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nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 
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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

eveleens.nl
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
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www.hartelust.nl
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Omwonenden positief gestemd over ouderenhuisvesting

Zorgcomplex bij Zuiderkerk: 
“Ga maar gauw bouwen”
Aalsmeer - Ontwikkelaar Tupla 
heeft goed geluisterd naar de om-
wonenden van de Zuiderkerk in de 
Hortensialaan, zo bleek afgelopen 
dinsdag 18 juli tijdens de inloop-bij-
eenkomst over de herontwikkeling 
van deze al lang leegstaande kerk. 
De bewoners uit de Hortensialaan 
en de Cyclamenstraat vonden het 
zo’n anderhalf jaar geleden gepre-
senteerde bouwplan te massaal, te 
dicht staan op de bestaande huizen 
en waren bang dat de parkeerdruk 
verder zal gaan toenemen. 
Bij de introductie zei wethouder Jop 
Kluis al te hopen op positieve ge-
luiden van het redelijk aantal aan-
wezigen. “Wij zijn benieuwd wat u 
er van vindt.” Robert-Jan Wesselius 
van Tupla verduidelijkte, voordat ie-
dereen langs de panelen kon gaan 
lopen, welke aanpassingen zijn 
doorgevoerd. Zo is de hoogte van 
de nieuwbouw met een laag terug-
gebracht, wordt drie hoog, is de af-
stand met de bestaande bebouwing 
verruimd en er gaan meer parkeer-
plaatsen aangelegd worden. De ge-
meente realiseert er 33 op de gron-
den rondom het gebouw en Tupla 
creëert er nog eens 27 parkeerplek-
ken op eigen terrein.  

Kwetsbare ouderen
De nieuwbouw betreft alle appar-
tementen voor kwetsbare ouderen. 
Zorgcentrum Aelsmeer gaat samen 
met de gemeente bepalen welke 
ouderen in aanmerking komen voor 
de totaal 55 appartementen. Er ko-
men 30 eenheden met twee kamers 
van totaal 50 vierkante meter in de 
sociale sector en 35 appartementen 
in de vrije sector waarvan 12 twee-
kamer- en 9 driekamer-eenheden 
van elk 50 vierkante meter. In de 
kerk zelf worden 4 eenheden (2 bo-
ven, 2 begane grond) gerealiseerd 
bestaande uit drie kamers van to-
taal 70 vierkante meter. De nu ver-
vallen kerk wordt gerenoveerd en 
gaat geheel betrokken worden bij 
het project. Buiten de 4 apparte-
menten komt de gemeenschappelij-
ke ruimte in de kerk. Zelfs de kerk-
deuren aan de zijde van de Horten-
sialaan blijven gehandhaafd. De lin-
ker wordt de toegang tot de geza-
menlijke ruimte en via de rechter-
deur worden de appartementen be-
reikbaar. In de kerk wordt ook een 
lift gebouwd. 

Minder massa
Ontwikkelaar Tupla was optimis-

tisch over de reacties. Het volume is 
tot slot gekrompen en het gebouw 
straalt minder massa uit en sluit be-
ter aan bij de bestaande bebouwing. 
Na een klein half uur vroeg wethou-
der Kluis weer de aandacht van de 
aanwezigen. Hij was benieuwd naar 
de reacties. De aanwezigen bleken 
het een beter plan te vinden. Een 
groot aantal handen ging (voor-
zichtig) omhoog op de vraag of men 
zich kon vinden in deze vernieuw-
de versie. “Ga maar lekker gauw 
bouwen”, aldus een bewoner. En 
een ander: “Maak er iets moois van. 
Geef er een klap op.” De klap gaat 
nog wel even duren, want er moe-
ten nog diverse offi ciële procedu-
res doorlopen worden. De planning 
is dat het college van burgemees-
ter en wethouders op 25 juli hier het 
startsein voor geeft. Maar pas na 
het zomerreces, zo rond september, 
is het woord aan de gemeenteraad 
(en de bewoners) en als alle facet-
ten positief verlopen hoopt Tupla in 
het tweede kwartaal van 2018 aan 
te kunnen vangen met de bouw. Die 
gaat zo’n een jaar in beslag nemen, 
waarna in de zomer van 2019 het 
zorgcomplex in gebruik genomen 
kan worden. 

Geruststelling
Fijn om te horen was het feit dat 
kwetsbare ouderen die niet meer 
thuis kunnen blijven wonen en zorg 
nodig hebben, niet alleen vertrek-
ken naar deze zorgfl at. De echtge-
noot of echtgenote gaat, in tegen-
stelling wat nu volgens de wet ge-
beurt, gezellig mee. De stellen blij-
ven bij elkaar en dit is voor deze ou-
deren, die veelal zeker veertig tot 
zestig jaar bij elkaar zijn, vast een 
hele geruststelling. Inderdaad: Ga 
maar lekker gauw bouwen. Voor de 
ouderen en voor de bewoners, die 
nu wel lang genoeg ‘in de troep’ ge-
zeten hebben!

Nu ook parkeren op de openbare weg in Aalsmeer

Gemeente: Meld illegaal 
Schipholparkeren!
Aalsmeer - Illegaal schipholpar-
keren is een bekend probleem bin-
nen de gemeente. De beleidslijn 
van de gemeente is om schiphol-
parkeren voor een groot gedeel-
te uit Aalsmeer te weren. Schiphol-
parkeren veroorzaakt overlast voor 
een buurt door het 24 uur per dag 
af en aan rijden van auto’s en een 
groot parkeerterrein vol met auto’s 
is bovendien geen prettige aanblik. 
Handhaving op illegaal schipholpar-
keren heeft dan ook een hoge pri-
oriteit.
Het gebruik van gronden en gebou-
wen als parkeervoorziening voor de 
luchthaven Schiphol is op dit mo-
ment in de meeste bestemmings-
plannen in de gemeente Aalsmeer 
uitgesloten. Dit maakt dat schip-
holparkeren alleen is toegestaan 

op een beperkt aantal locaties. Re-
centelijk heeft de gemeente gecon-
stateerd dat illegaal schipholpar-
keren zich verplaatst. Waar voor-
heen schipholparkeren alleen op 
leegstaande agrarische gronden en 
op bedrijventerreinen plaatsvond, 
wordt nu ook de openbare weg als 
parkeervoorziening gebruikt voor 
reizigers van en naar Schiphol. Dit 
zorgt voor nog meer overlast voor 
omwonenden. Openbare parkeer-
plaatsen zijn bestemd voor de be-
woners van de gemeente, en niet 
voor reizigers van en naar Schiphol.

Dwangsom
Het illegaal schipholparkeren op de 
openbare weg is op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
Aalsmeer 2017 en de geldende be-

stemmingsplannen niet toegestaan. 
De gemeente gaat dan ook actief 
handhaven om het illegaal schip-
holparkeren tegen te gaan. Dit kan 
door het opleggen van een last on-
der dwangsom. 
Heeft u een vermoeden dat er bij 
u in de buurt illegaal geparkeerd 
wordt door reizigers van en naar 
Schiphol? Dan wil de gemeente dat 
graag van u weten! De gemeente is 
zowel telefonisch als via e-mail be-
reikbaar. Daarnaast kunnen klach-
ten gemeld worden via Twitter @
Aalsmeer_NL. De gemeente gaat er 
dan zo snel mogelijk achteraan. 
Telefonisch overlast door Schip-
holparkeren melden kan via 0297-
387575 (ook buiten kantooruren) 
of stuur een e-mail naar: wabo@
aalsmeer.nl.

Wie via de Aalsmeerbaan het luchtruim van Aalsmeer in vliegt ziet links de 
prachtige watertoren en rechts de vele auto’s van het Schipholparkeren.

Zomercollectie

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

30 tot

50% 
korting

Geselecteerde items



Aalsmeer - De collecte voor het 
Rode Kruis in Aalsmeer en Ku-
delstaart heeft dit jaar 4.913,56 eu-
ro opgeleverd. In de week van 18 
tot en met 24 juni gingen de collec-
tanten langs de deuren in Aalsmeer 
en Kudelstaart. En ook dit jaar is er 
weer een prima resultaat bereikt. 
De opbrengst van de collecte komt 
volledig ten goede aan projecten in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Dit jaar 
wordt het geld onder andere uit-
gegeven aan het rolstoelfietsen, de 
taalklas, soos-middagen, de Ro-
de Kruis interventieboot en de vele 
activiteiten van het jeugd en jonge-
renteam. Alle gevers worden bij de-
ze hartelijk bedankt voor hun bij-
dragen en alle collectanten natuur-
lijk voor hun inzet. Geen collectant 

gezien? Giften kunnen alsnog over-
gemaakt worden op bankrekening-
nummer: NL66 RABO 0152 9465 27 
ten name van Rode Kruis, Aalsmeer.
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KERKDIENSTEN

DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
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
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
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GOUW Uitgevers B.V.
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OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Meezingers in 
Inloopcentrum

Aalsmeer - Wie kent ze niet, al die 
heerlijke, onvergetelijke liedjes van 
vroeger? Als de klok van Arnemui-
den, Daar is de orgelman, Droom-
land, De Zuiderzeeballade, Daar-
bij de waterkant, ze komen allemaal 
moeiteloos weer in herinnering. En 
ze werden gezongen door arties-
ten die inmiddels muzikale monu-
menten zijn geworden: Wim Son-
neveld, Johhny Jordaan, Max van 
Praag, The Shepherds, Pierre Kart-
ner, Gert Timmerman, enzovoort. 
In het Inloopcentrum voor senio-
ren wordt aanstaande vrijdag 21 ju-
li aandacht besteed aan meezingers 
van vroeger. De middag start met 
een kop koffie en een quiz. Lijkt het 
u leuk om mee te kijken, zingen en 
doen? Dan bent u vanaf 14.30 uur 
van harte welkom bij het Inloopcen-
trum in gebouw Irene in de Kanaal-
straat. Het Inloopcentrum is onder-
deel van Zorgcentrum Aelsmeer en 
is er speciaal voor ouderen. Voor 
contact kan gebeld worden naar: 
06-22468574.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Op woensdag 2 au-
gustus kan ieder die van handwer-
ken houdt, of een andere hobby 
heeft, weer terecht in het Lichtba-
ken aan de Aalsmeerderweg. Van-
af 10.00 uur staat de koffie en thee 
klaar. Ook iedereen die zo ‘gewoon’ 
even wil binnen lopen, is hartelijk 
welkom. Voor verdere inlichtingen 
kan contact opgenomen worden 
met: Gre Tuinstra via 0297-331545 
of met Adri van Limpt via 0297-
320799.

Van techniek tot administratief
Crash Museum is op zoek 
naar vrijwilligers
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is ruim 25 jaar actief als mu-
seum en sinds 2008 gevestigd in 
het Fort bij Aalsmeer, deel van de 
stelling van Amsterdam (Unesco 
Werelderfgoed). Crash brengt, de 
luchtoorlog, bezetting en verzet in 
en rond de Haarlemmermeer in de 
Tweede Wereldoorlog tot leven voor 
een breed publiek en nodigt uit tot 
reflectie. Zowel binnen als buiten 
de museummuren zijn er veel acti-
viteiten en werkzaamheden die al-
lemaal worden gedaan door vrij-
willigers. Om alle activiteiten op 
een goede manier te kunnen blij-
ven doen, zoekt het museum nieu-
we vrijwilligers, zowel dames en he-
ren. Affiniteit met de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog in en 
om de Haarlemmermeer en zin om 
het museum actief te ondersteunen 
in een groot scala aan activiteiten? 

Van techniek tot administratief, van 
ontvangst van bezoekers tot facili-
tair werk, iedere vrijwilliger wordt 
van harte welkom geheten. Kom ge-
rust langs voor informatie tussen 
11.00 en 16.00 uur op woensdag 
(klusdag) of op zaterdag (museum 
open) en maak kennis met de men-
sen achter de schermen, die het al-
lemaal mogelijk maken. 
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is op zaterdag ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur en is 
gevestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 Rijsen-
hout (Aalsmeerderbrug). Meer in-
formatie over het werk van Crash 
en haar collectie is te vinden op de 
website www.crash40-45.nl en op 
de Facebookpagina van het muse-
um. Crash is ook telefonisch te be-
reiken via het secretariaat: 0297-
530667 of mail naar secretaris@
crash40-45.nl. 

Besteding aan projecten in Aalsmeer

Mooie opbrengst collecte 
van het Rode Kruis

Zonnepanelen op kinderhuis in Mexico

Cheque van OSA voor 
‘Help Paulien Helpen’
Aalsmeer - Op maandag 17 juli 
mocht penningmeester Stef Holling 
van OSA een cheque van 2.500 eu-
ro overhandigen aan vertegenwoor-
digers van de Stichting Help Pau-
lien Helpen. De stichting heeft meer 
dan 10.000 euro ingezameld voor 
het kinderhuis Pilar de Esperanza te 
Reynosa Mexico waar de Aalsmeer-
se Paulien Naber al jaren werkt.
Het ingezamelde geld plus het sub-
sidiebedrag zullen besteed worden 

aan twintig zonnepanelen. Er draai-
en nu al twintig zonnepanelen, dus 
met deze erbij worden het er veertig. 
De elektriciteitsrekening kan nu ze-
ker aanmerkelijk goedkoper worden 
voor het kinderhuis. 
Informatie over dit project is te vin-
den op: www.helppaulienhelpen.
nl. Meer over de stichting Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) is te lezen op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl.

Zang- en muziekmorgen 
in kerkzaal van De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 26 ju-
li wordt van 10.00 tot 11.30 uur een 
zang- en muziekmorgen gehouden 
in de kerkzaal van De Spil aan de 
Spilstraat 5. Iedereen die zin heeft 
in een gezellige ochtend is welkom. 
Onderwerp is: Toekomstmuziek. Ie-
dereen kent wel liederen die bij blij-
ven. Liederen die geholpen hebben 
op momenten 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 26 juli met elkaar gedeeld wor-
den. Dominee Hans van Dalen 
neemt de aanwezigen mee op weg 

naar ‘De Toekomst’ en daarbij gaan 
de aanwezigen elkaar deelgenoot 
maken van een lied dat hen raakt en 
vertrouwen geeft, blij maakt en/of 
geborgenheid geeft. Organist Maar-
ten Noordam draagt zorg voor be-
geleiding op het orgel en eventueel 
op de piano. De geluidsinstallatie en 
de beamer van de kerk mogen ge-
bruikt worden. 
Wilt u thuis alvast even nadenken 
over welk lied voor u een bijzonde-
re betekenis heeft? Geeft u dat dan 
liefst vast door. Het mag ook iets op 
cd/dvd of een geluidsbestand zijn, 
dat samen beluisterd kan worden. 
Graag uiterlijk 23 juli opgeven bij 
Ds. Hans van Dalen via 0297-761672 
of Truus de Geus via 0297-323072. 
Ook voor eventuele rijdienst.

  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met 
ds. J. Haeck, Zeist. Organist: M. 
Noordam. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Elsa Waljaard. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. en 18.30u. met 
ds. M. Hogenbirk.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcommunievie-
ring in Kloosterhof met N. Kui-
per. Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Veen uit Sappemeer.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woordcommunie-

viering. 
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Maarten de Meij. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. met ds. J. Weij 
en 18.30u. met ds. M. Hogenbirk 
(in Lichtbaken). Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Ruth Hoogewoud. Col-
lecte voor Jeugdwerk. Oppas op 
aanvraag: 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 dhr. van 
Bloemen.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst (geen opga-

ve ontvangen).

 Zondag 
23 juli Vakantieservice politie

Inbrekers (juist) actief in 
de zomervakantie
Aalsmeer - De zomervakantie komt 
eraan. Ook voor inbrekers is het 
hoogseizoen. Die zijn juist actief als 
veel mensen met vakantie zijn. De 
handhavers op straat en de politie 
letten deze weken goed op en doen 
extra surveillances. Bewoners kun-
nen zelf ook veel doen om inbraak 
te voorkomen. Sluit ramen en deu-
ren goed af als u uw woning verlaat, 
al is het maar even. Vergeet ook de 
ramen en deuren op de eerste eta-
ge niet. Berg sleutels van raam- en 
deursloten goed op en niet vlak in 
de buurt van beweegbare ramen 
en deuren. Laat klimmateriaal, zo-
als ladders en tuinmeubilair, niet 
liggen/staan in de tuin. Laat regel-
matig de post uit de brievenbus ha-
len en vraag of iemand de tuin en 
planten wil verzorgen. Zorg er in ie-
der geval voor dat het huis een be-
woonde indruk maakt. Gebruik bij-
voorbeeld schakelklokken waarmee 
de lichten op (onregelmatig) tijden 
aan- en uitgaan. Of laat de buiten-
verlichting ’s nachts branden. Merk 
en registreer waardevolle goede-
ren. Voorzie deze van een uniek 
merkteken, bijvoorbeeld postcode 
en huisnummer. En wees voorzich-
tig met sociale media. Inbrekers kij-
ken niet alleen door het raam of be-
woners thuis zijn. Nieuwe media zijn 
een belangrijke informatiebron om 
te checken of mensen met vakan-
tie zijn. Licht de buren in dat u met 
vakantie gaat. De buren willen mis-
schien wel een oogje in het zeil hou-
den en ervoor zorgen dat uw woning 
een bewoonde indruk maakt. Dit 

door de post weg te halen, de auto 
af en toe eens op de oprit te zetten, 
‘s avonds de gordijnen te sluiten en 
in de ochtend weer te openen. Hier-
mee worden gelegenheidsinbrekers 
op het verkeerde been gezet.

Extra controle
Via www.politiekeurmerk.nl/zomer-
campagne kan een burenkaart ge-
download worden. Noteer daar-
op de vakantiegegevens zodat bu-
ren weten waar ze u kunnen berei-
ken in geval van nood. Inwoners van 
Aalsmeer kunnen gebruik maken 
van de vakantieservice, zodat de po-
litie op de hoogte is van uw afwezig-
heid/vakantie. U kunt de politie per 
e-mail laten weten dat uw woning 
een paar dagen of weken niet be-
woond is. 
De service loopt het gehele jaar 
door en is niet alleen bedoeld voor 
de zomervakantie! Tijdens uw va-
kantie houdt de politie extra contro-
le. Als er aanleiding toe is, bijvoor-
beeld wanneer een raam of deur 
openstaat, wordt contact opgeno-
men met het opgegeven waarschu-
wingsadres, zodat maatregelen ge-
nomen kunnen worden. 
Vermeld in uw e-mail voor de va-
kantieservice adresgegevens, afwe-
zigheidsperiode en het waarschu-
wingsadres/sleutelhouder (naam, 
adres én telefoonnummer) en stuur 
deze naar: secretariaat.aalsmeer-
uithoorn@politie.nl. Ziet u zaken of 
personen in de buurt die u niet ver-
trouwt? Meld het bij de politie en bel 
0900-8844.

Certificate of Excellence 
voor Amsterdamse Bos
Amstelland - Vanwege de conse-
quent goede beoordelingen het af-
gelopen jaar heeft de reiswebsite Tri-
padvisor de ‘Certificate of Excellen-
ce 2017’ opnieuw uitgereikt aan het 
Amsterdamse Bos. Slechts 10% van 
de wereldwijd bij de site aangeslo-
ten organisaties ontvangt jaarlijks 
dit certificaat. Het Amsterdamse Bos 
scoort al vier jaar achter elkaar mini-
maal vier sterren op een schaal van 
vijf. Via Tripadvisor kunnen mensen 
hun reis plannen en boeken, maar 
ook hun meningen geven over be-
stemmingen. De site heeft 390 mil-
joen unieke bezoekers per maand en 
meer dan 500 miljoen beoordelingen 
van zeven miljoen accommodaties, 
restaurants en attracties.
 
Trots
“We zijn heel trots!”, aldus Evert Mid-
delbeek, hoofd van het Amsterdam-
se Bos. “Vooral omdat blijkt dat zo-

veel mensen genieten van het Bos. 
Het is een bevestiging van de hoge 
bezoekerswaardering die ook al uit 
het onlangs verschenen bezoekers-
onderzoek van de provincie Noord-
Holland bleek. Het Amsterdamse 
bos was met een 7,8 het hoogst ge-
waardeerde van de top drie recrea-
tiegebieden. Hoger dan het Vondel-
park.”
 
The place to be
Het Amsterdamse Bos kan het he-
le jaar door bezocht worden en ieder 
seizoen heeft zijn/haar charme. Er is 
van alles te doen en te zien voor jong 
en oud. Van markten tot festivals, 
roeiwedstrijden tot Geitenboerderij, 
buiten sporten (zeven wandelroutes) 
tot Pannenkoekenboerderij, theater 
tot pierenbaden. Het Amsterdamse 
Bos is the place to be. Een mooi bos 
welke in de crisistijd van 20e eeuw 
door werkelozen is aangelegd. 

Zondag honing slingeren 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Speciaal voor zoete-
kauwen en liefhebbers van am-
bachten wordt op zondag 23 ju-
li een demonstratie honing slin-
geren georganiseerd op de Histo-
rische Tuin. Stap in de fascineren-
de wereld van de bij en kom alles 
te weten over het gele goud dat ze 
produceren. In de bloemenschuur 
kunnen bezoekers tussen 13.30 en 
15.30 uur live aanschouwen hoe im-
ker Eric van der Meer de oogst van 

zijn bijenvolk binnenhaalt. De werk-
sters hebben weer hun best gedaan. 
Mét resultaat. De vers getapte ho-
ning en andere leuke bijenartikelen 
zijn verkrijgbaar bij de entree. Haal 
het voorjaar in huis met deze na-
tuurlijk zoete lekkernij van de His-
torische Tuin. De entreekaart geeft 
gratis toegang tot de demonstratie. 
De Historische Tuin is te bereiken 
via de ophaalbrug aan het Praam-
plein. 



Muziek
Vrijdag 21 juli:
* Tribute to Creedence Clearwater 
Revival in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 23 juli:
* Boxin’ The Vox live in The Shack, 
Oude Meer vanaf 16u.
* Tropische middag bij Centennial 
met optreden Trio Steel band van 
15.30 tot 19u. Oosteinderweg 247.

Films
22 en 23 juli:
* Concertregistratie André Rieu in 
Maastricht in Bioscoop Aalsmeer. 
Zaterdag om 20u. en zondag 15u.

Exposities 
Zaterdag 22 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
22 en 23 juli:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag 
10 tot 16.30u. Zondag demonstratie 
honing slingeren, 13.30-15.30u.
Vanaf 26 juli:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. Opening om 
20u. woensdag door Karina Tan.
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunst-
kasten in gemeentehuis om 16u.
Tot en met 13 augustus:
* Expositie ‘Vreemde vogels en ra-
re snuiters’ in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 

en met zondag tussen 14 en 17u.
Tot 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 20 juli:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Zwemloop (zwemmen en lopen) in 
Oosterbad i.s.m. Oceanus. Start 19u. 
Mr. Jac. Takkade 1.
Vrijdag 21 juli:
* Inloopcentrum voor ouderen over-
meezingers van toen in gebouw Ire-
ne, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Hippiemarkt op het Surfeiland, Ku-
delstaartseweg met fashion, hapjes, 
drankjes en muziek van 16 tot 23u.
Zaterdag 22 juli:
* ‘Rondje ijsbaan’ in Het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade vanaf 13.30u. 
Zondag 23 juli:
* Watertoren aan Westeinder open 
van 13 tot 17u. Iedere zondag in ju-
li en augustus.
Dinsdag 25 juli:
* Wandelen met Sportservice in en 
rond Rijsenhout. Start 9.30u. bij 
dorpshuis De Reede, Schouwstraat.
* Workshop vilten wijnhoudertas 
maken in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Kudelstaart van 14.30 tot 16.30u.
Woensdag 26 juli:
* Zang- en muziekmorgen in De 
Spil, Kudelstaart van 10 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis van Kudelstaart van-
af 20u

Vanaf 26 juli in gemeentehuis
Expositie Astrid Stoffels 
en Tjits van der Kooij
Aalsmeer - Van woensdag 26 ju-
li tot 26 oktober exposeren Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. De officiële opening 
vindt plaats op woensdag 26 ju-
li om 20.00 uur. De opening wordt 
verricht door Karina Tan, voorma-
lig voorzitter van de Vereniging Am-
stelland Kunst. Een ieder is van har-
te uitgenodigd om bij deze opening 
met hapje en drankje aanwezig te 
zijn. Graag wel van tevoren aanmel-
den bij curator Ingrid Koppeschaar 
via hfkoppeschaar@gmail.com. As-
trid en Tjits zijn Amstelveense kun-
stenaars en werken vanuit hun ate-
lier in Aalsmeer. Beide zijn lid van de 
VAK (Vereniging Amstelland Kunst).

