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Zeiler door 
brandweer uit de 
Westeinder gered
Aalsmeer - De JIM van de 
Brandweer Aalsmeer is dins-
dag 25 juli in actie gekomen na 
een melding over een omgesla-
gen zeilboot op de Westeinder-
plassen ter hoogte van de Gro-
te Poellaan en de Leimuiderdijk 
in Rijsenhout. De alarmdien-
sten kregen rond tien voor vijf 
in de middag een oproep om 
hulp te verlenen bij een zinken-
de woonboot. Deze melding 
werd vrij snel omgezet in ‘zeil-
boot in nood’. De brandweer 
van Aalsmeer is met reddings-
boot JIM op weg gegaan naar 
de zeilboot en trof een jongen 
in het water aan. Hij is snel in 
de boot getild en afgezet op 
de dijk, waar twee ambulances 
klaar stonden. Ook de trauma-
heli was op de oproep afgeko-
men. De jongen was licht on-
derkoeld en is direct door de 
medewerkers van de ambulan-
cedienst in warme doeken ge-
huld en nagekeken op eventu-
ele verwondingen. Het is goed 
afgelopen, de jongen maakt 
het goed. Voor de reddingsac-
tie, waarvoor ook de brandweer 
en de politie van Kennemerland 
ter plaatse kwamen, is de Lei-
muiderdijk enige tijd afgesloten 
geweest. De zeilboot is door de 
brandweer naar de walkant ge-
trokken. Foto: Marco Carels
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkomwelkom

VAKANTIEBEZORGERS/STERS
Kudelstaart

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Arbeidsmigrantenhotels, (overlast) Schipholparken

Argwaan over komst hotel 
in Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdagavond 19 ju-
li hield de gemeente een informa-
tieavond over de komst van een 
hotel voor de zakelijke en toeristi-
sche markt in Green Park. Het vier-
sterrenhotel dat bij de op- en af-
rit van de N201 komt te liggen, op 
een kavel naast het nieuwe benzi-
nestation, gaat zo’n 24 meter hoog 
worden met ongeveer 500 kamers, 
een voorziening voor congressen en 
evenementen en een ondergrond-
se garage met liefst 2.000 parkeer-
plaatsen. Dit grote aantal is gericht 
op de hotelgasten, de congresbe-
zoekers, maar ook zakenlieden die 
hiervan gebruikmaken om hun au-
to’s enige tijd te laten staan tijdens 
een zakenreis (Schipholparkeren). 
Hotel ‘De Zwerm’ is vooralsnog de 
naam. Om de realisatie van het hotel 
mogelijk te maken is een wijziging 
van het bestemmingsplan noodza-
kelijk. Green Park Aalsmeer is tot 
slot een bedrijventerrein. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
legde de procedure uit. Het voor-
ontwerp bestemmingsplan ligt van-
af heden tot en met 14 september 
(tien weken lang) ter inzage, wat in-
woners de mogelijkheid geeft om 
hun zienswijze op dit voornemen te 
geven. Alle reacties gaan gebundeld 
worden en gaan samen met het ont-
werp begin 2018 behandeld worden 
door burgemeester en wethouders. 
Medio 2018 volgt dan het defi nitieve 
besluit door de gemeenteraad. 

Besodemieterd
Duidelijk, maar hier kwamen de on-
geveer veertig inwoners niet voor. 
Ze voelen zich in de maling geno-
men of, zoals werd gezegd besode-
mieterd. De hele ontwikkeling van 
Green Park kwam aan de orde, ook 
het voornemen om twee hotels voor 
arbeidsmigranten te realiseren aan 
de Japanlaan en de Legmeerdijk, 
het Schipholparkeren en de overlast 

hiervan en onder andere de macht 
van projectontwikkelaars. Er wordt 
niet gedaan wat beloofd is, zo liet 
een bewoner van de Hornweg we-
ten. Voor de afscheiding met de be-
staande bebouwing aan de Horn-
weg en het Green Park zou een 
groene ‘muur’ aangelegd worden. 
“De beloofde bomen zijn struiken 
geworden.” 

Twee of vier sterren
Wat ook ‘vreemd’ werd bevonden 
was dat de wethouder geen naam 
wilde noemen van de hotelketen of 
de ontwikkelaar die de aanvraag 
heeft gedaan. Volgens de wethou-
der was dit niet aan de gemeen-
te om bekend te maken, maar aan 
de investeerder. De angst is er dat 
het uiteindelijk helemaal geen hotel 
voor de zakelijke markt wordt, maar 
toch opvang voor arbeidsmigranten. 
Voor aanpassing van het bestem-
mingsplan maakt het namelijk niet 
uit of een vier- of tweesterrenhotel 
wordt, zo beantwoordde de wethou-
der één van de vele vragen. En kan 
er garantie gegeven worden dat de 
grote parkeergarage niet ingericht 
gaat worden om Schipholparkeren 
aan te bieden? Volgens wethou-
der Gertjan van der Hoeven betreft 
het wel degelijk een hotel voor de 
zakelijke markt met internationale 
gasten. Hier is vraag naar, zeker als 
vanuit Royal FloraHolland in Green 
Park ook het experience centre ‘Flo-
riworld’ gerealiseerd gaat worden. 
“De gemeente kiest voor het ka-
pitaal, als de grond maar verkocht 
wordt”, aldus een kritische en geïrri-
teerde inwoner.

‘Zware’ kostenpost
Terug in de tijd maar even, zeker tien 
jaar geleden is het alweer dat vol en-
thousiasme bedrijventerrein Green 
Park Aalsmeer werd geopend. In 
het gebied werd ruimte gegeven 

aan groene en aan de veiling ge-
relateerde bedrijven. De gemeen-
ten Aalsmeer en Uithoorn werden 
aandeelhouders. Helaas werd het 
enthousiasme door bedrijven niet 
gedeeld. Het terrein bleef leeg, de 
daarop volgende crisis maakte het 
er niet beter op. Vele miljoenen gin-
gen in rook op, een ‘zware’ kosten-
post voor de gemeenten. Green Park 
ging zijn naam eer aan doen. Het 
groen ontwikkelde zich hier prach-
tig met allerlei struiken, bloemen en 
ook vogels en dieren ontdekten de-
ze oase in Aalsmeer. 

Ruimere openstelling
Om toch Green Park van de grond 
te krijgen, werd enkele jaren gele-
den besloten middels een struc-
tuurvisie om de openstelling ruimer 
te maken. Ook niet-‘groene’ bedrij-
ven werden plekken aangeboden. 
Het bleek een stap in de juiste rich-
ting. Green Park mocht Bakkersland 
verwelkomen, evenals onder andere 
Met & Co en onder de aanvliegroute 
van de Aalsmeerbaan (waar volgens 
Schiphol geen bebouwing mag ko-
men) werd een park ingericht voor 
Schipholparkeren. De ontwikke-
ling zit (eindelijk) in de lift, maar 
de richting waarin zit menig inwo-
ner dwars. Er is argwaan, geen grip, 
geen inzicht, de gemeente wordt als 
speelbal gebruikt en met omwo-
nenden wordt slordig omgegaan. 
De conclusie grof getrokken na de-
ze bijeenkomst, die uiteindelijk ging 
om inwoners te informeren over de 
procedures en de te bewandelen 
offi ciële wegen voordat de wijziging 
van het bestemmingsplan een feit is 
en een hotel gebouwd kan worden. 
Meer weten? Kijk op www.aalsmeer.
nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
plan kan ook ingezien worden in het 
gemeentehuis. Bezwaar maken kan 
schriftelijk, per brief of per mail. 
Door Jacqueline Kristelijn

Laatste hand werkzaamheden 
op/aan de Oosteinderweg 
Aalsmeer - Tijdens het ter perse 
gaan van deze krant werd de laat-
ste hand gelegd aan de aanslui-
ting van de  Oosteinderweg op de 
Burgemeester Kasteleinweg. Deels 
is er onderhoud gepleegd, maar 
er is ook een nieuwe, aparte, baan 
voor rechts afslaand verkeer gere-
aliseerd. Deze week dus de laat-
ste loodjes, ofwel de laatste tonnen 
asfalt, de belijning en dan kunnen 
de omleidingsborden weer in ‘de 
wacht’ en kan het verkeer weer de 
gebruikelijke route nemen.
Griekspoor deed voor de gemeen-
te Aalsmeer de grote onderhouds-
werkzaamheden aan de Oostein-
derweg. De Weduwe P-brug werd 
gerenoveerd, de rechtsaf strook 
verlengd, waarbij fi ets- en voetpa-
den werden omgelegd. Het was nog 

even lastig, omdat precies aan het 
einde van het project, de (bouwvak)
vakantie in de regio van de wegen-
bouwer begon.
Griekspoor werkt vaker samen met 
Arthur Bon BV uit Kudelstaart. De 
samenwerking verloopt prima. Om-
dat in Aalsmeer de vakantie een 
week later begonnen is, werd Ar-
thur Bon BV gevraagd de laatste 
werkzaamheden voor zijn rekening 
te nemen. Een prima oplossing, zo-
dat nu de Oosteinderweg niet nog 
drie extra weken langer dicht blijft, 
maar weer open is voor gebruik. Het 
was best heel druk op de Lijnbaan. 
Arthur Bon BV is trots dat zij binnen 
de eigen gemeente Aalsmeer dit vi-
sitekaartje mocht afgeven.
Tekst en foto: 
Louise de Bok-Hofman

Katten Winky en Doerak 
onafscheidelijk van elkaar
Aalsmeer - De tuinen- en die-
renwedstrijd van de Meerbode 
slaat goed aan. Al vele leuke en 
grappige foto’s zijn naar de re-
dactie gestuurd. Mooie tuinen, 
lieve dieren en een combina-
tie van beiden, oftewel de sla-
pende kat in de tuin, halsband-
parkieten in de boom en egels 
die langs komen om te eten. 
Met de tuinen- en dierenwed-
strijd deze zomer zijn cadeau-
bonnen te winnen en deze wor-
den beschikbaar gesteld door 
tuincentrum Het Oosten aan 
de Aalsmeerderweg. Het adres 
voor planten en dieren en dus 
zal iedere winnaar wel iets van 
zijn of haar gading vinden. 

“Ik zie, ik zie...”
Deze week is gekozen voor de 
foto van de familie Spaargaren 
uit Rijsenhout: “Een foto van 
onze katten Winky en Doerak. 
Altijd met z’n tweeën op onder-
zoek en op jacht, onafscheide-

lijk van elkaar,  zo ook op de fo-
to te zien. Ze wachten geduldig 
op wat komen gaat. Toepasse-
lijke titel: ik zie, ik zie, wat jij 
niet ziet...?”

Cadeaubonnen 
Deelnemen kan nog de-
ze en volgende maand au-
gustus. Stuur een foto van 
de tuin, uw huisdier(en) of 
een combinatie hiervan naar
redactieaalsmeer@meerbode.
nl. En wie weet levert dit een 
cadeaubon op. 

Krant mee op vakantie
Voor wie op het punt staat om 
op vakantie te gaan? Vergeet de 
krant niet in te laden, de Meer-
bode wil graag reizen over de 
wereld. Met een foto van de 
krant op een strand met palm-
bomen, de krant in de hand tij-
dens de gondelvaart, etc. is 
eveneens een waardebon te 
winnen. Fijne vakantie!

Doe ook mee aan tuinen-
en dierenwedstrijd

Volgende week offi ciële ingebruikname

Buurthuis Hornmeer gaat 
verhuizen naar de Dreef!
Aalsmeer - De scholen in de Horn-
meer staan al enige jaren op de no-
minatie om plaats te maken voor 
woningen. Dat betekende voor het 
Buurthuis dat naar een andere lo-
katie moest worden uitgekeken. Dat 
was een moeilijke keus. Gelukkig had 
de gemeente de VVA-kantine, die 
door de fusie van de voetbalvereni-
gingen overbodig was geworden, in 
de aanbieding. Velen vonden het ge-
bouw te groot en niet in het centrum 

van de wijk. Andere locaties wa-
ren binnen de wijk niet voorhanden. 
Dus toch maar verder praten over de 
VVA-kantine. Vorig jaar werd met de 
gemeente overeenstemming bereikt 
over de plannen. De gemeente her-
stelde de gebreken en plaatste een 
invalidentoilet. Het Buurthuis diende 
voor het interieur te zorgen.  In okto-
ber vorig jaar keurde de gemeente-
raad de plannen voor de verbouwing 
van de VVA-kantine goed.  En twee 

maanden geleden begonnen een 
paar vrijwilligers aan het interieur. 
Mensen kwamen kijken en werden 
enthousiast en zo groeide de ploeg 
vrijwilligers. En zij zijn trots op het re-
sultaat. Op vrijdag 4 augustus tus-
sen 15.00 en 18.00 uur zijn belang-
stellenden welkom om het resultaat 
te komen bekijken en met wethou-
der Robbert Jan van Duijn het glas te 
heffen op de offi ciële ingebruikname 
van het Buurthuis aan de Dreef.
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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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COLOFON
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen 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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Let op de borden bij locaties
Negatief zwemadvies bij 
zwemsteiger Herenweg
Aalsmeer - De Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord 
heeft een negatief zwemadvies in-
gesteld voor de locatie Westeinder-
plassen, zwemsteiger Herenweg. In 
het water is een bacteriologische 
overschrijding geconstateerd. De 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) heeft 
daarom, mede op advies van de 
waterkwaliteitsbeheerder, besloten 
een negatief zwemadvies in te stel-
len. Bij een negatief zwemadvies is 
zwemmen op die plek slecht voor de 
gezondheid. Zwemmen wordt ieder-
een afgeraden.
De RUD NHN adviseert om bij elk 

bezoek goed te letten op de blauwe 
borden die bij alle offi ciële zwemlo-
caties in Noord-Holland staan. Op 
de borden staat naast algemene 
informatie over de locatie ook ver-
meld of op dat moment een waar-
schuwing, negatief zwemadvies of 
zwemverbod geldt. 

Actuele informatie
De RUD NHN geeft dagelijks ac-
tuele informatie over de kwaliteit 
en veiligheid van zwemlocaties in 
Noord-Holland op www.zwemwater.
nl. Via www.zwemwater.nl en in de 
appstore kan ook een zwemwater-
app worden gedownload.

Kudelstaart - Op woensdag 2 au-
gustus houdt de SOW gemeente 
haar  maandelijkse koffi e-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de  Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gratis. 
Koffi e en thee staan klaar. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven aan zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben. Komt ook langs en neem 
gerust iemand mee.

Koffi e in de Spil

Rijsenhout - Woensdag 2 augus-
tus kan ieder die van handwer-
ken houdt, of een andere hobby 
heeft, weer terecht in het Lichtba-
ken aan de Aalsmeerderweg. Vanaf 
10.00 uur staan koffi e en thee klaar. 
Ook gewoon gezellig binnen lopen, 
is mogelijk. Verdere inlichtingen bij: 
Gre Tuinstra via 0297-331545 en bij 
Adri van Limpt via 0297-320799

Handwerken in 
het Lichtbaken

Dames aan het strand. Schilderij van Gerrie de Graaf.

Contact met mensen in de buurt
Genieten van de zomer 
met leuke luitjes
Aalsmeer - Strand, zwemmen, 
fi etsen en wandelen. Leuke luitjes 
doen het graag in de zomer. En me-
nigeen pakt ook graag een terras-
je of geniet van een picknick. Lek-
ker buiten! Wil je dit graag samen 
doen, maar weet je nog niet met 
wie? Woon je in Aalsmeer en ben je 
60-plus? Meld je dan aan op www.
leukeluitjes.nl. Leuke luitjes zijn 
dichterbij dan je denkt! Op www.
leukeluitjes.nl kun je in contact ko-
men met mensen in de buurt (60+) 
die dezelfde hobby’s hebben als jij.  
Je bent echt niet de enige die graag 
van het mooie weer geniet. En sa-
men is vaak toch leuker.  Anderen 
gingen je voor, schreven zich in bij 
Leuke luitjes en vonden een nieuw 
maatje om op pad te gaan. 

