 
Zondagavond waren we met 12 ki-
lometer in de benen en sneeuwres-
ten in onze nek klaar voor een malse 
quiz. Deze quiz verliep geheel vlek-
keloos, maar was wel om te gieren. 
Ben en Ruurd vormden het hoogte-
punt van de avond. 
Nadat we maandagochtend Frank 
hadden gefeliciteerd was het tijd 
om te vertrekken richting het heu-
ze ‘Kletterwald’. Na een angstaanja-
gende vrije val was het een bloed-
stollende tocht langs de bergen en 
over de rivier. Deze rivier werd later 
ook gebruikt om lekker in te spar-
telen. 
Shoutout naar Jan Bé, want ko-
ken is het enige wat hij kan en hoe. 
Smikkelen hier! De rest van de week 
wordt geweldig maar met verdere 
informatie zullen we jullie niet ver-
moeien. Dat vertellen we thuis wel.”

Feest in huize Plasmeijer?
Jacht op de jackpot in 
Tour de Kwakel
De Kwakel - Gaat hij vallen? Een 
veelgehoorde vraag in het Tour-
home in De Kwakel afgelopen week. 
Het gaat hierbij over de jackpot, die 
inmiddels exorbitant hoog is opge-
lopen. Ondanks dat alle deelnemers 
voorhouden alleen voor de eer en 
eeuwige roem te strijden, hebben er 
toch al een groot aantal een gokje 
gewaagd. De Jackpot wordt uitge-
keerd voor een renner die in de top 
tien finisht en maar door één deel-
nemer aan het Kwakelse Tourspel is 
voorspelt. Dit is na de eerste etap-
pe (Gerda Voorn met Laporte) niet 
meer voorgekomen, waardoor de 
jackpot dagelijks met 50 cent is op-
gelopen tot maar liefst 6,50 euro!
Een aantal Kwakelaars dacht de 
jackpot in het Limburgse Valken-
burg te kunnen vinden en stapten 
zelf op de racefiets. Bart Peek vond 
er echter geen zak geld, maar de 
gele trui. Vrijdag sloeg hij zijn slag 
in de tijdrit, waardoor hij de gele 
trui over de witte mocht aantrekken. 
Lichtpuntje Willem Holla en Luc van 
der Meer vierden deze dubbelslag 
met hem mee.
Waar het teambelang boven het in-
dividuele belang staat is het wellicht 
tactisch niet verantwoord met een 
outsider voor de jackpot te gaan. 
Ferry Kas, Arthur Franken (aan-
tal dagen geel), Jan Kas, Tim Ver-
laan en Michel van der Gronden van 
team Montpellier snapten dit maar 
al te goed en hebben zich de gele 
petten toegeëigend.
Deelnemers die na twee weken Tour 
geen uitzicht meer denken te heb-
ben op een prijs laten zich wat mak-
kelijker verleiden tot een gokje. Al 
doet de Tourdirectie er alles aan ie-
dereen ook in de laatste week nog 
strijdbaar te houden. Zo is er de 
Pietje Verhoef-prijs voor de deel-
nemer die de twee tijdritten in de-

ze Tour het beste voorspelt. Koning 
Krek (van Leeuwen) en rennende 
Rick (Fransen) lijken hiervoor na de 
eerste tijdrit de beste papieren te 
hebben.
Ook in huize Plasmeijer wordt er ver 
in de Tour nog steeds volop meege-
streden om de prijzen. Vader Ron 
rijdt nog steeds in het rood, zoon 
Bas strijdt om het wit en moeder 
Marjo is de beste vrouw. Laatst-
genoemde wordt op de hoge hak-
ken gezeten door Arianne van Wees 
en Marga Kouw. Het zou niemand 
meer verbazen als Thijs Plasmeijer, 
de benjamin van de familie en Tour-
debutant, binnenkort de Jackpot 
opstrijkt en het feestje voor de Plas-
meijers compleet maakt.
De standen na de 13e etappe:
Algemeen klassement
1. Bart Peek           78
2. Arthur Franken  78
3. Ron Plasmeijer  76
4. Jelle de Jong     75
5. Bas Plasmeijer   75
Rode trui
1. Ron Plasmeijer   19
2. Jelle de Jong      17
3. Plat Voorn          16
Ploegenklassement
1. Montpellier        234
2. Lourdes             232
3. Bourg d’Oisans  232
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kinder- en jeugdkrant
Meester Gerard de Moor 
van de Brug met pensioen
Aalsmeer - PC-basisschool De 
Brug heeft vorige week afscheid 
genomen van leerkracht Gerard de 
Moor. Tamara Pol en Liset Heij heb-
ben hier een verhaaltje over ge-
schreven: “Op donderdag 7 juli na-
men wij afscheid van meester Ge-
rard de Moor. Hij gaat na 44 jaar on-
derwijs met pensioen. Op de fiets 
gingen wij ‘s morgens naar Uit-
hoorn om hem op te halen. We kwa-
men toeterend de straat in rijden 
en de meester kwam glimlachend 
naar buiten. Weer terug gekomen 
op school deden wij een camping 
estafette, ook zongen we een zelf-
gemaakt lied. Vervolgens gingen we 

naar de klas om een cadeau te ge-
ven, dat was een elektrische bar-
becue. Daarna gingen we naar het 
Oosterbad in Aalsmeer om daar te 
zwemmen. We kwamen daar aan en 
kregen allemaal lekkere zoete hap-
jes. Er werden leuke spelletjes ge-
organiseerd. De hele klas deed mee 
aan een wedstrijd in het water. Als 
je won, kreeg je een meester Ge-
rard beker. Aan het eind van de dag 
moesten we weer naar school en 
was er nog een afscheidsreceptie 
op het plein. De dag was zo voor-
bij. Het was een super, super leuke 
dag! Basisschool De Brug zal mees-
ter Gerard missen!”

Opname ‘The Ludwigs’ in 
Studio 6 in Aalsmeer
Aalsmeer -  Blooming Media is ge-
start met de Engelse productie van 
de kinderserie ‘De Ludwigs’. Na een 
kick-off op de Nederlandse televi-
sie wordt ‘The Ludwigs’ geduren-
de 2016 ook uitgezonden op ver-
schillende internationale zenders 
van Nickelodeon. In Studio 6 van 
Studio’s Aalsmeer staat het decor, 
waarvoor een compleet herenhuis 
is nagebouwd en ingericht. De En-
gelstalige versie wordt geprodu-
ceerd door hetzelfde team, met de-
zelfde scripts en sets en een nieuwe 
Engelstalige cast. 

De Ludwigs vertelt het verhaal van 
Benny, een jongen die na verschil-
lende pleeggezinnen terecht komt 
in het jonge gezin van Erik en Ka-
te Ludwig (gespeeld door Tooske en 
Bastiaan Ragas). Ze wonen in een 
prachtig herenhuis aan één van de 
Amsterdamse grachten samen met 
hun pleegkinderen Anoosha, Sam, 
Yara en Daniel. Wanneer Erik en Ka-
te plotseling verdwijnen na een be-
zoek aan de opera start een span-
nend avontuur waarin de mysterieu-
ze familiegeschiedenis van de Lud-
wigs steeds verder wordt ontrafeld.