Schoonheid van de natuur
Astrid begint al op zeer jonge leef-
tijd met tekenen en wint er zelfs een 
prijs mee. Mede door de lijstenma-
kerij van haar ouders komt zij veel 
met kunst in aanraking. Op het Am-
stelveense Casimir Lyceum heeft zij 
tekenen in haar eindexamen pak-
ket en leert er verschillende tech-
nieken. Astrid besluit niet naar de 
kunstacademie te gaan, maar volgt 
een hotelmanagement opleiding. 
Het tekenen en schilderen blijven 
haar echter fascineren. Uiteindelijk 
komt ze via de lijstenmakerij in con-
tact met kunstenaars bij wie zij les 
gaat volgen en zij besluit zich voort-
aan volledig te gaan concentreren 
op het schilderen. 
Al snel ontwikkelt zij een eigen stijl. 
In haar werk houdt zij zich bezig met 
de natuur en met name de kracht en 
de schoonheid van de natuur in al 
haar facetten: storm, onweer, vulka-
nen, een woeste zee.
Astrid: “Ik houd mij bezig met krach-
ten, kleuren en vormen van en in de 
natuur. De elementen ‘aarde, water, 
lucht en vuur’ komen veelal terug in 
mijn werken. De immense natuur-
krachten, maar ook de stille schoon-
heid van de natuur blijven fascine-
ren, dit levert prachtige beelden op. 
Aan de andere kant raakt dit na-
tuurgeweld mij ook enorm door de 
meestal desastreuze gevolgen voor 
mens, dier en natuur. De invloed van 

de klimaatverandering heeft een 
enorme impact op mens en milieu. 
Mijn schilderijen zweven tussen fi-
guratief en abstract. In mijn werk 
zoek ik naar een eigen, oorspron-
kelijke vertaling van het landschap 
waarbij het bij elkaar brengen van 
vorm, kleur en licht centraal staan. 
Door mijn gevoel de vrije hand te la-
ten, zijn werkelijkheid en verbeel-
ding in mijn schilderijen nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden. Ik cre-
eer een wereld waarin je als toe-
schouwer meegaat.” 

Vergankelijkheid
Tjits studeerde kunstgeschiede-
nis aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. Zij was freelance docent 
kunstgeschiedenis, volgde teken- 
en schilderlessen bij diverse docen-
ten en volgde tevens een opleiding 
aan de Vrije Academie ‘De Leeu-
wenburgh’ in Amsterdam. Het the-
ma in haar schilderijen is de vergan-
kelijkheid en haar kijk op de wereld 
in al haar facetten. Tjits: “De laat-
ste tijd is het thema in mijn werk de 
vergankelijkheid. Een van die onont-
koombaarheden in het leven waar 
we ons mee moeten zien te verzoe-
nen. Onderwerpen die het verval 
verbeelden zijn krotten, puinhopen, 
vuilnisbelten. En er zal meer komen. 
De grondtoon in de schilderijen is 
ondertussen altijd wat mensen tot 
mensen maakt, de essentie van ons 
bestaan: zelfbewustzijn. Dat zelfbe-
wustzijn brengt een soort vervreem-
ding van de omgeving met zich mee. 
De keuze van het onderwerp en de 
hantering van de verf geven in de 
schilderijen mijn verhouding tot de 
realiteit weer. Ik ben een echte toe-
schouwer: wel en geen onderdeel 
van mijn omgeving. Een zekere ma-
te van vervreemding is in het werk 
dus altijd aanwezig en voor de goe-
de verstaander zeker herkenbaar.”
Door Ingrid Koppeschaar

Deelname dor 25 zangkoren
Start voorverkoop voor 
KWF Korenmarathon
Aalsmeer - De voorbereidingen 
van de tweede KWF Korenmara-
thon, die op zondag 8 oktober gaat 
plaatsvinden, zijn in volle gang en 
komende week begint de voorver-
koop van de toegangskaarten weer.
Er doen dit jaar 25 zangkoren mee 
uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstel-
veen en uit diverse plaatsen uit de 
regio, met in totaal zo’n 729 koor-
leden. Een grote diversiteit aan ko-
ren treedt op: Meezingkoren, koren 
met een klassiek repertoire, popko-
ren, Shantikoren, een Grieks koor, 
een Caraïbisch koor en vele ande-
re genres. 
Ook de bekende Aalsmeerse koren 
Davanti en Con Amore zijn dit jaar 
van de partij. Voorverkoopadressen 
zijn: Boekhuis Aalsmeer (Zijdstraat), 
Gall&Gall (Kudelstaart) en DIO Dro-
gist Van Nieuwland (Poldermeester-
plein). In de voorverkoop kosten de 

toegangskaarten 10 euro per stuk. 
Op de dag van de Korenmarathon 
zijn kaarten – indien nog voorradig 
– te koop voor 12,50 euro.

Vriend van KWF Korenmarathon
Omdat het steeds moeilijker wordt 
sponsorgeld te vinden om een aan-
tal onvermijdelijke kosten mee 
te kunnen betalen, hoopt KWF 
Aalsmeer een Vriendenkring te krij-
gen van mensen of bedrijven die 
het KWF en de Korenmarathon een 
warm hart toedragen. ‘Vriend van 
KWF Korenmarathon’ worden kan 
voor slechts 50 euro. ‘Vrienden’ krij-
gen 2 vrijkaarten, 2 consumpties en 
2 gereserveerde zitplaatsen tijdens 
de afsluitende finale in de grote zaal 
van Clown Theater Aalsmeer. Meer 
weten over ‘Vrienden van KWF Ko-
renmarathon’ of  aanmelden? Zie: 
www.kwfaalsmeer.nl/vriend

Vrijdag en zondag livemuziek
CCR Tribute en Irish Folk 
dit weekend in The Shack
Oude Meer - Fans van Creeden-
ce Clearwater Revival opgelet, want 
de tribute op vrijdag 21 juli is onge-
evenaard en steengoed! Deze avond 
staat al een tijd vastgespijkerd in de 
agenda van The Shack en veel men-
sen kijken hier al heel lang naar uit, 
want ze komen weer: vijf klasse mu-
zikanten uit het professionele cir-
cuit in een gruwelijk goeie tribute 
aan Creedence Clearwater Revival. 
Al twee keer eerder stonden ze voor 
een laaiend enthousiast publiek en 
nu dus op veler verzoek terug in The 
Shack! Met de superstrot van front-
man Lawrence Mul (bekend van 
The Doors Tribute), Vedran Mirce-
tic (gitarist van De Staat), Richard 
Hunting (bas), Sander Rots (gitaar) 
en Mike Visser (drums) gaat dit een 
dampend en schitterend eerbetoon 
worden aan de band die slecht vijf 
jaar bestond, maar de geschiede-
nis in ging als een van de grootste 
Amerikaanse bands. 
Creedence groeide binnen de kort-
ste keren uit tot één van de succes-
volste bands ter wereld en produ-
ceert hits aan de lopende band: For-
tunate Son, Bad Moon Rising, Su-
sie Q, Down On The Corner, Who’ll 
Stop The Rain, Up Around The Bend 
en Long As I Can See The Light zijn 

slechts een paar van de vele hits die 
CCR in een korte periode, ook in 
Nederland, scoort. Logisch dus, dat 
voor zo’n eerbetoon muzikanten van 
formaat voor nodig zijn! Het belooft 
wederom een waanzinnige avond te 
worden dus laat ‘m niet aan je voor-
bij gaan. 
Zondagmiddag 23 juli presen-
teert The Shack: Boxin’ the Vox. 
Irish tunes en songs, en bij mooi 
weer uiteraard op het gezellige ter-
ras! Boxin’ the Vox  bestaat uit Da-
vid Plasmeijer (zang, gitaar, bas en 
mandoline) en Anne-Lotte Paymans 
(zang en gitaar) en hun muziek 
is geïnspireerd op de muziek van 
Folk muzikanten als Luka Bloom en 
Christy Moore en jaren zestig en ze-
ventig muzikanten als Melanie Saf-
ka. Vorig jaar bijzonder genoten van 
dit muzikale stel, dus ook zin in een 
akoestisch Irish Folk feestje op zon-
dagmiddag? Zorg dan dat je erbij 
bent. 
The Shack is geopend op vrijdag 21 
juli om 20.30 uur, aanvang CCR is 
om 22.00 uur, entree 10 euro. Zon-
dag 23 juli open vanaf 15.00 en aan-
vang van Boxin The Vox  is om 16.00 
uur. Entree is gratis. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

Dit weekend André Rieu live
Film ‘Cars 3’ in bioscoop
Aalsmeer -  De bioscoop in Stu-
dio’s Aalsmeer presenteert ook de-
ze week en komend weekend weer 
vele leuke (familie)films. Nieuw te 
zien is de avontuurlijke animatiefilm 
‘Cars 3’. Door een nieuwe generatie 
razendsnelle racers komt de legen-
darische carrière van Bliksem Mc-
Queen onverwachts tot een einde. 
Vastberaden om terug te keren naar 
zijn geliefde sport, krijgt hij hulp van 
de enthousiaste racetechnicus Cruz 
Ramirez en een aantal vrienden uit 
onverwachte hoeken. De rode Blik-
sem gaat laten zien dat hij nog niet 
klaar is met racen. Gaat dit lukken in 
de grote arena van de Piston Cup? 
Een aanrader. Kijk voor filmtijden en 
–dagen op www.bioscoopaalsmeer.
nl. 

Koning van de wals
André Rieu, bij miljoenen bekend 

als ‘De koning van de wals’, is één 
van de populairste klassieke pop-
artiesten ter wereld. Dit jaar is het 
precies dertig jaar geleden dat An-
dré Rieu het Johann Strauss Orkest 
in zijn thuisstad Maastricht opricht-
te. Om dat te vieren wordt zijn ener-
gieke concert via satelliet op zater-
dag 22 juli (20.00 uur) en zondag 
23 juli (15.00 uur) in 60 bioscopen 
in heel Nederland vertoond. Speci-
aal voor deze jubileumeditie is ko-
miek en presentator André van Duin 
aangesteld als gastheer van André 
in Cinemas. Exclusief voor de bios-
coopbezoekers zal Van Duin zowel 
het voorprogramma verzorgen als 
een interview doen met André Rieu, 
zodra hij van het podium stapt. An-
dré in Cinemas is ook te zien in Bi-
oscoop Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.bioscoopaalsmeer.nl. 

Veel buitenlandse gasten
Watertoren alle zondagen 
in vakantie geopend
Aalsmeer - De Aalsmeerse Water-
toren is in de komende vakantie-
periode alle zondagmiddagen ge-
opend voor het publiek. De eerste 
zondagen van deze maand trokken 
dermate veel bezoekers, dat – dank-
zij de inzet van de vrijwilligers -be-
sloten is tot einde augustus open te 
gaan op alle zondagen van 13.00 tot 
17.00 uur. Opvallend is dat naast alle 
Aalsmeerse bezoekers en die uit de 
regio, ook veel buitenlandse gasten 
zijn te verwelkomen. Toeristen van-
uit de hele wereld, die al of niet toe-
vallig langs de watertoren komen, 
nemen veelal de moeite om de bij-
zondere watertoren van binnen te 
bekijken en daarna te beklimmen.
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.

Vuur en Licht en Kunstroute
Op zaterdag 2 september staat de 
watertoren centraal bij Vuur en Licht 
op het water en in het weekend van
16 en 17 september is het een lo-
catie onderdeel van de Aalsmeerse 

Kunstroute.
Wanneer er belangstelling is van-
uit een groep om op een gewenst 
tijdstip de watertoren te bezoeken 
(en te beklimmen), dan kan dit ge-
regeld worden. Wellicht een idee 
om tijdens een onderdeel van een 
groepsactiviteit de watertoren er in 
op te nemen. Bij de Stichting, die het 
beheer van de watertoren op zich 
heeft opgenomen, gaat men er van-
uit, dat hoe méér de watertoren ge-
bruikt kan worden, hoe beter. Voor 
informatie kan de website geraad-
pleegd worden: www.aalsmeer-wa-
tertoren.nl

Buitenconcerten Sursum 
Corda vallen in de smaak
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda heeft afgelopen week-
end het seizoen afgesloten met 
een tweetal zomerconcerten. Vrij-
dagavond werd een buitenconcert 
bij buurthuis het Middelpunt in de 
Willhlminastraat gegeven en zater-
dagmiddag lieten de muzikanten 
zich zien en horen op het Molen-
plein in het Centrum. De belangstel-
ling was goed, het weer prima! De 
bezoekers werden getrakteerd op 

een gevarieerd programma met mu-
ziek van Billy Joel, Eric Clapton en 
andere bekende melodieën. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Contact opnemen kan via de web-
site www.sursum-corda-aalsmeer.
nl. Er zijn diverse instrumenten be-
schikbaar. Ook worden muziekles-
sen gegeven. Na de vakantie start 
de vereniging op 1 september met 
repeteren. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Swingend optreden van 
The Rhythm Collective
Aalsmeer - De zeskoppige cover-
band The Rhythm Collective uit En-
geland verzorgde afgelopen zater-
dag 15 juli een optreden in café Jop-
pe. Het vele publiek werd getrak-
teerd op rock, pop, 80’s new wave 
en hedendaagse muziek. Nummers 
van onder andere Blondie, Amy Wi-
nehouse, Sheryl Crow en Adele wer-
den vol enthousiasme ten gehore 

gebracht, maar ook klassieke rock-
nummers van U2, Kings of Leon, 
The Cult, Muse, ZZ Top, Stereopho-
nics en The Rolling Stones klonken 
in het volle Joppe. De band had be-
loofd Joppe weer net zo te laten roc-
ken als vorig jaar en dit is zeker ge-
lukt. Het was een swingend optre-
den waarvoor veel waardering was 
van het publiek. 

6 Vriendinnen gaan nog één 
keer schitteren op toneel
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart gaat iets bijzonders doen 
dit najaar. Zes vriendinnen (Ani-
ta, Annelies, Corrie, Lia, Tineke en 
Yvonne) hebben besloten nog één 
maal met elkaar voor het voetlicht 
te treden met een leuk, verrassend 
en ontroerend toneelstuk. ‘Calender 
Girls’ is de titel en het stuk speelt 
zich af in een klein dorp waar de 
Vrouwenvereniging een belangrijke 
plek in de gemeenschap inneemt. 
De voorzitter is ietwat dominant en 
houdt de touwtjes strak in handen. 
Tenminste, dat denkt ze. De zes mei-
den zijn al de gruwelijk saaie onder-

werpen meer dan zat en de melig-
heid slaat toe als ze het thema ho-
ren van de jaarlijkse kalender voor 
het goede doel. Ze besluiten zelf 
een verrassende kalender te maken 
en hiermee geld in te zamelen om 
een bankje te kunnen schenken aan 
het ziekenhuis met zijn ongemakke-
lijke banken in de wachtkamer. De 
zes vriendinnen worden in ‘Calen-
der Girls’ vergezeld door de spelers 
Helga, Peter, Wim en Liesbeth. De 
regie is in handen van Petra Daal-
man. Alvast noteren: Het toneelstuk 
wordt gespeeld in het Dorpshuis op 
4, 10, 18, 24 en 25 november.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

TIP:

Klassieke gitaar
'Salvador Cortez'  

€ 248,-

Lesboek
'Leer jezelf gitaar'  

(incl. 2 cd's + 2 dvd's)  € 21,-
Ook voor verhuur

van geluidsapparatuur

Ukelele 'Hawaï '
(diverse kleuren)  € 39,90
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Creatieve workshop
in Wijkpunt Voor Elkaer

Op dinsdag 25 juli is er een work-
shop vilten wijnhoudertas maken 
in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudel-
staart. De workshop start om 
14.30 uur en zal tot 16.30 uur 
duren. De kosten bedragen €10,- 
inclusief een fles wijn. Vindt u het 
ook leuk om mee te doen? Dan 
bent u van harte welkom! Graag 
opgeven voor 21 juli.

Menu wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 26 juli maakt de 
kok een Franse uiensoep met 
stokbrood en kruidenboter. Daar-
na Estouffade, dit is een Portu-
gese stoofpot van rundvlees, rode 
en gele parika, tomaat, gourgette 
ect. met daarbij doperwten met 
mais, komkommersalade en rijst 
met garnituur. Als toetje Bananen 
ijs met chocolade en naar keus 
slagroom. De kosten bedragen 
€11,-. U bent hartelijk welkom 
vanaf 17:30 uur.

Thema avond in 
wijkpunt Voor Elkaer

Op Vrijdag 28 juli thema maaltijd:
een zomers salade buffet! 

Voor deze avond zijn nog een 
paar plekken beschikbaar.  
Op het buffet staat o.a. 
tomatensoep, diverse salades,                           
vis en vleesschotel, kibbeling 
en haring,meloen met ham, 
pastasalade, diverse sausjes, 
verse fruitsalade, broodmand met 
diverse broodjes en stokbrood 
met kruidenboter. Vrijwel iedere 
laatste vrijdag van de maand is er 
een “thema avonddiner”. 
Er wordt dan gekookt volgens de 
culinaire keuken van een 
land. Hiervoor wordt reserveren 
aanbevolen. Volgende maand is 
er weer een leuke thema avond 
voor u. Op 25 augustus is het 
thema een ‘‘Spaanse avond’’. Houd 
dus goed onze facebook pagina 
en de krant in de gaten voor meer 
informatie.

Wist u dat ?
Vanaf deze maand wij u tijdens de 
thema avonden een wijn tip zul-
len presenteren, deze wijn wordt 
speciaal uitgezocht door Natural 
Vineyards. Natural Vineyards is 
gespecialiseerd in de import van 
biologische en biodynamische 
kwaliteitswijnen. Al hun wijnen 
zijn eigen import, waaronder 
een groot aantal in exclusiviteit 
worden aangeboden.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Afzetpotentie nog fors
Export bloemen en planten 
houdt voorsprong vast
Aalsmeer - De Nederlandse export 
van bloemen en planten is in de eer-
ste helft dit jaar met 6,5% gestegen 
tot 3,4 miljard. In juni was de export-
waarde vergelijkbaar met vorig jaar, 
maar richting Engeland en Frankrijk 
viel de omzet terug. ”Mooi weer in 
grote delen van Europa belemmerde 
de afzet”, stelt Floridata, dat de ex-
portstatistieken verzamelt. Bloemen 
(+8%) blijven het op jaarbasis iets 
beter doen dan planten (+5%). Voor 
het eerst staat Polen in de top-5 ex-
portbestemmingen. ”In die markt is 
de afzetpotentie voor Nederlandse 
bloemen en planten nog fors”, aldus 
de VGB.

Afgelopen kwartaal was het dertien 
achtereenvolgende, waarin de ex-
portwaarde van bloemen en plan-
ten vanuit Nederland steeg. De 
kwartaalomzet is met bijna 1,8 mil-
jard de hoogste ooit. Toegenomen 
vraag, een hogere inkoopwaarde 
en de sterke marketing en logistiek 
van de importerende en exporteren-
de groothandel staan aan de basis 
van de groei. 

Terugval Frankrijk
Naast de krimp in Engeland door de 
gezakte koers van het Britse pond 
viel in juni ook de bloemen en plan-
tenexport naar Frankrijk behoor-
lijk tegen: -9%. De voorsprong in dit 
derde exportland viel daardoor te-
rug van 3% tot bijna 1%. De Fran-
se Moederdag eind mei viel tegen, 
vooral in de grote steden. ”En de 
verkiezingen brengen altijd onrust 

met zich mee, waardoor het consu-
mentenvertrouwen zakt”, weet Jos 
Beckers van Jofl ex. Hij is als lijnrij-
der gespecialiseerd op Frankrijk. 

Weersomstandigheden
”Warm weer, overal in Europa”, 
noemt directeur Ron Bos van Hilver-
da De Boer als belangrijke oorzaak 
voor de teruggevallen exportomzet 
bij de bloemen in juni. Wesley van 
den Berg van Floridata: ”We konden 
aan de exportcijfers bijna exact zien 
waar de grens van het mooie weer 
lag. Daar waar het koeler was, zoals 
Noord-Europa, bleef de export be-
ter op peil.” 

Groei in Polen
Door de groei met 27% tot en met 
juni streefde Polen België voorbij op 
de ranglijst van afzetbestemmingen 
en staat het nu op de vijfde plaats. 
”De economie groeit naar verwach-
ting met 4%, de werkloosheid daalt 
en het consumentenvertrouwen is 
stevig. Er zit voor Nederlandse bloe-
men en planten nog potentieel in de 
Poolse markt”, stelt de Nederland-
se landbouwraad Martijn Homan in 
Warschau. ”Wellicht een reden om 
de focus van de Nederlandse pro-
motie door organisaties als Bloe-
menbureau Holland te heroverwe-
gen met het oog op groeimarkten in 
Oost-Europa?” geeft hij aan.
Nederlandse exporteurs base-
ren hun vertrouwen op een goe-
de voortzetting van de export in de 
tweede helft van het jaar mede op 
stabielere valutakoersen. 

De initiatiefnemers van de Businessclub FC Aalsmeer. V.l.n.r. Jacco van der 
Laarse, Jan Koster, Arno Maarse, Roald Koster en Ingrid Claasen. 
Foto: Arjen Vos Fotografi e

Samenwerking met Borrel Aalsmeer
Netwerken in ‘derde helft’ bij 
Businessclub FC Aalsmeer 
Aalsmeer - Voetbalvereniging FC 
Aalsmeer wil meer voor bestaande 
en potentiële sponsoren betekenen 
en zo ontstond het plan om Busi-
nessclub FC Aalsmeer op te rich-
ten. Sinds 2012 organiseert Ingrid 
Claasen vanuit Borrel Aalsmeer net-
werkbijeenkomsten in Aalsmeer. De 
businessclub FC Aalsmeer en Bor-
rel Aalsmeer hebben besloten sa-
men te werken en de krachten de 
bundelen. De ‘kick-off’ van de busi-
nessclub FC Aalsmeer is donder-
dag 14 september vanaf die datum 
kan er weer genetwerkt worden in 
Aalsmeer! Rond alle thuiswedstrij-
den van FC Aalsmeer zaterdag 1 
komen de leden van de business-
club bij elkaar om tijdens de ‘derde 
helft’ gezelligheid met gratis hapjes 
en drankjes te combineren met de 
mogelijkheid tot het netwerken met 
gelijkgestemde ondernemers uit 
Aalsmeer en omgeving. 

Netwerkborrel
Daarnaast gaat om de twee maan-
den op de tweede donderdag van 
de maand een open netwerkbor-
rel in de kantine van FC Aalsmeer 
voor alle ondernemers, zzp-ers, win-
keliers en andere belangstellenden 
uit Aalsmeer en omstreken geor-
ganiseerd worden. Naast een kort 
podium programma en een pitch 
van een lid van de businessclub FC 
Aalsmeer worden er mooie prijzen 
verloot. Eromheen worden nog meer 
sfeer-verhogende activiteiten geor-
ganiseerd. Ook gaan vier keer per 
seizoen extra activiteiten georgani-
seerd worden voor de leden van de 

businessclub. Denk hierbij aan een 
gastspreker uit de voetbalwereld of 
een voetbalreis naar een mooie bui-
tenlandse wedstrijd. 