Hoe werkt het?
Aanmelden is simpel en gratis. Je 
postcode en je e-mailadres zijn no-
dig. De postcode om te bekijken wie 
er dichtbij woont en je e-mailadres 
is belangrijk om contact met de an-
der te leggen. Mensen met dezelfde 
interesse die bij elkaar in de buurt 
wonen, krijgen namelijk elkaars e-
mailadres om contact te leggen. Je 
houdt zelf de regie en kunt zelf be-
palen of en wanneer je samen iets 
leuks gaat doen.

Alle hobby’s 
Leuke luitjes is speciaal voor men-
sen vanaf 60 jaar. Wandelen en fi et-
sen zijn populair, maar ook voor an-
dere hobby’s kun je op www.leukel-
uitjes.nl een buurtgenoot vinden. 
Wat vind jij leuk? Kaarten, fotogra-
feren, samen koken en eten, of naar 
theater. Het is allemaal welkom. 
Laat het weten en meld je aan! Dan 
wordt gekeken of er voor jou een 
buurtgenoot gevonden kan worden 
die hetzelfde leuk vindt. Gezellig!

De Oud katholieke kerk in de stei-
gers. 
Foto: Pastor Rudolf Scheltinga

Weer nieuwe mankementen
Oud katholieke kerk blijft 
langer in de steigers
Aalsmeer - Al geruime tijd staat de 
Oud katholieke kerk aan de Oos-
teinderweg in de steigers. Bij de 
werkzaamheden komen helaas ie-
dere keer weer nieuwe manke-
menten voor de dag. De kerk zal 
daarom helaas langer in de stei-
gers blijven. Giften voor de reno-
vatie zijn dus nog steeds bijzon-
der welkom en aftrekbaar. Giften 
kunnen gestort worden op: NL22 
INGB 000035.97.85 ten name van 
Oud-katholieke parochie HH.Petrus 
en Paulus Aalsmeer. Meer in-
formatie is te vinden op www.
oudkatholiekekerk.nl/Aalsmeer.

G.H. Frederikze, Harderwijk. Or-
ganist: Cees Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Harry Zijlstra. 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. met ds. K. Mul-
ler uit Emmeloord en 18.30u. met 
ds. J. Weij, gez. dienst in CGK.

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

nieviering in Kloosterhof met N. 
Kuiper. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag 16u. dienst voor ie-

dereen met pastor Peter Ben 
Smit. Organist: Richard de Beer. 
Schriftlezingen: Lisette Visser-
Moleman.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. E.O. 
Sondorp uit Haarlem.

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 ds. Jan 

Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Geen diensten op 30 juli, 6, 13, 

20 en 27 augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag Diensten om 10u. met 

ds. M. Hogenbirk en 18.30u. met 
ds. J. Weij. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Dienst met ds. 

Yko van der Goot. Collecte voor 
stuurgroep Duurzame Ontwik-
keling. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag Diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met ds. 
T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst met dhr. 

E.R.H. Kramer. 
  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 

372. Zondag 10u. Dienst met ds. 

 Zondag 
30 juli

Man met de ‘gouwe handjes’

Cees Noordhoek 40 jaar 
vrijwilliger bij Rode Kruis
Aalsmeer - Het Rode Kruis is er, 
dankzij het complot met zijn vrouw 
en kinderen, in geslaagd om Cees 
Noordhoek (ja, die van de kin-
derboerderij) compleet te verras-
sen voor zijn huldiging als vrijwilli-
ger. Tot groot plezier van bewoners 
en een bont gezelschap van geno-
digden kwamen er onverwacht ook 
nog twee ezels van de Ezelkeet het 
Kloosterhof binnenstappen. Voorzit-
ter Dick Overkleeft vertelde dat Cees, 
in navolging van zijn vader, op 28-ja-
rige leeftijd vrijwilliger werd bij het 
Rode Kruis en dat nu – 40(!) jaar la-
ter – nog steeds is. Hij heeft zich op 
een breed terrein ingezet. Zo was 
hij een aantal jaren bestuurslid van 
de afdeling Aalsmeer. Als man ‘met 
gouwe handjes’ en passie voor con-

crete oplossingen zette hij zich ech-
ter liever in voor klussen en verbou-
wingen van de Rode Kruis gebouw. 
Tientallen jaren lang aan de Spoor-
laan, het buurtcentrum de Roerdom-
plaan en het Parochiecentrum. Cees 
heeft zich laten kennen als een prak-
tisch en oplossingsgericht mens. 
Voor het Rode Kruis is hij altijd een 
vrijwilliger geweest, die het verschil 
maakte. Bijvoorbeeld. Hij heeft met 
restmaterialen uit het lokaal aan de 
Roerdomplaan het (start-up) sport-
centrum van een visueel beperkte 
Rode Kruis vrijwilliger ingericht. Ver-
der mag volgens Dick niet onvermeld 
blijven dat Cees ook immer beschik-
baar was als chauffeur voor uitstap-
jes. Met zijn kenmerkende breed ge-
rande hoed hielp hij deelnemers met 

rolstoel en al tijdens dagtochten op 
en van de boot. Een mens dus met 
het hart op de juiste plaats. Cees is 
al meerdere malen (ook koninklijk) 
onderscheiden, maar hij is ook trots 
op deze 40-jarige huldiging. Het Ro-
de Kruis is hem zeer erkentelijk voor 
zijn inzet en hulpvaardigheid en wil 
hem nog lang niet missen. De gezel-
lige middag met een hapje en een 
drankje werd de hele tijd opgeluis-
terd door de twee ezels. Velen wil-
den met hen op de foto of minstens 
aanraken. Er is geen protest gehoord 
in de vorm van balken. Voor een van 
de ezels duurde het tot grote hilari-
teit wel iets te lang, zodat hij (of zij?) 
haar behoefte niet langer kon op-
houden. Al met al was het een divers 
en zeer geslaagd feest.

Uitreiking cheques door Stef Holling, penningmeester van de OSA.

Cheques van OSA voor 
water in Kaule in Nepal
Aalsmeer - Onlangs zijn er cheques 
uitgedeeld door penningmeester 
Stef Holling van de stichting OSA. 
Onder andere aan drie vriendin-
nen (één kon er niet bij zijn) en aan 
Joke van der Zwaan. De drie vrien-
dinnen hebben hun verjaardag sa-
men gevierd en daarbij een bedrag 
via familie en vrienden ingezameld 
van liefst 1.511 euro. Er is dus een 
cheque voor verdubbeling aan hen 
uitgereikt. Aan Joke van der Zwaan 
is eveneens een cheque uitgereikt 
en wel van 2.500 euro, omdat zij in 
mei een benefi et voor Nepal heeft 
gehouden, waarbij sport en muziek 
centraal stonden. Zij heeft daar-
bij meer dan 2.800 euro bijeen ge-

bracht. Beide inzamelingen komen 
ten goede aan het project van Sa-
pana Village Social Impact voor de 
aanleg van water in het dorpje Kau-
le in Nepal. Zowel het schooltje als 
de inwoners van het dorp kunnen 
zo eindelijk water krijgen. De kos-
ten daarvoor bedragen 10.500 eu-
ro, dus het hele bedrag is er nog 
niet. Er kunnen nog gelden worden 
overgemaakt voor dit mooie project. 
Meer informatie hierover is te vin-
den op de website: www.nepalbe-
nefi etaalsmeer.com.
Informatie over de stichting Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) op de website: www.osa-
aalsmeer.nl. 

Nepal: Vrouwen uit het dorp halen water in fl essen en kruiken. 
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Muziek
Zaterdag 29 juli:
* Tropical Joppical Night in café 
Joppe, Weteringstraat met tropische 
muziek van 21 tot 03u. 
Zondag 30 juli:
* Acoustic Mix live op het Shack-
terras, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
Zondag 6 augustus:
* Mr. Boogie Woogie live The Shack 
in Oude Meer vanaf 16u.

Films
27 juli t/m 3 augustus:
* Diverse films in Bioscoop Aalsmeer 
in de middag en avond. 

Exposities 
Zaterdag 29 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
29 en 30 juli:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag 10 
tot 16.30u. Zaterdag veiling op de 
klok vanaf 15u.
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. 
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 

Diversen
Donderdag 27 juli:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 28 juli:
* Thema jaren vijftig in Inloopcen-
trum voor senioren in gebouw Irene, 
Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Pastis op vrijdag in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg, tegenover 
de watertoren, vanaf 15.30u.
Zaterdag 29 juli:
* Dorpswandeling met Jan van 
Veen. Start om 11u. bij VVV in Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat 12. 
Zondag 30 juli:
* Watertoren aan de Westeinder 
open van 13 tot 17u. Ook in augus-
tus iedere zondag open. 
Dinsdag 1 augustus:
* Fietstocht PCOB senioren naar Ter 
Aar. Vertrek om 13.30u. bij Parochie-
huis, Gerberastraat.
Woensdag 2 augustus:
* Jeu de Boulen voor senioren in 
tuin (grote zaal) van Zorgcentrum 
Aalsmeer, Molenpad vanaf 15u.
* 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 Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 3 augustus:
* Fietsmiddag OVAK Pedaalridders 
naar Hoofddorp. Vertrek om 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef. 

Hits uit de jaren zestig tot negentig
Acoustic Mix in The Shack
Oude Meer - Vorig jaar stonden de 
mannen van Acoustic Mix met heel 
veel succes op een bomvol terras, 
reden genoeg vond The Shack, om 
dit muzikale duo terug te vragen. 
Op zondagmiddag 30 juli zijn ze er 
weer!
Acoustic Mix is een prachtige mix 
van zang, mondharmonica en twee 
bijzonder goeie en eigenzinnige gi-
taristen: Jos van Hooff en Rem-
co Tammer spelen een mix van be-
kende pop, rock, reggae, blues en 
country uit de jaren zestig tot ne-
gentig. Wie kent ze niet, de grote 
hits van: Mink deVille, The Strang-
lers, Shocking Blue, The Rolling Sto-
nes, CSNY, Elvis Presley, Golden 
Earring, John Mayall, Santa Esme-
ralda, The Shadows en vele ande-
ren. Allemaal verrassend en goed 
gespeeld door Jos en Remco. Een 

aanrader!

Mr. Boogie Woogie
Zondagmiddag 6 augustus speelt 
Mr. Boogie Woogie weer op het ter-
ras van The Shack. Een show vol 
passie, virtuositeit en humor, die 
een zeer breed publiek gegaran-
deerd op de banken krijgt. Een op-
treden van Mr.Boogie Woogie bete-
kent altijd 100 procent Party Time. 
En zondag 13 augustus is het tijd 
voor The Shack’s Woodstock Jam. 
Kom langs en/of speel mee in een 
relaxte Woodstock jam. 
The Shack is zondagmiddag 30 ju-
li geopend vanaf 15.00 uur en aan-
vang van Acoustic Mix is om 16.00 
uur. De entree gratis
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

Gevarieerd aanbod voor jong en oud

Film The City of Thousand 
Planets in de Bioscoop
Aalsmeer - De bioscoop in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade presenteert deze week en ko-
mend weekend weer een gevarieerd 
aanbod aan films. Nieuw is ‘Valeri-
an and the City of a Thousand Pla-
nets’, een spectaculair nieuw avon-
tuur van regisseur Luc Besson. In 
de 28ste eeuw zijn speciale agen-
ten Valerian en Laureline een team 
dat de orde in de menselijke gebie-
den handhaaft. In opdracht van de 
minister van defensie gaan de twee 
op missie naar de wonderbaarlijke 
stad Alpha, een bloeiende metro-
pool waar inwoners uit alle hoeken 
van het universum al eeuwen sa-
menkomen om hun kennis, intelli-
gentie en culturen met elkaar te de-
len. Maar een duistere kracht in het 
centrum van Alpha bedreigt het vre-

dige leven in de ‘Stad van duizend 
planeten’. In een race tegen de klok 
moeten Valerian en Laureline deze 
verwoestende bedreiging identifice-
ren om zo niet alleen Alpha, maar 
de toekomst van het hele universum 
veilig te stellen. De actie-scienefic-
tion film duurt 135 minuten. Ook in 
bioscoop Aalsmeer: Wonder Woman 
(3D), La La land,  Pirates of the Ca-
ribbean: Salazar’s Revenge (3D)en 
Transformers: The Last Knight (3D) 
en voor de vakantie vierende jeugd 
onder andere:  Verschrikkelijke Ikke 
3 (2D), Casper & Emma de bergen 
in, Cars 3 (3D), Brandweerman Sam: 
Ufo Alarm, Bibi & Tina: Jongens te-
gen de meiden en Spokenjagers. 
Kijk voor het volledige programma, 
filmtijden en de aankoop van kaar-
ten op www.bioscoopaalsmeer.nl. 

Veel belangstelling van jong en oud was er voor het honing slingeren afgelo-
pen zondag op de Historische Tuin. Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag draait veilingklok 
in de Historische Tuin
Aalsmeer - Afgelopen zondag 23 
juli was er een demonstratie ho-
ning slingeren en kon kennis ge-
maakt worden met de fascinerende 
wereld van de bij in de Historische 
Tuin. Imker Eric van der Meer ver-
telde alles over het gele goud dat de 
bijen produceren. Ook liet hij zien 
hoe hard ‘zijn’ bijenvolk heeft ge-
werkt. De werksters hadden duide-
lijk hun best gedaan, er was volop 
verse honing. Deze kon in de winkel 
aangeschaft worden, evenals leu-
ke andere bijenartikelen. De honing 
vond gretig aftrek. De bijen werden 
tijdens de aankoop veelvuldig be-
dankt. “Heerlijk!” 

Planten, fruit en groenten
De laatste zaterdag van de maand, 
29 juli, wordt er weer geveild om 
15.00 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om plaats te nemen 

op de tribune. Veilingmeester Pe-
ter van de Velde en opsteker Gerard 
van de Velden laten historische tij-
den herleven als de Jugendstil vei-
lingklok haar werk doet. Dé kans 
om voordelig een tuinplant of super 
vers fruit in te kopen! Er worden ook 
diverse soorten groenten geveild, 
waaronder onder andere snijbo-
nen Piet Vissers, aardappelen (Ku-
delstaartse Koninkjes) en augurken.
De toegangsprijs is 4 euro voor vol-
wassenen en 3.50  euro voor 65+ers. 
Donateurs, museumkaarthouders 
en kinderen tot 12 jaar hebben gra-
tis entree. Meer informatie is te vin-
den op de site www.historischetui-
naalsmeer.nl. De Tuin is bereikbaar 
via de ophaalbrug aan het Praam-
plein en is iedere dinsdag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 tot 16.30 
uur en op zaterdag en zondag tus-
sen 13.30 en 16.30 uur. 

Organisatie De Binding en Dock
Leuke activiteiten voor 
jongeren in de vakantie
Aalsmeer - In de zomervakantie or-
ganiseren De Binding en Dock sa-
men allerlei leuke activiteiten voor 
jongeren. De activiteiten vinden 
plaats in Kudelstaart en in Aalsmeer. 
Deelname aan de activiteiten is gra-
tis, maar in verband met aanschaf 
van materialen en maximum aantal 
deelnemers, is van te voren aanmel-
den wel noodzakelijk. Voor meer in-
fo kun je terecht op www.dock.nl en 
op www.debinding.nl. Aanmelden 
kan door te mailen naar wwaal@
dock.nl. 
In Aalsmeer kan meegedaan wor-
den aan BMX-workshops op 
woensdag 2 augustus in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
workshop is van 14.00 tot 16.00 uur 
voor 10 tot 12-jarigen en van 16.00 
tot 18.00 uur voor 12-plussers. Op 
maandag 7 augustus wordt in De 
Keet aan de Aalsmeerderweg 344 
een sushi-workshop gegeven van 
17.00 tot 19.30 uur voor 15 tot 23-ja-
rigen. De week daarop, maandag 
14 augustus, wordt De Keet omge-
toverd tot atelier voor een schilder-

workshop van 19.00 tot 21.30 uur 
voor 12 tot 17-jarigen en op maan-
dag 21 augustus staat een graffiti-
workshop voor 12+ op het program-
ma in De Keet van 19.00 tot 21.00 
uur. 
In Kudelstaart worden BMX-work-
shops gegeven op donderdag 3 au-
gustus in het Skatepark aan de Bil-
derdammerweg van 14.00 tot 16.00 
uur voor 10 tot 12-jarigen en van 
16.00 tot 18.00 uur voor 12+. In 
jeugdcentrum Place2Bieb aan de 
Graaf Willemlaan wordt sushi ge-
maakt op donderdag 10 augustus 
van 17.00 tot 19.30 uur. De workshop 
is voor 15 tot 23-jarigen. Een schil-
der-workshop staat gepland in Pla-
ce2Bieb op dinsdag 15 augustus van 
19.00 tot 21.30 uur voor 12 tot 17-ja-
rigen en maandag 21 augustus mo-
gen 12+ers aan de slag met spuit-
bussen in Place2Bieb tijdens een 
graffiti-workshop van 15.00 tot 17.00 
uur. Op zondag 27 augustus kunnen 
alle deelnemers uit Aalsmeer en Ku-
delstaart ook nog naar Masters of 
Graffiti bij galerie Sous-Terre.