Smeren, drinken en met water spelen

Zon en warmte tijdens de 
Kindervakantieweek
Aalsmeer - “Het is weer een mooie 
dag”, klonk uit de speakers afge-
lopen maandag 18 juli en dat was 
het zeker. Een mooiere start van de 
Kindervakantieweek is er toch bij-
na niet. Ondanks de warmte dans-
ten diverse kinderen mee met de 
leiding op dit bekende liedje. Ande-
ren gingen verder met het bouwen 
van hun hutten. De mooiste bouw-
werken verschijnen er op het terrein 
van Atletiekvereniging Aalsmeer in 
de Sportlaan. Alle vrijwilligers hel-
pen hierbij hard mee, in sommige 
groepjes zijn zij de fanatieksten met 
hamer en kwast. 
Het warme weer vergt wel enige 
improvisatie. In ieder geval blijven 
smeren en veel drinken én het pro-
gramma iets aanpassen en de jon-
gens en meisjes de mogelijkheid 
geven om af te koelen met water. 
Voor aanvang was reeds aan de ou-

ders en verzorgers gevraagd de kin-
deren zwemkleding mee te geven 
en hier is goed gehoor aan gege-
ven. Velen verruilden na de lunch-
pauze de broeken en jurken voor 
een zwembroek of een bikini om 
mee te kunnen doen aan het water-
spel maandagmiddag. De schoenen 
moesten de kinderen wel aanhou-
den, her en der spijkers! 
De Kindervakantieweek duurt nog 
tot en met vrijdag 22 juli. Dinsdag 
stond een dagje knutselen op het 
programma en weer een waterspel-
letje. Woensdag was al ingecalcu-
leerd als ‘waterdag’ met een zes-
kamp. Vandaag, onderdag, staat de 
Kindervakantieweek het teken van 
sport en iets met water (verkoeling) 
en ‘s avonds wordt een disco ge-
houden in N201. Vrijdag wacht, bui-
ten het afbreken van de hutten, een 
verrassing. Veel plezier nog!

Competitie uitje jeugd TVK
Kudelstaart - De tenniscompetitie 
is al weer een tijdje afgelopen. Als 
afsluiting van de competitie stond 
boerengolf op het programma voor 
alle jeugdleden. Het boerengolf 
vond plaats bij Liedehoeve in de 
Haarlemmerliede. Op advies van de 
boer werden laarzen aangetrokken 
en konden de 30 jeugdleden en 12 
begeleiders de weide trotseren. 
Na een enerverende speluitleg kon 
de boerengolf competitie beginnen. 
Het duurde niet lang of de eerste 
koeienvlaai werd al gespot op diver-
se jassen en zelfs gezichten. 
Dat boerengolf een uitdaging is, is 

maar weer gebleken. Niet alleen de 
bal moet in de juiste richting wor-
den geslagen, ook de koeien en 
schapen moeten worden ontweken. 
Halverwege de holes werden de 
jeugdleden en begeleiders nog 
voorzien van een heerlijk drankje en 
een snack. Deze werden persoon-
lijk door de boer met tractor en tuin-
huisje de weide ingereden. 
Nadat het vocht op peil was ge-
bracht en de buikjes gevuld kon-
den de laatste holes worden getrot-
seerd. Niet alleen een boerengolf 
competitie was aan de gang, tevens 
werd er een kleine competitie ge-

Totempaal maken in het Bos
Aalsmeer - Ga op zondagmiddag 
24 juli om 12.00, 13.30 of 15.00 uur 
een totempaal en dromenvangers 
maken in het Amsterdamse Bos. De 
totempaal en dromenvangers wor-
den gemaakt van materiaal dat in 
het Bos te vinden is. Deze activiteit 
is voor kinderen van 2 tot 7 jaar en 

(groot)-ouders en begeleiders. Kos-
ten 5 euro per kind en 2,50 euro per 
volwassene. De start is bij De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5. Aan-
melden kan via 020-5456100 of via 
www.amsterdamsebos.nl. De Bos-
winkel is iedere dinsdag tot en met 
zondag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Kinderen Oosteinder kijken de 
kunst af bij Amazing Amateurs
Aalsmeer - De twee groepen 5 
van de basisschool  De Oostein-
der hebben het schooljaar afgeslo-
ten met een kunstkijkles van Karin 
Borgman in het Oude Raadhuis. Het 
was de laatste kunstkijkles van het 
jaar. Het bezoek op donderdag 7 ju-
li was het slotakkoord van een week 
waarin het museum centraal stond 
voor de leerlingen. “Kinderen zijn 
gewend om bewegende beelden te 
zien. Een schilderij vraagt om meer 
concentratie“, vertelt de altijd en-
thousiaste Karin Borgman. Volgens 
haar is kijken iets wat je spelender-
wijs kunt leren. En dat is precies wat 
er tijdens zo’n les gebeurt. Een op-
stap bieden naar de kunst van het 
zien. Zo werden de kinderen aan el-
kaar gekoppeld en moesten ze een 
oefeningdoen met een spel kaar-
ten waarbij op elke kaart een ande-
re vorm stond. De kinderen moesten 
op elkaars rug die ene vorm teke-
nen en de ander moest de vorm te-
gelijkertijd op een stukje papier te-
kenen. Wat nog een lastiger bleek 

was om een kunstwerk uit te kie-
zen en dat op dezelfde wijze over te 
dragen. Daarna mocht er echt na-
getekend worden. Kijken en voelen, 
daar ging het om bij deze les. Tot 
slot werd het helemaal echt door-
dat de kinderen van De Oostein-
der officieel hebben meegestemd 
op het kunstwerk dat de publieks-
prijs gaat winnen. De maker van het 
kunstwerk met de meeste stemmen 
krijgt voor één jaar de Gouden Pen-
seel. Natuurlijk is er ook een vak-
jury die beoordeelt de ingebrachte 
kunstwerken aan de hand van vier 
criteria te weten; kwaliteit, kleurge-
bruik, techniek en originaliteit. De-
ze prijzen worden uitgereikt op zon-
dagmiddag 31 juli door boekenhan-
delaar, Aalsmeer promotor  en jour-
nalist Constantijn Hofschollte van 
het Boekhuis om de hoek. Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is 
elke week open van donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur. De expositie is te bezoeken tot 
en met zondag 31 juli.

Puzzeltocht voor kinderen 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Tijdens de zomerva-
kantie is er een aantrekkelijke puz-
zeltocht uitgezet op de Historische 
Tuin Aalsmeer voor kinderen. Jon-
gens en meiden vanaf 8 jaar kun-
nen hieraan deelnemen. Aan de 
hand van een vragenlijst wordt de 
jeugd door het tuinbouwmuseum 
geloodst. Met slim speurwerk en 
logisch nadenken kunnen de ant-
woorden verzameld worden. Na-
tuurlijk mogen opa en oma of pappa 
en mamma een handje meehelpen. 
Wie de puzzeltocht tot een goed 

einde brengt, wacht een leuke at-
tentie! Kinderen tot 12 jaar hebben 
gratis toegang tot het tuinbouwmu-
seum. Volwassenen betalen 4 euro 
entree en 65+ers 3,50 euro per per-
soon. 
De Historische Tuin Aalsmeer is ge-
opend van dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 16.30 uur en is 
te bereiken via de ophaalbrug aan 
het Praamplein. Het Tuinhuis vormt 
het culinaire hart van het museum. 
Meer informatie: www.historische-
tuinaalsmeer.nl