‘Kick off’ in kantine FCA
Iedereen is van harte welkom op 
donderdag 14 september van-
af 17.00 uur in de kantine van FC 
Aalsmeer aan de Beethovenlaan 
120 om de ‘kick-off’ bij te wonen. De 
hapjes en belegde broodjes worden 
aangeboden door de businessclub 
FC Aalsmeer. Drankjes zijn voor ei-
gen rekening. De entree is gratis en 
aanmelden is niet verplicht. Na de 
opening door wethouder Robbert-
Jan van Duijn worden presenta-
ties gegeven door Cor Geleijn over 
de doelstellingen van FC Aalsmeer, 
door Jan Koster over de business-
club, door Cor van Garderen over FC 
Aalsmeer zaterdag 1 en Marco Bra-
gonje over Aalsmeer zondag 1. Er-
omheen worden allerlei sfeer-ver-
hogende activiteiten georganiseerd, 
zoals gastvrije hostesses, een golfsi-
mulatie, polaroid snapshots van al-
le gasten en nog veel meer. Bij bin-
nenkomst leveren de bezoekers een 
visitekaartje in en maken ze kans 
op mooie prijzen die beschikbaar 
zijn gesteld door de relaties van FC 
Aalsmeer en Borrel Aalsmeer. Een 
prijs verloten? Neem dan contact 
op met Ingrid Claasen via info@bor-
relaalsmeer.nl. Vragen over het lid-
maatschap van de businessclub FC 
Aalsmeer? Stuur dan een e-mail ter 
attentie van Jacco van der Laarse 
via info@businessclubfcaalsmeer.nl

Ook meer bekendheid voor 
FairTrade in Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal FairTrade 
kopende huishoudens is in de afge-
lopen tien jaar bijna verdrievoudigd, 
van 24% in 2007 naar 69% in 2016. 
Inmiddels kopen 5,3 miljoen huis-

houdens een of meerdere FairTrade 
producten per jaar, zo blijkt uit on-
derzoek van GfK. Tevens kopen con-
sumenten frequenter en besteedt 
men meer geld aan FairTrade pro-

Culinair evenement valt in de smaak

Proef Aalsmeer: Meer doen!
Aalsmeer - De eerste editie van 
Proef Aalsmeer vond afgelopen vrij-
dag 14 juli plaats op het Molenplein. 
Het initiatief van ondernemersver-
eniging Meer Aalsmeer kan gelijk 
in de map ‘herhalen’. Het maxima-
le aantal van 500 bezoekers mocht 
welkom geheten worden. Het is een 
geweldig succes geworden met 
heerlijke hapjes, waaronder ham-
burgers, soep, ijs en chocola, di-
verse drankjes en gezellige livemu-
ziek van een driemansformatie. Be-
zoekers konden sparen voor korting 
voor dit evenement. Bij het inleve-
ren van een volle spaarkaart hoef-
de ‘slechts’ tien euro voor een tic-
ket voor twee personen betaald te 
worden, in plaats van 25 euro, en 

dit bedrag was inclusief zes munt-
jes. Het Molenplein was voor Proef 
Aalsmeer sfeervol ingericht en dit 
‘optuigen’ ging niet zonder slag of 
stoot. Bij het opzetten van de tent 
werd net na het middaguur een 
gasleiding geraakt, waardoor het 
werk tot reparatie stil gelegd moest 
worden. Het is de bouwers en deel-
nemende bedrijven uiteindelijk toch 
gelukt om het evenement op tijd 
te starten. Gelijk vanaf vijf uur was 
het druk en het bleef tot lang in de 
avond gezellig. Mede ook dankzij 
het weer. In de ochtend fl inke re-
genbuien, maar in de middag brak 
de zon door en was het goed toeven 
buiten. Proef Aalsmeer: Meer doen!
Foto: www.kicksfotos.nl

Afval verwerkt tot nieuwe grondstof
Mondo Verde en Meerlanden 
vergroenen de regio
Rijsenhout - Potplantenkweke-
rij C.F.F. Bakker Mondo Verde heeft 
over 2016 ruim 64 ton CO2 bespaard 
door zijn afvalstromen te scheiden. 
Om die hoeveelheid CO2 te com-
penseren moeten 3250 bomen een 
jaar lang groeien. Hiervoor ontving 
directeur Louis Bakker uit handen 
van Henny Rijsdijk van Meerlanden 
Bedrijfsafval voor beide bedrijfslo-
caties een certifi caat CO2-bespa-
ring. Louis en zijn zoons Frans en 
Kees zijn niet voor niets trots op dit 
resultaat: “Wij kijken voortdurend 
waar wij onze bedrijfsvoering ver-
der kunnen vergroenen. De volgen-
de generatie staat al klaar om Mon-
do Verde over te nemen en het zou 
mooi zijn als de generaties daarna 
die kans ook krijgen. Daarom gaan 
we ook heel bewust met onze afval-
stromen om.”
Henny Rijsdijk, accountmanager bij 
Meerlanden Bedrijfsafval, adviseer-
de de kwekerij hierbij: “Samen met 
de mensen van Mondo Verde heb-
ben we de reststromen van het be-
drijf geanalyseerd en daarbij, van-

uit onze kennis en ervaring in deze 
branche, de meest effi ciënte afval-
scheiding en –inzameling ingericht. 
Zowel op gebied van kosten als van 
milieu.”

Regionale circulaire economie
Mondo Verde houdt al in het be-
drijf groenafval, kunststof (o.a. plas-
tic potjes), papier en karton, hout en 
restafval apart in verschillende con-
tainers. Voor een kwekerij zijn dit 
de kenmerkende grote afvalstro-
men. Meerlanden Bedrijfsafval za-
melt al het afval vervolgens apart in. 
Na inzameling zorgt Meerlanden er-
voor dat de verschillende stromen 
bij de juiste verwerkingsbedrijven 
terechtkomen, zodat het verwerkt 
kan worden tot nieuwe grondstof. 
Het groenafval zet Meerlanden zelf 
om in de Groene Energiefabriek in 
Rijsenhout. Hier wordt naast groen-
gas en compost ook warmte en CO2 
voor kwekers opgewekt. Een mooi 
voorbeeld van een regionale circu-
laire economie met Meerlanden als 
grondstoffenregisseur.

Nieuwe locatie voor creatief centrum
Goed nieuws: De Werkschuit 
defi nitief naar Oosteinderweg
Aalsmeer - Er is bijzonder goed 
nieuws te melden over De Werk-
schuit. Het creatieve centrum heeft 
(eindelijk) een nieuwe ruimte ge-
vonden. In de voormalige kweke-
rij van de familie Jongkind aan de 
Oosteinderweg 287 gaan lesloka-
len ingericht worden voor De Werk-
schuit. Het centrum wordt buren 
van het hier reeds gevestigde res-
taurant ‘Zaai Kweek en Eet’. Het 
wordt dus zelfs mogelijk om na een 
creatieve cursusavond nog even ge-
zellig na te praten met een drankje 
en/of een hapje. Het bestuur van de 
Werkschuit heeft haar wensen tot 
opzichte van de ruimten besproken 
met de gemeente en deze gaan uit-
gevoerd worden. De deur in de Bac-
carastraat gaat dicht en dit voorma-
lige PEN-gebouw kan de ontwik-
kelaar om gaan toveren tot appar-
tementen voor jongeren. In janua-

ri hoopt het bestuur van de Werk-
schuit de offi ciële opening aan 
de Oosteinderweg te mogen hou-
den, waarna snel daarna aange-
vangen kan worden met het nieu-
we cursusjaar. Leren schilderen, te-
kenen, boetseren, mozaïeken blijft 
dus mogelijk in Aalsmeer. Gelukkig 
maar. Begrijpelijk dat het bestuur 
van De Werkschuit bijzonder blij 
is. Opgelucht kunnen ook deze da-
mes en heren zomervakantie gaan 
vieren. Gefeliciteerd. Een compli-
ment tot slot ook voor de gemeente. 
Even leek het er op dat het creatie-
ve centrum zelf maar op zoek moest 
gaan naar een vervangende ruim-
te en aan haar lot overgelaten werd, 
maar de gemeente heeft de nood-
kreet goed opgepakt en samen met 
De Werkschuit de verhuizing tot een 
goed en naar ieders tevredenheid 
einde gebracht. 

Renovatie Weduwe P-brug
Oosteinderweg langer dicht 
wegens werkzaamheden
Aalsmeer - De werkzaamheden 
aan de Weduwe P-brug aan het be-
gin van de Oosteinderweg gaan lan-
ger duren. Onder andere het aan-
brengen van de stootplaten op de 
brug neemt meer tijd in beslag. De 
Oosteinderweg zal tot en met don-
derdag 27 juli afgesloten blijven 
voor al het autoverkeer. De Wedu-
we P-brug wordt gerenoveerd wat 
inhoudt dat onder andere het met-
selwerk wordt hersteld, betonrepa-
raties plaatsvinden en de stootpla-
ten en asfaltdek worden vernieuwd. 
De aannemer van de werkzaamhe-
den is de Gebr. Griekspoor BV.
Fietsers en voetgangers kunnen 
gewoon de brug passeren. In te-

genstelling tot een eerder bericht 
zal ook tijdens de tussenliggende 
weekenden de brug afgesloten zijn. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de Machineweg en de Burge-
meester Kasteleinweg. Het bestem-
mingsverkeer ter plaatse zal wor-
den omgeleid via de Lijnbaan en de 
Dorpsstraat.

Opstelstrook verlengd
Tijdens de afgesloten weken zal te-
vens bij de kruising Oosteinderweg 
en de Burgemeester Kasteleinweg 
de opstelstrook ten behoeve van het 
rechtsaf verkeer worden verlengd 
waarbij het fi ets- en voetpad wor-
den verlegd.

ducten. Uit het onderzoek van GfK 
blijkt ook dat in 2016 voor het eerst 
de 2 miljoen grens van FairTrade ko-
pers in één maand is doorbroken. 
Tijdens de najaarseditie van de Fair-
Trade Week telde het aantal kopen-
de huishoudens ruim 2,1 miljoen. 
Seizoenchocolade en rijst groei-
en het hardst. Steeds meer retai-
lers breiden het assortiment Fair-
Trade gecertifi ceerde seizoencho-
colade uit, wat vorig jaar heeft ge-
leid tot een verdere groei van het 
aantal kopende huishoudens in de-
ze categorie (+67%). Ook de ca-
tegorie rijst laat in 2016 een groei 
zien (+30%). De categorie ‘culina-
ry’ groeide afgelopen jaar met 7%. 
Dit komt onder andere door verde-
re groei van kokosmelk en curries. 
Fair Trade Original kokosmelk is in-
middels de nummer 1 kokosmelk in 
omzet en afzet in Nederland, net als 
de groene curry. De toegenomen 

verkoop van FairTrade gecertifi ceer-
de producten in Nederland heeft 
in 2016 geresulteerd in een Fair-
Trade premie voor boerencoöpera-
ties en plantages van 7,8 miljoen eu-
ro (+13% ten opzichte van 2015). 

FairTrade Challenge 
Dit voorjaar stond de FairTrade Week 
in het teken van de internationa-
le FairTrade Challenge. Samen met  
20 landen organiseerde Stichting 
Max Havelaar een week lang Fair-
Trade celebrations. Ook in Aalsmeer 
werd een FairTrade celebration ge-
organiseerd. Aan deze voorjaar-
seditie van de FairTrade Week 2017 
deden tevens twintig supermark-
ten en winkels mee. Voor meer in-
formatie over FairTrade (winkels) 
zie: www fairtradegemeenten.nl of 
stuur een e-mailen naar de contact-
persoon in Aalsmeer, Betty Kooij: 
jbkooij@kabelfoon.nl





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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
20 juli 2017

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen 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 inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde) 
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.

Samenhangende producten
Het “Beeldkwaliteitsplan Uiterweg 222” is gelijktijdig met het 
bestemmingsplan vastgesteld als integraal onderdeel van de 
Welstandsnota Aalsmeer 2013. Het beeldkwaliteitsplan is als 
bijlage van het bestemmingsplan op de hiervoor beschreven 
wijze in te zien. De gemeenteraad heeft bij vaststelling enkele 
wijzigingen in het beeldkwaliteitsplan aangebracht. Voor de 
inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken 
die ter inzage liggen. Wettelijk is bepaald dat tegen het vast-
stellen van een beeldkwaliteitsplan geen bezwaar en beroep 
openstaat.

HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE RAAD 2017, 
EERSTE WIJZIGING 6 JULI 2017

De raad heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 het Regle-
ment van Orde voor de Raad Aalsmeer 2017, eerste wijziging 
vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden op 7 juli 
2017. De wijziging heeft betrekking op de samenstelling van 
het Seniorenconvent.

HET REGLEMENT VOOR HET SENIORENCONVENT 
De raad heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 het Regle-
ment voor het Seniorenconvent vastgesteld. Deze verordening 
is per direct in werking getreden. De wijziging van het regle-
ment betreft de samenstelling van het Seniorenconvent.

DE VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE 
RAADSGRIFFIE AALSMEER 2017

De raad heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 de Verorde-
ning werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2017 vastge-
steld. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende 
op die van zijn bekendmaking. De Verordening werkgevers-
commissie raadsgriffie Aalsmeer 2015 is ingetrokken. De wij-
ziging van de verordening betreft de samenstelling van de 
werkgeverscommissie. 

Met ingang van 18 juli 2017 zijn de verordeningen terug te 
vinden op de website van de gemeente Aalsmeer (onder Be-
stuur en Organisatie, Gemeentelijke Wet- en Regelgeving, Ver-
ordeningen) en op de website van Overheid.nl

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Kudelstaartseweg 247a, 1433 GH (Z-2017/034600), het 

plaatsen van een dakkapel op de zuidgevel
- Koningsstraat 36, 1432 JR (z-2017/034584), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorgevel
- Achter de Wilgen 1, 1431 LZ (Z-2017/034393), het wijzi-

gen van de kozijnen
- Ophelialaan 52, 1431 HJ (Z-2017/034887), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Zijdstraat 83, 1431 EB (Z-2017/034899), het plaatsen van 

containers t.b.v. het renoveren winkelpand Blokker
- Hornweg137, 1432 GG (Z-2017/035146), het oprichten 

van een woonhuis
- Baccarastraat 1, 1431 RN (Z-2017/035407), het uitbreiden 

van een sporthal met twee bergingen
- Nordiawerf 1-6, 1431 CK (Z-2017/035418), het aanpassen 

van de reeds verleende vergunning Z-2017/073557 voor 
wat betreft de indeling van de begane grond van alle 3 de 
woonblokken

het oosten, de Legmeerdijk in het zuiden en de Machineweg 
in het westen. Eind 2015 is de door de gemeenteraad de Nota 
van uitgangspunten Landelijk Gebied Oost opgesteld. Deze 
Nota is de start om te komen tot een gedragen structuurvisie 
voor de Oosteindedriehoek, Hornwegdriehoek en het Schinkel-
dijkje. Voor dit gebied is als enige tijd geconstateerd dat het 
verrommelt en dat de economische toekomst voor een groot 
deel van de bedrijven ontbreekt. In het kader van de ont-
werpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost is met de eigenaren 
van de grotere percelen op individuele basis gesproken. Verder 
zijn er in maart en juli 2016 twee grote bijeenkomsten ge-
weest met bijna alle eigenaren en omwonenden. De ontwerp-
visie beschrijft waar de participanten met het gebied naar toe 
willen en geeft daarvoor spelregels en kaders mee. Met het 
vaststellen van de structuurvisie en de bestuurlijke opleggers 
is een belangrijke stap gezet in het transformeren van afge-
schreven kassengebieden in Aalsmeer Oost naar woningbouw. 
Hiermee wordt een transformatie gefaciliteerd die verromme-
ling tegengaat. Met de vastgestelde structuurvisie Landelijk 
Gebied Oost wordt de bestuurlijke oplegger ter inzage gelegd. 
In de bestuurlijke oplegger worden een aantal accenten ge-
plaatst over stedenbouw, bereikbaarheid, de woonagenda en 
duurzaamheid. De bestuurlijk oplegger maakt deel uit van de 
besluitvorming.

Waar vind u informatie?
De structuurvisie wordt op 21 juli 2017 beschikbaar gesteld. 
De visie vindt u op de volgende manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 
 door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.SVLGoost-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 stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de ba-
lie 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 t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-
12.30 uur.

Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een 
structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN 
BEELDKWALITEITSPLAN “ROYAL TERRA NOVA” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 
juli 2017 het bestemmingsplan “Royal Terra Nova” gewijzigd 
heeft vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op het 
woonperceel en de daarachter gelegen kweekgronden aan de 
Uiterweg 222. De gronden worden aan de achterzijde begrensd 
door de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.

Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van de 
kweekgronden aan de Uiterweg 222 ten behoeve van ver-
blijfsrecreatie. In dat verband zal het van oudsher aanwezig 
glastuinbouwbedrijf Royal Terra Nova plaatsmaken voor maxi-
maal vijftien grondgebonden recreatiewoningen met enkele 
gemeenschappelijke voorzieningen. De resterende bedrijfsbe-
bouwing zal grotendeels worden verwijderd. Als gevolg daar-
van zal het verharde oppervlak binnen het plangebied dras-
tisch afnemen. De daarmee samenhangende opschoning en 
vergroening levert een belangrijke kwaliteitswinst op.

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling enkele ondergeschikte 
wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzi-
gingen hebben betrekking op de regels van het bestemmings-
plan en vloeien voort uit de beoordeling van de ingebrachte 
zienswijzen over het ontwerp van het bestemmingsplan. Voor 
de inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken 
die ter inzage liggen.

Ter inzage
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van het bestem-
mingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de 
periode van vrijdag 21 juli 2017 t/m donderdag 31 augustus 
2017 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.0358.09X2-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 stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de ba-
lie 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 t/m 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 21 juli 2017 gedurende zes weken tegen het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep wor-
den 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 heb-

ben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplan-
nen;

- 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 ge-
meenteraad te wenden;

- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeente-
raad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestem-
mingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmings-
plan.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

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

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

VASTSTELLING VERORDENING ELEKTRONISCHE 
KENNISGEVING

Op 29 juni 2017 heeft de raad van Aalsmeer de Verordening 
elektronische kennisgeving vastgesteld. Voor informatie om-
trent bekendmakingen kunt u kijken op overheid.nl. Dit is de 
officiële geldende informatie.  Daarnaast publiceren we de be-
kendmakingen op deze pagina in de Nieuwe Meerbode, editie 
Aalsmeer.

(GEWIJZIGDE) VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
AALSMEER DORP

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 6 juli 
2017 het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’ heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte 
van het ontwerp. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft 
met ingang van 30 maart 2017 gedurende 6 weken een ie-
der ter inzage gelegen. De bestemmingsplannen binnen het 
gebied Aalsmeer-Dorp dienen op grond van de in de Wro ge-
regelde actualisatieplicht herzien te worden. Het nieuwe be-
stemmingsplan Aalsmeer-Dorp herziet een aantal verouderde 
plannen maar is, zoals dat heet, conserverend van aard. Dat 
wil zeggen dat het plan hoofdzakelijk de bestaande functies 
vastlegt. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt aan 
de centrale entree van de gemeente (N196) en grens aan de 
gemeente Haarlemmermeer. Aan de noordzijde wordt het plan-
gebied begrenst door de Ringvaart van de Haarlemmermeer, 
aan de oostzijde door de Oude Spoordijk, aan de zuidzijde 
door de Stommeerkade en aan de westzijde door de achterzij-
den van de percelen aan de Stationsweg, de Uiterweg en de 
Brandewijnsloot. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling 
een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. 
Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen 
naar de stukken die ter inzage liggen. 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’ 
ligt met bijbehorende stukken van 21 juli 2017 t/m 31 au-
gustus 2017 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage: 
- In digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.06B-VG01, en
- Via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl/
- In papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.

- Bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.

Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ont-
werp bestemmingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit 
hogere grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben ge-
maakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door 
een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken 
waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan en het onthef-
fingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen, 
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

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

VASTGESTELDE STRUCTUURVISIE LANDELIJK 
GEBIED OOST 

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de struc-
tuurvisie Landelijk Gebied Oost en de bestuurlijke oplegger 
vastgesteld. Met ingang van vrijdag 21 juli 2017 zal de vast-
gestelde structuurvisie gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage liggen.

Wat is het doel van de structuurvisie?
Het gebied van de structuurvisie wordt globaal begrensd door 
een deel van de Hogedijk in het noorden, de Bosrandweg in 



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Aantrekkelijk voor kunstliefhebbers
Sous-Terre Aalsmeer op 
zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - Sous-Terre Aalsmeer is 
voor kunstliefhebbers een aantrek-
kelijke omgeving. Wat echter ge-
merkt wordt, is dat de galerie tegen-
over de watertoren te weinig open 
is. Menigeen verwacht meer leven 
in de brouwerij. En die reuring gaat 
er ook zeker komen! Er wordt hard 
gewerkt aan het realiseren van de-
ze plannen.
Gezien de vele werkzaamheden die 
- naast het open houden van de ga-
lerie - nodig zijn om Sous-Terre tot 
een groot succes voor Aalsmeer en 
de regio te maken, is de organisa-
tie op zoek naar mensen die willen 
ondersteunen en bereid zijn om op 

de donderdag en vrijdag van 14.00 
tot 17.00 uur de galerie op te hou-
den. Sous-Terre is een unieke ruimte 
waar je uren kan kijken naar schil-
derijen, beelden, glaskunst, fotogra-
fie en toegepaste kunst. Natuurlijk 
kunnen de vrijwilligers rekenen op 
steun van de organisatie en krijgen 
zij de informatie die nodig is om het 
bezoek te kunnen wijzen op de vele 
bijzonderheden van de kunstwerken 
en/of achtergrond gegevens van de 
kunstenaars. Voor meer informatie 
en opgave: Peter van Eick, per email: 
info@glasshouse-entertaiment.nl of 
bel 06-57579394.
Janna van Zon

Wandelen langs kunstkasten (3)
De kunstkast van Femke
Aalsmeer - Op het Praamplein 
staan diverse kunstkasten. Hier op 
het plein achter de winkelstraat in 
het Centrum is het project om grijze 
elektriciteitskasten om te toveren tot 
kleurrijke kunstwerken van start ge-
gaan. Inmiddels is Aalsmeer op di-
verse locaties opgesierd met schil-
derwerken van diverse inwoners. 
Voor de derde editie van ‘wande-
len langs kunstkasten’ wordt stil ge-
staan bij de:

Kunstkast van Femke Kempkes
Het uitgangspunt voor de door 
Femke Kempkes gemaakte kunst-
kast was het samen doen met de 
Aalsmeerse bevolking, waarbij ie-
dereen - jong en oud - een eigen in-
breng heeft. “Als kunstenaar bied je 
een frame, wanneer je een goed ba-
sisconcept hebt dan werkt het.”
Dat deze gedachte klopt, daarvan is 
het bewijs duidelijk geleverd bij de 
kunstkast op het Praamplein tegen-
over de Historische Tuin. Het werd 
een fleurig resultaat met een knip-
oog naar de Tuin. “Ik heb als het 
ware de Historische Tuin - één van 
de meest inspirerende Aalsmeer-
se ruimte - over de sloot getrokken.”