Eigenbelang of landsbelang?
‘Julius Caesar’ in Bostheater
Amstelland - Deze zomer brengt 
Orkater in coproductie met Het Am-
sterdamse Bostheater in samenwer-
king met SSBA Shakespeares Juli-
us Caesar op toneel. In het open-
luchttheater van het Amsterdam-
se Bos delen de acteurs van Orka-
ter het podium met de blazers van 
K.O.Brass (bekend van Kyteman Or-
chestra). Een muzikale Shakespeare 
onder de sterren.
Wanneer Julius Caesar de absolu-
te macht in handen dreigt te krij-
gen wordt Brutus op de proef ge-
steld. Wat weegt hem zwaarder, 
zijn vriendschap met Caesar of het 
voortbestaan van de democratie? 
Eigenbelang of landsbelang? 
Shakespeare schreef een tragedie 
die zich afspeelt in de achterkamer-
tjes van het Romeinse rijk waar het 
politieke spel op het scherpst van 
de snede wordt gespeeld. Jaloezie 
en geslepenheid komen in het ge-

drang met idealen en de noodzaak 
om democratische waarden te ver-
dedigen; tegen elke prijs. Regisseur 
Michiel de Regt laat muziek, taal en 
beeld samensmelten tot een voor-
stelling die haarfijn blootlegt hoe 
kleine mensen in staat zijn tot da-
den waarvan de gevolgen immens 
blijken.
De première van ‘Julius Caesar’ is op 
3 augustus. Te zien in het Amster-
damse Bostheater van 25 juli tot en 
met 9 september.  
Julius Caesar wordt gemaakt door 
een groep jonge en energieke ma-
kers die in de afgelopen jaren hun 
sporen verdienden met eigen pro-
ducties en concerten en daar-
naast furore maakten bij vermaar-
de instellingen en orkesten. Regis-
seur Michiel de Regt valt op door 
zijn heldere en precieze vormtaal en 
heeft een reeks geslaagde regies op 
zijn naam staan.

Aalsmeer - Het leuke en sportie-
ve evenement Step by Step gaat ook 
dit jaar weer georganiseerd wor-
den. Op zaterdag 7 oktober mogen 
de deelnemers vanaf 13.30 uur weer 
een route van circa 7 kilometer gaan 
steppen door de gemeente en on-
derweg diverse opdrachten vervul-
len. Er is deze achtste editie geko-
zen voor een andere locatie voor 
de start en de finish. Gastheer is dit 
keer voetbalvereniging FC Aalsmeer 

in de Beethovenlaan. Step by Step 
kent deze keer geen voorinschrij-
ving voor eerdere deelnemers. Zo-
wel trouwe steppers als nieuwelin-
gen die dit evenement graag willen 
meemaken dienen zich allemaal te-
gelijk in te schrijven. Dit kan van-
af maandag 7 augustus (niet eer-
der) via stepbystepaalsmeer@gmail.
com. Wacht niet te lang, want vol is 
vol. Er zijn totaal 800 steppen gere-
serveerd. 

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - De watertoren is in de 
komende vakantieperiode alle zon-
dagmiddagen geopend voor het pu-
bliek. De eerste zondagen van deze 
maand trokken dermate veel bezoe-
kers, dat – dankzij de inzet van de 
vrijwilligers - besloten is tot einde 
augustus open te gaan op alle zon-
dagen van 13.00 tot 17.00 uur. Op-
vallend is dat naast alle Aalsmeerse 
bezoekers en die uit de regio, ook 
veel buitenlandse gasten zijn te ver-
welkomen. Toeristen vanuit de hele 
wereld, die al of niet toevallig langs 
de watertoren komen, nemen veel-
al de moeite om de bijzondere wa-

tertoren van binnen te bekijken. De 
grote waterbassis oogsten veel-
al grote bewondering. De trappen 
omhoog is eveneens meer dan de 
moeite waard. Vanaf circa 50 meter 
hoogte is er een heel mooi uitzicht 
over Aalsmeer en haar verre omge-
ving. Afhankelijk van het weertype 
is het veelal mogelijk tot Utrecht en 
de duinen te kijken, dus zo’n 30 à 35 
kilometer. Voor de beklimming is de 
entree voor kinderen 1 euro en voor 
volwassenen 2 euro. Voor informatie 
kan de website geraadpleegd wor-
den: www.aalsmeer-watertoren.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:

NIEUW:

TIP:

Gitaarstatief
'Stagg' € 10,95

Mondharmonica
'Belcanto Blues' € 6,80

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

6 modellen
'Cort' Westerns

Inschrijven vanaf maandag 7 augustus

Start en finish Step by Step 
dit jaar bij FC Aalsmeer

AGENDA

Tropisch feestje 
in café Joppe
Aalsmeer - De Tropical Night die 
vele jaren gehouden is op de laat-
ste zaterdag van de maand juli gaat 
buiten in de straten van het Cen-

trum niet door. Café Joppe gaat dit 
feestje nu aanstaande zaterdag 29 
juli binnen vieren. De eigen Joppi-
cal Night biedt een gezellig feestje 
met heerlijke cocktails, fijne tropi-
sche muziek en frisse speciaal bier-
tjes. Het tropische feestje in het ca-
fé in de Weteringstraat is van 21.00 
tot 03.00 uur en de toegang is gratis. 

Jaren vijftig in beeld in 
het Inloopcentrum
Aalsmeer - Bijna een uur kleuren-
film over de jaren vijftig, een perio-
de die menigeen tot nu toe alleen 
in zwart-wit kende. Bloemencorso’s, 
broodtrommels op de bagagedra-
ger, rokende kinderen en de fees-
telijke entree van de Philips hoogte-
zon: het zijn slechts een paar van de 
kleurenfragmenten die ieders kijk 
op de jaren vijftig voorgoed doet 
veranderen.
Tegenover de kleurrijke jaren zes-
tig en de vrijgevochten jaren zeven-
tig staken ze altijd wat bleekjes af: 
de jaren vijftig. De jaren van burger-
lijkheid, truttigheid, verzuiling en de 
allesoverheersende spruitjeslucht. 
Een saaie tijd van hard werken, so-

ber leven, een gezagdragende over-
heid en een onaantastbare kerk. 
Langzaam maar zeker komt er ver-
andering in dit eenzijdige beeld van 
de jaren vijftig.
Rond 14.30 uur op vrijdag 28 ju-
li zijn senioren weer welkom in het 
Inloopcentrum. De koffie en thee 
staan klaar en na de ontvangst ‘dui-
ken’ de aanwezigen de jaren vijf-
tig in. Het Inloopcentrum is onder-
deel van Zorgcentrum Aelsmeer en 
is gehuisvest in gebouw Irene in 
de Kanaalstraat 12. Voor vragen of 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden via 06-22468574 of 
mail naar: emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.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
27 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

Collectevergunning (verleend)
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/025791), Geldinzameling 
voor de Stichting Kinderfondsen Nederland van 15 oktober tot 
21 oktober 2017, verzonden 18 juli 2017
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/028831), Geldinzameling 
voor de Stichting Oranje Fonds van 22 tot 26 mei 2018, ver-
zonden 18 juli 2017

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)  
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Dorpsstraat 28, 1431CD (Z-2017/034266), Sale & Pepe, 

ontvangen 3 juli 2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende terrasvergunning  is aangevraagd:
- Dorpsstraat 28, 1431CD (Z-2017/034266), Sale & Pepe, 

ontvangen 3 juli 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:
- Dorpsstraat 28, 1431CD (Z-2017/034266), Sale & Pepe, 

ontvangen 3 juli 2017

TER INZAGE: 
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.

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 be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 
- Touwslagerlaan 28, 1431 DE (Z-2017/023446), het oprich-

ten van een achteruitbouw met balkon. Verzonden: 17-07-
2017

- Hornweg 160, 1432 GR (Z-2017/020190), het vervangen 
van het bestaande kozijn in de voorgevel en het realiseren 
van een nieuw dak. Verzonden: 17-07-2017

- Ophelialaan 71, 1431 HB (Z-2017/028009), het plaatsen 
van een bouwcontainer op het parkeervak voor de deur van 
17 juli tot en met 25 juli. Verzonden: 17-07-2017

- Zijdstraat 83, 1431 EB (Z-2017/034899), het plaatsen van 
containers t.b.v. renoveren winkelpland Blokker. Verzon-
den: 24-07-2017

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:
- Machinetocht (ter hoogte van Machineweg 18) (Z-

2017/031134), het vervangen van een houten voetgan-
gersbrug door houten brug met stalen liggers. De beslis-
termijn is verlengd met zes weken

- Aalsmeerderweg naast nr. 420 kadastraal bekend als MA-
RO3B9674, 1432 EG (Z-2017/028569), het oprichten van 
een woonhuis. Beslistermijn is verlengd met zes weken

- Zijdstraat 26 B, 1431 ED (Z-2017/025088),  het plaatsen 
van gevelreclame. De beslistermijn is verlengd met zes we-
ken

- Oosteinderweg 70, 1432 AM (Z-2017/028365), het legali-
seren van het inrichten van een bedrijfspand voor kamer-
verhuur van arbeidsmigranten. De beslistermijn is verlengd 
met zes weken

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Clematisstraat 19, 1431 SE (Z-2017/027988), het splitsen 

van de algemene ruimte tot 2 zelfstandige appartementen

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergun-
ningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie: 
- Aalsmeerderweg 23, 1432 CG (Z-2017/030215), het op-

richten van een garage/schuur achter op het erf. Verzon-
den: 20-07-2017

- Stommeerkade 65, 1431 EL (Z-2017/026145), het plaatsen 
van een tijdelijke woning. Verzonden: 24-07-2017

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. . Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie: 
- Uiterweg achter 164, 1431 AS (Z-2017/032283), het le-

galiseren van een eerder geplaatste bergkist. Verzonden 
17-07-2017

Geweigerde omgevingsvergunning herroepen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat  de geweigerde omgevingsvergunning voor het afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve van het hebben en 
mogen gebruiken van 62 parkeerplaatsen ten behoeve van 
het hotel en restaurant op de Oosteinderweg 243 in Aalsmeer, 
geregistreerd onder nummer Z-2016/061775 is herroepen en 
een omgevingsvergunning is verleend met de beperkende 
voorwaarde dat slechts 20 parkeerplaatsen mogen worden 
toegevoegd. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.  Hoe u 
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Molenpad (Z-2017/027257), 25 jaar Wereldwinkel Aals-

meer op 30 september 2017, verzonden 18 juli 2017

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis 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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Elzenlaantje 4, 1431 JG (Z-2017/035447), het slopen in 

beschermd stads- of dorpsgezicht t.b.v. het verbouwen 
en renoveren van de woning waaronder toevoegen van 2 
dakkapellen voor- en achterzijde, het aanpassen van de 
aanbouw en het inpandig wijzigen

- Japanlaan 7, 1432 DK (Z-2017/036055), het aanpassen 
van de reeds verleende vergunning Z-2016/067825 voor 
wat betreft wijzigingen gevels en vergroten kantoor, het 
verplaatsen en verbreden van inrit C

- Uiterweg 318, 1431 AW (Z-2017/036037), het vervan-
gen van een bestaande waterkering door een hardhouten 
schoeiing

- Bouwplan Women’s Eye, Kudelstaartsteweg 60-64C (Sectie 
D nr. 2141) (Z-2017/036091), het oprichten van 7 grond-
gebonden woningen met mogelijk kelders, 1 zwembad en 
privé aanleghaven incl. steigers

- Rietwijkeroordweg 59, 1432 JG (Z-2017/035922), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van 
weiland en /of verhard terrein als parkeerplaats waar fes-
tivalbezoekers betaald parkeren van 02-08-2017 t/m 07-
08-2017

- Rietwijkeroordweg 59, 66 en 40, 1432 JG (Z-2017/035935), 
het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik 
van weiland en/of verhard terrein als parkeerplaats waar 
festivalbezoekers betaald parkeren van 14-07-2017 t/m 
16-07-2017

- Aalsmeerderweg 120, 1432 CT (Z-2017/036028), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een 
gelijkvloerse woning

- Praamplein 4, 1431 CV (Z-2017/036291), het vervangen 
van gevelreclame door elementen in de nieuwe huisstijl

- Lisdoddestraat 90, 1433 WH (Z-2017/036435),  het op-
richten van een woonhuis met berging

- Mozartlaan t.o. nr. 26 en 28, 1431 ZM (Z-2017/036452), 
het inrichten van een bouwplaats op parkeervakken t.b.v. 
het verduurzamen van woningen

- Dorpsstraat 102, 1431 CG (Z-2017/036572), het verhogen 
van de kap en het plaatsen van dakkapellen

- Oude Spoordijk 3 ws, 1432 AA (Z-2017/036671), het ver-
vangen van een schuur met betonnen fundatie

- Vlasakkerlaan 31, 1431 DJ (Z-2017/036904), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel

- Hoofdweg 88, 1433 JW (Z-2017/037084), het uitbreiden 
van de woning

- Braziliëlaan 9A (kadastraal bekend B9641), 1432 DG (Z-
2017/037101), het plaatsen van een zestal vlaggemasten 
op het terrein van het bestaande tankstation Biemond 
Aalsmeer

- Schweizerstraat 69, 1433 AJ (Z-2017/037358), het plaat-
sen van een open tuinoverkapping die tevens als erfaf-
scheiding (schutting) dient
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Spreiding vele toeristen
Reizen met één ticket 
door regio Amsterdam
Amstelland - Met het Amsterdam 
& Region Travel Ticket (A&RTT) 
worden toeristen in de regio Am-
sterdam nu in staat gesteld om 
moeiteloos met één ticket te reizen. 
Toeristen kunnen met dit ticket rei-
zen door de hele regio met álle vor-
men van openbaar vervoer. Het reis-
product is uniek, gebruiksvriendelijk 
en draagt bij aan de spreiding van 
bezoekers vanuit Amsterdam over 
de regio. Bovendien wordt er met dit 
ticket een volledig aanbod van ov-
tickets voor toeristen geboden dat 
aan de wens van de internationale 
bezoeker voldoet.
De tickets zijn het resultaat van een 
unieke samenwerking tussen ver-
schillende ov-bedrijven en over-
heid: NS, GVB, Connexxion, EBS, 
Amsterdam Marketing, Metropool-
regio Amsterdam en Vervoerregio 
Amsterdam.

Balans in de regio
Eén van de doelstellingen uit de 
Strategische Agenda Toerisme 2025 
van de Metropoolregio Amsterdam 
is om de groei van het toerisme te 
faciliteren en de balans tussen be-

woners, bezoekers en bedrijven te 
borgen. Met het A&RTT kunnen in-
ternationale bezoekers eenvoudig in 
de regio reizen en toeristische trek-
pleisters buiten Amsterdam bezoe-
ken. Zo zorgt dit reisproduct voor 
een positieve bijdrage aan de ba-
lans in zowel stad als regio. 