Zaterdag komen ze weer thuis
Almen 1: Maskers maken 
en groot watergevecht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
juli vertrok een groep van 40 kinde-
ren en 12 leiding, die namen als Cha-
nel, Pra, Da, Dolce & Gabbana heb-
ben, vanuit Aalsmeer naar het pitto-
reske Almen voor het Bindingkamp. 
Met goede vooruitzichten voor het 
weer had iedereen er ontzettend 
veel zin in. Bij aankomst werd er ge-
luncht een welkomstpraatje gehou-
den door boerin Maaike en de ten-
ten werden ingedeeld. Na een ste-
vige lasagne werd ‘s avonds het 
kampterrein verder verkend middels 
levend bingo. Zondag was ieder-
een vroeg wakker door de zon die al 
om 5 uur op kwam, maar dat kwam 
goed uit. Want er werd een vroe-
ge boswandeling gemaakt waar-
bij allerlei diertjes en planten ver-
zameld werden. In de ochtend werd 
het kampthema bekend gemaakt 
middels een verhaal en spelletjes: 
‘kijk eens door een andere bril’. Hoe 
denkt een ander over iets? Dat is de 
vraag die centraal staat in de och-
tendpraatjes, serieuze avondpro-

gramma’s en het creatief program-
ma tijdens alle Bindingkampen. De 
kinderen hebben zelf maskers ge-
maakt voor het gemaskerd bal op 
de bonte avond! Op maandag was 
het sportdag en zijn er allerlei spel-
len gespeeld, zoals waterpong, air 
hockey en de verkleedrace. ’s Mid-
dags stonden de spelletjes in het te-
ken van water om wat meer af te 
koelen. Een groot watergevecht was 
de afsluiting van de sportdag. Dins-
dag was het weer warm weer en zijn 
de ‘kampgangers’ naar het zwem-
bad gegaan. Dinsdagavond stond 
de grote spectaculaire en verras-
sende IKBANCHANEL-quiz op het 
programma. Komende dagen staat 
de bontedag nog op het programma 
en de speurtocht. 
“Wij hebben het enorm naar ons 
zin! Zaterdag zijn we rond 15.00 
uur weer terug aan de Dreef in 
Aalsmeer”, laten de kinderen en de 
leiding tot slot weten. Oftewel: “Pa 
of ma, ophalen graag!”

Bindingkamp: “Overlopen gaat nog niet zo goed”

Veel groetjes uit Apeldoorn
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
juli is ook het Bindingkamp naar 
Apeldoorn van start gegaan. Luna 
en Jetske doen verslag van hun va-
kantieweek:
“Dag 1: Het was eindelijk zover, de 
dag dat we vertrokken. We moes-
ten om 1 uur verzamelen en ieder-
een was heel zenuwachtig. Met een 
beetje vertraging konden we einde-
lijk de bus in. De reis was niet erg 
lang, dus we waren er al heel snel. 
Al gauw konden we de kamers in en 
beginnen met versieren. Het eten 
stond snel voor onze neus: groen-
tesoep, pasteitjes met ragout en sa-
lade. Na het eten werden er aard-
appelen geschild. Daarna gingen 
we slapen want iedereen was best 
wel moe.

Dag 2: We werden al vroeg gewekt 
om te kunnen eten. Vandaag zijn we 
gaan klimmen in het klimbos, dat 
was heel gaaf! Na bijna 4 uur klim-
men gingen we weer naar huis en 
aten we courgettesoep en spinazie 
met vissticks. 
Dag 3: Vandaag de sportdag! We 
hebben de hele dag spelletjes ge-
daan omdat het super lekker weer 
was, Kortom: een topdag. Ook die 
avond hebben we weer heerlijk ge-
geten. We begonnen met Chine-
se kippensoep en nasi als hoofdge-
recht. We hebben dus al heel veel 
leuke dingen gedaan Het overlo-
pen gaat nog niet zo goed, maar dat 
komt nog wel. Het weer is mooi en 
de rest van de week wordt vast ook 
top! Veel groetjes vanuit Apeldoorn.”
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Lotte Jansen op de 400 meter. Foto: Erik Witpeerd.

Atletiek: Junioren
AVA naar internationale 
wedstrijd in Heusden
Aalsmeer - In het Belgische Heus-
den vond op zaterdag 16 juli de 37ste 
Nacht van de Atletiek plaats met 
maar liefst 35 internationale atle-
ten met een olympisch ticket op zak 
aan de start. Dit beloofde een mooie 
avond te worden. Voor Inger (B-ju-
nior) en Nienke (C-junior) van Dok 
betekende dit hun internationale de-
buut. Inger mocht hier de spits afbij-
ten. In een sterk bezet veld liep zij on-
der vrij warme omstandigheden een 
tijd van 2:26,69 minuten op de 800 
meter.  Een half uur later verscheen 
Nienke aan de start voor haar 800 
meter. Na een uitstekende start zak-
te het tempo in de groep terug waar-
op Nienke besloot om na 350 me-
ter een versnelling in te zetten. Zij 
ging om de groep heen om zich aan 
te sluiten bij de koploopsters. Helaas 
kreeg ze een harde duw in haar rug 
waardoor ze hard ten val is geko-
men en haar race niet kon vervolgen. 
Dit betekende voor Nienke een triest 
einde van haar eerste internationale 
wedstrijd. Milan Biesheuvel nam op 
zaterdag 16 juli deel aan wedstrijden 

in Bergen op Zoom. Hij liep daar een 
200 meter in 29.18 seconden en een 
mijl in 5.46.08 minuten. Beide pres-
taties zijn voor Milan een verbetering 
van zijn persoonlijke records. 

Avondinstuif in Heiloo
Op vrijdagavond 15 juli werd in Hei-
loo de eerste zomeravond instuif 
georganiseerd. Atletiekvereniging 
Aalsmeer was op de 400 present 
met C-junior Lotte Jansen en B-Juni-
or Nick Ramdjanamsingh. Lotte liep 
nog nooit eerder een 400 meter. Met 
een tijd van 67.20 seconden kan ze 
tevreden terugkijken op haar debuut 
op deze afstand. Nick Ramdjanam-
singh begint steeds meer thuis te ra-
ken op deze afstand en hij liep een 
persoonlijk record van 56.79 secon-
den. A-junior Corné Timmer heeft dit 
seizoen herhaaldelijk laten zien dat 
hij in een uitstekende vorm verkeert. 
Opnieuw sloeg hij toe op de 3000 
meter en met een tijd van 9.07.00 mi-
nuten stelde hij zijn persoonlijke re-
cord met bijna 10 seconden scher-
per.

“Ondanks de blaren was het geweldig”

Aalsmeerders lopen 100ste 
Vierdaagse in Nijmegen
Aalsmeer - Een groep Aalsmeer-
ders neemt deel aan de Vierdaag-
se in Nijmegen. Elk met een eigen 
reden, maar natuurlijk allemaal om 
deze honderdste editie uit te lo-
pen en plezier te hebben tijdens dit 
sportieve festijn. Roland Hofman, 
Patricia Vos, Danielle van Duren, 
Lettie, Dirk Raams en Arnaud Brou-
wer lopen met elkaar deze honderd-
ste editie mee. “Ik heb er weer zin 
in”, kopte Arnaud voor aanvang. Hij 
loopt alweer voor de dertiende keer 
mee. De ‘groenste’ van het stel is 
Dirk Raams, hij gaat voor de eerste 
keer van start. De anderen draaien 
al langer hun voeten niet om voor 
vier dagen wandelen met gladio-
len na afloop. Het ‘Vierdaagse virus’ 
zeggen ze... 