Samen beleven en ervaren
Nadat Femke de contouren van de 
kweekkas op de kunstkast had aan-
gebracht werden de vakjes ingevuld 
door vele blije en enthousiaste men-
sen. Zij vonden het een top idee om 
mee te werken aan dit project. Wa-
ren trots op het eindresultaat. “Ach 
mag ik nog een vakje doen, het is zo 
leuk om te schilderen! Dan doe ik nu 
iets met blauw en geel.”
“Welke vind jij het mooist?” Een 

vraag van een klein meisje aan haar 
moeder, die zelf ook ernstig heeft 
mee geverfd. Natuurlijk waren er 
geen winnaars en verliezers, dat 
was het bijzondere van dit project. 
Het samendoen daar ging het om! 
“Het gaat om de beleving en om de 
ervaring”, aldus de tevreden kunste-
naar, die constateert dat ook maan-
den later nog steeds mensen even 
langs de kast lopen om naar het 
door hun geschilderde bloemetje te 
kijken. “Er is een mooi doel bereikt!”
Janna van Zon

Een boze droom
Hele avonturen kun je ‘s nachts be-
leven. Dit was een angstig avontuur. 
Het stormde. De wind gierde om het 
huis. De regen kwam met vlagen 
striemend naar beneden. O, mijn ar-
me bloemen dacht ik en mijn mooie 
Wisteria (Blauwe Regen). Zullen 
ze het wel overleven? Ik kon niets 
doen, alleen afwachten en het on-
dergaan. Een drama was het. Een 
angstig drama. De volgende mor-
gen stond me alles nog helder voor 
de geest. Altijd ben ik gefascineerd 
geweest over de wonderen van het 
brein. Een mysterie. Maar hoe kom 
ik aan zo’n angstige droom? Daar 
wil ik achter komen. In de loop van 
de ochtend werd het me duidelijk. 
In de krant had ik gelezen onder het 
Gemeentenieuws dat er een aan-
vraag was ingediend voor het rui-
men van een boom. Het was of ik 
gestoken werd door een kwaad-
aardige wesp. Wéér een boom, de 
zoveelste, en wat zou er voor in de 
plaats komen? Wéér niets? Mijn ge-
dachten schoten meteen naar de 
bloemenboulevard bij de Waterto-
ren. Ineens waren alle bomen ver-
dwenen. Wie verzint zoiets. Kaler 
kon het niet worden. En wat kwam 
er voor in de plaats? Niets.
Gevaar voor de dijk? Zal wel, maar 
er zijn ook kleine bomen, die klein 
blijven, of ander groen. Nee kaal is 
het en blijft het. Dat is Bloemendorp 
Aalsmeer. Nationaal en Internatio-
naal bekend. Dat steekt en blijft ste-
ken. Als een wesp!
En wat lees ik ? Tot mijn schrik! Zijd-

straat 55! Ons monument! De mooie 
Beukenboom bij de Doopsgezinde 
Kerk. Die boom heeft geschiedenis! 
Heeft een eigen leven. En gedach-
ten! Hij kijkt op de mensen neer en 
heeft daar zo zijn eigen mening over 
(zie het boek over verhalen over 
Aalsmeer). Mijn eerste gedachten 
waren: “Dat is aangestoken door de 
hype van de politiek, ‘euthanasie’ en 
daar is de boom ook het slachtoffer 
van. De eerste in de bomenwereld. 
Wat doe je er aan? Niets. Er wordt 
over beslist. Hij heeft zelf geen stem 
in het kapittel. 
De werking van het brein is soms 
een mysterie. Werkt ongehinderd 
door terwijl je zelf daar geen deel 
aan hebt. Denk je. ‘s Middags ging 
ik een brief posten en meteen een 
kijkje nemen bij ‘mijn beuk’. Wat is 
hij prachtig! Meer dan honderd jaar, 
om precies te zijn ruim 150 jaar oud. 
En wat staat hij er nog mooi bij! Een 
monument! Zijn ‘dos’ is enige jaren 
terug drastisch ingekort, waar toen 
nog twee boomspecialisten aan te 
pas kwamen, helemaal uit Utrecht. 
Ja, als je zo oud bent, kun je wat 
gaan mankeren wat aan de bui-
tenkant bijna niet is te zien. Ik keek 
over het muurtje en zag aan de voet 
van de boom wel iets wat op een 
soort elfenbankje leek.
Maar om op het brein terug te ko-
men. Dat gaat zijn gang en maakt 
zijn verhaal in ‘Een boze droom’. Een 
monument. Een wachter in de Zijd-
straat. Wat zal het kaal zijn.   
Elisabeth van Kooten

ingezonden

Heerlijke week voor ouderen 
van Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Van 15 tot 22 juli ver-
blijven ouderen van de Doopsgezin-
de Gemeente in hotel Kaap Doorn 
in Doorn. Met 31 deelnemers en 5 
begeleiding beleven ze een heerlij-
ke week. Net als in de Bindingkam-
pen wordt het kampthema ‘Blijf je 
verwonderen, zie in het gewone het 
bijzondere’ gebruikt, dat als een ro-
de draad door de week loopt. Het 
weer werkt mee en er worden aller-
lei leuke dingen gedaan. Zondag is 
een kerkdienst gehouden over het 
kampthema onder leiding van de ei-
gen ouderenpastor Ellen van Hou-
ten, die speciaal naar de vakantie-
gangers toe was gekomen. Er is al 

gewandeld en gefietst, de oude-
ren zijn naar de Passiflorahoeve in 
Harskamp geweest en er is een be-
zoek gebracht aan het Speelgoed- 
en Oude ambachtenmuseum in Ter-
schuur. Op vrijdag wordt er nog een 
vaartocht gemaakt over de Waal. 
Verder wordt er veel gelachen en 
gepraat, er worden spelletjes ge-
daan, kortom, iedereen vermaakt 
zich prima. Op zaterdag vertrekken 
de ouderen weer richting Aalsmeer, 
maar onderweg gaan zij eerst nog 
van een pannenkoekenlunch genie-
ten. Om half drie hopen de deelne-
mers en de begeleiders weer aan te 
komen op het Waterlelieplein.

Officiële Mededelingen
20 juli 2017

- Aalsmeerderweg 447, 1432 EC (Z-2017/035671), het ver-
vangen van het pannendak door rietbedekking, het plaat-
sen van dakkapellen en het vervangen van garagedeuren 
door een pui voorzien van 2 zijlichten en openslaande 
deuren

- Korfstraat 136, 1433 DD (Z-2017/035661), het plaatsen 
van een schuur annex tuinhuis

- Hornweg kavel 3, kadastraal bekend B9577 (Z-
2017/035640), het oprichten van een woning en het aan-
leggen van een in- en uitrit gedeeld met kavel 2

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
- Turfstekerstraat 59, 1431 GD (Z-2017/021093), het ver-

vangen gevelpanelen en realiseren buitenopslag. Verzon-
den: 13-07-2017

- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2016/057592), het uitbreiden 
van een bedrijfshal. Verzonden: 13-07-2017

- Hadleystraat 7 01 en 7 02, 1431 SK(Z-2017/016185), het 
splitsen van de woning op de begane grond in twee wonin-
gen. Verzonden: 13-07-2017

Meldingen, melding akkoord
- Hornweg 137, 1432 GG (Z-2017/035133), het slopen van 

een woonhuis
- Elzenlaantje 4, 1431 JG (Z-2017/035442), het slopen van 

een bijgebouw en behoeve van een renovatie 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2017/027297), het oprich-

ten van een kantoorgebouw Flora Holland. De beslistermijn 
is verlengd met zes weken

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 (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Gehele Zijdstraat en Schoolstraat en een gedeelte van 

Dorpsstraat en Weteringstraat (Z-2017/033292), Braderie 
op 2 september 2017, ontvangen 29 juni 2017

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

Collectevergunning (verleend)
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/024188), Geld inzamelen 
van 27 augustus tot 2 september 2017, verzonden 14 juli 2017

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2017/032413), Restaurant 

Dracula, ontvangen 23 juni 2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2017/032413), Restaurant 

Dracula, ontvangen 23 juni 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2017/032413), Restaurant 

Dracula, ontvangen 23 juni 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wilhelminastraat 8 t/m 14, 1432GC (Z-2017/035332), 

Buurt BBQ op 23 september 2017, melding geaccepteerd 
18 juni 2017

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE
t/m 20-07-17 De vastgestelde bestemmingsplannen 3e her-

ziening Woonarken- Uiterweg 159 (plani-
dentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-VG01) 
en ‘4e herziening bestemmingsplan Woonar-
ken - Uiterweg 154 (planidentificatiecode NL. 
IMRO.0358.11F-VG01) met bijbehorende stuk-
ken

t/m 27-07-17 Het ontwerp bestemmingsplan “Green Park 
Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan Zuid-
Oost” met bijbehorend ontwerp exploitatie-
plan en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken

t/m 09-08-17 Ontwerp-detailhandelsnota gemeente Aals-
meer

t/m 14-08-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Zwarteweg 147, Aalsmeer 
Z-2016/057592 zakelijke beschrijving van de 
overeenkomst overeenkomst tot kostenverhaal 
- Uiterweg 222, Aalsmeer, Z-2016/019016

t/m 18-08-17 Concept startnotitie Polderzoom 2e fase ter 
inzage

t/m 25-08-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Machineweg 200, 
bouwkavel 5, (Z-2017/010902), het oprichten 
van een woonhuis

t/m 31-08-17 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan “Royal Terra Nova” 

t/m 14-09-17 Het voorontwerp bestemmingsplan “Herzie-
ning GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, hotel De Zwerm” met de daarop betrekking 
hebbende stukken

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels op de woens-

dagavond in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De aanvang is 20.00 uur.
Op 12 juli is het klaverjassen ge-
wonnen door Piet van Klaveren met 
5489 punten, gevolgd door Gerard 
Presser met 5086 punten en Ben 
van der Voort met 5057 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Jan 
Raadschelders met 4016 punten.

‘Masters of Graffiti Art’ 
bij galerie Sous Terre
Aalsmeer - Op zondag 27 augustus  
wordt een bijzondere en heel kunst-
zinnige activiteit georganiseerd bij 
Sous Terre aan de Kudelstaartse-
weg. Op het terrein van de gale-
rie tegenover de watertoren wordt 
van 12.00 tot 16.30 uur Masters of 
Graffiti Art gehouden. Deze dag zal 
volledig in het teken van graffiti en 
streetart staan. Een achttal beken-
de graffiti artiesten uit binnen- en 
buitenland gaat deze dag de ruim 
30 meter lange muur op het ter-
rein van de galerie onder handen 
nemen. Wat in de ochtend nog een 
witte muur is, zal aan het einde van 
de dag een kleurrijk kunstwerk zijn.
De bezoekers mogen deze dag ook 
zelf aan de slag. De gehele dag zijn 
er workshops graffiti spuiten voor 
jong en oud. 
Kunstenaar Dion V zal een groot 
doek onder handen nemen en na-
tuurlijk mag het publiek hierbij ook 
een handje helpen.
Verder zal het team van Kunstkast 
Aalsmeer een kast onder handen 
nemen op het terrein van Sous Tour-
re en zullen zij tekst en uitleg ge-
ven over het project dat Aalsmeer 
steeds meer kleur geeft. Her en der 
zijn en worden elektriciteitskasten 
omgetoverd tot mooie kunstwer-
ken en hier is onder inwoners gro-
te waardering voor. 
Masters of Graffiti Art is een samen-
werking tussen Lak aan Alles, gale-
rie Sous Terre, Kunstkast Aalsmeer, 
het Crown Theater en Cultuurpunt 
Aalsmeer. 

Programma
Het evenement ‘Masters of Graffiti’ 
wordt om 12.00 uur geopend door 
de deelnemende artiesten: Bates, 
Serch, Donovan Spaanstra, Romeo 
en Mega, Azhq, Dee Inca, Herz en 
DionV. Van 13.00 tot 14.00 uur: DJ 
Magnolia (soul en funk). Van 13.15 
tot 15.00 uur: graffiti workshop San-
der Bosman. Van 14.00 tot 15.00 uur: 
performance en workshop Dion V 
met zelfgekozen muziek. Van 15.15 
tot 16.00 uur: workshop Serch. Van 
16.00 tot 17.00 uur: DJ Serch/Mag-
nolia. Einde programma: 17.30 uur.
De toegang is gratis voor de work-
shops wordt een bijdrage gevraagd.
Natuurlijk zijn er op deze zomerse 
en feestelijke leerzame middag ook 
hapjes en drankjes te koop. Sous-
Terre laat met dit evenement duide-
lijk zien dat het zo langzamerhand 
‘the place te be’ wordt.

Aalsmeerse bands Jamento en 
Never the Same in Feestweek
Aalsmeer - Het programma van de 
Feestweek van 3 tot en met 9 sep-
tember op het Praamplein is rond. 
Zo presenteert de organisatie op 
donderdag een mix van Aalsmeers 
en niet-Aalsmeers talent en gaan 
onder andere de spots aan voor An-
dré Hazes Jr., de 3 J’s en winna-
res Maan van The Voice. Op vrijdag 
wordt een After Summer Party ge-
houden en deze avond wordt mu-
zikaal opgeluisterd door Ali B. en 
Broederliefde. Zaterdag staat een 
Back to the Après Ski party op het 
programma en komen René Fro-
ger, John Macraven, Stef Ekkel en 
de Snollebollekes naar Aalsmeer en 
kan genoten worden van het foute 
uur van Q Music live. Op woensdag 
worden weer Aalsmeerse bands in 
het voetlicht gezet. Geboekt zijn Ja-
mento, Never the Same en de mei-
denband GRLBND met hierin de 
Aalsmeerse zangeres en danseres 
Denise Kroes. Deze dag vindt ook 
weer de Rabo Kindermiddag plaats, 
donderdag is de tent overdag voor 
de Stichting Dag van de Leven en 
vrijdag krijgen senioren een gezelli-
ge, gratis middag aangeboden. 
De feestweek begint zondag met 
een tentdienst, maandag gaat SPIE 

de tent op z’n kop zetten met een 
sportief spel voor de volgorde van 
de Pramenrace en dinsdag staat zo-
wel in de middag als ’s avonds in het 
teken van het nostalgische filmfes-
tival. 
Kaarten voor de donderdag-, vrij-
dag- en zaterdagavond kosten net 
als vorig jaar 17,50 euro per stuk, 
een ticket voor de woensdagavond 
is te koop voor 5 euro. Wie van plan 
is alle avonden te gaan, kan het 
beste een passe-partout aanschaf-
fen à 47,50 euro. Wacht hier niet te 
lang mee, deze toegangskaart voor 
drie avonden is in trek. Kijk voor 
meer informatie en het reserveren 
van kaarten op www.feestweek.nl. 
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Route oefenen minder groep-achters

Tips voor veilig van en 
naar nieuwe school
Aalsmeer - De grote vakantie staat 
voor de deur. Daarmee breekt voor 
de huidige groep-achters een nieu-
we periode aan. Een nieuwe school, 
nieuwe docenten en nieuwe klasge-
noten in het vooruitzicht, maar ook 
een nieuwe schoolroute. Deze nieu-
we route leidt vaak langs ingewik-
keldere verkeerssituaties dan zij ge-
wend zijn naar de basisschool. Voor 
een enkeling is het zelfs de eerste 
keer dat zij alleen naar school zullen 
fietsen. Best spannend dus!
Helaas is dat jaarlijks ook zicht-
baar in de ongevalscijfers. Geduren-
de de eerste weken van het nieuwe 
schooljaar is er elk jaar opnieuw een 
flinke stijging aan ongevallen, in de 
leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar. De 
vijftien samenwerkende gemeenten 
in Vervoerregio Amsterdam willen 
deze ongevalspiek voorkomen. Ou-
ders uiteraard ook, daarom wordt 
hen aangeraden de nieuwe school-
route met hun kind te gaan oefenen.
Ouders van kinderen die na de zo-
mervakantie naar het voortgezet 
onderwijs gaan, ontvangen daar-
om voor de vakantie via school een 

brief met tips waarmee zij hun kind 
veilig van en naar school kan laten 
fietsen. Kinderen kunnen van een 
onverwachte situatie schrikken en 
daardoor foute beslissingen in het 
verkeer nemen. Wanneer ouders in 
de vakantieperiode de nieuwe rou-
te oefenen met hun kind, krijgt het 
kind de kans om zich de nieuwe 
route eigen te maken. Kinderen die 
op deze manier begeleid worden, 
gaan goed voorbereid, veiliger en 
zelfstandig op weg. 

Spandoeken
De gemeenten helpen ook mee. In 
augustus/september zijn er weer 
veel schoolkinderen op de weg na 
een rustige zomervakantie. Wegge-
bruikers worden hierop gewezen 
met borden en spandoeken langs 
de weg van de campagne ‘De scho-
len zijn weer begonnen’. Daarnaast 
stelt de Vervoerregio Amsterdam 
voor scholen via de onderwijsbege-
leidingsdiensten gratis lesmateria-
len beschikbaar op het gebied van 
verkeer. Kijk voor meer informatie 
op: www.verkeerseducatiepunt.nl 

Kriebeldiertjesparadijs in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Kom op woensdag-
middag 2 augustus om 13.00 of 
om 14.30 uur naar het Amsterdam-
se Bos en maak van takken, klei en 
andere bosdingen een klein kriebel-
dierenhuis voor in de tuin. Help zo 
de kleine dieren aan een huisje. Het 
kriebeldiertjesparadijs is voor kinde-
ren van 6 tot en met 10 jaar en ou-

ders/begeleiders. Start is bij de Bos-
winkel en de duur is een uur. Kos-
ten 5 euro per kind. Aanmelden en 
informatie via 020-5456100 of www.
amsterdamsebos.nl.
De Boswinkel is te vinden aan de 
Bosbaanweg 5 en is iedere dins-
dag tot en met zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.

Nu 2 boeken met ruimtevaartplaatjes

Veel lieve reacties voor 
5-jarige Izabel
Kudelstaart - Izabel kan weer la-
chen en is vrolijk. Een kleine drie 
weken geleden was dat wel an-
ders. De 5-jarige Kudelstaartse had 
eindelijk haar plakboek met ruim-
tevaart-plaatjes vol. Ze was trots, 
maar van korte duur. Tijdens het 
spelen had Izabel haar plaatjes-
boek even op een bankje gelegd en 
was daarna weggelopen. Gauw te-
rug was al te laat. Weg boek, door 
iemand meegenomen. Dikke tranen 
bij Izabel. Ze was heel verdrietig.
De oproep in de krant om het plaat-
jesboek terug te brengen, heeft niet 
tot teruggave geleid. Maar heeft wel 
heel veel reacties opgeleverd. Hart-
verwarmend!
Izabel’s moeder Claudette van Oud-
heusden vertelt: “Wij zijn echt over-
spoeld door lieve reacties van men-
sen die boeken en plaatjes heb-
ben aangeboden. Helaas is haar ei-
gen boek niet gevonden. Juf Angela 
van de BSO Opstoom de Graankor-
rel heeft, bij het horen van Izabel d’r 
verhaal, een mailtje gestuurd naar 
de AH. Ze hebben een leeg boek 
met allemaal plaatjes opgestuurd. 
Deze hebben ze vervolgens met de 
kindjes van de BSO ingeplakt.
En Izabel heeft ook een compleet 
boek gehad van een mevrouw die 

het heeft afgegeven op school. Ze 
spaarde het voor haar kleinkind, 
maar was inmiddels overbodig. Dus 
Izabel heeft nu twee boeken, maar 
wat er met haar eigen boek is ge-
beurd blijft een raadsel.”
Wat leuk en lief allemaal. Izabel is 
heel blij met haar plaatjesboeken en 
wil graag iedereen bedanken voor 
alle acties, reacties en het medele-
ven. Anders dan anders, maar toch 
een goede afloop. Geweldig! Ap-
plaus voor iedereen die de tranen 
van deze jeugdige inwoonster heb-
ben weten om te toveren tot een 
brede glimlach.

Piratenfeest op De Brug
Aalsmeer - Op woensdag 12 ju-
li was het jaarlijkse kleuterfeest op 
basisschool De Brug. Dit jaar was 
het thema piraten. Met hulp van 
groep 8 en de klassenouders heb-
ben de kleuters allerlei piraten spel-
letjes gedaan, zoals de piratenwas 
ophangen, vissen vangen, geldstuk-

ken naar de schatkist brengen en 
een schat zoeken met behulp van 
een schatkaart. Ondanks de regen 
is de schat gevonden! Aan het eind 
van de ochtend hebben de kleuters 
nog naar de film Pippi Langkous ge-
keken met een lekker zakje chips. 
Een zeer geslaagde ochtend!

Groep 3 OBS Samen Een 
eet lekker uit eigen tuin
Aalsmeer - Zo vlak voor de vakan-
tie was het voor groep 3 van OBS 
Samen Een tijd om te oogsten uit de 
eigen groentetuin. Deze ligt naast 
hun lokaal en daar is in gewerkt 
vanaf het vroege voorjaar.

De opbrengst is door de kinderen 
verwerkt in lekkere salades en ook 
is heerlijke rabarber gekookt. Wat 
geweldig leuk om met elkaar de ei-
gen gekweekte lekkernijen te proe-
ven! 

Met Cupcake winnares Isa uit Kudelstaart

Bakworkshop Miele voor 
‘Het Vergeten Kind’
Kudelstaart - Op zoek naar een leu-
ke afsluiting van je zomervakantie? 
Schrijf je dan in voor de workshop 
Van Taart tot Cupcake in het prach-
tige Miele Culinary Institute te Via-
nen. Tijdens de workshop Van Taart 
tot Cupcake leer je hoe je zelf cup-
cakes kunt bakken, krijg je tips over 
het professioneel versieren van taar-
ten en laten medewerkers zien hoe 
je alles heerlijk op smaak kunt bren-
gen. Je gaat samen met je (groot)
ouders/verzorgers aan de slag om 
zo de meest heerlijke cupcakes, 
taarten en andere zoete lekkernijen 
te bereiden. Extra leuk is het dat ook 
Isa Verzeilberg uit Kudelstaart, win-
nares van het populaire Zapp-televi-
sieprogramma CupCakeCup, de ge-
hele dag aanwezig zal zijn om ieder-
een de fijne kneepjes van het bak-
ken en versieren bij te brengen.
 
Veilige omgeving
De opbrengst van de workshop Van 
Taart tot Cupcake doneert Miele aan 

Stichting Het Vergeten Kind. De-
ze stichting heeft als doel kinderen 
in moeilijke omstandigheden een zo 
normaal mogelijk leven te laten lei-
den in een veilige en fijne leefomge-
ving. En zorgt ervoor dat ieder kind 
uitzicht heeft op een fijne toekomst, 
met een eerlijke kans om volwaar-
dig te participeren in onze maat-
schappij. 

Leeftijd vanaf 9 jaar
De bakworkshop ten bate van Stich-
ting Het Vergeten Kind is op zater-
dag 19 augustus van 11.00 tot 15.30 
uur (inclusief lunch) in het Miele Ex-
perience Center in Vianen. De kos-
ten zijn 37,50 euro per persoon.Let 
op: De minimale leeftijd is 9 jaar en 
de inschrijving moet altijd bestaan 
uit één of meer kinderen en één 
of meerdere (groot)ouders/verzor-
gers. Inschrijven kan via de website  
https://www.miele.nl/c/kookwork-
shop-van-taart-tot-cupcake-3116.
htm

Zomerschilderen voor 
kinderen 7 tot 12 jaar
Amstelveen - Ook dit jaar is er 
weer zomerschilderen voor kin-
deren van 7 tot 12 jaar op Buiten-
plaats Wester-Amstel. Het schilde-
ren zal plaatsvinden op 23, 26 en 30 
augustus en 2 september van 12.00 
tot 16.00 uur onder de enthousias-
te leiding van Marianne Wagema-
ker, die steeds nieuwe ideeën heeft. 

Er wordt geschilderd en geknutseld. 
Op zondag 3 september om 15.00 
uur wordt al het werk tentoonge-
steld. Opgeven bij de coördinator 
Els van Aken via kinderschilderen@
wester-amstel.nl of 020-6417215.
Adres van Buitenplaats Wester-Am-
stel is Amsteldijk-Noord 55 in Am-
stelveen

STUDIO’S AALSMEER

2207
André Rieu 2017

CARS 3
Door een nieuwe generatie razendsnelle 

racers komt de legendarische carrière van 

Bliksem McQueen onverwachts tot een 

einde. 

Verslagen, maar vastberaden om terug te keren 

naar zijn geliefde sport, heeft hij de hulp nodig 

van de enthousiaste, jonge race technicus Cruz 

Ramirez. Samen met haar - en de hulp uit andere, 

onverwachte hoeken - wil Bliksem laten zien dat 

#95 nog lang niet klaar is met racen. En dit wil hij 

bewijzen in de allergrootste arena van de Piston 

Cup tot nu toe! Geregisseerd door Brian Fee (verant-

woordelijk voor de storyboard van Cars en Cars 2) en 

geproduceerd door Kevin Reher (Een Luizenleven).

Cars 3 (3D/NL) kijk je vanaf €7,50 per persoon in 

Bioscoop Aalsmeer.

22.07
Andre Rieu’s 
Maastricht concert

23.07
Andre Rieu’s 
Maastricht concert

08.08
Seniorenvoorstelling
Een Echte Vermeer

AGENDA

NU IN DE BIOSCOOP
    
www.studiosaalsmeer.nl

Varen op Westeinder tijdens laatste opkomst

De d’Artagnan van Tiflo 
is weer in de vaart!
Aalsmeer - Na twee weken res-
tauratie in Lisse is de d’Artagnan 
weer terug op de kleine Poel. Enorm 
veel vrijwillige uren en geweldige 
sponsors hebben hieraan bijgedra-
gen. Dankzij een groot aantal spon-
sors heeft scouting Tiflo het bin-
nenschip kunnen opknappen en 
in de verf kunnen zetten. Zaterdag 
15 juli was de laatste opkomst voor 
het zomerkamp en hebben de be-
vers, kabouters en welpen met de 
d’Artagnan gevaren op de Westein-
derplassen. Wat een mooie ervaring 
was dit voor de jongste Tifloleden. 
Het statige binnenschip trok veel 
bekijks. Na een mooie tocht meerde 

de d’Artagnan om twaalf uur aan in 
de Kolenhaven. De kinderen waren 
uitgelaten en zaten vol verhalen na 
dit avontuur op de Westeinder.
Nu gaat de leiding van Scouting 
Tiflo zich opmaken voor de zomer-
kampen. Deze gaan al aanstaande 
zaterdag 22 juli van start. 
Meer foto’s zien? Kijk dan op tiflo.nl 
of op de facebooksite van de scou-
ting, een aanrader is de speciale site 
‘Klusteam d’Artagnan’. Na de zomer 
zal het binnenschip weer de vol-
le aandacht krijgen en zijn alle vrij-
willigers weer van harte welkom. De 
opknapbeurt voor de d’Artagnan is 
namelijk nog niet voltooid.

Vanavond voor twaalfde keer!
Zwemloop in 
‘t Oosterbad

Aalsmeer - Aanstaande don-
derdag 20 juli wordt om 19.00 
uur het startschot gegeven voor 
de 12e zwemloop, een gezamen-
lijk evenement  van Oceanus Tri-
athlon en het Oosterbad. Ieder 
jaar krijgt de organisatie meer 
en meer Aalsmeerse atleten aan 
de start die wel eens ‘kennis’ wil-
len maken met de triathlon of ge-
woon zichzelf willen testen!