Volledig aanbod 
Er zijn drie verschillende soorten 
tickets verkrijgbaar: een ticket om 
te reizen naar en door de stad, een 
ticket voor de hele regio en een tic-
ket voor heel Nederland. Zo kunnen 
internationale bezoekers met dit ge-
bruiksvriendelijke product makke-
lijk reizen met trein, bus, tram, me-
tro en veerdiensten.  
Op Schiphol zijn onlangs zes spe-
ciale ‘Travel Ticket-automaten’ ge-
plaatst. De tickets zijn verkrijg-
baar in de vier bagagehallen en op 
Schiphol Plaza. Ook op Amsterdam 
Centraal is de eerste kaartautomaat 
geplaatst in de OV-servicewinkel 
aan de IJ-zijde. Er volgen binnen-
kort vier andere automaten die ge-
plaatst worden bij de verschillende 
opgangen naar het busstation.

Jeu de boules
zorgcentrum Aelsmeer

Op woensdag 2 augustus gaan 
wij 's middags om 15.00 uur jeu de 
boulen. Bij mooi weer in de tuin 
en anders binnen in de grote zaal.

Woensdag & vrijdag menu 
Wijkpunt Voor Elkaer

Op woensdag 2 augustus maakt 
de kok een fantasie kip salade 
met toast en boter. Daarna een
zacht gegaarde cordon-bleu
met oostere saus, Indonesische 
rauwkost, romano bonen + rozij-
nen en aardappelen in roomsaus
uit de oven. Als toetje roomvla 
met druiven met naar keus slag-
room. De kosten bedragen €10,-. 
U bent hartelijk welkom vanaf 
17:30 uur

Op vrijdag 4 augustus staat er een 
heldere kippensoep met dille
en stokbrood met kruidenboter 
op het menu, geserveerd met
procureur rollade en champig-
non-roomsaus, witlof met ham 
en kaas uit de oven, gefrituurde 
aardappelen en een turkse salade. 
Als dessert krijgt u heerlijke pista-

che ijs en naar keus slagroom. 

De kosten bedragen € 11,-.
Voor meer informatie of reser-
veren kunt u bellen met onze 

gastheer of gastvrouwen op tel. 
0297-820979. U bent op beide 
dagen hartelijk welkom vanaf 
17:30 uur.

Wist u dat?
Binnen Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer hebben  
wij een service waar u terecht 
kunt met al uw vragen rondom 
vervoer. Wij hebben een aantal 
auto’s en busjes en verschillende 
vrijwillige chauffeurs waarop we 
een beroep kunnen doen. Ook 
beschikken wij over een speciale 
auto voor rolstoelvervoer.

Als u daar gebruik van wilt maken 
dan kunt u bellen met reisburo 
“Op Stap”. Het telefoonnummer 
van het reisburo is: 0297 – 32 
60 50. Het reisburo is geopend 
elke maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend tussen 09.00 en 
12.00 uur. Voor de planning is 
het het beste als u enkele dagen 
van te voren uw wens kenbaar 
maakt. Het reisbureau heeft dan 
voldoende tijd om uw aanvraag 
te verwerken en een chauffeur te 
regelen.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Meer over Aalsmeer weten?
Zaterdag dorpswandeling 
met Jan van Veen 
Aalsmeer - Wat is er zo bijzonder 
aan de dorpskerk? Waarom ligt het 
centrum van Aalsmeer aan de bui-
tenkant van het dorp? En wat is er 
‘mis’ met het gemeentewapen? 
Tijdens de dorpswandeling komen-
de zaterdag 29 juli krijgen deelne-
mers de antwoorden op deze en an-
dere vragen.
In het voorjaar en de zomer wordt 
in de dorpskern van Aalsmeer elke 
maand een dorpswandeling georga-
niseerd door het VVV-agentschap, 
gevestigd in Boekhuis Aalsmeer. De 
wandeling voert deelnemers langs 
bekende Aalsmeerse monumen-
ten, maar ook langs minder beken-
de punten die historisch gezien in-
teressant zijn. Tijdens de wandeling 
wordt hier letterlijk bij stil gestaan 
en werpen de gidsen vanuit hun ei-
gen deskundigheid een nieuw licht 
op de lokale geschiedenis.

Bevlogen verteller
De dorpswandeling van aanstaan-
de zaterdag 29 juli staat onder lei-
ding van Jan van Veen, voormalig 
directeur van OBS Kudelstaart en 

een bevlogen verteller over de ge-
schiedenis van Aalsmeer. Hij geeft 
onder andere rondleidingen in Fort 
Kudelstaart, maar is ook een van de 
vaste gidsen bij de wandelingen in 
Aalsmeer-dorp. De wandeling start 
om 11.00 uur en duurt ongeveer 
vijf kwartier. Startpunt is het VVV-
agentschap in het Boekhuis, Zijd-
straat 12. Deelname kost 3,50 euro. 
Reserveren is niet strikt noodzake-
lijk, maar wordt wel op prijs gesteld 
en kan via boekhuis@boekenhof.nl 
of bel 0297-324454.

Leuke anekdotes
De dorpswandelingen zijn geschikt 
voor iedereen die meer wil weten 
over Aalsmeer. Verwacht geen zwa-
re kost, wel een informatief verhaal 
doorspekt met leuke anekdotes en 
wetenswaardigheden. Naast aan-
komende zaterdag zijn er dit jaar 
nog wandelingen op 26 augustus 
en 30 september. Ook hiervoor kan 
al gereserveerd worden. De dorps-
wandeling is op aanvraag ook voor 
groepen te boeken. Kijk voor meer 
informatie op www.vvvaalsmeer.nl.

“Soms vraag ik me af, waarom doe ik dat eigenlijk?”

Anneke Harting exposeert en is 
locatiehouder tijdens Kunstroute 

Aalsmeer - In aanloop naar de 
KCA Kunstroute besteedt De Nieu-
we Meerbode aandacht aan dit bij-
zondere evenement in september. 
Dit keer staat keramiste en tevens 
locatiehouder  Anneke Harting in de 
schijnwerper.

Open ateliers naar Kunstroute
Anneke Harting is één van de kun-
stenaars die vanaf de start heeft 
deelgenomen aan de Kunstroute. 
“Ik denk dat het Carl van Laer was 
- toen nog voorzitter van KCA - die 
ons op een gegeven moment de 
vraag stelde: Zouden jullie voor een 
weekend de deuren van het atelier 
willen open zetten voor publiek?   
Samen met Hanneke Tas, Annelie 
Klein Sprokkelhorst, Miep Maarse, 

Elize Eveleens, Monic Persoon en 
Karin Borgman, zeven kunstenaars 
die toen nog allemaal woonden en 
werkten op zeven verschillende lo-
caties op de Uiterweg, is er een 
start gemaakt met het ‘Open Ate-
liers’ weekend. Ik kan mij goed her-
inneringen dat wij na afloop van het 
weekend moe maar voldaan soep 
hebben gegeten bij Miep Maarse. 
Wij vonden het voor herhaling vat-
baar.” Het werd inderdaad een suc-
ces, er kwamen geïnteresseerde be-
zoekers kijken. Voor veel Aalsmeer-
ders was dit helemaal nieuw. Zij 
vonden het geweldig om eens kijk-
je achter de schermen te kunnen 
nemen. Een succes dat zich steeds 
meer in de loop der jaren intensi-
veerde. Er waren momenten dat er 

op de Uiterweg één grote file van 
fietsers en auto’s stond. Het kunst-
weekend ‘Open Ateliers’ werd de 
KCA Kunstroute: Er kwamen meer 
ateliers en locaties bij - waaronder 
de Historische Tuin en Loods Ot-
to - en ook meer kunstenaars van 
buiten Aalsmeer. Het vermeerderde 
het succes en de belangstelling. Die 
uitbreiding bracht ook verandering 
met zich mee. Wat echter is geble-
ven, is de tijd: de Kunstroute wordt 
nog steeds gehouden in het derde 
weekend van september.

Lange voorbereiding
De locatie van Anneke Harting is 
wellicht één van de meest bezoch-
te locatie tijdens het kunstweekend. 
Het erf voor het atelier lijkt een gro-
te fietsenstalling. In de grote loods 
is naast het keramiek van Anne-
ke, ook werk van gastexposanten 
te zien die een interessante kijk op 
de kunst hebben. Deze kunstenaars 
worden door Anneke zorgvuldig uit-
gekozen. Zij komt hen tegen op ex-
posities waar zijn zelf aan mee doet 
of tijdens haar zwerftochten door 
het land. “Het zijn altijd weer leuke 
ontmoetingen die mooie gesprek-
ken opleveren en natuurlijk vind ik 
de kunst die zij maken verrassend. 
Nieuw dit jaar is Nico Boere. Hij 
koopt voor weinig geld op rommel-
markten of bij charitatieve instellin-
gen gebruiksvoorwerpen. Van de-
ze aankopen stelt hij weer nieuwe 
functionele voorwerpen samen en 
doet hij met een perfectie die aan 

het ongelooflijke grenst. Ik was er 
zo van onder de indruk en ben blij 
dat hij nu ook wil komen exposeren. 
Een andere bijzondere exposant is 
meubelmaker Jacques Sarphati. 
Zijn tafels en stoelen zijn stuk voor 
stuk juweeltjes. Indrukwekkend ook 
de herinneringskussens ‘hoezen om 
te kussen’ van Linda de Ree. Verder 
komen beeldend vormgever Domi-
niek Steinmeier, en Pau Voute, Lotte 
Brux, Martina Dielen, drie bevriende 
keramistes die totaal verschillend 
werk maken, exposeren. Oude be-
kenden zijn Bob van den Heuvel, hij 
heeft een geweldige ontwikkeling 
doorgemaakt, en Mark van Kuppe-
velt. Hij reisde naar Cambodja, een 
ervaring die terug te vinden is in 
zijn beelden. En tot slot Mery Voorn. 
Zij werd verleden jaar oma van een 
meisjestweeling en deze zijn haar 
grootste inspiratiebron.”

Vanzelfsprekend
Voor dat al deze kunstenaars een 
mooie plek krijgen moet de boten-
loods worden uitgeruimd. Anneke is 
daar zeker zes weken mee bezig. Al 
deze moeite is niet terug te vinden 
omdat het er allemaal zo vanzelf-
sprekend verzorgd en sfeervol uit-
ziet. “Soms vraag ik mij wel eens af; 
Waarom doe ik dat eigenlijk? Waar-
om ga ik niet gewoon lekker wer-
ken in mijn atelier? Maar wanneer 
ik dan al die blije gezichten zie, dan 
denk ik: Hierom!” En benadrukt An-
neke: “Natuurlijk is er de geweldige 
hulp van Mery en haar echtgenoot 
Bert - onze koffiemaker. Hij zorgt 
voor de juiste ambiance waardoor 
mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten. Zonder hen zou het niet kun-
nen.” De kunstroute is zaterdag 16 
en zondag 17 september van 12.00 
tot 17.00 uur De Locatie van Anne-
ke Harting is op de Uiterweg 125 tot 
127.
Janna van Zon

Peter en Janna bruisen van ideeën
Nieuw en wekelijks: Pastis 
op vrijdag in Sous-Terre!
Aalsmeer - Peter van Eijk en Janna 
van Zon en bruisen van ideeën. Het 
ene idee nog leuker en interessan-
ter dan het andere en het ene idee 
net iets meer haalbaar dan het an-
dere. Niet alles valt op korte termijn 
te realiseren, maar het enthousias-
me sterkt het vertrouwen dat Sous-
Terre in de toekomst ‘the place te 
be’ wordt! Daarom wordt gestart 
met een wekelijkse Sous-Terre Pas-
tis op vrijdagmiddag. 

Want hoe leuk is het om een werk-
week af te sluiten en het weekend 
te beginnen met een ongecompli-
ceerde, vrolijke, inspirerende wel of 
niet over kunst pratende ontmoeting 
met bekenden en onbekenden, die 
één ding met elkaar gemeen heb-
ben: Leef het leven! Hoe treurig dit 
ook soms kan zijn. 
Vanaf vrijdag 28 juli vanaf half vier 
staan de deuren van Sous-Terre 
open. En dan wordt heerlijke Franse 
Pastis, Italiaanse Sambuca en Griek-
se Ouzo geschonken. Bij mooi weer 
is er een heerlijk dakterras, staat 
daar de bloem van Tobias Rothe, de 
spectaculaire Stoel aan de Poel van 
Arjan Dévos - altijd leuk voor hét fo-
tomoment - en kan kennis gemaakt 
worden met de schapen die de ko-
mende maanden voor een landelijk 
tintje gaan zorgen. Mocht Pluvius de 
buitenvreugde verstoren dan is er 
binnen een keur aan kunst te bekij-
ken. Een speciale Spotify-lijst zorgt 
voor de muziek. Of misschien komt 
er spontaan een artiest langs. Laat 
je zien en horen vrijdag 28 juli. Pe-
ter en Janna stellen zich er veel van 
voor. “Wij willen degene die belang-
stelling hebben ook graag over on-
ze plannen vertellen. En, wij zijn be-
nieuwd wie er een leuke naam weet 
te bedenken voor de woldragers. Tot 
aanstaande vrijdag!”
PS: Drankjes voor eigen rekening.

Aalsmeer - De wandeling langs 
kunstkasten duurt voort. Er zijn in-
middels in de gemeente al vele 
elektriciteitskasten omgetoverd tot 
kleurige kunstwerken. Toch is het 
Praamplein nog de plaats waar de 
rondgang plaatsvindt. Op het plein 
is aangevangen met dit kleurrijke 
initiatief. Hier hebben verschillende 
kunstenaars het grijs omgetoverd in 
prachtige ‘schilderijen’. Allen in hun 
eigen stijl en dit zorgt voor een leu-
ke variatie. Deze week:

Dave Moespot: Graffiti street-art 
Dave Moespot heeft een graffi-
ti street-art achtergrond. Maar zijn 
benadering is wel heel persoon-
lijk. “Ik houd mij vast aan één stro-
ming; Street art is gebaseerd op 
snelheid. De inspiratie voor de door 
mij gemaakte kast op het Praam-
plein komt voort vanuit de Dia les 
Muortes, de dag dat de Mexicaan-
se bevolking en verder ook die van 
Latijns Amerika  de dag van de do-
den viert.”

Vier het leven van de doden
Op deze nationale feestdagen – ge-
houden op 1 en 2 november – wor-
den er door de straten van heel 

Mexico kleurige optochten gehou-
den. Er wordt overdadig gegeten 
en de drank vloeit rijkelijk. En wordt 
uitbundig feest gevierd omdat de 
doden niet zouden willen dat de na-
bestaanden om hen rouwen en ver-
drietig zijn. Het leven van de doden 
moet worden gevierd. De kleurige 
bloemen waarmee de vrouwen zich 
versieren heeft Dave in zijn kunst-
kast teruggebracht tot één fel rode 
bloem die door de sterke contouren 
en vage achtergrond nog feller lijkt 
te kleuren. En natuurlijk ontbreekt 
de sugar skull tattoo niet, geïnspi-
reerd op de kleurrijke schedels die 
worden meegedragen tijdens deze 
dagen.
“Het contrast van de achtergrond 
in combinatie met de strakke lijnen 
van de afbeelding dat is mijn stijl.” 
Zijn kunstkast toont een levend 
protest, de felheid die Dave tentoon 
spreidt heeft natuurlijk ook te ma-
ken met de snelheid waarop street-
art is gebaseerd. Maar dat de wes-
terse cultuur toch anders is dan die 
van Latijns- Amerika is ook zicht-
baar.  Wie zo naar zijn creatie kijkt, 
ziet een samensmelting van twee 
culturen.  
Janna van Zon

Wandelen langs kunstkasten (4)

Van links naar rechts: René, Rob, Rosanne, Ria, Fokke, Johan, Anneke, Tom en 
Laurens. Foto: www.kicksfotos.nl

Drie bedrijven bundelen krachten
Nieuw: Administratie- en 
advieskantoor MJK Advies
Aalsmeer - Johan Molema van Ad-
ministratie- en Advieskantoor Johan 
Molema, Rob de Jong van Admini-
stratie- en Advieskantoor Rob de 
Jong en Laurens van Kessel (voor-
heen van IFAA Aalsmeer) bunde-
len hun krachten en hebben geza-

menlijk een nieuw bedrijf opgericht; 
MJK Advies. Ze betrekken vanaf 
volgende week met hun team het 
nieuwe bedrijfspand. “Er verandert 
echter niets aan onze aanpak. We 
behouden dezelfde laagdrempelige 
en vertrouwde sfeer dat onze vaste 

klantenkring zo aanspreekt.” Aldus 
Ria Molema, die een rondleiding 
geeft op de nieuwe werkplek aan 
de Zwarteweg. Hier worden de laat-
ste puntjes op de i gezet; Industri-
ele lampen en schilderijen krijgen 
een mooie plek. Bij binnenkomst 
in de grote hal zijn aan de linker- 
en rechterzijde twee ruime spreek-
kamers gesitueerd. In de ‘blauwe 
kamer’ hangt een muurgrote foto 
van de watertoren, gemaakt door 
Kick Spaargaren. De watertoren is 
in het bedrijfslogo verwerkt en dus 
zeer toepasselijk. In de ‘groene ka-
mer’ een schilderij van Bob van den 
Heuvel. Het is duidelijk dat MJK 
Aalsmeerse ondernemers betrekt in 
hun inrichting. Vervolgens een gro-
te open kantoortuin waar direct de 
sprekende kleur opvalt van vierkan-
te vlakken op de vloer. Twee design 
telefoonstoelen staan rechts en aan 
de linkerzijde een groene wand 
met planten. Een interieurspecia-
list heeft zichtbaar meegedacht en 
aan de wensen voldaan van het Ad-
ministratiekantoor. Ook in de kan-
tine, waarin dagelijks gezamen-
lijk geluncht wordt en die eventu-
eel als extra spreekkamer gebruikt 
kan worden, zijn kleuren prominent 
aanwezig, evenals het bedrijfslo-
go achter de balie. Een fris kantoor 

waarin Johan, Rob, Laurens, Ria, 
René, Rosanne, Fokke, Anneke en 
Tom gretig hun intrek zullen nemen 
vanaf maandag 31 juli. 