Roland Hofman: “Ook ik ga dit jaar 
weer voor de derde keer mee aan de 
Vierdaagse van Nijmegen. Waarom? 
Tja, dat vraag ik mij ook een beet-
je af. Ik zal maar zeggen dat ik een 
beetje ben aangestoken door mijn 
grote vriend Arnoud Brouwer. Drie 
jaar geleden heb ik voor het eerst 
meegedaan aan de Vierdaagse van 
Nijmegen. En ik moet zeggen: Het 
was één groot feest! Helaas was de 
inhuldiging in 2014 ingetogen. Dit 
had alles te maken met de vlieg-
ramp in de Oekraïne. Vorig jaar dus 
op herhaling geweest en het was 
ondank de blaren in één woord ge-
weldig. Nu dit jaar, 2016, de 55 kilo-
meter. Ieder jaar zeg ik in januari dat 
ik er goed voor ga trainen, maar ja 
die tijd ontbreekt gewoon. We moe-
ten elkaar er dus maar door heen 
slepen. We gaan ervoor!”
Patricia Vos is 38 jaar en moeder 
van 2 jongens, Lars van 7 en Daan 
van 5 jaar oud. “Dit jaar loop ik de 
Nijmeegse Vierdaagse voor de 6e 
keer. Na 5 keer de 40 kilometer ge-
lopen te hebben, ga ik dit jaar met 

de grote mannen mee. Vanwege de 
100ste Vierdaagse gaan we 55 kilo-
meter per dag lopen. Het zal pittig 
worden, maar we hebben een leu-
ke wandelgroep. We helpen elkaar 
er wel doorheen. Nu zeg ik dat dit 
jaar voorlopig de laatste is. Maar dat 
denk ik elk jaar. Hopelijk krijg ik een 
zilveren medaille met kroon na 220 
kilometer gelopen te hebben. Als 
Lars oud genoeg is hoop ik de Vier-
daagse samen met hem te mogen 
lopen.”
Danielle van Duren uit Kudelstaart 
is 31 jaar oud: “Ook ik ben besmet 
met het Vierdaagse virus. Dank-
zij mijn bonuspapa Peter van Vel-
zen. Toen hij mijn moeder leer-
de kennen had hij de Vierdaagse 
al een aantal keer gelopen, en dat 
jaar probeerde ik hem een beet-
je te volgen via het nieuws op te-
levisie. Maar, ik raakte zo enthousi-
ast dat ik dacht; Dat zou toch wel 
heel vet zijn om die een keer te mo-
gen lopen. Dus ik ben gaan trainen, 
maar moest onverwacht geopereerd 

worden aan een aangeboren afwij-
king in mijn hart. Dat jaar werd dus 
niets. Rustig aan weer gaan trainen. 
En in 2012 toch maar ingeschre-
ven en toen werd ik uitgeloot. Jam-
mer, maar 3 weken voor de Vier-
daagse begon werd ik gebeld dat 
er een plekje vrijgekomen was en of 
ik nog steeds interesse had om mee 
te doen.... uhm Ja! Mensen verklaar-
de me voor gek, operaties gehad en 
meteen al zo ver gaan lopen terwijl 
ik nooit echt fanatiek aan het spor-
ten was. Maar had al aardig wat ki-
lometers getraind in Nederland en 
ook aan wandeltochten meegedaan 
in het buitenland. Boven ieders ver-
wachting liep ik de Vierdaagse flui-
tend uit. Virus was geboren! De 3 ja-
ren erna ook weer de 40 kilometer 
gelopen en het ging steeds makke-
lijker. Dit jaar word mijn 5e keer, dus 
heb een soort van jubileum. De eer-
ste 4 jaar heb ik 4 keer 40 kilome-
ter gelopen en dit jaar ga ik omdat 
het een eenmalige afstand vanwege 
de 100ste Vierdaagse 4 keer de 55 

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 14 juli is het klaverjas-
sen gewonnen door Daan Sandee 
met 5669 punten, op twee is Tini 
Bualda geëindigd met 5195 punten 
en op drie Coby van der Linden met 
5185 punten. Bij het jokeren was 
Bets Teunen deze week de beste 
met 110 punten, gevolgd door Tru-
dy Knol met 168 en Greet de Jong 
met 184 punten.

Belangstelling voor deze gezellige 
kaartmiddag?
Graag wil de groep er nog enkele 
jokeraars bij. Kom gerust eens kij-
ken. Voor inlichtingen: Nico de Ron, 
tel. 06-47890256

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels . Het hele 
jaar door op de woensdagavond in 
het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 
20.00 uur. Op 13 juli is het klaverjas-
sen gewonnen door Jaap Streefkerk 
met 5375 punten. Jan Ramp werd 
tweede met 5080 punten en Ge-
rard Presser derde met 5028 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Tonnie Favië met 4055 punten. 

kilometer doen! Ik ga met de grote 
mannen mee, want dat kan ik ge-
woon!”
Lettie loopt ook dit jaar voor de 5e 
keer mee. “Dit jaar voor het eerst 
zonder mijn lieve zussen Gon en 
Ans die beiden geblesseerd zijn ge-
raakt voordat de Vierdaagse begon. 
Maar ik ben uiteraard niet alleen.”
Dirk Raams is 58 jaar en gaat voor 
de keer de Vierdaagse in Nijmegen 
lopen. “Ik ga gelijk maar de lang-
ste afstand wandelen, 55 kilometer 
dus. Wandelen was mij totaal onbe-
kend, maar een vriendin vertelde mij 
dat Nijmegen geweldig is qua sfeer 
en dat het wel iets voor mij zou zijn. 
Na alle gekke dingen die ik in mijn 
sportcarrière gedaan heb dus een 
nieuwe uitdaging. We gaan ervoor 
en de mensen die mij kennen weten 
dat er niets aan het toeval is overge-
laten in mijn voorbereiding op deze 
Vierdaagse. Ik wens dat ik met de 
gehele groep wandelaars van on-
ze groep mag finishen en een on-
vergetelijke sportieve en gezellige 
week beleeft.”
Arnaud Brouwer: “Voor mij wordt 
het alweer de 13de keer en hoop 
mijn twaalfde ‘kruis’ te mogen ont-
vangen. Dit jaar gaan we eindelijk 
weer eens met een grotere groep 
lopen. Niet alleen uit Aalsmeer, 
maar ook uit Amstelveen, Arnhem, 
Almere-stad en Haarlem. Het is een 
gemêleerd gezelschap. Ik heb er 
weer zin in!”

Daan winnaar 
Ouderensoos

Jaap wint bij 
Geluksvogels

Rheinhessische Meistershaften
Goede resultaten Omnia 
springers in Duitsland
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
juli reisde een groep van 28 Omnia 
springers af naar het Duitse Hechts-
heim voor een internationale wed-
strijd, de Rheinhessische Meisters-
haften. Na een reis van vijf uur was 
er lekker eten bij de barbecue en 
konden de springers in de avond 
nog trainen.
De volgende ochtend vroeg begon 
de Rahmenwettkampf voor de C en 
D klasse en lieten de springers hun 
prachtige oefeningen zien. Het goud 
was hierbij voor Thalissa Wijkstra, 
Fenno van Beek, Finn-Julien Falk, 
en Marvin Arendzen. Zilver was er 
voor Joey Visser, Ian Jonkman, Sabi-
ne Boegman, Duncan Lemstra, Max 
Beijenveld en Marlies Kok.
En het derde podium was voor Lisa 
Wolterman, Muriel Coppens en Bo-
nita de Goede. Op de vierde plaats 
eindige Sarah Wisse, vijfde werd Ki-
ki Fredriks, zesde Ilse Bom en De-
nise Bartling en negende Jay Roelf-
sema. Als team behaalden Thalis-

sa Wijkstra, Joey Visser, Fenno van 
Beek en Jay Roelfsema ook nog de 
eerste plaats.
In de middag vond de Meisterschaft 
plaats voor de A en B klasse. Spec-
taculaire sprongen kwamen voor-
bij.  Hierbij was het goud voor Mau-
ra de Vos, Jimmy Demmers en Bente 
Geleijn. Zilver was voor Chris Moer-
man en de derde plaats voor Casper 
en Melvin Dokter. Dian van Wierin-
gen behaalde de vierde plaats, Boris 
Claus en Marcella Adjape de zes-
de plaats en een knappe zevende 
plaats was er voor Madelief Wijkstra 
in het grootste deelnemersveld. Als 
team behaalde Madelief Wijkstra, 
Maura de Vos, Boris Claus en Dian 
van Wierigen de eerste plaats even-
als Melvin Dokter, Chris Moerman, 
Bente Geleijn en Jimmy Demmers.
De springers kunnen terugkijken op 
een geslaagd en gezellig weekend. 
Nu is het tijd voor een welverdien-
de zomervakantie. Eind augustus 
begint het nieuwe wedstrijdseizoen.Oceanus Triathlon Team 