Jij/u mag donderdag ook mee 
doen. Kom om 18.00 uur naar het 
Oosterbad, schrijf je in als jeugd 
of senior en ga de uitdaging aan! 
De jeugd zwemt 200 meter en 
loopt 2 kilometer en de senioren 
zwemmen 400 meter en lopen 4 
kilometer. 
De organisatie hoopt jou/u te zien 
in het natuurbad aan de Mr. Jac. 
Takkade 1 donderdag!
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NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

Met Radio Aalsmeer de zomer in
Aandacht voor project 
‘Leef’ in ‘Echt Esther’
Aalsmeer - Deze week is op Radio 
Aalsmeer te horen hoe er een initi-
atief is opgezet om depressieve jon-
geren weer de goede richting op 
te helpen. ‘Echt Esther’ bespreekt 
dit met de Bewust Ondernemen-
de Vrouwen. Verder viert familiepro-
gramma ‘Let’s Go’ het begin van de 
zomervakantie. In ‘Door de Mangel’ 
was afgelopen maandag slangen-
meisje Daniëlle Bubberman te gast 
en vanaf aanstaande maandag zijn 
tijdens de zomervakantie verschil-
lende herhalingen van het afgelo-
pen seizoen te horen. Tenslotte vier-
de op 9 juli het programma ‘Nerda-
lert’ haar 10-jarig bestaan op Radio 
Aalsmeer. Dit werd uitgebreid ge-
vierd in de studio en werd zelfs af-
gesloten met een heuse vuurspu-
wer, op de parkeerplaats buiten 
weliswaar!

‘Echt Esther’ over depressies
Vanavond, donderdag 20 juli, zijn 
Annette Hoorn en Britta van Arman 
te gast bij Esther Sparnaaij in ‘Echt 
Esther’ om over het grote aantal jon-
geren met depressieve gedachten 
te praten. Er bestaan wachtlijsten 
om in aanmerking te komen voor 
hulp, maar het project ‘Leef’ van de 
Bewust Ondernemende Vrouwen 
wil verschil maken in dit probleem. 
Ze zijn zaterdag 15 juli een crowd-
funding actie gestart voor de orga-
nisatie van twee weekenden waarin 
jonge meiden de kwaliteiten in zich-
zelf kunnen ontdekken.

Zomervakantie met ‘Let’s Go’
De zomervakantie begint en ook bij 
‘Let’s Go’. Vanaf vrijdag 21 juli ko-
men vanaf 18.00 uur de leukste hits 
van het afgelopen schooljaar voor-
bij, evenals de favoriete fragmenten 
die Kim en Laurens hebben meege-
maakt in de show. Luisteraars kun-
nen ook nog steeds hun favoriete 
uitzending of fragment aanvragen 
zodat deze nog eens te horen zijn 
op de radio. Laat het weten via fa-
cebookpagina of stuur een mailtje 
naar letsgo@radioaalsmeer.nl. 

‘Door de Mangel’en ‘Top 10’
De programmering maandag 24 ju-
li begint om 18.00 uur met het ‘Uur 
van Puur’. Vanaf 19.00 uur volgt dan 
‘Door de Mangel’. Op je veertiende 
een talentenshow winnen en je hele 
wereld staat op z’n kop. Dat is pre-
cies wat Daniëlle Bubberman over-
kwam toen zij in 2008 ‘Holland’s got 
Talent’ won als het Kudelstaartse 
slangenmeisje. De podiumkunste-
nares heeft er uiteindelijk haar be-
roep van kunnen maken. Zoals elk 
programma op Radio Aalsmeer, is 
ook deze uitzending weer terug te 
luisteren. Een nieuwe gast voor de 
volgende uitzending had Daniëlle 
nog niet, maar ze heeft nog even om 
deze te zoeken. Komende zes we-
ken gaan Mylène en Elbert op zo-
merreces. Om ‘Door de Mangel’ 
toch niet helemaal te hoeven mis-
sen, worden enkele uitzendingen 
herhaald. Maandag 24 juli wordt 
begonnen met een herhaling van 
de uitzending met Mien Rekelhof. 
Zij is de vrouw van Theo Rekelhof 
sr. Mevrouw Rekelhof is heel open 
en kan heel veel over Kudelstaart 
en het vissersvak vertellen. Met 
haar 83 jaar is zij samen met Zwar-
te Jaap Spaargaren de oudste gast 
in de Aalsmeerse talkshow ooit. Ri-
chard Buskermolen wil graag dat zij 
uitlegt wat het zelfverzonnen werk-
woord ‘mienen’ betekent. Het ant-
woord op deze vraag is aanstaan-
de maandag te horen. En om 20.00 
uur is het weer tijd voor de wekelijk-
se ‘Top 10 van’. Dit keer is Rikus Es-
huis in de uitzending. Rikus woont 
in Amstelveen, maar zijn connectie 
met Aalsmeer is dat hij souschef is 
bij Het Wapen van Aalsmeer. Talitha 
verzorgd de techniek en Miranda 
Gommans stelt de gast op zijn ge-
mak en stelt, tussen zijn persoonlij-
ke tien nummers door, vragen over 
zijn leven. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg de lokale om-
roep ook op twitter en facebook.

Mirjam van ‘t Veld zorgsector in
Burgemeester Amstelveen 
vertrekt per 1 oktober
Amstelland - Burgemeester Mir-
jam van ’t Veld van Amstelveen gaat 
van baan veranderen. Per 1 oktober 
wordt zij voorzitter van de Raad van 
bestuur van ziekenhuis Gelderse 
Vallei in Ede. Een hele ommezwaai 
lijkt het misschien, maar Van ’t Veld 
heeft affiniteit met de zorgsector en 
is zelf verpleegkundige geweest. In 
een verklaring zegt de burgemees-
ter van onze buurgemeente dat de 
tijd rijp was om zich te richten op 
een nieuwe fase in haar bestuurlij-
ke loopbaan. Het is een mogelijk-
heid om te besturen in een andere 

context. Vele jaren heeft zij zich met 
hart en ziel ingezet voor Amstelveen 
en ook de laatste maanden blijft Van 
’t Veld dit doen, zo geeft zij aan in 
haar brief aan de collegeleden en 
de raadsleden. De burgemeester 
heeft reeds haar ontslag ingediend 
bij de commissaris van de Koning 
in Noord-Holland, Johan Remkes. 
Het officiële afscheid is gepland op 
1 oktober. “Het was een voorrecht 
om burgemeester van Amstelveen 
te mogen zijn”, besluit Mirjam van 
’t Veld in haar verhaal aan alle in-
woners.

Begin van het traject, inwoners kunnen nu reageren

Eerste stappen voor bouw 
woningen in Polderzoom
Aalsmeer - De concept startno-
titie woningbouw Polderzoom fa-
se 2 is afgelopen woensdag 12 ju-
li gepresenteerd in het gemeente-
huis. Een groot aantal inwoners was 
naar de informatiebijeenkomst ge-
komen, waar werd verteld over de 
te volgen procedures en de soort 
huizen die hier gebouwd gaan wor-
den. Aalsmeer is een gemeente 
waar mensen graag wonen en blij-
ven wonen en dat is goed merk-
baar op de woningmarkt. Veel jon-
ge mensen willen graag op zich-
zelf gaan wonen, maar hebben 
hier nagenoeg geen mogelijkhe-
den voor. “Het goedkope segment 
is in Aalsmeer zwaar onderverte-
genwoordigd”, zo bekende wethou-
der Jop Kluis. Maar dit gaat de ko-
mende jaren ietwat recht getrokken 
worden. Uitgangspunt bij het bou-

wen van woningen de komende ja-
ren is dat er betaalbare woonruimte 
komt voor iedereen. 
De invulling van Polderzoom, het 
gebied tussen de Stommeerkade, 
Baanvak en de Burgemeester Kas-
teleinweg, is hier op gericht. In to-
taal komen hier circa 107 woningen  
in de sociale huursector, betaalba-
re koopwoningen en koophuizen in 
het midden en dure segment. De 
gemeente heeft in het gebied te 
maken met verschillende eigena-
ren, slechts een deel is in het bezit 
van de gemeente. Op deze door de 
gemeente verworven gronden gaan 
circa 60 woningen gebouwd wor-
den, verdeeld over 21 appartemen-
ten in de sociale sfeer, 9 kleine tus-
senwoningen, 8 grote tussenwonin-
gen, 16 hoekwoningen en 6 twee-
onder-éénkap woningen. Aan de 

Stommeerkade ligt een strook met 
lintbebouwing. Het gaat hier om 
particuliere kavels van verschillen-
de grondeigenaren. De gemeen-
te streeft er naar om zoveel moge-
lijk particuliere gronden te verwer-
ven, maar met enkele eigenaren is 
overeenstemming bereikt dat zij 
door zelfrealisatie het gebied gaan 
herontwikkelen. Het betreft in deze 
tot nu toe 47 woningen, waarvan 15 
kleine tussenwoningen, 4 grote tus-
senwoningen, 8 hoekwoningen, 4 
drie-onder-éénkap woningen en 16 
twee-onder-éénkap woningen.

Nieuwe Aalsmeerderlaan
De ontsluiting van het gebied vormt 
de  aan te leggen Nieuwe Aalsmeer-
derlaan (noordvork) en deze weg is 
niet alleen van belang als gebieds-
ontsluiting, maar is tevens een cru-

Wethouder Jop Kluis licht het project Polderzoom fase 2 toe in de raadskelder van het gemeentehuis.

ciaal onderdeel van de nieuwe weg-
structuur in Aalsmeer. De weg zorgt 
voor verbinding van het Oostelijke 
deel met het Centrum. De Nieuwe 
Aalsmeerderlaan krijgt maximaal 
drie kuispunten, die gaan dienen 
als wijkontsluiting, en vormt de rug-
gengraat van het plangebied. Uit-
gangspunt hierbij is dat de bebou-
wing langs deze weg onder andere 
wordt gekenmerkt door diversiteit 
in architectuur, feitelijk geïnspireerd 
op de lintwegen in Aalsmeer waar 
het beeld wordt bepaald door een 
diversiteit in verschijningsvormen. 
Polderzoom krijgt een groen karak-
ter, gelijkwaardig aan de bestaan-
de woonbuurtjes in Stommeer, er 
komen speelvoorzieningen (geen 
voetbalkooi) en er gaan watergan-
gen (slootjes) aangelegd worden. 
Voordat de eerste paal de grond in 
kan, dienen er nog allerlei proce-
dures gevolgd te worden. Inwoners 
moeten tot slot de mogelijkheid krij-
gen om hun oordeel te geven. 

Nu reageren
De nu gepresenteerde concept 
startnotitie is het begin van de pro-
cedure. De gemeenteraad gaat ver-
volgens de uitgangspunten en de 
kaders, naar aanleiding van de re-
acties van inwoners, bepalen. “We 
staan nu aan het begin van het tra-
ject. Het is nu aan u om te reage-
ren”, aldus wethouder Kluis. Wel 
schriftelijk, zo benadrukte hij. Wat 
mondeling wordt besproken blijft 
niet al te lang hangen, bekende de 
wethouder. De concept startnotitie 
Polderzoom tweede fase ligt nog ter 
inzage in het gemeentehuis voor re-
acties tot en met 18 augustus. Het 
plan met dan reacties van bewoners 
en beantwoording van vragen komt 
in september ter behandeling in de 
gemeenteraad. Dan volgen het op-
stellen van een stedenbouwkun-
dig plan, ontwikkelplannen en fi-
nanciële onderbouwing en vaststel-
ling van het uiteindelijke bestem-
mingsplan. Het is dan qua tijdstip 
ongeveer tweede kwartaal 2018. 
Het bouwrijk maken en het saneren 
staat in de planning voor het vier-
de kwartaal van 2018 en het starten 
van de bouw in het derde of vierde 
kwartaal van 2019. Nog even ruim 
een jaar geduld dus. Tja, het valt in 
Aalsmeer niet mee om de kinderen 
het huis uit te krijgen...

Uitvoeringsprogramma 2017/2018

Ondernemend Aalsmeer positief 
over Economische Agenda
Aalsmeer - Het College van bur-
gemeester en wethouders heeft 
onlangs het ‘Uitvoeringsprogram-
ma Economische Agenda 2017en 
2018’ vastgesteld. In september 
2016 is de Economische Agen-
da Aalsmeer vastgesteld en con-
form afspraak is deze Agenda ver-
taald in het Uitvoeringsprogram-
ma Economische Agenda Aalsmeer. 
Voorzitter John Jansen van Onder-
nemend Aalsmeer: “De samenwer-
king met de gemeente is heel goed. 
Dit uitvoeringsprogramma is samen 
met de ondernemers tot stand ge-
komen. Het uitvoeringsprogramma 
is een heel mooi document met af-
spraken, wensen, mogelijkheden en 
tijdslijnen tussen gemeente en on-
dernemers wat betreft het onderne-
men in Aalsmeer. 
De noodzaak tot regionale samen-
werking blijft groot. De gemeen-
te pakt dit heel goed op door onder 
andere een sterke vertegenwoordi-
ging in Greenport Aalsmeer, de Cir-
culaire Westas, Innovatiemotor, sa-
menwerking binnen Metropoolregio 
Amsterdam (MRA), zoals ‘Amster-
dam bezoeken, Holland zien’. Ook 
Ondernemend Aalsmeer wordt door 
de gemeente goed aangesloten bij 
de MRA. Zo krijgen wij hiervoor, via 
het College, uitnodigingen om op 
hoog niveau mee te praten over het 
economisch beleid in de metropool-
regio. Ook het ondernemersklimaat 
is goed. Green Park Aalsmeer was in 
2016 met 60.000 vierkante meter het 

best uitgegeven bedrijventerrein in 
de Metropoolregio Amsterdam met 
mooie bedrijven, zoals Bakkersland, 
Scotch and Soda en het Amerikaan-
se bedrijf Deco Wraps.”

Samenwerking met de regio
Veel zaken die in het Uitvoerings-
programma staan zijn al uitgevoerd 
of, al dan niet in samenwerking met 
ondernemers, al in uitvoering, dus 
daarom is het ook een terugblik op 
2016. De volgende zaken zijn of al 
in gang gezet of in uitvoering: Ac-
countmanagement, Stimuleren in-
novatie in de sierteeltsector via pro-
ject Innovatiemotor en Ongestoord 
Logistieke Verbinding en Uitvoe-
ringsagenda Ruimte Glastuinbouw-
gebieden via Greenport Aalsmeer, 
het verkennen van de mogelijkhe-
den om te verduurzamen en te ko-
men tot een circulaire economie via 
de het project Circulaire Westas, 
Uitgifte kavels Green Park Aalsmeer 
en Royal FloraHolland, Verkiezing 
onderneming van het jaar, Program-
ma ZAAI voor startende onderne-
mers, Voortzetten intergemeentelijk 
samenwerking, Project Zomeron-
dernemer, Project Aalsmeer/lucht-
haven ‘preferred Flower Hub’ voor 
Europa, optimaal gebruik maken 
van Schiphol. 

Ook in 2017 en 2018 gaan er ver-
schillende zaken in uitvoering, zoals 
de Detailhandelsnota, Verkennen 
mogelijkheden datacenters, Jump-

start events voor startende onder-
nemers en ook veel lopende zaken 
en projecten lopen door in 2017 en 
2018.

Economie verder versterken
Met dit uitvoeringprogramma wil 
het college de economische struc-
tuur in Aalsmeer behouden en ver-
sterken door middel van zes speer-
punten: Het versterken van het on-
dernemerschap in Aalsmeer zodat 
bestaande bedrijven kunnen door-
ontwikkelen, ZZP-ers kunnen door-
groeien naar het MKB en nieuwe 
bedrijven gaan starten; Het stimule-
ren van innovaties en het verder ver-
duurzamen van het Aalsmeerse ves-
tigingsklimaat, de leefomgeving en 
de bedrijfsvoering; Het behouden 
en versterken van het vestigings-
klimaat in Aalsmeer zodat bestaan-
de bedrijven beter kunnen onderne-
men en nieuwe bedrijven zich willen 
vestigen in Aalsmeer; Het behouden 
en aantrekken van op logistiek ge-
oriënteerde bedrijven. Dit zijn zowel 
de bedrijven uit de logistieke sec-
tor, als ook bedrijven waar logistiek 
en transport belangrijke bedrijfsac-
tiviteiten zijn; Het zichtbaar maken 
van de krachten van Aalsmeer met 
nadruk op de scheepvaartindustrie, 
de Westeinderplassen en de transi-
tie van de sierteeltsector; Het verder 
versterken van de verbindingen tus-
sen Aalsmeer, de buurgemeenten, 
de Greenport Aalsmeer en de Me-
tropoolregio Amsterdam.

Ondernemend Aalsmeer
Het college heeft ervoor geko-
zen om het Uitvoeringsprogram-
ma van de Economische Agenda 
in nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven tot stand te brengen. 
Het proces is interactief vormge-
geven. Aalsmeerse ondernemers, 
bedrijven, (winkeliers)vereningin-
gen, waaronder Ondernemend 
Aalsmeer en belangenorganisaties, 
zijn betrokken geweest bij het Uit-
voeringsprogramma Economische 
Agenda Aalsmeer. Ten behoeve van 
het Uitvoeringsprogramma Econo-
mische Agenda Aalsmeer is op 13 
maart een bijeenkomst georgani-
seerd voor Aalsmeerse onderne-
mers en andere belanghebbenden. 
Daarnaast is het Uitvoeringspro-
gramma op een aantal moment 
met Ondernemend Aalsmeer be-
sproken. Ondernemend Aalsmeer 
heeft positief gereageerd op bijge-
voegd document. Zij gebruiken dit 
document om concreet invulling te 
geven aan de projecten die OA uit 
gaat voeren.

Bomen kappen en ‘klussen’ 
op voormalige VVA-terrein
Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt 
op en rond het voormalige VVA-ter-
rein aan de Dreef. Het gebied wordt 
bouwrijp gemaakt voor te realiseren 
fusieschool Triade en er zijn wonin-
gen gepland. Deze huizen laten nog 
even op zich wachten, het procedu-
retraject zit nog in het begin stadi-
um, maar voor de fusieschool gaat 
binnenkort de eerste paal de grond 
in. 
Het terrein wordt bereikbaar ge-
maakt voor bouwverkeer via de 
Dreef en hiervoor moeten diver-
se bomen wijken. Sinds maandag 
17 juli is met deze ‘klus’ een aan-
vang gemaakt. Een groot aantal Po-
pulieren is al gerooid en verwerkt. 

De dikke stammen blijven voor her-
gebruik, de takken en de bladeren 
worden fijn gemalen in de versnip-
peraar. 
Afgelopen dinsdag 18 juli werd 
een boom op de hoek bij de roton-
de neergehaald. Het fietspad bij 
de kruising was tijdelijk even niet 
bruikbaar. De takkenbos versperde 
de weg. De fietsers lieten zich hier 
niet van de wijs brengen en vervolg-
den hun rit via de rijweg. Voor auto’s 
was dit even incalculeren, maar het 
is goed gedaan. De versperring was 
ook maar van korte duur. 

Kantine wordt buurthuis
Op het voormalige VVA-terrein 

wordt overigens niet alleen maar 
geruimd. De oude kantine wordt 
momenteel nieuw leven ingeblazen. 
Het wordt het clubhuis van Buurt-
vereniging Hornmeer en leden en 
vrijwilligers hebben onder andere 
de kwasten ter hand genomen om 
het leuke, vierkante gebouwtje weer 
een ‘smoel’ te geven. Deze zomer-

maanden gaat hard gewerkt wor-
den, zodat het kaartseizoen vanaf 
september voortaan aan de Dreef 
kan plaatsvinden. 
Blijft er nog één ‘probleem’ over: 
Waar moet de Biljartvereniging 
heen als het buurthuis aan de Roer-
domplaan gesloopt wordt? Deze 
zoekactie loopt nog (steeds)!
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Portefeuille weg 
na auto-inbraak

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 11 op woensdag 12 juli is in-
gebroken in een in de Sportlaan 
geparkeerde auto. Aan de be-
stuurderskant is de auto door 
dieven open gemaakt. De inbre-
kers zijn er vandoor gegaan met 
een portefeuille met hierin het 
rijbewijs van de eigenaar, drie 
bankpassen en een zorgpas. Ook 
is een navigatiesysteem gestolen. 

Flinke schade na 
inbraak in auto

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 12 op donderdag 
13 juli is ingebroken in een in 
de Koolwitjesstraat geparkeer-
de Volkswagen Golf. Om binnen 
te komen hebben de dieven een 
ruit ingeslagen. Ontvreemd is het 
radio-navigatiesysteem. Ook ge-
stolen is de schakelpook en ge-
probeerd is het dvd-scherm te 
stelen uit de hoofdsteun van 
de bestuurdersstoel. Er is flin-
ke schade gemaakt aan het in-
terieur. 

Motor van boot 
gestolen

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van vrijdag 14 op zaterdag 15 ju-
li is vanaf een boot aan het be-
gin van de Uiterweg een buiten-
boordmotor gestolen. De kort-
staart motor van 5 pk is van het 
merk Tohatsu. Ook zijn de dieven 
er vandoor gegaan met het ben-
zinetankje in de boot.

Geldbedrag weg 
na inbraak

Aalsmeer - Op donderdag 13 ju-
li is tussen tien voor half vier en 
tien over half vier in de nacht in-
gebroken in een bedrijf aan de 
Aalsmeerderweg. De dieven wis-
ten binnen te komen door het slot 
van een deur te trekken. Uit de 
kassa in het bedrijf is een geld-
bedrag weggenomen. De dieven 
zijn niet lang binnen geweest. Na 
het afgaan van het alarm zijn ze 
er snel vandoor gegaan.

Computers uit 
bedrijf weg

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van zaterdag 15 op zondag 16 ju-
li is ingebroken in een kantoor in 
een groot bedrijfspand aan de 
Van Cleeffkade. Door een rol-
luik te forceren wisten de die-
ven zich toegang tot het kantoor 
te verschaffen. Gestolen zijn een 
27 inch Apple laptop en een Ap-
ple computer met muis en toet-
senbord. Alle apparatuur is wit 
van kleur. 

Winkeldief in 
kraag gegrepen

Aalsmeer - Op zaterdag 15 ju-
li rond vier uur in de middag is 
op de Stationsweg een winkel-
dief aangehouden door de politie. 
De 29-jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats had even 
daarvoor enkele zwemshorts ge-
stolen uit een winkel op de Van 
Cleeffkade. De dief is door agen-
ten meegenomen naar het bu-
reau voor verhoor. Hier bleek dat 
hij nog gesignaleerd staat voor 
een ander voorval. De 29-jarige 
zit nog vast.

Cortina fiets 
gestolen

Aalsmeer - Op dinsdag 11 ju-
li is tussen half twee en kwart 
over twee in de middag een fiets 
gestolen vanaf het Hortensia-
plein. Het betreft een damesfiets 
van het merk Cortina, zwart van 
kleur met bruine handvaten en 
een zwarte krat voorop. Het se-
rienummer eindigt op 123. 

Benzinetankjes 
aangetroffen

Aalsmeer - De politie en de 
handhavers van de gemeente blij-
ven de komende zomerse weken 
regelmatig vaarcontroles hou-
den op de Westeinderplassen. Af-
gelopen week is een opmerkelij-
ke vondst gedaan. Op een eiland 
tussen de kleine en de grote Poel 
is een groot aantal benzinetank-
jes van boten aangetroffen. De 
tanks zijn nagenoeg altijd rood 
van kleur en dus zijn de eigena-
ren moeilijk te traceren. De poli-
tie raadt aan om de tankjes aan 
de onderkant te voorzien van een 
postcode en een huisnummer. 

Gebruik lachgas 
niet zonder 

gevaar
Aalsmeer - Al een behoorlijke 
tijd komt de politie op verschil-
lende hangplekken van jongeren 
lege lachgaspatronen tegen. Het 
recreatief gebruik van lachgas is 
al enige tijd een trend met na-
me onder jongeren. De verkoop 
en het gebruik van lachgas is le-
gaal in Nederland. Wel is gebruik 
van lachgas in het verkeer straf-
baar. Het gebruik van lachgas is 
overigens niet geheel zonder risi-
co. Vooral in combinatie met an-
dere middelen of bij overmatig of 
verkeerd gebruik, kan innemen 
van lachgas gezondheidsklach-
ten met zich meebrengen met 
in sommige gevallen de dood tot 
gevolg.  Het laten rond laten slin-
geren van gebruikte lachgaspa-
tronen is bij veel inwoners een 
doorn in het oog. De politie heeft 
hier diverse klachten over gekre-
gen. Dus: Lachgas gebruiken, 
eerst nadenken en patronen op-
ruimen! 