Korte lijnen
MJK Advies boogt op jarenlange er-
varing en stelt alles in het werk om 
haar klanten (zowel bestaand als 
nieuw) te ondersteunen met de ad-
ministratie in de ruimste zin van het 
woord. Johan Molema: “Of dat nu 
om uw jaarrekening gaat, belasting-
aangiftes, accountancy, salarisad-
ministratie of bedrijfsadvisering, u 
bent verzekerd van een persoonlijke 
aanpak en korte lijnen. Bij ons bent 
u absoluut geen nummer. We han-
teren een toegankelijke benadering 
en de deur staat altijd open.” Rob 
de Jong vult aan dat ze niet bran-
che gerelateerd zijn en een diversi-
teit hebben aan klanten en Laurens 
van Kessel benadrukt: “Wij rich-
ten ons vooral op het MKB, kleine 
tot middelgrote ondernemingen en 
particulieren.” De ontspannen sfeer 
wat het bedrijf uitstraalt nodigt ze-
ker uit voor een kop koffie op de 
nieuwe locatie aan de Zwarteweg 
103a. MJK Advies kijkt uit naar uw 
bezoek! Meer informatie op www. 
mjk-advies.nl of bel 0297-386828. 
Door Miranda Gommans





 
10   Nieuwe Meerbode  •  27 juli 2017

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Duidelijke focus op het ‘DNA’ van Aalsmeer

Promotieplan zet verhalen 
van bezoekers centraal
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
het college van Aalsmeer het Pro-
motieplan Aalsmeer 2017 tot 2020 
vastgesteld. Onder de naam ‘Visit 
Aalsmeer’ worden aankomend jaar 
onder andere een website opgezet 
en een Facebook-, Twitter- en In-
stagram-account geopend. Bezoe-
kers worden straks uitgenodigd hun 
verhalen, belevenissen en foto’s te 
delen. Wethouder Jop Kluis en on-
dernemers Mike van der Laarse en 
Kirsten Verhoef zijn blij met de in-
spirerende ideeën in het plan. “Wij 
kunnen zelf wel zeggen hoe mooi 
Aalsmeer is, maar het komt veel 
sterker over als bezoekers vertellen 
hoe zij Aalsmeer beleven.”
Het Promotieplan Aalsmeer is afge-
lopen jaar samen met de onderne-
mers ontwikkeld en zal de aanko-
mende jaren ook samen met hen 
worden uitgevoerd. Een belangrijk 
onderdeel van het plan is dat alle in-
formatie die nu nog verspreid wordt 
aangeboden via VVV Aalsmeer, Be-
leef Aalsmeer en de website van 
de gemeente, straks wordt gebun-
deld op één plek: de website ‘Visit 
Aalsmeer’. Daarnaast worden onder 
dezelfde naam verschillende social 
media kanalen geopend. 

DNA van Aalsmeer
In het plan is een duidelijke focus 
gelegd op de ‘Unique Selling Points’ 
van Aalsmeer: water en bloemen, 
het ‘DNA van Aalsmeer’. Ook zijn 
duidelijke keuzes gemaakt voor 
specifieke doelgroepen, te weten de 
doelgroepen ‘uitbundig geel’ en ‘in-
getogen aqua’. Kort samengevat zijn 
dat spontane mensen die op zoek 
zijn actieve, sportieve en gezellige 
activiteiten, bijvoorbeeld gezinnen 
met kinderen, en de rustige recreant 
die tijd heeft om regelmatig op pad 
te gaan en op zoek is naar cultuur 
en rustige sportieve mogelijkheden. 
Bij de internationale bezoeker richt 
Aalsmeer zich op bezoekers die in-
teresse hebben in bloemen. 

Ook wat betreft de promotie van 
evenementen, gaan de makers fo-
cussen. In Aalsmeer wordt enorm 
veel georganiseerd, maar niet al-
les is interessant voor mensen van 
buitenaf. De bezoekers komen voor 
water en bloemen, dus gaan vooral 
de evenementen die hierbij aanslui-
ten gepromoot worden. Kristen Ver-
hoef ziet daarbij veel kansen voor 
regionale samenwerking. “Als we 
regionaal meer samen gaan wer-
ken, hebben we onze gasten veel te 
bieden. Aalsmeer heeft niet zoveel 
overnachtingsmogelijkheden, maar 
die zijn er juist wel in bijvoorbeeld 
Hoofddorp. Terwijl daar niet zoveel 
bezienswaardigheden zijn. Zo kun-
nen we elkaar versterken. Ook zie ik 
veel kansen in samenwerking bin-
nen de Metropoolregio Amsterdam.” 

Delen via social media
Uit het onderzoek van het promotie-
plan blijkt dat steeds meer mensen 
hun keuze voor een dagje uit base-
ren op de verhalen en belevenis-
sen van anderen. Wethouder Kluis: 
“Het is daarom heel belangrijk dat 
we onze verhalen vertellen over bij-
voorbeeld de schoonheid van de 
Westeinderplassen en vervolgens 
bezoekers uitnodigen hun verhalen, 
filmpjes en foto’s te delen via social 
media. Zodat andere mensen den-

ken: ‘Dat wil ik ook zien en meema-
ken’. De bezoekers zijn onze ambas-
sadeurs.” In het promotieplan wordt 
ook ruime aandacht besteed aan de 
inbreng van ondernemers, bijvoor-
beeld bij de ontwikkeling van nieu-
we arrangementen. 
Kirsten Verhoef: “Ik merk dat steeds 
meer ondernemers leuke plannen 
hebben voor arrangementen. Zo’n 
arrangement moet wel een totaal-
pakket zijn, want mensen vinden het 
moeilijk om zelf alles uit te zoeken.” 
Mike van der Laarse: “Ik denk ook 
dat Floriworld en Fort Kudelstaart 
grote publiekstrekkers kunnen wor-
den. Daar kunnen we echt mee 
scoren.” Wethouder Jop Kluis: “Het 
mooie is, dat als deze publiekstrek-
kers hun deuren openen, wij on-
ze promotie al op orde hebben. Ik 
merk dat het bruist van de ideeën. 
Nu gaat het erom al die mooie ver-
halen te delen met Nederland en de 
rest van de wereld.” 
“De uitdaging zit erin om actief te 
blijven en elkaar te blijven voeden 
met verhalen”, zegt Van der Laar-
se. “Daarom moeten we het sa-
men doen. Het gaat om een wis-
selwerking tussen gemeente, on-
dernemers en bezoekers. We zijn 
goed op weg!” Het totale promotie-
plan is te lezen op www.aalsmeer.nl/ 
promotieplan

Van links naar rechts: Mike van der Laarse, Kirsten Verhoef en wethouder Jop Kluis.

Aalsmeer - Dat de gemeente mid-
den in de vakantieperiode zit bete-
kent dat er gewoon nog steeds van 
alles te horen is op Radio Aalsmeer. 
Donderdagavond 27 juli begint 
‘Aalsmeer by Night’ een uurtje eer-
der op Radio Aalsmeer. Alhoewel 
de zomer nog niet langdurig door-
zet laat presentator Meindert van 
der Zwaard vanaf 21.00 uur de tem-
peratuur op je radio stijgen. In dit 
extra uur zal hij teruggaan naar 
de muziek uit de jaren zeventig en 
gaat hij op zoek naar de meest zo-
merse ‘Seventies Summerhits’. Van-
af 22.00 uur is de reguliere uitzen-
ding van ‘Aalsmeer by Night’ te ho-
ren. Met onder andere de vaste pro-
gramma-items ‘De Nederlandse Top 
10’, ‘Oud & Nieuw’, de ‘Verjaardags-
kalender’  en ‘Aalsmeer Easy’. Een 
lange uitzending van ‘Aalsmeer by 
Night’ duurt tot middernacht op Ra-
dio Aalsmeer.

Terug in Sinterklaas sferen
Tijdens de zomervakantie hoef je 
Laurens en Kim van ‘Let’s Go’ niet 
te missen. Iedere vrijdag hoor je na-
melijk een hele aflevering terug die 
in het afgelopen schooljaar is ge-
maakt. Deze vrijdag wordt de kalen-
der teruggedraaid naar 25 novem-
ber 2016. Deze uitzending is speci-
aal vanuit Spanje aangevraagd om 
terug te luisteren. Namelijk, door 
de Echte Pieten. Zij traden destijds 
op in ‘Let’s Go’ met Van Links, Naar 
Rechts. Het was super gezellig in de 
studio, want Sinterklaas kwam ook 
nog langs. Verder hoorde je in deze 
uitzending leerlingen van de Graan-
korrel uit Kudelstraat, zij hadden net 
de titel Milieuhelden gewonnen en 
kwamen daarover vertellen in de 
studio. 

Imker Frens van Dijk
Afgelopen maandag stond de 83-ja-
rige Mien Rekelhof centraal bij 
Mylène en Elbert Huijts in de eer-
ste herhaling tijdens deze zomer. 
De in Vrouwentroost opgegroeide 
Mien was getrouwd met Theo Re-
kelhof, maar heeft zich nooit een 
echte vissersvrouw gevoeld. In de 
familie Rekelhof, ook wel ‘Rekel-
tuig’ genoemd, is een zelfbedacht 

werkwoord gemeengoed geworden: 
mienen. “Dat betekent dat je dan 
van alles hoort, antwoord op geeft 
en vertelt, van de hak op de tak,” al-
dus de gezellige Kudelstaartse die 
zichzelf open, makkelijk en tevre-
den noemt. Als rode draad in haar 
leven loopt de toneelvereniging. Ko-
mende maandag 31 juli kan geluis-
terd worden naar een herhaling van 
23 januari met oud-politieman en 
imker Frens van Dijk. Hij werd ge-
vraagd door Anneke van Leeuwen 
als een van haar krantenbezorgers. 
De vraag die aan de gepensioneer-
de imker werd gesteld is hoe het is 
gesteld met de bijen. Het antwoord 
op deze vraag is maandag 31 juli 
vanaf 19.00 uur te horen.

Meewerken bij de radio?
De lokale omroep bestaat uit een 
groep van meer dan 80 vrijwilligers 
en het 25-jarig bestaan werd in ok-
tober 2016 groots gevierd. Wil jij ook 
jouw steentje bijdragen? Sta je bij-
voorbeeld ieder weekend bij sport-
wedstrijden langs de lijn, zit je bo-
venop het lokale nieuws of verdiep 
je je juist heel erg in kunst en cul-
tuur? Het zijn slechts enkele voor-
beelden waar Radio Aalsmeer aan-
dacht aan schenkt. Op dit moment 
is het programma ‘Uur van Puur’ 
van Anna-Maria Mantel specifiek 
op zoek naar redactieleden. Vind je 
radio interessant en ben je goed op 
de hoogte van allerlei social media? 
Zit je boordevol creatieve ideeën, 
hou je van nieuws, vind je het leuk 
om te plannen en wil je ervaring op-
doen bij de lokale radio? Neem con-
tact op anna-maria@radioaalsmeer.
nl of kom eens langs tijdens de live-
uitzending op maandag van 18.00 
tot 19.00 uur. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en inte-
ressante programma’s. In de nacht 
en doordeweeks overdag kan geno-
ten worden van fijne non-stop mu-
ziek. Uitzending gemist? Surf naar 
radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter 
en Facebook.

Op zoek naar summerhits
Back to the seventies 
op Radio Aalsmeer

Hippiemarkt
Aalsmeer - Wat was het afge-
lopen vrijdagmiddag/avond een 
feestje aan de poel! Op het surf-
strand stonden maar liefst vijf-
enzeventig marktkramen vol 
met Ibiza-waar. Kleding, make-
up, tassen, sjaals, fleurige bloe-
menjurkjes, laarzen, slippers, 
decoratie voor aan de muur, je 
kon het zo gek niet bedenken 
of het lag er. Heerlijk! Helemaal 
tot aan het einde van de pier en 
weer terug lekker snuffelen en 
dan uiteindelijk uitkomen bij de 
bar waar een DJ heerlijke Ibiza-
lounge-muziek draaide en waar 
een professionele saxofonist 
live de muzikale omlijsting ver-
zorgde. Het horecateam aldaar 
draaide overuren en de snack-
bar was geopend voor de stevi-
ge trek. Ook stond er een chur-
ro-kar (je weet wel van die slier-
ten gebakken beslag met poe-
dersuiker en prima voor de lijn 
#not). Het was ontzettend warm, 
gezellig en enorm druk. Een echt 
Aalsmeers onderonsje. Ik geniet 
daar altijd van. Zoveel bekende 
gezichten, wijntje erbij, dat werk. 
Het mag wat mij betreft een te-
rugkerend evenement worden. 
Ik heb een tasje gescoord en 
een wit bloesje met bloemetjes 
op de mouwen en ‘afzak-schou-
ders’. Zijn deze shirts trouwens 
gemaakt voor smalle schouder-
tjes denk? Die van mij blijft na-
melijk niet zitten zoals dat moet. 
Ik droeg hem zaterdagavond, 
naar (alweer) een ander feestje 
en ik bleef hijsen, maar hij is sc-
háttig! Ook heb ik een gave uit 
hout gesneden Boeddhakop ge-
kocht voor aan onze nieuw ge-
stuukte muur. Manlief moest er 
een beetje aan wennen, maar hij 
hangt. Mooi! Onze woonkamer, 
die een metamorfose heeft on-
dergaan, knapt zienderogen op. 
Nog wat schilderwerk en een 
schilderij van de watertoren aan 
de wand en dan is ie af en kun-
nen we het najaar in een heerlijk 
vernieuwd huis genieten van ge-
pimpte meubels (door mijn ach-
ternicht Wilma), nieuwe indu-
striële lampen en een verbouw-
de badkamer. Beter dan verhui-
zen. Ik heb het hier prima naar 
mijn zin. De huispuber kan maar 
niet aan wennen aan de nieuwe 
stijl. Hij vindt het helemaal niks. 
Nou, jochie, als je het huis uit 
gaat mag je zelf beslissen over je 
eigen inrichting. Hier doen je ou-
ders dat. Smaken verschillen. Op 
de hippiemarkt was ook overdui-
delijk dat alle vrouwen met an-
ders gevulde tasjes terug naar 
de bar terugkeerden. “Wat heb jij 
gekocht? Laat zien!” Wat worden 
vrouwen toch blij van shoppen 
en nieuwe dingen. Een tip voor 
een eventueel volgende keer: 
Laat wat food-trucks komen 
met wat afwisselende hapjes in 
plaats van alleen vette snacks, 
want daar houden de meeste 
vrouwen dan weer niet van. Ook 
kan er nog wel een drankafgifte-
punt bij, want de hardwerkende 
brigade kon het bijna niet aan. 
Ik persoonlijk heb het opgelost 
door gewoon een hele fles witte 
wijn aan te schaffen en een aan-
tal vriendinnen te voorzien van 
een slokje. Goed geregeld. Daar 
houdt deze vrouw dan weer wél 
van!