twaalfde in Rotterdam
Aalsmeer - Als de teams van de 
Lotto Eredivisie Triathlon zich afge-
lopen zaterdag 16 juli klaarmaken 
voor ronde drie van de competitie, 
dan doen ze dat in de wetenschap 
dat er voor het eerst een race in Rot-
terdam op het programma staat. De 
Perskindol Triathlon 010,
Oceanus Triathlon Team komt, na 
het inzetten van de Syrische vluch-
teling Mohamad Maso, opnieuw 
met een verrassende naam aan de 
start. Paratriatleet Sjaak van den 
Berg maakte zaterdag zijn opwach-
ting in de Lotto Eredivisie voor de 
Aalsmeerse formatie. Naast Sjaak 
en Mohamad komen Sander Berk 
en de junioren Thomas Cremers en 
Davy Heijsteeg het team verster-
ken om een top 10 plaats te gaan 
af dwingen.
De wedstrijd was dankzij de har-
de wind over de open vlakte en ho-

ge snelheden op de fiets een zwa-
re wedstrijd. De mannen van OTT 
reden een mooie race waarbij Mo-
hamed Maso en Sander Berk zich 
goed in de voorste gelederen kon-
den handhaven. Davy Heysteeg 
boekte ook een mooi resultaat. Tho-
mas Cremers werkte zich goed op 
door de menigte en liet menig at-
leet achter zich na een penalty van 
10 seconde voor het verkeerd terug 
hangen van zijn fiets! Sjaak van de 
Berg hield zich goed staande tus-
sen het grote geweld van de ere-
divisie. Helaas werd de top 10 net 
niet bereikt, maar een mooie twaalf-
de plaats als team was zaterdag het 
hoogst haalbare.
Wil je ook eens aan een Triathlon 
meedoen? Vraag naar de mogelijk-
heden binnen de vereniging. Kijk op 
www.oceanustriathlonteam.nl voor 
meer informatie.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Darek Jachowski wint 
jonge duivenvlucht
Aalsmeer - Een dag met wisselval-
lig duiven weer, de ene vlucht liep 
mooi en de ander was moeilijk. Er 
waren eigenlijk wel vier vluchten. 
Vrijdag werden de duiven in Mar-
seille en Agen gelost, (dit zijn Ma-
rathon vluchten) en daar behaal-
den Jan van Dijk (Agen) en Comb. 
Baas & Berg (Marseille) hele mooie 
resultaten. Beiden wisten zich in de 
top van de uitslag te nestelen. Daar-
naast was er een Midfond vlucht 
voor de oude duiven en een Jonge 
duiven vlucht. Om 10.45 uur werden 
de duiven in Morlincourt in vrijheid 
gesteld, en deze werd, ondanks dat 
het een moeilijke en pittige vlucht 
van gemiddeld 322 kilometer was, 
gewonnen werd door de 15-778 van 
Gerard en Lies v.d. Bergen uit Ku-
delstaart die een gemiddelde snel-
heid van 1253,719 meter per mi-
nuut maakte (ruim kilometer per 
uur). Tweede werd Bram v.d. Wie uit 
Aalsmeer, de derde plaats was voor 
Cees van Vliet uit Kudelstaart die 
tevens zowel het Onaangewezen als 
het Aangewezen Kampioenschap 
binnen haalde. De jonge duiven 
werden om 11.50 uur in Asse-Zel-
lik gelost, en hier was het de 16-986 
van het Poolse lid Darek Jachowski 
uit Mijdrecht die met een gemiddel-
de snelheid van 1441,583 meter per 
minuut naar huis kwam, dat is ruim 
86 kilometer per uur. Tweede werd 
jeugdlid Tim Rewijk uit De Kwakel, 
de derde plaats was voor John van 

Duren uit Amstelveen. De uitslagen 
zijn als volgt:
Morlincourt met 204 duiven en 12 
deelnemers.
1. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
2. A. v.d. Wie Aalsmeer
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. A.J. van Belzen Kudelstaart
6. Comb. van Ackooy Hoofddorp
7. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
8. D. Baars Kudelstaart
9. J.H. van Duren Amstelveen
10. L. v.d. Sluis Uithoorn
11. M. de Block Aalsmeer
12. J. Vijfhuizen De Kwakel

Asse-Zellik met 484 duiven en 16 
deelnemers.
1. Darek Jachowski Mijdrecht
2. Tim Rewijk De Kwakel
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. L. v.d. Sluis Uithoorn
5. W. Wijfje De Kwakel
6. C. Van Vliet Kudelstaart
7. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9. Comb. van Ackooy Hoofddorp
10. A.J. van Belzen Kudelstaart
11. A. v.d. Wie Aalsmeer
12. J. Vijfhuizen De Kwakel
13. J. Spook Aalsmeer
14. D. Baars Kudelstaart
15. M. de Block Aalsmeer
16. J.A. van Dijk Aalsmeer

Regiorenners innen prijzen en premies

Wielrenners op zoek naar 
vakantiegeld in criteriums
Aalsmeer - Het is vakantietijd, maar 
niet voor gretig koersende wielren-
ners, belust op eer, prijzen en pre-
mies in de dorpsrondes, de zoge-
naamde criteriums. Volgens een 
lange traditie zijn daarbij vooral de 
lucratieve wedstrijden in het West-
land in trek. In bijna elk dorp wordt 
er deze maand gefietst. Eliterenner 
Jordy Buskermolen uit Aalsmeer 
ging zondag naar Monster en haal-
de er de 19de prijs op. Jeugdren-
ner Tristan Geleijn (Rijsenhout) ein-
digde in hetzelfde dorp als 17de bij 
de 14-jarigen. In het juniorencrite-
rium in Kwintsheul, ook Westland, 
eindigde Leon Buijs (Aalsmeer) vrij-
dag als 21ste. Aalsmeerder Franklin 
Wessels zocht het zondag iets ver-
derop en incasseerde een envelop 
met inhoud na afloop van de Ronde 
van Oudenbosch voor eliterenners; 

hij werd 17de. John Tromp uit Ku-
delstaart finishte in Nieuwegein als 
vijfde in het kampioenschap van de 
Veteranen Belangenvereniging in de 
categorie 60-plus.

Fiets geparkeerd
Junior Nils Eekhoff (Rijsenhout) 
doet niet mee aan het ‘rondjesrijden 
om de kerk’. Na een druk eerste deel 
van het seizoen heeft hij zijn fiets 
even geparkeerd. Aan het einde van 
deze maand pakt hij de draad weer 
op voor de slotweken van zijn juni-
orentijd. Op zijn programma staat in 
ieder geval nog de Tour des Vallées 
in Bretagne. Ook hoopt hij op een 
plek in de nationale selectie voor 
de meerdaagse Grand Prix Rüebli-
land in Zwitserland en het Europees 
kampioenschap, midden september 
in Nice.

De winnaars van de vlucht vanuit Morlincourt, Gerard en Lies v.d. Bergen.



Wind grootste uitdaging

‘Mollema is heel goed’

Kooponderhandelingen! 