Iets gezien? 
Fietsen gesloopt bij bushaltes
Regelmatig fiets ik en leden van ons 
gezin langs de bushalte aan Nieuw-
Oosteinde (Legmeerdijk). Regelma-
tig zien wij dat er fietsen zijn ge-
sloopt (wielen helemaal verbogen) 
of bovenop het elektriciteitshuisje 
zijn gegooid (wat een lol). We vroe-
gen ons vaak af wanneer wij aan de 
beurt zouden zijn. Nou, afgelopen 
zaterdag was onze fiets dan einde-
lijk aan de beurt. Zoon Bas kwam 
in de avond bij zijn fiets terug en 
het gehele stuur was eraf gesloopt. 
Remkabels en versnellingskabel 
hingen er wat zielig bij. Stuur was 
in de verste verte nergens te beken-
nen. Het was geen mooi stuur (vlin-
derstuur waar het rubber ook deels 
van af was), dus het zal ze niet om 
het stuur geweest zijn. Puur van-
dalisme vermoed ik, het stuur ligt 
waarschijnlijk in het meertje bij de 
halte.
Via de buurtapp las ik dat er die-
zelfde avond ook twee fietsen bij de 
bushalte van de Aalsmeerderweg 
waren gesloopt. Ik heb wel aangif-
te gedaan, hoewel ik weet dat het 
kansloos is. Maar volgens mij moe-

ten er veel meer mensen zijn wiens 
fiets op die plek bewust gesloopt 
is. En iemand zou toch iets hebben 
moeten zien? Heb was niet midder-
nacht dat de fiets kapot is gemaakt. 
Tips zijn welkom op: 06-55117628. 

Marjon Middelkoop-Huiskens
Willem Alexanderstraat 88
1432 JM Aalsmeer

ingezonden

Politie zoekt getuigen!
Veel gereedschap gestolen 
uit bedrijfsbus
Aalsmeer - Tussen zaterdag 15 ju-
li vanaf 18.00 uur en zondag 16 juli 
rond 9.30 uur zijn van een bedrijfs-
bus de rubbers van één van de ach-
terramen weggesneden. Hierdoor 
hebben dieven zich toegang weten 
te verschaffen tot de bestelbus, die 
stond geparkeerd in de Hadleystraat 
(nabij de voormalige Tienerterp, nu 
kapsalon). Er is een grote hoeveel-
heid gereedschap gestolen. Het 
merk van dit gereedschap is voor-
namelijk Festtool. Het gereedschap 
zat opgeborgen in kenmerkende 
grijzen dozen met hierop in gifgroe-
ne letters:  Festtool. De eigenaar van 
de bestelbus is een zelfstandige on-
dernemer en hij is nu dus ernstig 
gedupeerd. De politie wijst op het 
fenomeen busje en gereedschaps-
diefstallen. Begrijpelijk dat men 
niet elke avond de bus kan leegha-
len, maar een alarminstallatie wordt 
aanbevolen. En wie de mogelijkheid 
heeft om de ‘werkbus’ binnen in een 
garage of ruimte te kunnen parke-
ren, wordt aangeraden dit vooral te 

doen. De ‘klus’ moet, gezien de hoe-
veelheid gereedschap dat gestolen 
is, door meerdere mensen zijn ge-
klaard en moet een redelijke tijd in 
beslag genomen hebben. Wie heeft 
iets gezien en/of heeft informatie? 
De politie hoort het graag via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Hulpdiensten snel paraat na 
alarm over omgeslagen boot
Aalsmeer - Groot alarm vrijdag 14 
juli even na het middaguur. Er was 
een melding binnen gekomen bij 
112, een boot zou zijn omgeslagen 
op de Westeinderplassen. De po-
litie, brandweer en meerdere am-
bulancediensten zijn direct naar de 
Poel gesneld.
De brandweer kwam met diver-
se eenheden, waaronder natuurlijk 
de brandweerboot. Deze is snel te 

water gelaten. Eenmaal varende op 
de Westeinder is geen omgeslagen 
boot aangetroffen. Ook is nog ge-
zocht met de traumahelikopter.
Wel waren er zeilers actief, maar zij 
waren absoluut niet in gevaar. Mo-
gelijk heeft een kijker aan de kant 
het verkeerd gezien. Alle eenheden 
zijn na nog een extra controle weer 
richting de kazerne gegaan.
Foto: Marco Carels

Auto in sloot naast Gerberastraat
Nat pak, maar ongedeerd!
Aalsmeer - Voor de derde keer op 
rij moesten de hulpdiensten afgelo-
pen vrijdag 14 juli in actie komen. 
Rond tien uur in de avond kwam 
er een melding dat een auto te wa-
ter was geraakt in de Gerberastraat. 
De brandweer van Aalsmeer is ter 
plaatse gegaan met duikers uit Am-
stelveen en Nieuw-Vennep. Ook de 
politie en de ambulancedienst wa-
ren snel aanwezig en de traumaheli 
is voor het verlenen van hulp geland 
in de Gerberastraat. Het ongeval 
trok veel bekijks. Een 45 km voer-
tuig was de sloot voor de flat inge-
reden. De bestuurder op leeftijd is 
door twee getuigen uit de buurt op 
het droge geholpen. De twee man-

nen van 51 en 29 jaar uit Aalsmeer 
en Mijdrecht zagen de 45 km auto 
de parkeergarage inrijden en ver-
volgens weer met hoge snelheid 
er achteruitrijdend uit komen en in 
het water kukelen. Door het am-
bulancepersoneel is de bestuur-
der ter plaatse onderzocht. Beslo-
ten werd om de 94-jarige inwoner 
naar het VU-ziekenhuis te vervoe-
ren voor onderzoek. De ongelukkige 
bestuurder is inmiddels weer thuis. 
Een nat pak verder, maar gelukkig 
ongedeerd. In een reactie liet hij we-
ten zeer gehecht te zijn aan zijn ‘fer-
rari’. De rode 45 km auto is door de 
politie uit het water gehaald. 
Foto: Marco Carels

Gaslek op het Molenplein
Aalsmeer - Een drukke vrijdagmid-
dag (14 juli) voor de vrijwilligers van 
de Aalsmeerse brandweer, want net 
na de klus op de Westeinder, gingen 
de alarmbellen opnieuw rinkelen.
Tijdens opbouwwerkzaamheden op 
het plein bij de Zijdstraat was een 
gasleiding geraakt. 
Om een grote tent vast te zetten, 
werden pennen tussen de stenen op 
het Molenplein gestoken. Hiermee 

is per ongeluk een gasleiding ge-
raakt, waardoor lekkage ontstond. 
De brandweer was snel ter plaat-
se en heeft metingen verricht. Ook 
werd een deel van de straat afge-
zet. Het gasbedrijf is ter plaatse ge-
komen om de leiding dicht te zetten 
en te repareren.

Foto: KaWijKo Media / 
Vivian Tusveld

Vervangend vervoer voor passagiers

Brandje in motorgedeelte 
shuttlebus snel geblust
Aalsmeer - Even voor half acht in 
de avond van zondag 16 juli sloeg 
een passagier van een shuttlebus 
alarm. Hij rook een brandlucht en 
zag daarna gelijk vlammen uit het 
motorgedeelte gekomen. De bus 
reed op dat moment op de Mid-
denweg, had net getankt en was op 
weg naar de N201. Ter hoogte van 
de Braziliëlaan heeft de chauffeur 
de bus direct langs de kant gezet en 

alle passagiers gemaand uit te stap-
pen. De brandweer van Aalsmeer 
was snel ter plaatse en heeft het 
vuur in het motorcompartiment ge-
blust. De brand was vrij makkelijk 
onder controle. Er is niemand ge-
wond geraakt. Voor de passagiers 
is vervangend vervoer gezorgd. De 
bus heeft flinke schade en is weg-
gesleept naar een bergingsbedrijf in 
Beverwijk.  Foto: Marco Carels

Twee elektrische 
fietsen gestolen

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 15 op zondag 16 juli is uit 
een schuur aan het begin van 
de Oosteinderweg een elektri-
sche fiets gestolen. De fiets is van 
het merk Gazelle Orange X2, is 
blauw van kleur en het registra-
tienummer eindigt op 164. De-
zelfde nacht is ook bij de bu-
ren de elektrische fiets uit de 
schuur ontvreemd. Ook deze is 
van het merk Gazelle Orange, is 
zwart van kleur, heeft twee blau-
we fietstassen en het registratie-
nummer eindigt op 850. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Winkeldieven 
toch gepakt!

Aalsmeer - Op donderdag 13 juli 
rond vijf uur in de middag hebben 
twee winkeldieven diverse spul-
len gestolen uit een winkel op het 
Praamplein. De twee gingen er na 
de diefstal vol gas vandoor in een 
auto. Een getuige had het kente-
ken van de auto genoteerd en de-
ze heeft de politie in het registra-
tiesysteem gezet. Om tien voor 
half negen dezelfde avond zijn de 
twee op basis van het kenteken 
aangehouden in Amsterdam. In 
de auto werden heel veel spulle-
tjes van diefstal afkomstig in vuil-
niszakken aangetroffen. Ook de 
in Aalsmeer gestolen goederen 
zaten hierbij. Alle artikelen zijn 
door de politie in beslag geno-
men en de twee winkeldieven zijn 
aangehouden. Het gaat om een 
54-jarige man uit Noordwijk en 
een 46-jarige vrouw uit Pijnaker.  
Het onderzoek naar de twee is 
nog in volle gang.

Motorrijder gewond na 
aanrijding op Hoofdweg
Kudelstaart - Op maandag 17 juli 
rond half zeven in de ochtend heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de Hoofdweg. Een auto en een mo-
tor zijn tegen elkaar gebotst. De au-
to was op dat moment aan het keren 
en heeft waarschijnlijk de motorrij-
der over het hoofd hebben gezien. 
De politie en de ambulancedienst 
zijn snel ter plaatse gegaan. De be-
stuurder van de motor is behan-
deld door de medewerkers van de 
ambulancedienst. De 42-jarige man 
uit Lisserbroek klaagde over pijn 

aan zijn ribben. Hij is naar het VU-
ziekenhuis vervoerd. Bij de auto-
mobilist, een 58-jarige man uit Ku-
delstaart, werd alcohol geroken. De 
bestuurder is gevraagd te blazen. 
Het apparaat stokte bij 330 Ugl. Er is 
proces-verbaal opgemaakt en een 
rijverbod gegeven. De Hoofdweg is 
enige tijd afgesloten geweest voor 
onderzoek naar de exacte oorzaak 
van het ongeval en om alle brok-
stukken te verwijderen. Beide voer-
tuigen zijn beschadigd geraakt.
Foto: Marco Carels

Tweede ‘Aalsmeer inzicht’ 
over verduurzaming
Aalsmeer - Op woensdag 20 sep-
tember vindt de tweede bijeenkomt 
van ‘Aalsmeer inzicht’ plaats. Dit 
keer is het thema verduurzaming.
Verduurzaming is een noodzaak. Als 
er nu niks gedaan wordt, is de aar-
de in enkele decennia volledig uit-
geput. 
Gelukkig groeit het besef dat het 
roer om moet, als de bewoners van 
nu nog een leefbare wereld aan hun 
kinderen willen doorgeven.

Meld je nu aan!
Duurzaamheid gaat over slimme 
keuzes voor de toekomst met oog 
voor mens, natuur en economie. 
Hoe elkaar, inwoners, ondernemers, 
organisaties en gemeente, inspire-
ren om die duurzame ontwikkeling 
in Aalsmeer tot stand te brengen? 
Daar gaat woensdag 20 septem-
ber over. Er gaan inspirerende spre-

kers uitgenodigd worden. En het is 
natuurlijk weer de bedoeling dat de 
aanwezigen met elkaar in gesprek 
gaan! Meld je nu aan voor de 20ste! 
Dit kan via de website van de ge-
meente: www.aalsmeer.nl
Bij de eerste bijeenkomst van 
‘Aalsmeer inzicht’ over technologi-
sche ontwikkeling en innovatie op 
7 juni geweest? Burgemeester No-
bel opende de bijeenkomst en no-
digde iedereen uit om mee te doen. 
Na een inspirerend verhaal van fu-
turoloog professor Wim de Rid-
der gingen de ruim 100 aanwezi-
ge Aalsmeerders met elkaar om ta-
fel om verschillende onderwerpen 
te bespreken, zoals verkeer en ver-
voer, zorg en samenleven. Op www.
aalsmeerinzicht.nl is de aftermovie 
te zien en het verslag met de be-
langrijkste punten van de bijeen-
komst en de enquête. 
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Seizoen pas net over de helft
Wielrenners stevenen af 
op recordscore
Amstelland - Het wielerseizoen is 
pas net over de helft, maar qua ze-
ges en podiumplaatsen lijken de le-
den van de Amstelveense wieler-
vereniging op een recordscore af 
te stevenen. Zo waren er in de af-
gelopen week topklasseringen voor 
onder andere Koos Jeroen Kers, Ty-
ler Eijk, Sander Boerkamp en Vic-
tor Broex. Daarnaast grepen enke-
le renners nipt naast de zege in ver-
schillende koersen.
Vooral de zege van de Ouderkerk-
se Junior Victor Broex in de zware 
Bergomloop van Simpelveld spreekt 
tot de verbeelding. In een sterk veld 
was Broex de sterkste door in de 
laatste kilometers weg te rijden met 
een concurrent. Zijn Amstelveense 
clubgenoot Friso van Diemen wist 
ook nog aan te sluiten en beide ta-
lenten wisten het perfect af te ma-
ken: 1e Broex, 2e Van Diemen. In het 
uitgedunde pelotonnetje eindigden 
Daan Hoeks en Niall Tilli als 7e en 
9e, zodat van een mooie teampres-
tatie sprake was. Van Diemen is in 

goede vorm: vrijdag werd hij ook al 
tweede in het criterium van Kwints-
heul. De eerste zege lijkt een kwes-
tie van tijd. De Amstelveense Elite-
renner Koos Jeroen Kers won vori-
ge week de Ronde van Hendrik Ido 
Ambacht en werd in Bergeijk ook 
nog eens tweede. Kers is aan een 
goed seizoen bezig. 
De Amateur Sander Boerkamp ver-
raste door in Zweden de zesdaag-
se wedstrijd U6 Tidaholm voor Ama-
teurs te winnen. Boerkamp won een 
etappe en werd twee maal tweede. 
Ook zijn teamgenoot Spike Huis-
man won een etappe, terwijl Auke 
Broex ook een keer op het podium 
eindigde. Daarnaast boekte de jon-
ge Tyler Eijk weer een aantal zeges. 
Eyk reed zelfs in Duitsland naar een 
tweetal zeges. Owen Geleijn uit Rij-
senhout, in juni tweede op het NK 
Nieuwelingen, voegde afgelopen 
week weer een mooi resultaat aan 
zijn erelijst toe: Geleijn greep nipt 
naast een klassieke zege in de Ron-
de van Twente.

Honkbal
Homerun-avond Thamen 
tegen Flying Petrels
De Kwakel - Afgelopen donderdag 
kwam Flying Petrels uit Purmerend 
op bezoek bij de honkballers van 
Thamen. Flying Petrels staat in de 
onderste helft van de 2e klasse en 
Thamen moest dus makkelijk kun-
nen winnen. De eerste 1,5 inning 
kwamen er wel wat honklopers op 
de honken, maar beide teams wis-
ten niet te scoren. In de gelijkma-
kende tweede slagbeurt nam Tha-
men de leiding. Mike van Rekum 
sloeg een honkslag  en Wietse Cor-
nelissen een tweehonkslag, beide 
kwamen binnen op de homerun van 
Menno Schouten, 3-0.
In de derde inning was het weer 
raak voor Thamen, Van Rekum 
kwam wederom op de honken met 
een honkslag en ook Cornelis-
sen volgde weer met een honkslag, 
waarop Van Rekum kon scoren: 4-0. 
Gijs Rikken sloeg een honkslag en 
daarna was het weer raak, de twee-
de homerun van Schouten: 7-0.
Ondertussen wist Flying Petrels één 
puntje te scoren in de vierde inning 
op het werpen van Maikel Benner. 
Thamen wist in de vierde inning ver-
der uit te lopen. Rick Groen en Jelle 
Vogelaar werden beide geraakt door 
de pitcher en mochten naar het eer-
ste honk en schoven beide een 
honk op na een steelpoging. Groen 

kon scoren op een wilde worp: 8-1. 
Van Rekum sloeg de bal hard op de 
kortestop van Flying Petrels en die 
maakte een veldfout waarop Voge-
laar kon scoren, 9-1. Cornelissen 
sloeg dan zijn eerste homerun van 
zijn carrière en dan bracht de stand 
op 11-1. Rikken kwam op de hon-
ken met een honkslag en dan ge-
beurt het weer, Schouten slaat zijn 
derde homerun van de avond: 13-1.
In de vijfde inning nam Lieuwe 
Hoekstra het pitchen over van Ben-
ner en de Thamen heren konden 
weer snel aan slag. Groen kreeg vier 
wijd, maar sneuvelde op het twee-
de honk op de geslagen bal van 
Hoekstra. Titi Hernandez sloeg een 
honkslag en Farley Nurse kreeg vier 
wijd. Van Rekum sloeg een honk-
slag waarop Hoekstra kon scoren, 
Hernandez scoorde nog op de ac-
tie van Orlando Martinez. De stand 
na vijf volledige innings is dan 15-1.
Flying Petrels wist in de zevende in-
ning nog een punt te score na een 
honkslag, maar daar bleef het ook 
bij. De einduitslag kwam daarmee 
op 15-2. Thamen gaat nu de zomer-
stop in met een eerste plaats in de 
tweede klasse. Zondag 20 augustus 
gaan de heren weer verder met de 
competitie en gaan dan op bezoek 
bij Bears in Bergen.

Willy Turk houdt Tour de 
Kwakel in haar greep
De Kwakel - Chris Froome ver-
loor afgelopen week in de Tour de 
France verrassend de gele trui aan 
Fabio Aru. Dat liet Willy Turk zich 
niet gebeuren in het Tourhome in 
De Kwakel. Na twee weken koers 
leidt zij nog altijd het algemeen 
klassement. Teamgenoten Jim, Joris 
en Adrie Krul Voorn voelen zich als 
een vis in het water binnen de ploeg 
van Willy. Samen met Jacco Lau-
wers bekleden zij, na één dagje bo-
venaan, nu de tweede plaats in het 
ploegenklassement. Het lijkt erop 
dat zij samen met de huidige kop-
loper Il Bello (Marc van Wees, Ria 
Verhoef, Wery Koeleman, René van 
Rijn en Berrie Verhoef) uit gaan ma-
ken welke ploeg de beste van de-
ze Tour gaat worden. De gelukkig-
ste deze week was ongetwijfeld Ma-
rio van Schie. Hij scoorde afgelopen 
vrijdag geen één-twee-drietje, maar 
een acht-negen-tientje. Froome, 
Aru en Uran op de plaatsen 8, 9 en 
10 in de daguitslag bezorgde hem 
niet alleen drie extra punten, maar 
ook nog eens de rode trui. Peter 
Mayenburg liep rood aan bij het ho-
ren van Mario’s score, gehecht als 
hij was geworden aan de trui die hij 
de hele week gedragen had.
Mario maakte zijn gouden lap op 
de jaarlijkse barbecue in het Tour-
home. De opkomst was niet zo hoog 
als andere jaren, maar de gezellig-
heid was er niet minder om. Hoofd-
onderwerp in het jeugdige gezel-
schap was de witte trui. Was de trui 
van leider Jelle de Jong nu echt zo 
donker geworden van zijn werk in 
de tuin? Met Jeroen Meijer als nieu-
we drager van de trui zal de was-
vrouw er ongetwijfeld makkelijker 
van af komen.
Waar de oudere garde het liet afwe-
ten op de barbecue, lieten zij toch 
op verrassende wijze van zich horen 
deze week. Vier maal werd de jack-
pot uitgekeerd aan een deelnemer 

die een punt scoorde met een ren-
ner die verder niemand in zijn lap 
had meegenomen. John Plasmeijer 
(3,50 euro), Fred Klijn, Do van Doorn 
en oudste deelnemer Co Vlasman 
spekten hun prijzenpot aanzienlijk 
met hun verrassende namen.
De Tour de Kwakel gaat haar laatste 
week in. Het verzoek van de Kwa-
kelse Tourdirectie aan de Franse 
parcourbouwers om zo lang moge-
lijk de spanning in het klassement 
te houden lijkt goed uit te pakken. 
Willy Turk mag de Tour dan wel een 
week lang in haar greep gehou-
den hebben, het is nog zeker geen 
wurggreep.

Algemeen klassement na 
13e etappe:
1. Willy Turk  110
2. Bertil Verhoef  108
3. Jeroen Meijer  107
4. Mario van Schie  106
5. Ria Verhoef  106
Rode trui:
1. Mario van Schie  29
2. Peter Mayenburg  28
3. Bertil Verhoef  27
Ploegenklassement:
1. Il Bello  333
2. Thanee  331
3. Oropa  325

Kanovereniging Michiel de Ruyter
Beginners wildwater cursus 
speciaal voor ouder en kind

ouders en kinderen vanaf 11 jaar. 
De cursus start het laatste weekend 
van de vakantie op zaterdag 2 sep-
tember. In 2010 organiseerde MdR 
voor het eerst deze unieke cursus 
en dat was meteen een groot suc-
ces. In middels hebben zon 40 ou-
ders en kinderen in korte tijd de ba-
sis van het kajakken geleerd en sa-
men een enorm avontuur beleefd. Er 
werd gevaren in Nederland, Duits-
land en België. Getuige de positieve 
reacties van vorige jaren blijkt de-
ze cursus een uniek concept te zijn. 
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, zodat 
kinderen en volwassenen in hetzelf-
de tempo de rivier afzakken. Vanuit 
dit gegeven organiseert MdR een 
unieke kayak cursus die een span-
nende ervaring is voor zowel kinde-
ren als volwassenen. Deze cursus 
is een unieke gelegenheid voor ou-
ders en kind om op gelijk niveau te 
sporten. De cursus start op de Am-

stel om de basis vaardigheden te 
leren die nodig zijn voor stromend 
water. Zo wordt een goede vaar-
techniek alsook veiligheidssteunen 
geoefend. Een 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. De cursus 
wordt eind oktober afgesloten met 
een weekend in de Ardennen waar 
op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cur-
sus is geen kano ervaring vereist. 
Wel moeten deelnemers goed kun-
nen zwemmen. Boot en peddel kun-
nen van de vereniging worden ge-
bruikt. Het aantal deelnemers is be-
perkt tot 14. De begeleiding wordt 
verzorgd door goed opgeleide in-
structeurs van MdR. De cursus start 
zaterdag 2 september en duurt tot 
eind oktober. De instructie is op za-
terdag ochtend van 9.15  tot 10.30 
uur. Meer informatie is te vinden 
op www.mdr.nu. Opgeven kan door 
een mail te sturen naar secretaris@
mdr.nu.