M iranda’s
omentenm

De Groot Waterbouw hoofdsponsor
Na de vakantie op naar 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Aan het eind van de 
vrijdagmiddag druppelt het team 
van De Groot Waterbouw binnen in 
de kantine van het bedrijf aan de Ui-
terweg. Na een drukke week wor-
den de lichtblauwe bussen gepar-
keerd op de werf, om bij een koud 
biertje nog wat na te praten over 
de afgelopen week. Antoon van der 
Hoorn schuift aan, hij maakte de 
start van het bedrijf op 1 augustus 
2007 mogelijk.
Dave de Groot is sinds 2007 de ei-
genaar van De Groot Waterbouw en 
viert het tienjarig bestaan van het 
bedrijf als hoofdsponsor van Vuur 
en Licht op het Water. Hij draagt het 
evenement al jaren een warm hart 
toe en zorgt ervoor dat in het open 
water van de Westeinderplassen op 
de juiste plaatsen lange palen de 
grond in gedrukt worden, waaraan 
de pontons met het vuurwerk vast-
gemaakt worden. Hij vindt het af-
sluitende vuurwerk van het evene-
ment geweldig: “Dat vuurwerk is in 
de afgelopen jaren enorm gegroeid. 
Iedere keer komt er iets bij. En dan 
denk je, dit is het wel, en dan komt 
er weer iets nieuws bij. Ik vind het 
fantastisch en het is nu ook echt wel 
een heel groot vuurwerk.”
Het organisatiecomité van Vuur en 
Licht op het Water onderschrijft de 
woorden van Dave. Mike (Multi) van 
der Laarse: “Het ziet er naar uit dat 
we bij het tienjarig jubileum van De 
Groot Waterbouw weer iets nieuws 
kunnen doen. Voor ons is dat een 

uitdaging, maar ook ontzettend leuk 
om mee bezig te zijn.”
Dave en zijn mannen zijn inmiddels 
bij veel werkzaamheden op en aan 
de Westeinderplassen betrokken. 
Het uitbaggeren van ondiep water 
is een jaarlijks terugkerende activi-
teit. De bagger wordt gestort op ak-
kers van (seringen)-kwekers, op re-
creatieakkers of in het depot. Van-
af het begin is er veel werk gedaan 
om stukken land te beschoeien met 
hout of kunststof. Dit kan overgaan 
in het aanleggen van een steiger 
of houten terras. Dave: “Beschoei-
ingen doen we veel. Al die stukken 
land in de Westeinder hebben een 
goede beschoeiing nodig, om het 
land niet te laten afkalven. Dat is 
een behoorlijke klus, de omtrek van 
een landje is al gauw een paar hon-
derd meter.” Derek, die al negen jaar 
bij Dave werkt, vult aan: “Als je niet 
goed beschoeit, zakt de zijkant van 
het land weg en daardoor wordt de 
sloot steeds ondieper. Er zijn al veel 
plekken waar we met de boot niet 
goed meer kunnen komen. Het is 
er te ondiep geworden, zeker als de 
waterstand laag is.”
De mannen van De Groot Water-
bouw hebben daar op zaterdag 2 
september aanstaande geen last 
van. De meesten gaan met Dave en 
zijn vrouw het tienjarig bestaan van 
hun bedrijf vieren op het feest van 
Vuur en Licht op het Water bij de 
Watertoren. Dave: “Daar hebben we 
heel veel zin in.”    

Dave de Groot (helemaal rechts) met zijn team van De Groot Waterbouw.

Initiatief van vrienden van zorgcentrum ‘t Kloosterhof

Gladiolen en medailles voor 
deelnemers rolstoelvierdaagse
Aalsmeer - In Nijmegen hebben ze 
weer een geweldige prestatie gele-
verd. De vierdaagse was behoorlijk 
zwaar met veel zon, zelfs tropische 
temperaturen, maar ook een regen-
bui. Een groep Aalsmeerders heeft 
ook gewandeld en met succes. De 
medailles zijn weer binnen. Gefeli-
citeerd onder andere Arnaud, Dirk 
en Roland!
In Aalsmeer was dit jaar een bijzon-
dere vierdaagse. Zo’n dertig vrijwil-
ligers en medewerkers van zorg-
centrum ’t Kloosterhof hebben van 
dinsdag tot en met vrijdag de rol-
stoel-vierdaagse gelopen. Met be-
woners van het zorgcentrum werd 
Aalsmeer te voet en per rolstoel 
ontdekt. Zowel de ‘oudjes’ als de 
vrijwilligers en medewerkers heb-
ben genoten van deze sportieve da-
gen. Het onthaal vrijdag 21 juli was 
groots. Veel bewoners, medewer-
kers en familieleden hadden zich 
verzameld voor het ouderencen-

trum in de Clematisstraat en natuur-
lijk waren er bloemen (gladiolen) en 
medailles voor alle deelnemers. Met 
orgelmuziek werden ze welkom ge-
heten. Aalsmeer is een sportief 
dorp, jong en oud is actief, zo blijkt 
maar weer. Complimenten voor al-
le deelnemers aan de rolstoel-vier-
daagse. Er zijn vast enkele hinder-
nissen getrotseerd. Gelijk een test 
hoe rolstoel-vriendelijk Aalsmeer ei-
genlijk is. Een uniek evenement, vol-
gend jaar weer?

In één woord: Geweldig
“Vorig jaar kwam Lia Pieterse, lid 
van de vrienden van ’t Klooster-
hof, met het idee, omdat zij vroe-
ger ook de rolstoelvierdaagse had 
gelopen in haar woonplaats”, ver-
telt Nely Kolle, coördinator recrea-
tie en vrijwilligers van ‘t Kloosterhof. 
“Het was toen te laat om het nog te 
organiseren, maar dit jaar hebben 
Lia en ik het opgepakt. Vrijdag wa-

ren de meeste deelnemers, 17 rol-
stoelen in totaal exclusief de lopers. 
Er is alle middagen ongeveer 5 kilo-
meter gelopen en duurde ongeveer 
5 kwartier tot 1,5 uur inclusief pau-
ze. Lia heeft de routes uitgezet door 
Aalsmeer en liep iedere dag mee om 
onder andere het verkeer te regelen. 
Verder is al het organisatorische ge-
deelte, familie benaderen, enz. door 
mij gedaan. Veel vrijwilligers en fa-
milieleden hebben één of meerde-
re middagen gelopen. Het was een 
enorm succes, de bewoners hebben 
genoten en bewoners die zich niet 
opgegeven hadden, hoorden van de 
anderen hoe leuk het was en zijn 
ook mee gaan doen. Iedere middag 
werd er na afloop wat met elkaar 
gedronken en nagepraat. Vrijdags 
was er een borreltje en een hapje 
om de vierdaagse af te sluiten. Het 
was in één woord geweldig en zeker 
weer voor herhaling vatbaar”, besluit 
Nely Kolle.



Aalsmeer - Het is zomervakan-
tie en dit betekent voor vele jeug-
dige inwoners onder andere op Bin-
dingkamp. Afgelopen vrijdag en za-
terdag zijn de eerste deelnemers 
vertrokken en de komende weken 
gaan nog een groot aantal jongens 
en meiden met elkaar een week 
weg zonder ouders. Vanuit kamp 
Texel ontving de redactie dit bericht:

“Na de overtocht met de nieu-
we veerboot ‘Texelstroom’ stap-
ten we op onze fi etsen richting 
ons kamphuis, ‘De Breemhoeve’ in 
Den Hoorn. Huisbaas André stond 
ons in vol ornaat op te wachten en 
heeft ons de huisregels medege-
deeld. Deze worden vanzelfspre-
kend enorm streng nageleefd tij-
dens het kamp. Na het acclimati-
seren was het tijd om met een eer-
ste techno-sessie de JBL-klappers 
uit te testen. Terwijl André van zijn 
sofa aftrilde gingen wij los op hits 
zoals ‘Nest uit’ en ‘Tent af’. Voor de 
volgende dag stond een dacardrag 
vol strandactiviteiten op het pro-
gramma. Frisbee, touwtrekken en 
een brance behoorden hiertoe. Het 
hoogtepunt van deze middag was 
echter het raften, wat werd bege-

leid door drie wilde beunhazen. 
Deze zelfde beunhazen kwamen 
we dan ook later op de avond, in-
middels in De Toekomst, tegen. Dat 
deze bazen handtastelijk en fl ink 
aangeschoten waren zijn slechts 
details. Johanneke wist roet in het 
eten te gooien wat betreft het pro-
gramma van de maandag. We zou-
den eigenlijk gaan wadlopen ten 
oosten van Cocksdorp, maar Jo-
hanneke van de organisatie wist 
niet dat wij gereserveerd hadden. 
Fijn. Uiteindelijk hebben we lekker 
gevliegerd op het strand, dat was 
ook geen straf. In de avond gin-
gen we een stukje serieuzer met 
elkaar in gesprek over groeps-
druk, waardoor iedereen weer een 
stukje dichter tot elkaar kwam. Na 
een kort nachtje slapen gingen we 
naar de markt van Den Burg, om 
even lekker te lunchen. Een lekker 
smulplankje bij de Smulpot ging 
er wel in. Vervolgens zijn we naar 
Oudeschild gefi etst om aan boord 
te stappen van de TX20, een gar-
naalvisboot met een stel wilden als 
stuurlui. Iedereen heeft zich krom 
gelachen om deze mannen, die 
onze middag memorabel maak-
ten. Ook onze blonde bimbo heeft 

Aalsmeer - “Wij zijn op Binding-
kamp, deze week begon om 8.00u 
’s ochtends op zaterdag bij de Wa-
terlelie. Daar stapten we in de bus 
naar Kelberg. Halverwege stop-
ten we ergens om te plassen, eten 
en benen te strekken. Daarna gin-
gen we weer rijden en na een 6 uur 
lange reis kwamen we aan in Kel-
berg. Toen we aankwamen verdeel-
de we de kamers en gingen daarna 
zwemmen. Er was één duikplank in 
het zwembad, maar jammer genoeg 
veerde deze niet mee. Bij thuiskomst 
hebben we overheerlijke lasagne 
gegeten. Hierna werd de corvee be-
kend gemaakt. Toen het avond pro-
gramma begon werd het kampthe-
ma bekend gemaakt, het kampthe-
ma van dit jaar is: Blijf Je Verwon-
deren. Daarna gingen we het weer-
wolf-spel spelen en werden er on-
dertussen groepjes in het dorp van 
Kelberg gedropt. Toen alle groepjes 
eindelijk thuis waren begon de zwa-
re nacht. Er werd niet veel gesla-
pen. In de ochtend moesten we na 
het wakker worden naar de vlag. Op 

zondag hadden we een fantastische 
sportdag, met een prachtige storm-
baan waar we ons over verwonde-
reden. ’s Avonds aten we een ech-
te Duitse maaltijd met Bratwurst. Als 
avondprogramma maakten wij cre-
atieve t-shirts. Ondertussen deden 
we hints, moordspel en theaterspor-
ten. Nacht twee was een stuk suc-
cesvoller. Maandag ochtend deden 
we een quiz en minute-to-win-it. 
In de middag bakten wij in groep-
jes taarten. Terwijl de taarten in de 
oven stonden zijn we een stuk gaan 
wandelen. We gingen naar het dorp-
je Kelberg en stopten bij de super-
markt. Bij thuiskomst waren de taar-
ten gebakken en konden we ze ver-
sieren om ze daarna te eten. Door de 
taarten aten we pas laat om 20.00 
uur met tosti’s. We stonden al vroeg 
bij de vlag omdat ons in de ochtend 
heel vroeg iets leuks stond te wach-
ten. In de ochtend hadden we een 
lopend ‘buffet’. Na het eten stapten 
we de bus in naar ‘Creativ Events’. 
Daar gingen we abseilen, klimmen 
en mountainbiken. Het mountain-

Aalsmeer - “Vrijdagochtend moes-
ten we 04.30 ‘s ochtends verzame-
len bij de Waterlelie waar we om 
05.00 uur moesten vertrekken naar 
Oostenrijk voor weer een gezelli-
ge week. Na een rit van 14 uur zijn 
we aangekomen in Krumbach. Wij 
hebben toen gegeten en een kort 
avondprogramma gedaan, daarna 
zijn we naar ‘bed’ gegaan. De vol-
gende ochtend moesten we er op 
tijd uit. We begonnen de dag met 
een wandeling in het bos en ‘s mid-
dags hebben we gezwommen met 
heerlijk weer. Zondag zouden we 
een wandeltocht van 6 uur lang 
maken, maar het weer viel zo te-
gen dat dit niet door ging. We zijn 
naar een binnenzwembad gegaan. 

De dag hebben we afgesloten met 
een spelletjesavond. Maandag ging 
de wekker om 07.00 uur en er stond 
kletteren op het programma. Ieder-
een heeft meegedaan ondanks dat 
sommigen hoogtevrees hebben. 
In de avond hebben we een seri-
eus avond programma gedaan. Ie-
dereen uitte zijn gevoelens, waar-
door je merkte hoe hecht de groep 
is. Dinsdag hadden we een wandel-
tocht van 3 uur, lekker door de re-
gen. ‘s Avonds hadden we de ‘Buur 
en Appel Wünderlich’ show, die heel 
gezellig was. We hebben nu nog 3 
dagen in Krumbach en ondanks het 
weer gaan we er nog een heerlijke 
week van maken. #welgelachen-
hoor #kittens” Kirsten en Anouk

er uiteindelijk van genoten. Na een 
pannenkoekenwedstrijd hebben we 
spelletjes gespeeld en werden we in 
groepjes van zes personen geblind-
doekt afgevoerd. De helft is nog ver-

mist... Wat we verder allemaal mee-
maken in de komende dagen is voor 
iedereen nog een verrassing, en als 
het goed is komen we allemaal weer 
heelhuids terug vrijdag 28 juli.”

biken was erg nat en we werden 
erg vies maar toch was het leuk! 
Door de regen werd het absei-
len een stuk uitdagender. De klim-
muur was erg stijl, maar toch luk-
te het een aantal om bovenaan te 
komen. Voor de lunch kwamen on-
ze geweldige koks naar het terrein 
om wentelteefjes te brengen, met 
zelfgemaakte appelmoes. Op de 
terugweg in de bus hebben veel 
van ons een klein tukkie gedaan. 
Bij thuiskomst had iedereen hard 
een douche nodig. Als avondeten 
aten wij nasi met saté, het was erg 

lekker. Daarna hadden wij ijs met 
slagroom als toetje. Nu zijn we na 
een kopje thee en warme choco-
mel dit verslag met de hele groep 
aan het schrijven. Woensdag stond 
een bonte dag  op het programma 
waarbij ‘Levend Cluedo’ gespeeld 
gaat worden vol met activiteiten 
en gebeurtenissen. Op donderdag 
staat er een bezoek aan Koblenz 
op de planning en vrijdag zullen 
wij afsluiten met een kampvuur. Op 
zaterdag 29 juli verwachten wij om 
17.30 uur weer bij de Waterlelie aan 
te komen.  Auf Wiedersehen!” 