Renner in topvorm ziet alles

Een genadeloze etappe

Dumoulin fl ikt het weerDag van de dilemma’s
Aalsmeer - De lol van het koersen 
is op het juiste moment slim zijn en 
weg sprinten van de concurrenten. 
De parel van de Tour is de groene 
trui Peter Sagan. Hij draagt de tour 
van dit jaar op zijn onnavolgbare 
wijze. Gele trui drager Froome wint 
aan sympathie ook wat hij de afge-
lopen dagen heeft laten zien is su-
per! Vandaag deelt hij opnieuw een 
gevoelige tik uit aan de Colombiaan 
Quintana die van wind niets moet 
weten en geen notie heeft hoe de 
gevreesde waaier te ontwijken. Wat 
wind staat er vandaag en het levert 
prachtige beelden op. 
De zenuwen gieren door de schrie-
le lijfjes, de remmen worden veel-
vuldig gebruikt. Had de tourarts 
het in de eerste week rustig, nu is 

het overwerken. De ene na de an-
dere renner tuimelt van het talud of 
schuift over het wegdek. Zij moet 
aan de bak met gaas en pleisters. 
De wind blijft de hele dag de ren-
ners uitdagen. De kleurschakering 
van de shirts veranderen als bij een 
caleidoscoop, steeds weer nieuwe 
fi guren. 
Het peloton valt uit elkaar en voegt 
zich weer samen. Voor de kijker is 
het geweldig om te zien. Mooi dat 
Bauke Mollema opnieuw een plaats 
opschuift, hij staat voorlopig vijf-
de in het klassement. En de benja-
min van de Lottoploeg - de Neder-
lands Kampioen Dylan Groenewe-
gen - heeft vandaag weer een hele-
boel bijgeleerd! 
Janna van Zon

Aalsmeer - Door de straffe tegen-
wind die de hele dag de renners ge-
selt, ligt het tempo niet al te hoog. 
Kans op een ontsnapping vanuit 
het peloton naar de vier koplopers 
toe zit er niet in.  En zo kan ieder-
een ook weer een ‘beetje bijkomen’ 
- neem dat vooral niet al te letterlijk 
want er wordt nog altijd zo’n 37 ki-
lometer per uur gereden. Er is een 
lange weg zwoegen te gaan dus een 
mooie gelegenheid voor de com-
mentatoren om eens wat leuke we-
tenswaardigheden te vertellen. De 
Tour zit namelijk vol verhalen. Deze 
dag hoort de kijker een geschiede-
nis over een indrukwekkend kasteel 
dat zeker een tien verdient wat be-
treft het kitschgehalte. Eigenhandig 
en liefdevol opgebouwd door een 
postbode. En over een kasteel - ei-

genlijk een ruïne- dat weer geheel 
wordt opgebouwd door de dorpsbe-
woners. 
De Belgen vragen zich af of Froome 
echt wel zo goed is. Mollema wordt 
door hen de hemel ingeprezen. ‘Hij 
is heel goed!’ en ‘Quintana valt meer 
tegen dan Froome meevalt.’ Quinta-
na schijnt helemaal geen persoon-
lijke vrienden te hebben, traint sa-
men met zijn broer en komt nau-
welijks zijn land uit. ‘Zou dat de re-
den kunnen zijn dat hij de koersdy-
namiek mist?’ Vragen zij zich af. Ca-
vendish lukt het om voor de vierde 
keer deze Tour een etappe te win-
nen. Dat deed hij weer voortreffe-
lijk.  Nog ruim een week te gaan het 
wordt een zware week voor de ren-
ners.
Janna van Zon 

Aalsmeer - Omdat een aantal 
sponsors geen geld meer over heeft 
voor de wielrennerij staan er bin-
nenkort heel wat renners op de kei-
en. Vanaf 1 augustus wordt bekend 
wie waar naar toe gaat of nog in de 
etalage staat. Deze rustdag is een 
uitgelezen moment om zich bezig te 
houden met de kooponderhandelin-
gen. Managers worden gepolst. Zo 
besparen de speurders zich heel 
wat gereis, tenslotte zijn de renners 
en hun bazen tijdens de Tour alle-
maal in beeld. Wie kan/wil of biedt 
de renners een goed salaris? Wel-
ke renner past het beste bij welke 
ploeg? Wat voor kansen wordt hen 
geboden als knecht, kopman, klas-
sementsman, sprinter, klimmer? En 
welke wedstrijden mogen zij rijden? 

De rustdag wordt een dag van on-
derhandelen met hopelijk een posi-
tief uitzicht voor de zoekende ren-
ners. De Belgen vragen zich af: 
‘Waarom is de Giro eigenlijk leu-
ker dan de Tour?’ Zij geven hierop 
het volgende antwoord: ‘Naar de Gi-
ro sturen de ploegen niet hun top-
renners, waardoor er veel meer voor 
eigen kansen gereden kan worden. 
In de Tour overheerst de ploeg Sky, 
deze renners bepalen de koers. Dat 
maakt dat er minder aanvallers zijn 
die een wedstrijd spannend maken. 
De Giro is inderdaad heerlijk om 
naar te kijken. Wat prestaties en het 
Italiaanse landschap betreft en toch 
valt niets te vergelijken met de Tour. 
Het is die magie hè!
Janna van Zon 

Aalsmeer - Zou het de dag worden 
voor de sympathieke en succesvol-
le Zwitser Fabian Cancellara? Hij 
neemt na dit seizoen afscheid van 
de wielersport en wat zou het mooi 
zijn wanneer hij in zijn eigen land en 
plaats waar hij geboren en getogen 
is nog een kans krijgt om te win-
nen. Vooraf het  parcours verkennen 
is deze dag een noodzaak. Zwitser-
land lijkt de rotonde te hebben uit-
gevonden en vlak voor de fi nish lig-
gen een paar gemene obstakels die, 
wanneer je met 90 kilometer per 
uur naar beneden dendert, over het 
hoofd kan zien. Het is iets waar je 
op voorhand het hart bij vasthoudt. 
Aan de andere kant is het ook wel 
weer zo: Een renner in topvorm ziet 
alles. Echter na twee weken Tour is 
bij sommige renners het beste er 

wel van af. Maar gelukkig gaat al-
les goed en blijft iedereen overeind. 
Ook vandaag is er weer veel moois 
te zien. Twee renners die het er op 
wagen er samen van door te gaan. 
Een doorgewinterde Duitser en een 
Franse nieuwkomer. Het is prach-
tig om te zien hoe zij elkaar aanvul-
len. Maar zij gaan het niet redden 
evenals Cancellara, hij komt tijdens 
de sprint gewoon snelheid te kort 
tegenover de krachtpatser Sagan. 
De Slowaak wint met een banddik-
te van de Noor Kristoff die uit frus-
tratie bijna zijn stuur door midden 
slaat. Morgen een rustdag, de Belg 
Jan Bakelants mag - bij grote uit-
zondering - naar huis om zijn twee 
dagen oude dochtertje even vast te 
houden.
Janna van Zon 

Aalsmeer - Volgens de meeste ren-
ners is vandaag de lastigste etap-
pe van de hele Tour. Het is de he-
le dag berg op berg af. Gelukkig is 
het droog, want de afdalingen zijn 
zeer technisch en gevaarlijk. Voor 
de minder snel rijdende renners zal 
het een hele opgave worden om op 
tijd binnen te komen. Althans dat 
zijn de verwachtingen. Hoe anders 
is ook het weer: 30 graden en geen 
zuchtje wind. De tegenstelling van 
fel zonlicht en donkere schaduwen 
zorgen er voor dat ook de zeer er-
varen renners behoorlijk op hun qui 
vive moeten zijn. 
Menige renner daalt met geknepen 
billen naar beneden. Tom Dumoulin 
doet een knappe poging om te ont-
snappen. Voor de Belgen een goede 
aanleiding om deze fi losoof en sty-
list te zien als dé klassement renner 

van de toekomst die zeker de top 
tien kan halen en wie weet zelfs wel 
de top vijf. Tijdens een eerder op-
genomen interview laat de renner 
weten dat hij liever rijdt voor eigen 
kansen. Niet anoniem in het peloton 
blijven hangen, maar knallen als er 
de goede benen zijn. Dat hij als tijd-
rijder oppermachtig is geeft hij ver-
legen lachend toe. Bauke Mollema 
- hij verkende de te rijden route al 
meerdere malen - volgt Froome tot 
op de centimeter. 
Hij reageert enigszins verbaasd op 
een gevaarlijke actie van de Brit 
die duidelijk behoorlijk zenuwach-
tig wordt van zijn grootste rivaal. En 
dan die andere Nederlander Wout 
Poels. Wat hij deze Tour toont is van 
buiten categorie. Hij is goud voor 
Froome!
Janna van Zon  