Met G-run en kinderloop
Polderloop groot spektakel
De Kwakel - Donderdag 3 augus-
tus wordt traditioneel op de tweede 
dag van het Kwakelse Polderfeest 
de Kooyman Polderloop gehouden. 
De organisatie van deze regionaal 
zeer populaire loop is weer een sa-
menwerking tussen atletiekvereni-
ging AKU en het feestcomité De 
Kwakel. De start en fi nish vindt ook 
dit jaar weer plaats op het evene-
mententerrein in De Kwakel achter 
het sportpark van KDO. Daar staat 
ook de grote tent waar kan wor-
den ingeschreven en ruimte is om 
tassen neer te zetten en om te kle-
den. Daarnaast stelt KDO  weer een 
aantal kleedruimtes beschikbaar. 
De Polderloop is, hoewel deze mid-
den in de vakantieperiode valt, al ja-
ren druk bezocht en veel lopers ko-
men graag naar De Kwakel om aan 
deze gezellige loop mee te doen. Er 
staan altijd heel veel toeschouwers 
langs de weg en op de Vuurlijn kun-
nen de toeschouwers de lopers een 
paar keer zien passeren. De kinder-
loop over 1 kilometer wordt steeds 
populairder, meer dan 200 kinderen 
staan de laatste jaren aan de start. 
De 4 en met name de 10 kilometer 
trekken een groot aantal lopers, er 
worden ook dit jaar weer meer dan 
700 enthousiaste lopers verwacht 
aan de start van deze twee afstan-
den. Daarnnaast heeft de organi-

serende vereniging AKU in samen-
werking met stichting Ons Twee-
de Thuis vorig jaar een G-run in het 
programma opgenomen en dat was 
zo’n succes dat een groot aantal 
mensen die hebben deelgenomen 
aan de Polderloop nu wekelijks bij 
AKU op de atletiekbaan trainen. De 
organisatie heeft er daarom niet aan 
getwijfeld om dit initiatief een ver-
volg te geven en daarom start de 
Polderloop ook dit jaar met een G-
run over 1,6 kilometer. Naast cliën-
ten van Ons Tweede Thuis zijn ui-
teraard andere mensen met een be-
perking van harte welkom om aan 
de G-run mee  te doen. De Polder-
loop start om 18.30 uur met de G-
run over 1,6 kilometer. Om 19.00 uur 
mogen de kinderen vertrekken voor 
de kinderloop van 1 kilometer, een 
kwartier later klinkt het startschot 
voor de 4 kilometer en om 20.00 uur 
is het de beurt aan de 10 kilometer 
lopers om te starten. De inschrijving 
start om 18.00 uur.
Deelnemers aan de G-run en de 
kinderloop ontvangen een mooie 
medaille en daarnaast krijgen al-
le deelnemende kinderen na afl oop 
nog een ijsje. Deelnemers aan de 
4 en 10 kilometer ontvangen naast 
het traditionele plantje een extra 
herinnering. Voorinschrijven kan via 
www.inschrijven.nl

Storytellingfestival Forten vol verhalen

Historische verhalen in 
eigentijds jasje
Aalsmeerderbrug - Tot en met 27 
augustus vindt ‘Forten vol Verhalen’ 
plaats op acht forten van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie en de Stel-
ling van Amsterdam. Een uniek ver-
halenfestival met historische verha-
len over de forten, het geheime li-
nielandschap en (waargebeurde) 
anekdotes over de soldaten, de offi -
cier, omwonende boeren en de was-
vrouw. Liggend of zittend in het gras 
met achter je de fortgracht en voor 
je het mysterieuze fort nemen de 
verhalenvertellers en de gidsen je 
mee terug naar de 19de eeuw. Op 
een verfrissende wijze brengen zij 
oude stoffi ge verhalen tot leven. 
Wist jij dat Fort Schiphol plaats 
moest maken voor het vliegveld 
Schiphol? Dat soldaten uit verveling 
prachtige tekeningen maakten op 
de muren van het fort? Dat de was-
vrouw doorgaans getrouwd was met 
de offi cier van het fort om de man-
nelijke soldaten in toom te houden? 
De grijze kolossen verspreidt in het 
landschap zijn op het oog allemaal 
hetzelfde en wellicht zelfs saai, maar 
niets is minder waar. Door mid-
del van Storytelling, verhalenvertel-
len, komen het linielandschap en de 
versteende ridders tot leven. 
 
Data en locaties 
Zondag 30 juli Fort aan de Klop: 1e 
Polderweg 2, Utrecht. Zondag 6 au-
gustus Kunstfort bij Vijfhuizen: Fort-

wachter 1, Vijfhuizen. Zaterdag 12 
augustus Werk aan het Spoel: Goil-
berdingerdijk 40, Culemborg. Zon-
dag 13 augustus Fort bij Aalsmeer: 
Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerder-
brug. Zondag 20 augustus Fort Al-
tena: Tol 8, Werkendam. Zondag 27 
augustus Hembrugterrein: Hemka-
de 7, Zaandam. De verhalen worden 
verteld door Eric Borrias, Bastiaan 
de Zwitser, Veerle Ernalsteen, Got-
tfrid van Eck en Esther Kornalijnslij-
per. Een kaartje voor Forten vol Ver-
halen kost 7,50 euro voor volwasse-
nen en 2,50 euro voor kinderen. In-
formatie over het evenement en het 
reserveren van kaarten: www.for-
tenvolverhalen.nl 
 
Stelling en Waterlinie
De Stelling van Amsterdam is een 
135 kilometer lange verdedigingsli-
nie die tussen 1880 en 1914 is aan-
gelegd. Het leger, de regering en de 
koning(in) zouden zich binnen de-
ze ring kunnen terugtrekken bij een 
aanval op Nederland. De Stelling 
bestaat uit 42 forten en een groot 
aantal batterijen, dijken, sluizen op 
een afstand van 15 tot 20 kilometer 
van Amsterdam. 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
is een unieke historische verdedi-
gingslinie uit 1815. De linie is 85 ki-
lometer en bestaat uit zestig forten, 
twee kasteelvestingen en zes ves-
tingsteden.

Uithoorn - Na alle positieve reac-
ties van ouders en kinderen die vo-
rig jaar deelnamen organiseert ka-

novereniging Michiel de Ruyter op-
nieuw een wildwater cursus voor 
beginners, die zeer geschikt is voor 

Aalsmeer - De gemeente werkt aan een groenere en 
fl euriger uitstraling van haar dorp. Er is een behoorlijk 
bedrag op de begroting uitgetrokken om het openba-
re groen beter te onderhouden en een opwaardering 
te geven. Vele tuinen van particulieren voldoen al hon-
derd procent aan het beoogde imago ‘bloemendorp 
aan het water’. Aalsmeer herbergt prachtige tuinen en 
hier wordt ook veel tijd en liefde in gestoken. Niet al-
leen de voortuinen zien er goed uit, maar de achtertui-
nen zijn veelal helemaal pareltjes. De Nieuwe Meer-
bode wil hier best even binnen kijken. Daarom dit jaar 
weer de tuinenwedstrijd waarmee cadeaubonnen van 
tuincentrum Het Oosten te winnen zijn. 
Dieren worden ook vaak op de foto gezet en omdat 
Het Oosten ook allerlei dierenspulletjes verkoopt, mo-
gen ook foto’s van huisdieren of een combinatie (dier 

in tuin) naar de redactie gestuurd worden. Doet u/jij 
mee? Alle tuinen en dieren krijgen een mooie plek in 
de krant, ook op de voorpagina. Alleen een foto is ove-
rigens niet genoeg, er dient ook een (klein) verhaal 
bijgeleverd te worden. 

Op vakantie
Vorig jaar introduceerde de Meerbode voor de eerste 
maal de vakantiewedstrijd. De krant mee op reis naar 
verre oorden, heerlijk op een zonnig strand, wandelen 
in de bergen, naar een pretpark of mee op stedentrip. 
De reacties waren zo leuk, dat besloten is ook ‘mee op 
reis’ weer te houden. Ook hiermee is een cadeaubon 
te winnen. Dus koffer gepakt? Vergeet de Meerbode 
niet! Foto’s met verhaaltjes kunnen gestuurd worden 
naar: redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

  MAAK KANS OP EEN CADEAUBON

De Meerbode houdt weer 
tuinen- en dierenwedstrijd
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

WK Beachhandbal voor dames
Jeugdploeg U17 met Marit 
uit Aalsmeer pakt zilver
Aalsmeer - De Beach Dames U17 
zijn tweede geworden op het we-
reldkampioenschap in Mauritius. In 
de finale bleek Hongarije na shoot-
outs te sterk. De ploeg van bonds-
coach Harald Mulder won alle voor-
afgaande wedstrijden en speel-
de een fantastisch toernooi. Op de 
slotdag werd dit net niet bekroond 
met een gouden medaille.  De 
jeugdploeg, met de Aalsmeerse FI-
QAS-speelster Marit Jaelle van Ede, 
mag trots zijn op het seizoen dat ze 
draait. In juni werden de meiden Eu-
ropees kampioen in Zagreb en door 
een plek bij de beste vier op het WK 
mogen ze afreizen naar de Jeugd 
Olympische Spelen 2018 in Argen-
tinië.
De eerste set van de wedstrijd werd 
zenuwslopend. Beide ploegen wa-
ren aan elkaar gewaagd. Nederland 
had moeite om de specialist van 
Hongarije van het scoren af te hou-
den, maar zette daar mooie pirou-
ettes tegenover. Na acht minuten 
spelen pakten de Oranjedames een 
voorsprong van 22-19. Een knots-
gekke slotfase volgde: Hongarije 
deed wat terug, Nederland raakte 
de paal en Hongaarse dames scoor-
den uit een snelle tegenaanval. Een 
stand van 22-23 op het scorebord 
met minder dan een halve minuut te 
spelen. Het houtwerk stond Neder-

land weer in de weg, maar dit keer 
kwam de bal terug. In de rebound 
scoorde Oranje met een pirouet-
te de 24-23. Hongarije maakte in 
de vijf seconden die nog op de klok 
stonden een aanvallende fout en zo 
ging de eerste set naar de ploeg van 
bondscoach Mulder. In de twee-
de set begon Oranje goed. Ze ver-
overden de eerste bal en kwamen 
in no time op een 2-0 voorsprong. 
Maar na 4-2 in het voordeel van 
de jeugdploeg stokte de aanvals-
machine. De keepster van Honga-
rije bleek een echte sta-in-de-weg. 
Oranje misten de kansen en de te-
genstander scoorde 9 punten op rij 
(4-11). Nederland kwam nog knap 
terug tot 10-13, maar wist het gat 
van drie punten niet te overbrug-
gen. In de slotfase liep Hongarije uit 
naar 16-21. Shoot-outs moesten de 
beslissing brengen in de WK-fina-
le. Door het goed uitkomen van de 
Nederlandse keepster ging de eer-
ste shoot out van Hongarije mis. De 
Oranjedames kwamen op een 2-0 
voorsprong na een mooie pirouet-
te. De Hongaarse keepster besliste 
echter ook de shoot out door twee 
reddingen op de doellijn. Nederland 
kwam 4-6 achter. De laatste shoot 
out moest gekeerd worden, maar dit 
lukte niet. Honagrije greep na een 
eenpunter de wereldtitel: 4-7. 

Corné Timmer in actie. 
Foto: Erik Witpeerd

Atletiek
Supersnel debuut Corné 
Timmer op NK senioren
Aalsmeer - Vier weken geleden 
besloten A-junior Corné Timmer en 
zijn trainer Erik Witpeerd om voor 
de 10.000 meter tijdens het NK Se-
nioren in Utrecht te kiezen. In Ne-
derland zijn goede 10 kilometers 
op de baan zeldzaam, het alterna-
tief was om uit te wijken naar Bel-
gië. En deze keuze is goed uitge-
pakt voor Corné. Twee weken gele-
den nam Corné deel aan de 5.000 
meter tijdens het NK junioren als 
voorbereiding op deze 10.000 me-

ter. Trainingen wezen erop dat een 
tijd van rond de 32 minuten moge-
lijk zou kunnen zijn. Klassering zou 
ondergeschikt zijn aan de tijd. 
Dat het een uitstekende wedstrijd 
zou worden bleek al snel in het be-
gin van de race met doorkomsten 
van 9:17 minuten op de 3.000 meter 
en 15:42 minuten op de 5.000 meter. 
Deze doorkomsttijd was zelfs snel-
ler dan de eindtijd op de 5.000 me-
ter tijdens het NK Junioren. De vol-
le baanrondes bleven lange tijd in 
de 76 seconden. Pas na 6.400 meter 
liepen de rondetijden op naar rond-
jes tussen de 77 en 78 seconden. 
Diep in de reserves tastend lukte 
het Corné om op de laatste 800 me-
ter toch nog te versnellen, wat re-
sulteerde in superscherpe eindtijd 
van 31:47,51 minuten en een prach-
tige zevende plaats. 
Tevens betekent deze tijd een ver-
betering van 2:15 minuten van zijn 
persoonlijk record op de baan en 
een tweede plaats op de nationale 
ranglijst bij de A-junioren. Niet al-
leen verbeterde Corné het clubre-
cord van Thomas Poesiat met 24 se-
conden, hij verbeterede tevens het 
30 jaar oude seniorenrecord op de 
10 kilometer van John Buskermolen 
met 8 seconden.

Golfdag Lionsclubs voor 
stichting Dag van je Leven
Aalsmeer - Traditiegetrouw or-
ganiseren de beide Lionsclubs 
in Aalsmeer – LC Ophelia en LC 
Aalsmeer – dit najaar weer de in-
middels traditionele jaarlijkse golf-
dag, en wel op vrijdag 15 september. 
De netto opbrengst zal gaan naar 
de Stichting Dag van je Leven. Deze 
sympathieke stichting wil mensen 
met een lichamelijke en/of geeste-
lijke handicap uit de regio Aalspeer 
de dag van hun leven bezorgen. Zij 
doet dat onder andere door het mo-
gelijk maken van leuke activiteiten 
zoals een botentocht of een feest. 
De stichting wil er voor zorgen dat 
goede initiatieven voor mensen met 
een handicap het draagvlak krijgen 
dat ze verdienen.
De Lions Golfdag zal ook dit jaar 
weer plaatsvinden op de prachti-
ge baan van het Golfpark Wilnis in 
een uitnodigend polderlandschap 
met schitterende waterpartijen. Er 
zal een 18 holes Stableford wed-
strijd (Texas Scramble) worden ge-
speeld met een gunshot start om 
circa 12.15 uur.

Deelname bedrijven
Om deze golfdag tot een succes te 
maken en dus een zo hoog moge-
lijke opbrengst te realiseren voor 

de Stichting Dag van je Leven mik-
ken de Lionsclubs onder andere ook 
op bedrijven die deze golfdag goed 
kunnen gebruiken om de contac-
ten met hun relaties te verstevigen. 
Maar ook golfers die alleen of sa-
men met anderen willen inschrijven 
kunnen op 15 september een ge-
zellige golfdag beleven. Ze zijn van 
harte welkom!
De faciliteiten van het Golfpark 
Wilnis met z’n heerlijke terras, het 
sfeervolle clubhuis en het prima 
restaurant bieden na afloop van de 
wedstrijd volop gelegenheid om de-
ze sportieve dag met uw relaties en 
vrienden op een plezierige manier 
af te ronden. De kosten voor deze 
geheel verzorgde golfdag bedragen 
135 euro per persoon. Inschrijven 
per flight is voordeliger: u betaalt 
500 euro per flight. Hierin zijn inbe-
grepen: koffie bij ontvangst, lunch-
pakket, aperitief, diner en drank-
jes. Er is op dit moment nog ruim-
te voor enkele flights. Meedoen op 
vrijdag 15 september? Neem dan 
contact op met Cees de la Haye via 
06-53195612 en ceesdelahaye@
gmail.com of Leonie Mantel via 06-
50526797 en leoniemantel@mac.
com. Aanmelden kan ook via www.
lionsclubgolftoernooi.nl.

De winnende families van het estafette zwemmen in het Oosterbad. Op 1 fa-
milie Alderden, op 2 familie Van Weerdenburg. Foto: www.kicksfotos.nl

Diverse activiteiten in Oosterbad
Familie Alderden winnaar 
familie-estafette
Aalsmeer - Onder prima weersom-
standigheden heeft zaterdagmiddag 
15 juli de jaarlijkse familie-estafette 
plaatsgevonden in het Oosterbad. Af 
en toe scheen de zon en de (water)-
temperatuur was goed. Aan het 
sportieve evenement nemen jaar-
lijks diverse families deel. Dit jaar 
mochten nieuwe teams welkom ge-
heten worden, maar ook een groot 
aantal trouwe deelnemers gingen 
de strijd aan. 
De familie-estafette is gewonnen 
door de familie Alderden. Dit team 
kreeg een grote beker als aanden-
ken en een puzzel met wel 1.000 
stukjes. Op een keurige tweede 
plaats is de familie Van Weerden-

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet en Leo van 
der Sluis winnaars
Aalsmeer - Zaterdag 15 juli ston-
den twee vluchten op het program-
ma, een Oude en Jonge duiven-
vlucht, en zondag was er ook nog 
een ZLU Marathon vlucht vanuit St. 
Vincent. Zaterdag om 07.50 uur wer-
den de jonge duiven in Duffel met 
een Westelijke wind los gelaten, de 
gemiddelde afstand was 130 kilo-
meter. Om 09.19.07 uur meldde  zich 
de 17-485 bij Leo v.d. Sluis in Uit-
hoorn, en met 1450,491 meter per 
minuut, (87 kilometer per uur) was 
deze de snelste van de 463 dui-
ven die ingezet waren. Jac. Spook 
(een herintreder) uit Aalsmeer 
werd tweede en Donna de Klerk uit 
Nieuw Vennep werd derde. 
Om 08.00 uur werden de duiven in 
Pont St. Maxence met een Weste-
lijke wind in vrijheid gesteld en de 
eerste duif van deze vlucht, de 16-
844, meldde zich om 12.04.21 uur bij 
Cees van Vliet in Kudelstaart. Deze 
duif maakte 1476,109 meter per mi-
nuut (88,5 kilometer per uur) en was 
daarmee de snelste. Tweede werd 
John van Duren uit Amstelveen, 
Gerard en Lies v.d. Bergen uit Ku-
delstaart werden derde.  Op de Ma-
rathonvlucht werd de Comb. Baas & 
Berg uit De Kwakel  135e van 3033 
duiven, die in Nederland waren in-
gezet, en 9e in Noord Holland. 
De uitslagen van de vlucht Duffel 
met 463 duiven en 19 deelnemers:
1.  L. van der Sluis Uithoorn
2.  J.C.W. Spook Aalsmeer
3.  Donna de Klerk Nieuw Vennep
4.  A. v.d. Wie Aalsmeer
5.  J.H. van Duren Amstelveen
6.  D. Baars Kudelstaart
7.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
8.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
9.  Tim Rewijk De Kwakel
10. Comb. van Ackooy Hoofddorp
11. J. Vijfhuizen De Kwakel
12. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
13. C. van Vliet Kudelstaart

14. M. de Block Aalsmeer
15. Th. v.d. Wie Aalsmeer
16. J.A. van Dijk Aalsmeer
17.  A.J. van Belzen Kudelstaart
18. Darek Jachowski Mijdrecht
19. W. Wijfje De Kwakel

De uitslagen van de vlucht Pont St 
Maxence met 182 duiven en 11 deel-
nemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
4. Comb. V. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
5. L. v.d. Sluis Uithoorn
6. J. Vijfhuizen De Kwakel
7. A.J. van Belzen Kudelstaart
8.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
9.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
10. A. v.d. Wie Aalsmeer
11. Tim Rewijk De Kwakel

Voor recreanten
Midgetgolftoernooi om 
Aalsmeers kampioenschap
Aalsmeer - Bij de Midgetgolfclub 
was het Aalsmeers Kampioenschap 
voor recreanten jaren lang een suc-
ces, maar door gebrek aan opkomst 
wordt dit evenement al vele jaren 
niet meer georganiseerd. Gedre-
ven door de positieve reacties bij 
het toernooi dat de vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers jaarlijks bij de minigolfclub or-
ganiseert, wil de sportclub het jaar-
lijkse evenement voor recreanten 
weer nieuw leven in blazen.  
Het toernooi zal in teamverband 
worden gespeeld. Voor elk team 

kunnen 3 spelers worden aange-
meld. Het inschrijfgeld is 5 euro per 
team. Elk team zal 2 rondes spelen 
met de 3 aangemelde spelers. Het 
totaal over de 2 rondes bepaalt de 
einduitslag. Er zal een lid van de 
Midgetgolfclub Aalsmeer meelo-
pen om de scores bij te houden. Er 
zal worden gespeeld volgens de re-
creanten-regels, zoals deze te lezen 
zijn op het scoreformulier waar re-
creanten altijd mee spelen.
Het toernooi gaat gespeeld wor-
den op zaterdag 9 september. De 
aanvang is 13.00 uur. In het week-
end voor het toernooi, op zaterdag 2 
september, gaan leden van de club 
samen met de deelnemers om 10.00 
uur en om 11.00 uur rond de baan 
met demonstratie en uitleg over hoe 
de baan het best bespeeld kan wor-
den. 
Deelnemers kunnen zich met een 
teamnaam en de namen van de 
spelers aanmelden via email: mgc.
aalsmeer@hetnet.nl. Aanmelden 
kan uiteraard ook in het clubhuis 
aan de Beethovenlaan. Inschrijven 
kan tot en met woensdag 6 septem-
ber. Bel voor eventuele vragen naar 
0297-340433 of 06-28925794.

Gerrit en Huub 
winnen op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis  
van 13.30 tot 16.30 uur. Ook tijdens 
de vakantieperiode komen de oude-
ren wekelijks bijeen. Alle jokeraars 
en klaverjassers zijn welkom. Kom 
kijken of doe gelijk mee. 
Op donderdag 13 juli is het joke-
ren gewonnen door Gerrit van der 
Geest met 124 punten, op twee is 
Bets Teunen geëindigd met 213 
punten en op drie Trudy Knol met 
288 punten. Bij het klaverjassen was 
deze week, Huub Bouwmeester met 
4968 punten de beste, gevolgd door 
An Uiterwaal met 4913 punten en 
Coby van Weerdenburg met 4880 
punten. Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 26 ju-
li in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. De aanvang is 14.00 uur. 
Het kaarten op 12 juli is gewonnen 
door Gerrit van der Geest met 5245 
punten. Op twee is Loek Pieter ge-
eindigd met 5139 punten. Plaats 
drie moest gedeeld worden. Wim 
Reuling en Wim Spring in’t Veld be-
haalden beide 5106 punten.

Bridgeavond 
goed bezocht

Aalsmeer - Elke woensdagavond 
organiseert bridgeclub Onder Ons 
in de studio’s aan de Van Cleeffkade 
15 vrij bridgen. Inschrijven kan van-
af 19.15 uur, het bridgen start om 
19.45 uur. Voor elk paar dat oneven 
eindigt is er een leuk plantje. Iede-
re speler die minstens acht keer is 
geweest, mag gratis deelnemen aan 
de feestelijke slotdrive op 23 au-
gustus. Afgelopen zitting was de tot 
nu toe best bezochte bridgeavond 
met 30 paren. De uitslag in de A-
lijn: 1e Wil Jongkind en Agneet van 
der Goot met 61.46%. 2e Ton Leuven 
en Ben van Herk met 59.38% en 3e 
Matje en Gert Wentzel met 56.94%. 
In de B-lijn: gedeeld 1e/2e Lia Bon 
met Henny van der Laarse en Nel 
van Leeuwen met Corry Burgers 
met 62.50% en 3e Ans van Wees en 
Letta van Luling met 58.93%.

ZABO zoekt nog 
1 voetbalteam

Aalsmeer - Zaalvoetbalvereniging 
Aalsmeerse Bedrijven en Omge-
ving (de ZABO) zoekt voor het aan-
komende seizoen 2017-2018 nog 
één zaalvoetbalteam die de compe-
titie komt versterken. Bij één nieu-
we aanmelding kan er in september 
gestart worden met acht deelne-
mende zaalvoetbalploegen. Moch-
ten er drie nieuwe zaalvoetbal-
teams te vinden zijn, dan kan de 
ZABO weer ouderwets beginnen 
met tien deelnemers. De wedstrij-
den worden gespeeld op de zater-
dagavond in sporthal de Bloemhof, 
in de Proosdijsporthal in Kudelstaart 
of in de nieuwe sporthal Waterlelie 
aan de Dreef. Voor meer informatie 
kan contact genomen worden met 
de Zabo-secretaris Richard Piller via 
06-37346909 of stuur een mail naar: 
info@zaboaalsmeer.nl

Softbalcompetitie
Thamen dames gaan aan 
kop de zomerstop in!
De Kwakel - De Thamen softbal-
sters staan al weken prima te spelen 
en op één ongelukkige verliespartij 
begin juni tegen HCAW/Zuidvogels 
na hebben de dames nog niets ver-
loren. Afgelopen donderdag kwam 
HCAW/Zuidvogels op bezoek en de 
Thamen dames waren op zoek naar 
revanche.
Thamen pakte in de gelijkmaken-
de eerste inning meteen de leiding. 
Martine Rikken bereikte het eerste 
honk na een geraakt werper. An-
ne Vriens gaf een mooie stootslag, 
maar de derde honkvrouw had een 
bijzonder slechte aangooi op het 
eerste honk, waardoor Vriens door 
kon richting drie. Rikken kwam 
over de thuisplaat en even later 
ook Vriens nadat de aangooi van-
af de eerste honkvrouw weer langs 
het derde honk was gegaan. Made-
lon Schotman wist de bal bijna over 
het hek te slaan, maar de bal kwam 
ongeveer 1,5 meter te kort. Ze sloeg 
een driehonkslag. Even later kwam 
zij de plaat over door een honkslag 

van Roos Gasseling: 3-0.
Door het prima pitchen van Anne-
Myrthe Schotman en de goede ver-
dediging van het Thamen veld kwa-
men de bezoekers niet verder dan 
één honkloper in de tweede inning. 
De Thamen dames gingen gewoon 
verder waar ze waren gebleven. 
Lyndsey Mevius sloeg een twee-
honkslag, Raisa Pierre een honk-
slag en Rikken ook een honkslag 
waarop Mevius kon scoren: 4-0. 
Na weer een stootslag van Vriens 
stonden alle honken vol. Linda van 
Rekum kwam op de honken waar-
bij Rikken sneuvelde op het derde 
honk, maar Pierre kon scoren: 5-0. 
Kirsten Benner sloeg een honkslag 
waarop Vriens kon scoren: 6-0. Ma-
delon Schotman sloeg een honkslag 
waarop Benner kon scoren: 7-0.
In de derde inning pakte HCAW/
Zuidvogels één puntje na een vier 
wijd en een tweehonkslag: 7-1. De 
Thamen aanval viel heel even stil in 
de gelijkmakende inning, maar pak-
te in de vierde inning weer door. 