-BINDINGKAMPEN WEER VAN START- 

De Westeinderplassen is een uniek (natuur)gebied

Groene gastheren van de Poel: 
Boswachters Arjen en Paul

Aalsmeer -Sinds begin april zijn 
ze actief op de Westeinderplas-
sen, de boswachters Paul de Vries 
en Ar-jen Veenstra. Dagelijks zijn 
zij te vinden op de Poel en met na-
me in de slootjes tussen de eilan-
dengroepen. De boswachters heb-
ben geen blauw uniform, zoals de 
handhavers en de politie op het 
water, maar zijn gehuld in groen. 
Ze hebben weliswaar ook de taak 
om te controleren, maar de na-
druk ligt op informeren, behe-
ren en beschermen. “Ze zijn onze 
gastheren, groene gastheren”, be-
gint wethouder Jop Kluis de uit-
leg waarom Paul en Arjen aange-
steld zijn om hun oren en ogen in 
het prachtige gebied de kost te ge-
ven. “Er is veel verwarring waarom 
we varende boswachters hebben”, 
gaat hij verder. “Aalsmeer bestaat 
voor een derde deel uit water en 
dus uit natuurgebied. De Westein-
derplassen en de Oosteinderpoel 
zijn uniek. Het college heeft inge-
zet op meer recreatie en toeris-
me en al met succes, de drukte op 
het water neemt toe. Bescherming, 
toezicht houden en beheer van het 
groen op de Westeinder zijn daar-
om hard nodig.” 

Regionale samenwerking
Het bevalt Paul en Arjen prima 
op de Poel. Ze worden regelma-
tig aangesproken door de mensen 
in bootjes en nemen hier graag de 
tijd voor. In het gebied hebben de 
boswachters te maken met ver-
schillende eigenaren en beheer-
ders. Zo zijn De Lente BV en de 
Doopsgezinde Gemeente vooral de 
eigenaren van de recreatie-eilan-
den, terwijl De Bovenlanden, Land-
schap Noord-Holland en Staats-
bosbeheer waken over verschillen-
de natuurgebieden en er zijn ook 
nog enkele kwekers die seringen 
kweken op eilanden. De twee bos-
wachters hebben inmiddels al ve-
le contacten gelegd en overleg ge-
voerd met allerlei instanties die ook 
gaan over natuur- en waterbeheer, 
onder andere het Hoogheemraad-
schap van Rijnland. “Er is een rui-
me regionale samenwerking op 
het water wat betreft beheer van 
de natuur en handhaving.” Wat 
handhaving betreft hebben Arj-
en en Paul vooral een informatieve 
rol. Voor de ‘echte’ handhaving, de 
controles op snelvaarders en over-
tredingen op eilanden zijn er de 
mannen van handhaving en de po-

litie. De handhaving op het water 
bestaat uit een team van vijf perso-
nen. De twee boswachters zijn ex-
tra voor de gemeente Aalsmeer en 
zetten zich alleen in voor de West-
einderplassen en de Oosteinder-
poel en sinds kort wordt met goed-
keuring en in overleg met de ge-
meente Haarlemmermeer de Ring-
vaart (kant Aalsmeer) eveneens in 
de gaten gehouden. 

Beschermde planten
Regelmatig wordt gezegd dat de 
Westeinderplassen het best be-
waarde geheim van Aalsmeer is en 
Paul en Arjen beamen dit. “Het is 
een prachtig gebied met heel veel 
beschermde bloemen- en planten-
soorten”, vertelt Arjen. Hij noemt 
namen van planten en bloemen en 
wordt aangevuld met de Latijnse 
namen van deze soorten door Paul. 
“Ik word soms gek van al die La-
tijnse namen”, vervolgt hij lachend. 
De opmerking doet Paul niets, hij 
‘smijt’ met Latijnse namen, best 
heel knap overigens. Ook herbergt 
de Poel (zoals inwoners veelal lief-
kozend zeggen) veel eenden en 
vogels, waaronder ook diverse be-
schermde soorten. Van deze dieren 

is Paul ook de Latijnse namen aan 
het leren… De twee willen vooral 
dat de Westeinder in ere gehou-
den wordt door alle bezoekers en 
gebruikers. “Geen coniferen op 
een eiland, dat hoort hier van oor-
sprong niet, en ook geen bamboe. 
Dat is echt vreselijk, groeit als een 
gek.” 

Graag willen de twee boswachters 
de huurders en eigenaren van ei-
landen helpen met  een natuurlij-
ke inrichting. Onlangs hebben ze 
het niet bij advies gelaten. “Iemand 
was een zwembad aan het maken 
op een eiland. Dat mag echt niet. 
In dit geval hebben we direct inge-
grepen.” 

Varen in Westeinderdijksloot
Wat de natuurgebieden betreft 
hebben Paul en Arjen zich enke-
le speerpunten gesteld. Overhan-
gend groen over het water vanaf 
eilanden is hen een doorn in het 
oog. Eén van hun doelen is om de 
Westeinderdijksloot weer bevaar-
baar te maken. “De sloot is nu zo 
overgroeid dat er nauwelijks tot 
niet meer door gevaren kan wor-
den. Pas daarna kan er sprake 

zijn van baggeren.” De boswach-
ters zijn er dus echt vooral voor be-
heer en behoud en het is duidelijk 
dat de twee een grote liefde heb-
ben voor de Westeinder en haar 
fl ora en fauna. “We hebben te ma-
ken met een uniek gebied”, zeggen 
de twee. Beiden kennen de Poel als 
hun broekzak. Arjen is opgegroeid 
met de Westeinder en Paul is al ve-
le jaren werkzaam op de eilanden 
in verschillende functies. 

Vogels en vissen
“Het is zo een mooi natuurgebied”, 
zegt Paul nogmaals. “We hebben 
nog veen, bosgebied met hele ou-
de boomstammen, middeleeuws 
bijna, ijsvogels en andere unieke 
vogels en zo’n dertig verschillende 
eendensoorten. Ook qua vissoor-
ten is Aalsmeer een beleving.” Hij 
noemt de bij velen bekende meer-
vallen, maar bijvoorbeeld ook de 
zeeprik is gesignaleerd. Een enge 
vis om te zien overigens. Vissers 
komen regelmatig naar de Poel om 
de hengel uit te gooien. “Wist je dat 
visvereniging Vislust de grootste 
vereniging van Aalsmeer is”, zegt 
wethouder Kluis. “Ze hebben zelfs 
buitenlandse leden.” Het is natuur-

lijk verboden om te vissen zon-
der vergunning, maar in Aalsmeer 
geldt daarbij extra dat iedere hen-
gelaar lid moet worden van Vislust. 
Wat het visbestand betreft werken 
de boswachters nauw samen met 
de visvereniging. 

Spanningsveld
Voor Paul en Arjen valt er qua be-
heer, bescherming en onderhoud 
nog genoeg te doen op de West-
einderplassen. Het gebied is de 
laatste jaren een beetje aan haar 
lot overgelaten. Een ongerepte na-
tuur is natuurlijk prachtig, maar 
een beetje sturen, zeker met het 
oog op de recreatie, is wel vereist. 
“Daar moet je bewust mee om-
gaan”, leggen de boswachters uit. 
“Er is een spanningsveld tussen re-
creatie, baggeren, kwekers en na-
tuur.” 
Arjen en Paul willen alle bezoekers 
tot slot nog drie dingen meegeven: 
“Geniet van het gebied, hou het 
netjes en schoon en ga rigoureus 
snoeien.” Het laatste wordt breed 
lachend gezegd. Overhangend 
groen zit de twee echt hoog…

Door Jacqueline Kristelijn

V.l.n.r.: De boswachters Arjen Veenstra en Paul de Vries met wethouder Jop Kluis op de Westeinderplassen.

Vliegeren en 
pannenkoeken 
eten op Texel Abseilen, 

mountainbiken en 
wandelen in Kelberg Wandelen en 

kletteren in 
Krumbach, 
Oostenrijk

Vermoedelijke broedplaats van 

de Alcedo Atthis, de ijsvogel.

Drosera Intermedia (Droses is 

Grieks en betekent dauw. Inter-

media betekent tussenproduct).

Lychnis Floscuculi, familievan de Anjer. Komt veelvoor in waterrijk gebied.

De Dotterbloem (Caltha palustris ssp. 
palustris) is een echte oeverplant. 

De Fulica Atra

oftewel de Meerkoet.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Gestolen fiets 
snel retour

Aalsmeer - Op donderdag 20 ju-
li is tussen één uur en kwart over 
één in de middag een fiets gesto-
len vanaf een bedrijfsterrein aan 
de Rietwijkeroordweg. Op het 
terrein was een onbekende man 
gezien, eerst reed hij op een fiets, 
later arriveerde hij lopend. De ei-
genaar van de fiets is dezelfde 
middag nog een zoektocht ge-
start en vond zijn fiets terug bij de 
bushalte aan de Bosrandweg. Of 
de betreffende onbekende per-
soon er vandoor is gegaan met 
de fiets, is vooralsnog niet be-
kend. Er zijn camerabeelden aan 
de politie overhandigd. 

Toch de cel in
Aalsmeer - Op woensdag 19 ju-
li om half negen in de ochtend 
kregen bewoners van een wo-
ning aan de Muzen onverwacht 
bezoek. Er wordt aangebeld door 
een man, die zei dakbedekker 
te zijn en de ‘bobbel’ in het dak 
wel wilde repareren. De aanbie-
ding werd niet geloofd en er is 
contact opgenomen met de poli-
tie. Agenten waren snel ter plaat-
se, maar de ‘klusser’ was al weg. 
Hij bleek zich te verschuilen in de 
bosjes. De 30-jarige man uit Vugt 
is aangehouden en meegenomen 
voor verhoor. Justitie vond dat er 
te weinig aanwijzingen van mo-
gelijke oplichting waren en sprak 
de man vrij. Echter de cel moest 
hij toch wel in. De 30-jarige bleek 
nog voor 106 dagen gesignaleerd 
te staan. 

Winkeldieven 
betrapt

Aalsmeer - Op vrijdag 21 ju-
li zijn liefst drie winkeldieven op 
heterdaad betrapt in de super op 
het Poldermeesterplein. Om tien 
voor half tien in de ochtend werd 
door een medewerker gezien dat 
een persoon enkele goederen in 
zijn zakken stopte en de winkel 
uit wilde lopen. De politie is ge-
alarmeerd en de dief, een 55-ja-
rige man uit Halfweg, is ingere-
kend. Hij deed meteen afstand 
van de spullen. Hij zal zich moe-
ten verantwoorden bij justitie. Om 
tien over half twaalf in de ochtend 
was het opnieuw raak. Ditmaal 
dachten twee mannen van 39 en 
27 jaar uit Roemenië zonder af te 
rekenen goederen mee te kun-
nen nemen. Ook deze mannen 
zijn aangehouden door de politie 
en meegenomen voor verhoor. Zij 
hebben een dagvaarding gekre-
gen van justitie. 

Flex-fiets gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 19 
juli is binnen drie minuten een 
fiets gestolen vanaf het Praam-
plein. Een onbekende persoon 
ging er even over zes uur in de 
avond vandoor op een fiets van 
AB Flexkracht (wit/groen/oranje) 
van het merk Batavus. Registra-
tienummer van de fiets is G0183. 
Mogelijk kan de eigenaar zijn rij-
wiel weer gebruiken. Een derge-
lijke fiets is aangetroffen op het 
schoolplein van de basisschool in 
de Schoolstraat. Er loopt een on-
derzoek. 

Botsing auto en 
bromfiets

Kudelstaart - Op maandag 24 
juli om tien voor half twaalf in 
de ochtend heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de kruising 
Ambachtsheerweg met de He-
renweg. Een auto en een brom-
fiets zijn op elkaar gebotst. De 
politie en de ambulancedienst 
zijn ter plaatse gegaan. De be-
stuurder van de bromfiets, een 
16-jarige jongen uit Kudelstaart, 
is nagekeken door de ambulan-
ce-medewerkers, maar bleek 
niet gewond. De bestuurder van 
de auto, een 38-jarige man uit 
Nieuwkoop, kwam met de schrik 
vrij. Beide voertuigen hebben 
schade opgelopen. 

Onwel naar 
ziekenhuis

Aalsmeer - Op woensdag 19 juli 
zijn de hulpdiensten gealarmeerd 
voor een onwel geworden per-
soon in een groot bedrijf aan de 
Legmeerdijk. De politie en de am-
bulancedienst zijn ter plaatse ge-
gaan. De man van 21 jaar was bij 
hun komst niet aanspreekbaar. 
Volgens collega’s was de man he-
vig gaan trillen en zweten en gaf 
aan naar de manager te gaan om 
zich ziek te melden. Vlak daar-
na hoorden ze een klap en lag de 
man op de grond. Hij had tijdens 
de val zijn hoofd behoorlijk ge-
stoten. De man is per ambulan-
ce vervoerd naar het ziekenhuis. 
De traumaheli, die reeds onder-
weg was, is afgemeld.

Met hartslag  
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op zaterdag 22 ju-
li om kwart voor elf in de avond 
zijn politie, brandweer en ambu-
lancedienst naar de Spoorlaan 
gesneld na een melding dat re-
animatie vereist was. Een 30-jari-
ge vrouw uit Aalsmeer bleek on-
wel te zijn geworden. Er is met 
succes reanimatie toegepast. De 
inwoonster is met hartslag met 
spoed naar het VU ziekenhuis 
vervoerd.

Auto-inbreker er 
snel vandoor

Aalsmeer - Op donderdag 20 juli 
rond half zeven in de avond is in-
gebroken in een in de Sportlaan 
geparkeerde auto. Aan de zijde 
van de bijrijder wist een inbreker 
de wagen te betreden. Dit werd 
gezien door getuigen en er werd 
alarm geslagen. De dief maakte 
zich snel uit de voeten. Hij rende 
weg richting het Seringenpark. 
Met buit, want hij wist in het kor-
te moment toch een kentekenbe-
wijs en sleutels van een huis, au-
to en caravan te stelen. Volgens 
getuigen is de inbreker een jon-
gen van 14 tot 16 jaar oud, is hij 
ongeveer 1.75 meter lang en hij 
heeft een normaal, ietwat tenger, 
postuur. Hij droeg een blauw vaal 
jasje met capuchon en een grij-
ze broek. 

Sieraden en geld 
uit huis gestolen

Aalsmeer - Een grote domper 
voor bewoners van de Vlinder-
weg. Vrijdag 21 juli kwamen zij 
thuis van vakantie en ontdekten 
rond half vijf in de middag dat 
er was ingebroken. Bij het ope-
nen van de voordeur viel het ci-
linderslot naar binnen. De gehe-
le woning is door de dieven on-
derzocht. Ontvreemd zijn een be-
hoorlijke hoeveelheid sieraden en 
contant geld.

Verkeerslicht uit de grond 
na aanrijding
Aalsmeer - Bij de stoplichten op de 
kruising N196 met de 1e J.C. Men-
singlaan heeft zaterdag 22 juli rond 
kwart voor drie in de middag een 
aanrijding plaatsgevonden. Twee 
auto’s waren bij de botsing betrok-
ken. 
Eén van de voertuigen kwam tot 
stilstand tegen een verkeerslicht. 
De politie en de brandweer zijn ter 
plaatse gegaan. Ook de ambulan-
cedienst was aanwezig. De locatie 
van het ongeluk is enige tijd afge-

zet met linten om onderzoek te kun-
nen doen.
De 65-jarige Kudelstaartse bestuur-
der van de auto, die tegen het ver-
keerslicht belandde, is licht gewond 
geraakt en is ter plaatse door ambu-
lancemedewerkers behandeld. De 
bestuurster van de andere auto, een 
58-jarige vrouw uit Uithoorn, raak-
te niet gewond, maar was behoor-
lijk geschrokken. Naar de oorzaak 
wordt nader onderzoek gedaan.
Foto: Marco Carels

Weer vrachtwagens klem 
onder viaduct Hornweg
Aalsmeer - Het was weer raak, 
twee keer zelfs deze week. Afgelo-
pen dinsdag 18 juli reed een chauf-
feur zijn vrachtwagen klem onder 
het viaduct van de Hornweg en vrij-
dagmiddag 21 juli maakte een be-
stuurder van een andere vracht-
wagen, ook een Mercedes Sprinter 
overigens, een verkeerde inschat-
ting en kwam met de laadklep vast 
te zitten. 
De door de gemeente geplaatste 
borden en knipperlichten worden 
wel heel vaak over het hoofd gezien. 
Aan de gemeente zijn al eens vra-
gen gesteld over het (te) lage via-

duct over de Hornweg. De weg daar 
iets verdiepen, zou heel wat onge-
lukken en schade schelen. Hier is 
onderzoek naar gedaan, maar de 
kosten hiervan zouden behoorlijk 
hoog zijn. 
Gelukkig komen tot nu toe de chauf-
feurs met de schrik vrij. Slechts een 
enkeling is licht gewond geraakt. 
Ook de bestuurders van dinsdag en 
vrijdag zijn ongedeerd blijven. Dat 
valt niet te zeggen van hun wagens. 
Beiden liepen forse schade op en 
moesten weggesleept worden. Ook 
het viaduct is dit keer beschadigd.
Foto: Marco Carels

Waarschuwing politie: Trap er niet in!