Aalsmeer - Vandaag een sleute-
letappe volgens de analist en oud 
wielrenner Danny Nelissen. Waar-
mee hij maar wil zeggen:  dit kan 
wel eens de dag zijn dat het klas-
sement zich behoorlijk wijzigt. Even 
leek het er op dat de tijdrit niet eens 
verreden zou worden en dat had 
te maken met de toestand in Nice. 
‘Laten wij niet zwichten voor zul-
ke wanstaltige gebeurtenissen’, zei 
een aangeslagen Dumoulin, die een 
tijdrit neerzette van wereldklasse. ‘Ik 
heb mij kunnen focussen, een knop 
omgedraaid, vond een goed ritme. 
Moest alle zeilen bijzetten maar het 
is gelukt, ik heb netjes en verzorgd 
gereden.’ En hoe zeg, wat een sport-

man! Zijn vermoedde concurrenten 
liet hij ver achter zich, hij moest ech-
ter tot de allerlaatste renner Chris 
Froome wachten om zeker te zijn 
van een eclatante overwinning. De 
Brit had meer dan een minuut lan-
ger nodig voor de 37.5 kilometer. 
Bauke Mollema, die daags tevo-
ren door een beslissing van de ju-
ry een tweede plaats in het klas-
sement door de neus geboord zag, 
haalde zijn gram. Hij reed een for-
midabele tijdrit en behaalde alsnog 
die begeerde tweede plaats. Stel je 
voor een Nederlander in Parijs op 
het podium. Wij kunnen er voorzich-
tig over gaan dromen. Mollema is in 
topvorm!            Janna van Zon

Aalsmeer - Door de steeds meer 
aanwakkerende wind besluit de 
Tour jury dat de renners de laatste 
kilometers naar de top van de Mont 
Ventoux niet rijden. ‘Je wordt ge-
zandstraald’ is de conclusie. Even-
als gisteren is het een nerveuze rit. 
Van een valpartij van twee knech-
ten van Froome proberen de man-
nen van Quintana te profi teren maar 
hier steekt de gele trui drager een 
stokje voor “No way.’ Quintana heeft 
vandaag maar een doel: Revanche 
nemen op zijn voornaamste concur-
rent Froome. Hij wenst geen herha-
ling van verleden jaar toen hij ten 
onder ging aan de macht van  de 
Brit en daarbij de Tour verloor. Maar 
Quintana komt er opnieuw niet aan 
te pas. Onze Bauke Mollema weet 
de kleine Colombiaan achter zich 
te houden. Samen met Froome pakt 
hij de meters die hem opnieuw zul-
len doen opschuiven in het klasse-
ment. In de kopgroep is het de Belg 
Thomas de Gendt die op fabuleuze 
wijze de moordende rit wint. Terwijl  
De Gendt staat uit te hijgen over de 

hekken aan de fi nish, speelt zich een 
drama af. De drie op winst jagende 
renners, Mollema, Froome en Port 
vliegen in volle vaart tegen een plot-
seling stilstaande motor op die moet 
remmen voor een toeschouwer. De 
beelden liegen er niet om. Molle-
ma komt er redelijk met de schrik 
vrij van af evenals Port maar Froome 
zijn fi ets ligt in diggelen. Totaal ver-
wezen rent hij tussen het publiek. 
Het lijkt wel een eeuw te duren voor 
er een nieuwe fi ets wordt aange-
reikt. Intussen is Quintana de fi nish 
al gepasseerd. Het kan toch niet zo 
zijn dat Froome - buiten zijn schuld 
om- hiermee de Tour gaat verliezen? 
Opnieuw staat de jury voor een di-
lemma maar neemt uiteindelijk de 
juiste beslissing. Froome behoudt 
zijn gele trui, en Mollema wordt der-
de. Nummer 2 van het klassement 
Adam Yates is blij met deze keuze. 
‘Zo had ik nooit het geel willen win-
nen.’ En Quintana? hij verliest nog 
weer wat tijd op Froome. Voor kan-
sen moet hij wachten tot de Alpen. 
Janna van Zon

TOUR DE FRANCE 2016
ETAPPE 11

ETAPPE 14

RUSTDAG

RUSTDAG

ETAPPE 16

ETAPPE 15

ETAPPE 13ETAPPE 12

Mooie rit voor de waaier rijders

Geweldige prestatie van Cavendish

De waarheid een beetje verdraaid

“Ik zou andere ploeg gaan zoeken”

Tour kijken met de ‘fi etsmannen’

Ultieme test voor Tom Dumoulin

Zonder fi ets de berg op, tijdcorrecties

Woensdag 13 juli 2016
11e etappe 162,5 kilometer
Carcassonne - Montpellier

Aalsmeer - Een mooie rit voor 
de waaier rijders. Rechte we-
gen, veel wind en renners die van 
het ene op het andere moment 
uit een waaier waaien en op de 
kant worden gezet. Allemaal ter-
men die de argeloze kijker naar 
de etappe van vandaag kan leren 
begrijpen. Op de beelden is goed 
te zien dat de waaiers worden ge-
vormd en weer uit elkaar gaan. Ik 
vergelijk het steeds met een ac-
cordeon. Wanneer ik aan de ac-
cordeon van Remco denk, dan 
zie ik de waaiers van het peloton. 
Eerst langzaam, dan weer snel 

heen en weer. Het gehele pelo-
ton wordt door de wind uit elkaar 
gehaald en wordt een heeeeeeel 
lange kopgroep. Zo’n 15 kilome-
ter voor de meet is het Sagan die 
de winst ruikt en uit de kopgroep 
ontsnapt, hij krijgt teamgenoot 
Bodhar mee en ook de goed op-
lettende Froome weet met een ui-
terste krachtsinspanning aan te 
sluiten. Zijn ploeggenoot Tho-
mas haalt echt alles uit zijn tenen 
om ook mee te gaan en met z’n 
vieren weten ze een kleine voor-
sprong op te bouwen. Dé sprint 
wordt door Froome aangetrok-
ken, maar deze is geen partij voor 
Sagan, die daarmee zijn tweede 
ritzege veilig stelt.
Dick Kuin

Zaterdag 16 juli 2016
14e etappe 208,5 kilometer
Montélimar – Villars-les-Dombes

Aalsmeer - Terwijl in Turkije het 
leger een poging waagt om de 
macht in handen te krijgen en het 
bijna ook nog lukt zal de wraak 
van de (bijna) dictator Erdogan 
waarschijnlijk zoet zijn. De Tour 
de France etappe van vandaag 
beweegt zich als een slang door 
het Rhône dal in de richting van 
de Alpen. De ploeg van Froome, 
met een altijd voorop rijden-
de Wout Poels, houdt het tem-
po hoog. Niks uitfi etsen vandaag. 
Tegen een wederom zeer krachti-
ge wind in wordt het bergje in de 
etappe door de Gendt als eerste 
genomen. Een kopgroepje van 

vier man weet het peloton weer 
niet voor te blijven en ze wor-
den op zo’n 10 kilometer voor de 
meet weer ingelopen door een in-
middels voortrazend peloton. De 
ploegen treintjes worden in stel-
ling gebracht en op de bekende 
wijze worden de sprinters naar de 
streep gebracht. Een mêlee van 
renners, treintjes die uit elkaar 
vallen, bijna valpartijen aan alle 
kanten en uiteindelijk in een wir-
war van renners één winnaar; Ca-
vendish. De vierde overwinning in 
deze Tour.
Een geweldige prestatie van een 
man die inmiddels al 30 overwin-
ningen in de Tour heeft geboekt 
en bijna het record van Merckx te 
pakken heeft.
Dick Kuin