Vriens en Van Rekum bereikten het 
eerste honk na een stootslag, Ben-
ner sloeg een honkslag waarop 
Vriens kon scoren. Madelon Schot-
man sloeg een opofferingsslag in 
het linksveld waarop Van Rekum 
kon scoren. Anne-Myrthe Schot-
man sloeg een honkslag waarop 
Benner kon scoren en ook Mevius 
sloeg een honkslag. AM Schotman 
scoorde op een doorgeschoten bal 
en ook Mevius deed dat even daar-
na. Pierre kreeg vier wijd en Rikken 
en Vriens sloegen nog een honk-
slag waarop de stand na vier volle-
dige innings op 14-1 kwam. HCAW/
Zuidvogels kwam met een honkslag 
meteen op de honken in de vijfde 
inning. Schotman stond nog steeds 
een prima wedstrijd te gooien en 
zette de volgende slagvrouw aan de 
kant met drie slag. Een spectaculai-
re vangbal van Van Rekum op het 
eerste honk zorgde voor de tweede 
nul en de laatste nul was een vang-
bal van catcher Mevius. De Tha-
men dames staan na deze overwin-
ning op de eerste plek in de 3e klas-
se C en gaan op vrijdag 25 augustus 
weer verder met hun competitie te-
gen Olympia Haarlem 3 in Haarlem. 

burg geëindigd. Ook voor dit team 
een mooie beker ter herinnering. De 
individuele zwemwedstrijden zijn bij 
de heren gewonnen door Job Alder-
den en bij de dames door Mirjam 
Alderden. Zilver was er voor Gijs en 
Esther van Weerdenburg en brons 
voor Marco Alderden en Nanouk 
van Weerdenburg.

Rondje ijsbaan
Op zaterdag 22 juli wordt het tradi-
tionele rondje ijsbaan gezwommen. 
Waar men ‘s winters kan schaat-
sen wordt nu gezwommen en mag 
iedereen voor één keer buiten het 
zwembad zwemmen, door de mooie 
natuur en langs de seringenakkers.
Op de route zijn controle- en EHBO-
posten aanwezig. Aanvang bij vol-
doende deelname is 13.30 uur. Kijk 
voor al het actuele nieuws op de 
website www.hetoosterbad.nl.



Kijkplezier met de Belgen Spektakel barst weer los Laatste honderd meters 
bottleneck voor Froome

“Als je niets probeert dan 
win je niets”

Stunt van Mollema in een 
betoverend landschap

Het overleven van Contador

En daar was ie: De Waaier

Aalsmeer - Na de rustdag zit ik er 
weer helemaal klaar voor en de eer-
ste woorden die ik hoor zijn: “Gaat 
u maar weer het gras maaien.” Ik 
word als kijker opnieuw gedwongen 
iets te doen waar ik geen enkele be-
hoefte aan heb, dus snel geschakeld 
naar de Belgen en toen werd het 
toch weer een mooie middag waar-
van ik zoveel - en ook weer niet - 
leerde over het wielrennen. De ene 
analyse na de andere, telkens wan-
neer ik dacht: ‘Ah… ik begrijp het’, 
werd dat vervolgens teniet gedaan 
door een volgende veronderstel-
ling. Het voelde alsof ik een boek las 
van de filosoof Nietzsche. Op de ene 

bladzijde heb je - dat denk je ten-
minste - de geschreven tekst door, 
om bij de volgende bladzijde weer 
in totale verwarring te geraken en 
te beseffen: het ligt allemaal veel in-
gewikkelder . Wie zo het wielrennen 
bekijkt of ondergaat, houdt zoveel lol 
in het kijken naar dit wielerspekta-
kel. Dat dit voor Nederlands Kampi-
oen Ramon Sinckeldam anders uit-
pakt is begrijpelijk. Zijn ploeg kan de 
begeerde groene trui wel vergeten, 
deze zit stevig om de schouders van 
de Duitser Marcel Kittel. Met zijn 
machtige sprint won hij zijn vierde 
overwinning van deze Tour.
Janna  

Aalsmeer - Na twee relatief rusti-
ge dagen barst morgen het spekta-
kel weer los. Het was vandaag stil-
te voor de storm. Morgen een dag 
van uitleven en overleven. Het tes-
tosteron van de klimmers zal om-
hoog schieten en de sprinters moe-
ten het hebben van de adrenaline. 
Op dit soort dagen is dat een hemel 
van verschil. Contador kwam helaas 
vandaag alweer ten val, inmiddels 
heeft hij het twijfelachtige genoe-
gen het kampioenschap valpartijen 
op zak te hebben. Stoïcijns stapte hij 
weer op zijn fiets, het leek wel op 
berusting en dat is geen goed teken. 

Dylan Groenewegen - Neerlands 
hoop in bange dagen - sprintte van-
daag geheel volgens het boekje 
maar tegen de overmacht van Mar-
cel Kittel - die zijn vijfde zege be-
haalde - is geen enkel kruid gewas-
sen. En wie reed vandaag weer 200 
kilometer op kop van het peloton? 
Julien Vermote! De ploeggenoot van 
Kittel werd dan ook terecht als dank 
uitbundig omhelsd door de win-
naar. Groenewegen, gisteren derde, 
vandaag tweede, wie weet in Parijs 
eerste! Moet hij dan wel de bergen 
goed zien te verteren.
Janna 

v Aalsmeer - Als kijker heb je ook 
zo een eigen voorkeur. Voor mij is 
dat de Franse renner Romain Bar-
det; hij is een sieraad voor de wie-
lersport. Slim en aardig. Dat hij 
rechten en management studeerde 
is mooi meegenomen, maar dat hij 
bij het wielrennen afgaat op zijn ei-
gen gevoel is iets wat mij nog meer 
aanspreekt. Geen controlfreak, zo-
als bijvoorbeeld Froome. Die zie je 
nu nooit eens lekker om zich heen 
kijken, het enige dat hij naast hard 
fietsen doet is op zijn computer kij-
ken. Dat moet hij natuurlijk allemaal 
lekker zelf weten want hij is er zeer 
ver mee gekomen maar neen. Niet 
mijn type renner. Contador, ach wat 
had ik hem graag meer gegund de-

ze Tour, en natuurlijk Laurens ten 
Dam. Maar goed de Tour duurt 
nog ruim een week en er kan nog 
veel gebeuren. Dat Bardet vandaag 
de etappe wint is voor mij een ex-
tra reden mijzelf te trakteren op een 
glaasje. Kan ik nog even nagenieten 
van deze dag. Froome liet vandaag - 
zeer verrassend - op de laatste hon-
derd  meter een steek vallen, de su-
per steile muur was hem te veel. Zijn 
helpers Kwiatowski en Landa raad 
ik aan op zoek te gaan naar een an-
dere ploeg. Wat een goede renners 
zijn dat! De Italiaan Fabio Aru kreeg 
vandaag het geel om de schouders, 
maar dat kan morgen zomaar weer 
anders zijn.
Janna

Aalsmeer - “Als je niets probeert 
dan win je niets.” Het is een veel ge-
bezigde opmerking van de ploeg-
leiders die hun renners vooruit stu-
ren. Soms met de moed der wan-
hoop en soms ook omdat zij ge-
loven in de kansen. Zij willen le-
ven in de brouwerij. Het is vandaag 
een lieflijk landschap van wijnran-
ken, graanvelden en zonnebloe-
men. Van een heel ander karakter 
is het beeld wanneer de Ierse ren-
ner Daniel Martin van zijn fiets stapt 
en een paar stappen tracht te doen. 
Hij krijgt nauwelijks het ene been 
voor het andere. Het beeld wordt 
prachtig gevangen door de camera 
man. Wat een pijn moet deze Mar-
tin hebben. Dat hij na de vreselij-

ke val van een bijna een week ge-
leden überhaupt nog kon opstaan 
lijkt een raadsel. Maar als herrezen 
laat hij zich weer in de voorste ge-
lederen zien. Renners weten de kij-
ker altijd weer te verrassen. “Hoe is 
het met je”, wil de journalist weten. 
Martin kijkt de man verbaasd aan. 
“I’m fine,” Zodra hij weer op de fiets 
zit is het oké en de osteopaat ver-
richt wonderen. De Australiër Mi-
chael Mattews laat zien hoe goed 
hij is. Hij wint op schitterende wijze 
de veertiende etappe. De Belg Greg 
van Aevermaat weet zijn stunt van 
twee jaar geleden niet te herhalen. 
Hij wordt tweede, maar de tweede 
plek telt niet in de Tour. 
Janna

Aalsmeer - Wat een afgetekende 
prestatie leverde Bauke Mollema in 
een rit die 189.5 kilometer lang was, 
geen moment vlak en de wind niet 
mee zat. Hij deed het gewoon, pak-
te op het juiste moment zijn kans en 
het antwoord van de achtervolgers 
bleef uit. Zij probeerden wel dich-
terbij te komen en er was ook een 
moment dat je als kijker echt stalen 
zenuwen nodig had, maar hij hield 
stand. Met een voorsprong van 19 
secondes kwam hij juichend en op-
gelucht over de streep. De knecht 
van Alberto Contador werd de held 
van de dag en kreeg ook nog eens 

het rode rugnummer op het podium 
overhandigd. Het was een dag van 
man tegen man. Tjonge, wat werd 
er gestreden en niemand kreeg ook 
maar iets cadeau. Zelfs Froome niet 
die meestal zijn mannen wel om zich 
heen weet, moest laten zien wat hij 
waard was. Een lekke band op een 
buitengewoon ongelukkig moment, 
de wegen zo smal dat er geen wa-
gen in de buurt kan komen. Vijftig 
secondes moest hij zien goed te ma-
ken. En het lukte! Het was een zeer 
Tour waardige dag die werd verre-
den in een betoverend landschap. 
Janna

Aalsmeer - “Hij is zo hard voor 
zichzelf.” Ploegleider Steven de 
Jongh staat de pers te woord. Die 
wil nu wel eens weten hoe het nu 
zit met Contador. Vier keer gevallen 
en nog geen enkele prestatie ge-
leverd. Hij blijkt zo geschaafd dat 
het voor de fysiotherapeut nauwe-
lijks te doen is om hem te masse-
ren, vertelt De Jongh. “Het zal wel 
meevallen, tijdens de Tour wordt er 
graag overdreven,” is de reactie. Nu 
hoort bij de Tour weliswaar thea-
ter - dat maakt dit wielerspektakel 
ook zo magisch - maar volgens mij 
spreekt De Jongh de waarheid. ’s 
Morgens bij het opstaan voelt Con-
tador zich lamlendig, stapt toch op 
de fiets en knapt gaandeweg zo op 

dat hij in staat is het voortouw te ne-
men. Contador is niet de enige ge-
havende renner in het peloton, ook 
Fuglsang heeft vanwege een pols 
en elleboog breuk zoveel pijn dat hij 
niet in staat is om zijn hand aan het 
stuur te houden en dat met steile 
beklimmingen en risicovolle afdalin-
gen voor de boeg. Als kijker sprin-
gen je echt de tranen in de ogen bij 
het zien van zoveel wielerleed. Hoe 
treurig ook, ik ben opgelucht wan-
neer Fuglsang - abandon - uit de 
Tour is gestapt. Contador wint wel-
iswaar niet de etappe maar wel het 
rode rugnummer, een eendaags tro-
fee voor de meest strijdlustigste 
renner. Wat een overlever! 
Janna

Aalsmeer - Een ‘masterpeace’ werd 
de actie van de Sunweb-ploeg door 
de pers genoemd. Alle negen ren-
ners in de strijd voor het groen, zodat 
‘Bling’ Michael Matthews de etappe 
wint en de Quickstep sprinter Mar-
cel Kittel nu op 29 punten na is be-
naderd. Hetgeen waarschijnlijk be-
tekent dat pas op de Champs -Ely-
sées de strijd wordt beslecht.  ‘On-
ze’ Laurens ten Dam vervulde op-
nieuw een heldenrol. Hij heeft het zo 
naar zijn zin dat hij nog een jaartje 
blijft rijden voor deze sympathieke 
en zeer succesvolle ploeg, die ook 
de Bolletjestrui stevig om de schou-
ders weet van hun 25-jarige War-
ren Barquil. De voorspelde waaier 

maakte de 16de etappe tot een ner-
veuze etappe. Want bij waaiers is er 
maar één opdracht: van voren zitten 
- dus aan de kop van het peloton. De 
Sky ploeg kan blij zijn met de Neder-
landse ploegleider Servais Knaven, 
want hij is  een kenner bij uitstek als 
het om waaiers gaat. Daardoor ver-
loor Froome geen seconde en kreeg 
zijn 54ste gele trui. De Franse renner 
Romain Bardet kent iedere kilometer 
van deze etappe, maar van waaiers 
heeft hij geen kaas gegeten. Over-
gelukkig bedankt hij zijn ploegge-
noot de Belgische Kampioen Oliver 
Naesen, door zijn attente optreden 
behoudt Bardet zijn podium kansen.  
Janna

TOUR DE FRANCE 2017
10E ETAPPE: 12E ETAPPE: 11E ETAPPE: 

13E ETAPPE: 

14E ETAPPE: 

15E ETAPPE: 

16E ETAPPE: 

16E ETAPPE: 

RUST: 

Tijd voor ander treintje? Bijna overwinning Dylan

Aru behoudt de gele trui Matthews pakt de zege

Mollemalen: Ik ben voor!

Uiteindelijk weer MatthewsTelevisieprogramma’s 
rond de Tour de France

Een mooie dag vandaag
Dinsdag 11 juli, 10e etappe
Périgueux – Bergerac 178 km.

Aalsmeer - Gelijk bij het Grand 
Depart zijn er twee renners, Ges-
bert en Offredo, die hun geluk 
gaan beproeven en wegrijden 
van het peloton. Beide heren rij-
den 171 kilometer aan de leiding 
en worden dan door het jagen-
de peloton ingelopen. Wel goed 
voor de sponsoren, de hele dag in 
beeld. Ook weer mooie beelden 
van de Franse kastelen en land-

schappen. De Dordogne blijft een 
mooi gebied. Zoals ook deze dag 
verwacht mocht worden eindigt 
de rit in een massasprint en is het 
wederom Kittel die de zege pakt. 
Er staat geen maat op die jongen. 
Dylan zit wel weer in de kop, 
maar komt net na Degenkolb op 
een derde plek over de streep. 
Goed gedaan, maar weer net niet. 
Wordt het niet tijd voor een ander 
treintje? Froome behoudt de gele 
trui en Aru spint goed garen.
Dick

Woensdag 12 juli, 11e etappe
Eymet – Pau 203,5 km.

Aalsmeer - De eerste voorbe-
schouwingen van deze rit gaven 
aan wat het zou worden en dat 
is dan ook weer uitgekomen, het 
was een slaapverwekkende rit met 
weinig amusement. De renners die 
het uiteindelijk waagden om van-
uit het peloton te vluchten werden 
teleurgesteld. Bodnar deed nog 

een ultieme poging om uit de kop-
groep te demarreren, maar werd 
250 meter voor de meet weer in-
gehaald. De massasprint wordt 
gewonnen door Kittel, die daar-
mee zijn vijfde ritzege haalt.  Dylan 
Groenewegen gaat de goede kant 
op, want in het wiel van Kittel 
wordt hij mooi tweede. Het nieuwe 
denken van Dylan levert hem bijna 
de overwinning op, klasse!          
Dick

Vrijdag 14 juli, 13e etappe
Saint-Girons - Foix 101 km.

Aalsmeer - Met 101 kilometer 
en drie grote cols voor de wielen 
en de druk van de gehele Fran-
se natie voor alle renners, maar de 
Franse in het bijzonder, gaat de rit 
van start. Ook vandaag gaan er 
twee renners direct na het vlag-
vertoon van Tourdirecteur Prud-
homme in de aanval. Het zijn niet 
de minste, Barguil en Voeckler. 
De ontsnapping is geen lang le-
ven beschoren en ze worden 
weer ingelopen. De Marchi pro-
beert het daarna en hij wordt be-
loond door als eerste op de Col de 
Latrappe boven te komen. Bij de 

tweede vluchtpoging van Barguil 
zijn Contador en Landa zijn met-
gezellen. Barguil moet zijn eerde-
re inspanning bekopen en Landa 
en Contador zijn de nieuwe lei-
ders in deze etappe. Uiteindelijk 
zijn het Landa, Contador, Quin-
tana en Barguil die sprinten om 
de eindzege. Barguil trekt ditmaal 
aan het langste eind en bezorgt 
de gehele Franse natie een ge-
voel van onoverwinnelijkheid. In 
het algemeen klassement schuift 
Landa de top tien binnen en is 
het nog lang onrustig in de Sky 
ploeg. Froome staat op 6 secon-
den van Aru, die de gele trui van-
daag heeft weten te behouden.
Dick

Zaterdag 15 juli, 14e etappe
Blagnac - Rodez 181,5 km.

Aalsmeer - Soms is wielrennen 
hogere wiskunde, met het volgen 
van de ploegentactieken en de be-
langen van de individuele renners, 
soms ook is het een kwestie van 
mazzel. Vandaag was zo’n etap-
pe waar er van alles wat zou kun-
nen gebeuren. In het begin een vrij 
vlak parcours, dus goed voor een 
ontsnapping, aan het einde van 
de etappe nog een nijdig klim-
metje en dus kans voor de klim-
mers om nog even een punt te zet-
ten. De ontsnapping van Voeckler 
krijgt kleur doordat ook de Gendt 
en een paar andere renners mee-

gaan. Uiteindelijk zijn het de Gendt 
en Voeckler die samen verder 
gaan, maar op 40 kilometer voor 
de meet weet ook Voeckler dat de 
energie uit zijn benen verdwijnt en 
de Gendt een poging moet wagen 
om de eindstreep te halen. Dat 
lukt niet en op het laatste klimme-
tje worden de zaken weer op or-
de gesteld. Met een formidabele 
krachtsinspanning weet Matthews 
de zege te pakken en wordt van 
Avermaet tweede. Tot ieders ver-
rassing, en niet in de laatste plaats 
van Froome zelf, laat Aru te veel 
tijd op het laatste klimmetje liggen 
en valt de gele trui weer om de frê-
le schouders van Froome.
Dick

Zondag 16 juli, 15e etappe
Laissac-Sévérac l’Eglise - 
Le Puy-en-Velay 189,5 km.

Aalsmeer - Geen diepe, geen he-
le diepe, maar een ongelofelijk 
diepe buiging voor Bauke Mol-
lema. Wat een ontzettend mooie 
etappe overwinning en wat was 
het aan het eind nog spannend. 
Gelukkig weet hij het viertal met 
onder andere Barguil voor te blij-
ven en met twee armen in de lucht 
passeert hij de meet. Ik ga er van 
uit dat er binnen de Trek-Segafre-
do goede afspraken zijn gemaakt 
en dat Contador en Mollema sa-
men aan de champagne zitten. Er 
gebeurde overigens weer van al-
les deze rit, mooie ontsnappingen 

en een strijd met de klassements-
renners. De hegemonie binnen de 
Sky ploeg lijkt herstelt als Landa 
zijn kopman Froome, na het wisse-
len van een wiel, opwacht en hem 
terugbrengt naar de groep met 
Aru en Uran. Bardet doet een dap-
pere poging om, in zijn geboorte-
streek, van zich te doen spreken, 
maar dat lukt niet helemaal. De 
enige die een beetje goed garen 
spint vandaag is Daniel Martin, hij 
gaat van de 6e naar de 5e plaats 
in het algemeen klassement. Een 
mooie dag om nog lang van na te 
genieten. Volgens Thijs Zonneveld 
hebben we een nieuw woord voor 
de Dikke van Dale : Mollemalen! 
Ik ben voor!
DickDinsdag 18 juli, 16e etappe

Le Puy-en-Velay - Romans-sur-
Isére 165 km.

Aalsmeer - Ik bak vanavond 
pannenkoeken voor de buren, 
dat hadden we zo afgespro-
ken. Het deed me gelijk denken 
aan de opmerking van Ducrot 
over het tandwiel maatje  ‘pan-
nenkoek’. Daarmee bedoelde hij 
een tandwiel met 30 tanden op 
het achterwiel. Uit eigen erva-
ring weet ik dat, zo gauw er een 
verhoging van het landschap zit 
aan te komen, een tandwiel ma-
tje ’pannenkoek’ erg handig kan 
zijn. Volgens Ducrot is het echter 
voor de profs ‘not done’ om een 
30 in het achterwiel te steken. Het 
heeft mij wel geholpen de Croix 

de Fer en de Alpe d’Huez op te 
komen, maar daarover later meer. 
Dan de etappe van vandaag; er 
was al gewaarschuwd voor veel 
wind en dus waaiers. En waaiers 
hebben we gezien vandaag! Door 
toedoen van Sunweb ontstaat er 
een grote kopgroep met bijna al-
le klassement renners. 
Het lukt de achterliggende groep 
niet meer om er bij te komen en 
de geboorte van een nieuwe mas-
sasprint is een feit. In de laatste 
kilometer is het dringen om een 
goede uitgangspositie en is het 
uiteindelijk Matthews (tweede 
maal etappe winnaar) die als eer-
ste zijn tube over de meet gooit. 
Boasson Hagen wordt tweede en 
John Degenkolb derde.
Dick

Maandag 17 juli. 
Rustdag

Aalsmeer - Deze rustdag geeft 
even de gelegenheid om eens 
wat te schrijven over de diver-
se televisieprogramma’s rondom 
de Tour. Neem de ‘Avondetap-
pe’ even als voorbeeld, informa-
tief, veel leuke gasten, verras-
sende wendingen en een iede-
re keer weer lastige rebus. Gis-
teravond was het Thijs Zonne-
veld die op zijn manier leuke en 
kritische opmerkingen maakte 
richting Maarten Ducrot, even-
als Mollema, ooit etappe winnaar 
in de Tour. Ducrot weet dat op 
een prachtige manier te pareren 
en het is voor iedereen genieten. 
De Belgische zender heeft iede-
re avond ook een goed program-
ma: Vive le Velo. Dan valt het 

RTL programma ‘Tour du Jour’ 
volledig in het water. Wanneer 
schreeuwlelijk Dijkstra in beeld 
komt, zet ik gauw een ande-
re zender op. Ook het optreden 
van Jan Jansen in het program-
ma ontaard in een monoloog met 
statements die ik inmiddels al 
honderden keren heb gehoord. 
Filemon heeft net even te weinig 
verstand van wielrennen en de 
laatste minkukel Maxim Hartman 
moet gewoon maar thuisblijven, 
dat is voor hem en ons het aller-
beste. Nee, laat Wilfred Genee 
zich maar met voetballen bezig-
houden, daar heeft hij ook geen 
verstand van, maar met Johan 
Derksen als tegenspeler wordt 
het vaak wel een leuk program-
ma. Daar heeft Boogerd net even 
te weinig inhoud voor.
Dick

Donderdag 13 juli, 12e etappe
Pau - Peyraguides 214,5 km.

Aalsmeer - Ondanks het gro-
te te rijden aantal kilometers en 
het aantal cols zou dit een mooie 
rit kunnen worden, en dat werd 
het dan ook! Al na 20 kilometer is 
er een groepje van 12 renners dat 
wegrijdt. Met namen als de Kort, 
de Gendt en Cummings weet je 
dat er een serieuze groep is ont-
staan. Maar bij het beklimmen 
van de Col de Peyresourde wor-
den de zaken enigszins rechtge-
zet. In de beklimming moet Quin-
tana lossen en in het laatste ge-
deelte van deze ‘muur’ moet ook 

Froome een gaatje laten. Aru, 
Bardet en Uran zijn de mannen 
met de sterkste benen vandaag 
en Bardet doet goede zaken door 
deze etappe te winnen. De ge-
le trui verwisseld van schouders, 
want door op de laatste 300 me-
ter niet meer omhoog te kunnen 
laat Froome te veel tijd liggen. 
Met in het achterhoofd de James 
Bond film ‘Tomorrow never dies’ 
zie je de afgematte renners, met 
holle ogen,  het laatste stuk-
je beklimmen en de finish pas-
seren. Een mooie dag vandaag, 
zeer zeker de moeite van het kij-
ken waard.                
Dick
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