Dinsdag 19 juli 2016
Rustdag
Bern (Zwitserland)

Aalsmeer - Het is goed uitrusten 
in Bern, tenminste, wanneer ik 
de ‘avondetappe’ bekijk en daar 
een zeer fi tte Mollema aan ta-
fel zie zitten. Hij ziet er uitgerust 
uit, in tegen stelling tot de ande-
re gast, Danny Nelissen, die een 
wat uitgebluste indruk achterlaat. 
Bau geeft mij in ieder geval vol-
doende vertrouwen in de laatste 
week Tour. Een ander soort ver-
trouwen krijg ik van alle reacties 
op de etappeverslagen. Janna 
vertelde in één van haar stukjes 
ook al over de reactie die zij krijgt, 
mensen uit de autoraampjes han-
gend en schreeuwen dat zij het 

leuk vinden. Nu zijn mijn ‘fi ets-
mannen’ niet zulke schreeuwers, 
dat vinden zij overigens zelf, maar 
de stukjes geven wel stof tot hef-
tige discussies, zeker wanneer 
je in een stukje de waarheid een 
beetje verdraaid. Zo heeft mijn 
opmerking over de vermeende 
stuurfout van Kelderman (waar 
de tube zogenaamd niet goed 
was verlijmd op de velg) al menig 
stof doen opwaaien. Ik zal dit on-
derwerp vandaag nog maar weer 
eens in de lucht gooien, al fi et-
send, want zeg nou zelf, wat is er 
leuker dan met je maten een ste-
vige discussie voeren, al fi etsend 
van Aalsmeer naar Hoek van Hol-
land en weer terug natuurlijk.

Dick Kuin

Maandag 18 juli 2016
16e etappe 209 kilometer
Moirans-en-Montagne – Bern 
(Zwi)

Aalsmeer - Vandaag eindelijk 
weer eens de gehele etappe kun-
nen volgen op de pc die naast 
mijn tekentafel staat. Al snel in 
het begin ontsnappen ploegge-
noten Alaphilippe en Martin uit 
het peloton en weten de gemid-
delde snelheid hoog te houden. 
Zij krijgen niet al te veel ruimte en 
worden dan ook weer ingelopen. 
Iedereen hoopt op een massa-
sprint met Cancellara als winnar. 
Het is zijn laatste Tour en het zou 
leuk zijn wanneer hij in zijn thuis-
land een etappe zou kunnen pak-

ken. Helaas voor hem gaat dat 
niet door. De lastige kasseienklim 
aan het einde van de etappe doet 
velen de das om, maar niet de 
echte sprinters als Sagan en Kris-
toff. Beiden weten zich in de voor-
ste linie te handhaven en strijden 
om de overwinning. Sagan weet 
zijn tube met een banddikte ver-
schil eerder over de streep te du-
wen en boekt zijn derde ritzege. 
Volgens velen voldoet hij aan de 
eis van zijn sponsor om het voort-
bestaan van de Tinkoff ploeg te 
garanderen. Dat verhaal doet de 
ronde, maar met zo’n sponsor 
weet je het maar nooit. Als ik Sa-
gan was zou ik een andere ploeg 
gaan zoeken.
Dick Kuin

Zondag 17 juli 2016
15e etappe 160 kilometer
Bourg-en-Bresse - Culoz

Aalsmeer - Het beloofde een 
extra mooie dag te worden, veel 
bergen en veel zon. Een loodzwa-
re dag voor de renners, die waar-
schijnlijk na twee weken tour 
ook hun benen beginnen te voe-
len.  Zondagmiddag heb ik mij, 
samen met de ‘fi etsmannen’ op 
de bank bij Jaap thuis genesteld 
om de etappe op televisie te vol-
gen. De ‘fi etsmannen’ zijn de jon-
gens waar we binnenkort weer 
een rit mee gaan rijden. Dit jaar 
doen we een rondje Benelux, zo’n 
1200 kilometer voor de boeg dus. 
Het valt niet mee om de etappe te 

volgen want alle mannen hebben 
nog steeds een mening over de 
dramatische etappe waar Froome 
het parcours een gedeelte lopen-
de heeft genomen. Gelukkig wor-
den er broodjes rondgedeeld op 
het moment dat de fi nish nadert 
en kan ik even volgen wie de rit 
wint. Pantano en Majka rijden sa-
men naar de fi nish en de eerste 
is de beste sprinter en wint de 
etappe. Wederom doet Poels het 
nodige beulswerk voor zijn kop-
man en weet Mollema keurig in 
de zelfde groep over de meet te 
komen. In huize Geleijn blijft het 
nog een tijdje zeer onrustig, maar 
wel heel gezellig.

Dick Kuin 

Vrijdag 15 juli 2016
13e etappe 37,5 kilometer
Tijdrit Bourg-Saint-Andéol – Vallon 
Pont dÁrc

Aalsmeer - Na de dag van gis-
teren en alle tumult rondom de 
etappe, samen met de gebeurte-
nissen in Nice, is er vandaag de 
tijdrit waar Tom Dumoulin zich al 
dagenlang op heeft voorbereid. 
Het is voor hem de ultieme test 
om zich te meten met de andere 
tijdrijders in het peloton als voor-
bereiding op de Olympische Spe-
len in Rio. Bij het schrijven van 
dit stukje is de uitslag bekend 
en heeft hij verpletterend toege-
slagen. Het heeft voor de con-

currenten waarschijnlijk geen zin 
om af te reizen naar Brazilië ten-
zij ze daar naar toe gaan om nog 
enigszins het idee te hebben dat 
er een tweede en derde plaats te 
halen valt. Over afreizen gespro-
ken, mijn moeder dacht dat ik in 
Frankrijk was om de Tour van nabij 
te volgen.  ‘Hoe kun je anders van 
die stukjes over de Tour schrijven’ 
vroeg zij zich af. Ik heb haar uitge-
legd dat het ook vanuit je luie stoel 
mogelijk is om de Tour dagelijks te 
volgen en er dan een stukje over 
te schrijven. Dumoulin wint de 
tijdrit, Mollema rijd zo goed dat hij 
op de tweede plaats terechtkomt. 
Grote klasse, nu Froome nog pak-
ken!                    Dick Kuin

Donderdag 14 juli 2016
12e etappe 184 kilometer
Montpellier – Mont Ventoux

Aalsmeer - Het begint al met de 
mededeling dat de laatste 6 kilo-
meter van de etappe worden ge-
schrapt, dat betekent dat alle toe-
schouwers zich op de overige te 
rijden bergweggetjes  een plaats-
je moeten zien te vinden. Drie, 
vier en soms wel zes rijen dik 
staat het publiek. Dat er uiteinde-
lijk een motor vast komt te staan 
waar drie renners tegen aan bot-
sen is dan ook niet vreemd. De 
chaos die zich daarna ontspint 
is in de gehele Tour historie nog 
nooit voorgekomen. Een renner 
zonder fi ets de berg op, een neu-

trale fi ets die geen goede peda-
len heeft, tijdcorrecties die ner-
gens op slaan, commentatoren 
die zich druk maken over het feit 
dat er regeltjes gevolgd moeten 
worden, analisten die over elkaar 
buitelen met de, naar hun me-
ning, beste oplossingen voor dit 
wereldse probleem en renners 
die zich afvragen wat er allemaal 
aan de hand is met de jury. Pas 
laat op de avond komt er een be-
richt uit Nice. 
Op dat moment is de hele Tour 
en alles wat zich daar afspeelt 
geen probleem meer in vergelij-
king van het gebeuren in de Fran-
se badplaats. Dan zijn tour etap-
pes slecht wedstrijdjes om niet.
Dick Kuin
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