Nep-bezorgers actief met 
bloemen en planten
Aalsmeer - De politie waarschuwt 
voor nep post- en pakketbezorgers. 
Er zijn de afgelopen dagen meerde-
re meldingen binnen gekomen over 
deze vorm van oplichting. De bezor-
ger belt aan bij een woning en zegt 
een pakketje te hebben. Het kun-
nen bloemen zijn, maar ook kleding 
of een kaart. Er wordt gezegd dat 
de afzender onbekend is en dat het 
pakketje nog wel afgerekend dient 
te worden. Dit kan niet contant, al-
leen per pin. Hierna verdwijnt de be-
zorger. De bewoner een pakketje rij-
ker, maar qua geld heel wat armer. 
Er is namelijk met het apparaat ge-
sjoemeld, waardoor de pincode be-
kend is. Er wordt vrijwel direct geld 
van de rekening gehaald. Een be-
zorger aan de deur met een pakket-
je, maar niets besteld. Niet aanne-
men en zeker niet betalen. Met na-
me worden ouderen benaderd en 
zijn de dupe van deze oplichting. 

Vrouw opgelicht in Uithoorn
Donderdag 20 juli zijn er drie po-
gingen en één geslaagde babbel-
truc geweest in Uithoorn. Een vrouw 
deed zich voor als bezorger van Post.
nl en bood een schaal met bloemen 
en planten aan. Hiervoor waren de 
kosten nog niet betaald en aan de 
bewoners werd gevraagd om dit be-
drag even te pinnen. Contant beta-

len was niet mogelijk. Drie bewo-
ners zijn er gelukkig niet in getrapt. 
Bij één van hen was de wijkverple-
ging aanwezig en deze heeft de be-
zorger weggestuurd. Bij één oudere 
bewoner is het helaas wel gelukt. Er 
blijkt voor 3.000 euro gepind te zijn. 
De ‘bezorger’ had de pas verwisseld.

Ook in Aalsmeer
Ook uit Aalsmeer heeft de poli-
tie enkele meldingen gehad van de 
aanwezigheid van de pakket-bezor-
ger. Er loopt een grootschalig on-
derzoek zowel in Aalsmeer en UIt-
hoorn als in de ruime regio naar de-
ze ‘babbelaars’. 
De nep-bezorger is een vrouw van 
ongeveer 20 à 25 jaar oud en rond 
1.65 meter lang. Ze heeft lang don-
ker haar, is licht getint (beetje Ara-
bisch), heeft een tenger postuur en 
sprak goed Nederlands. Ze droeg 
een jack van Post.nl dat veel te groot 
was, zeker vijf maten te groot, en 
had een bruine tas bij zich.
Extra bijzonderheid is dat de na-
men van de ontvangers geprint op 
een kaartje prijkte tussen de bloe-
men of planten. Mogelijk zijn er ge-
tuigen en/of inwoners met meer in-
formatie. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844 of een anonieme mel-
ding te doen via 0800-7000.

Automobilist ernstig gewond 
na eenzijdig ongeval
Aalsmeer - Op woensdag 26 juli 
rond kwart voor vijf in de ochtend 
heeft een eenzijdig ongeval plaats-
gevonden op de N201 ter hoogte 
van de bloemenveiling waarbij de 
bestuurder van de auto ernstig ge-
wond is geraakt. Door nog onbe-
kende oorzaak is de automobilist de 
macht over het stuur verloren en is 
in de berm beland. De bestuurder 
schoot over een heuvel en klapte op 
het talud. Hierdoor is de bestuurder 

uit de auto geslingerd. Bij aankomst 
van de hulpdiensten werd  al eerste 
hulp verleend door  omstanders. De 
24-jarige automobilist uit Aalsmeer 
is in kritieke toestand overgebracht 
naar het ziekenhuis. 
De politie heeft een uitgebreid on-
derzoek ingesteld naar de oorzaak 
van het ongeval. De N201 is rich-
ting Uithoorn enkele uren afgeslo-
ten geweest. 
Foto: Marco Carels

Grote vlammen uit het dak van de woning. Foto: Marco Carels

Woning aan de Kudelstaartseweg
Politie zoekt getuigen van 
mogelijke brandstichting
Kudelstaart - Vrijdagmiddag 21 
juli omstreeks half vijf zijn de poli-
tie en de brandweer uitgerukt voor 
een brand in een woning aan de 
Kudelstaartseweg. Het betreft een 
twee-onder-een kap woningen, die 
al geruime tijd leeg staat. Bij de gro-
te brand, waarbij de vlammen uit 
het dak ‘schoten’ zijn gelukkig geen 
slachtoffers gevallen. Wel is er, on-
danks de snelle blusactie van de 
brandweer, veel schade. 
Er zijn nu sterke aanwijzingen dat 
er sprake is van brandstichting. De 
politie is een onderzoek gestart 
en vraagt uw hulp bij de opspo-
ring naar de daders. Tot nu spreken 
meerdere getuigen van een aantal 
kinderen die gezien zijn bij de be-
wuste woning. Deze kinderen gin-
gen de woning in en nadat zij het 
huis verlieten ontstond er hevige 
rookontwikkeling. De kinderen wor-
den omschreven als twee jongens 
en een meisje. Ze waren alledrie 
met de fiets. Een van de fietsen is 
olijfgroen, de twee andere vermoe-
delijk zwart of in ieder geval donker-
kleurig. Opvallend is dat alle fietsen 

een rek hebben aan de voorzijde.
Uit het politieonderzoek komen drie 
signalementen naar voren:
Meisje: Blank, 12 tot 16 jaar, blond 
haar (in een staart), ongeveer 1.60 
tot 1.70 meter lang, vol postuur en 
ze droeg zwarte kleding. Vermoede-
lijk een jurk.
Jongen 1: Blank, 13 tot 14 jaar oud, 
blond haar (in nette scheiding) en 
ongeveer 1.60 tot 1.70 meter lang. 
Hij droeg een rode korte broek en 
een geel shirt met bloemenmotief.
Jongen 2: Blank, 1.70 tot 1.75 meter 
lang, normaal postuur en smalle ge-
laatsvorm. Hij droeg een t-shirt met 
een lichtgrijs jack.
Het vermoeden is dat de drie kin-
deren mogelijk uit de directe om-
geving komen van de Kudelstaart-
seweg. De oproep van de politie is 
vooral gericht aan ouders/verzor-
gers. Herkent u de omschreven kin-
deren of mogelijk uw eigen kind? 
Neem dan contact op met de poli-
tie, recherche district Zuid via 0900-
8844 en doen een melding anoniem 
via 0800-7000. Alle informatie in de-
ze zaak is welkom.

Weer flinke aanrijding op 
de Legmeerdijk/N201
Aalsmeer - Bij de stoplichten op de 
kruising Legmeerdijk met de N201 
zijn vrijdag 21 juli rond half twee in 
de middag twee auto’s op elkaar ge-
botst. De politie, brandweer en de 
ambulancedienst zijn ter plaatse ge-
gaan. Toen zij arriveerden waren er 
al inspecteurs van Rijkswaterstaat 
om de eerste maatregelen te treffen.
Hoe het ongeval kon gebeuren is 
nog onduidelijk. De politie doet on-
derzoek. Beide bestuurders bewe-
ren groen licht te hebben gehad bij 
de stoplichten. De bestuurster van 
de Toyota, een 81-jarige inwoonster, 
wist zelf uit de auto te stappen en is 
door medewerkers van de ambulan-
cedienst nagekeken. De bestuur-
der van de Mercedes, een 61-jari-
ge man uit Mijdrecht, zat licht be-
kneld en door de brandweer uit zijn 
wagen geholpen. De bestuurder is 
eveneens ter plaatse behandeld 

door de medewerkers van de ambu-
lancedienst. De weg is geruime tijd 
afgesloten geweest, de grote chaos 
door brokstukken was hier mede de 
oorzaak van. Op deze kruising vin-
den overigens regelmatig aanrijdin-
gen plaats.
Foto: KaWijKo Media 
Vivian Tusveld

Brandweerkorpsen snel 
bij brand in plantenkas
Aalsmeer - Op dinsdag 25 juli rond 
drie uur in de middag is brand ont-
staan in een bedrijf aan de Loeten-
weg op het bedrijfsterrein te Am-
stelveen, tegen de N201 aan. De 
politie en de brandweer waren snel 
ter plaatse. De brandweerkorpsen 
van Aalsmeer, Amstelveen en Uit-
hoorn zijn het vuur te lijf gegaan. Al 
vrij snel was opschaling naar grote 
brand nodig vanwege de lange weg 
voor de waterwinning. Het complex 
lag namelijk op een grote afstand 

van de openbare weg. 
De melding was dat er brand was 
bij een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in plastic verpakkingsmateriaal voor 
bloemen, maar het vuur woedde in 
een naastgelegen plantenkas. 
Rond vijf uur kon het sein ‘brand 
meester’ gegeven worden. Het na-
blussen heeft nog enige tijd ge-
duurd. Er is gelukkig niemand ge-
wond geraakt.
Foto: Davey Photography
Davey Baas



Gemeente bijzonder trots op 18e plek!

Aalsmeer volgens Elsevier 
‘economische toplocatie’
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
heeft in het jaarlijkse Elsevier-onder-
zoek naar economische toplocaties 
in Nederland de 18e positie gehaald. 
De aanpak is dit jaar iets anders 
dan voorgaande jaren. De presta-
tie is afgezet tegen het inwoneraan-
tal. Zo kunnen de prestaties onder-
ling goed worden vergeleken. Met 
een cijfer van 7,72 scoort Aalsmeer 
een plek nipt achter grote steden als 
Haarlemmermeer, Amsterdam, Eind-
hoven (8,06) en Nieuwegein (8,09), 
maar boven grote steden als Rotter-
dam (8,01) en Utrecht (7,94). En staat 
daarmee boven steden als Arnhem 
(19), Alkmaar (20), Apeldoorn (25), 
Amstelveen (45) en Venlo (50).
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg van Aalsmeer is ‘ontzettend 
trots’ op de 18e plek van Aalsmeer. 
Volgens hem wordt de goede sco-
re mogelijk gemaakt door alle 
Aalsmeerse ondernemers. Wethou-
der Verburg: “Aalsmeer bloeit, ook in 
economisch opzicht. Sterke stijging 
van grondverkopen en onderne-
mers die starten, uitbreiden of naar 
ons toe verhuizen. De werkgelegen-
heid die dit met zich meebrengt is 
belangrijk, ook voor omliggende ge-
meenten. Ondernemend Aalsmeer 
blijkt het ook heel goed te doen 
in onze ondernemende gemeen-
te met 2.700 bedrijven op het aantal 
van 14.700 werkzame personen en 
31.386 inwoners. Niet voor niets zit-
ten in Aalsmeer al een paar jaar op 
rij de meeste snelgroeiende bedrij-
ven. Aalsmeer is het wereldhandels-
centrum voor bloemen en planten 
met veel groothandelsbedrijven met 
een miljardenomzet. Ook de aanver-
wante bedrijven en de jachtbouw en 
toerisme leveren een steeds grotere 

bijdrage aan de economie. We blij-
ven investeren in de economie en 
logistiek met verbeteringen als de 
Ongestoorde Logistiek Verbinding 
Greenport Aalsmeer, maar ook in za-
ken als accountmanagement, inno-
vatie, onderwijs en arbeidsmarkt.”

Versterken lokale economie
De ‘ondernemingsdichtheid’ in 
Aalsmeer ligt met meer dan 75 be-
drijven per vierkante kilometer maar 
liefst 300% boven het landelijk ge-
middelde (24 per vierkante kilome-
ter). Het college van Aalsmeer wil 
een goed vestigingsklimaat behou-
den en versterken, zodat bestaan-
de bedrijven beter kunnen onder-
nemen en nieuwe bedrijven zich 
willen vestigen in Aalsmeer. Daar-
om is door gemeente Aalsmeer, sa-
men met meer dan 50 Aalsmeer-
se ondernemers, bedrijven, (win-
keliers)verenigingen en belangen-
organisaties, een nieuwe Economi-
sche Agenda opgesteld en het daar-
aan gekoppelde uitvoeringspro-
gramma is volop in uitvoering. Wet-
houder Economische Zaken Ad Ver-
burg: “We willen een goed onder-
nemersklimaat behouden voor al-
le bedrijven in de gemeente, zowel 
voor middenstanders als onderne-
mers in de sierteelt en watersport. 
Ook willen we nog meer nieuwe be-
drijven aantrekken. Het bedrijventer-
rein Green Park Aalsmeer is volop 
in ontwikkeling. Door de aanleg van 
de nieuwe N201 ligt dit op vijf mi-
nuten van Schiphol. Op Green Park 
Aalsmeer is op dit moment één van 
de grootste en duurzaamste bakke-
rijen van Europa, Bakkersland, ge-
vestigd, maar ook grote bedrijven als 
het Amerikaanse bedrijf Decowraps 

en Scotch en Soda. Ook bestaande 
bedrijven zoals PTMD en Groenland 
BV groeien. Groenland gaat een ex-
tra vergelijkbaar nog duurzamer ge-
bouw neerzetten. Ook deze bedrij-
ven hebben voor Aalsmeer gekozen 
door de goede logistiek en de locatie 
van Aalsmeer in het centrum van de 
Randstad.” Directeur van Groenland 
John Celie: “Het college en de direc-
tie van Green Park Aalsmeer luiste-
ren goed naar wat ondernemers no-
dig hebben en nemen snel actie als 
zaken mogelijk zijn. Het accountma-
nagement werkt goed, de logistiek is 
nu al goed en zal met de Ongestoor-
de Verbinding Greenport nog meer 
verbeteren. En er is hier nog ruimte 
om te ondernemen!”

Waar wordt het meest verdiend?
In het jaarlijks onderzoek ‘Toploca-
ties’ door weekblad Elsevier en Bu-
reau Louter werden alle 388 ge-
meenten in Nederland tussen 2014 
en 2016 beoordeeld op drie pijlers: 
aantal arbeidsplaatsen en spreiding 
over sectoren, toegevoegde waarde 
van arbeid (verschil tussen produc-
tie en verbruik) en aantal starten-
de bedrijven. De economische pres-
taties zijn vervolgens afgezet tegen 
het inwoneraantal. De uiteindelijke 
onderzoeksvraag is: ‘Waar wordt het 
meeste verdiend per vierkante me-
ter?’ De scores van iedere gemeente 
op de verschillende pijlers verschij-
nen eind juli. Hoe Aalsmeer scoort 
per pijler is dus nog even afwachten. 
Elsevier doet al wel een uitspraak 
over de locaties waar het meeste 
geld wordt verdiend. In 2016 behaal-
de Aalsmeer met een andere metho-
diek, in de lijst de notering 164 en 
het jaar daarvoor was dat positie 175.

Wethouder Ad Verburg en de accountmanager van de gemeente, Wendy Masselink, voor Bakkersland op Green Park.

Subsidie voor gemeentelijke 
monumenten in Aalsmeer
Aalsmeer - De eigenaren van de 
43 gemeentelijke monumenten in 
Aalsmeer kunnen per 1 januari 2018 
subsidie aanvragen voor het onder-
houd van hun pand. Het College van 
B&W heeft de subsidieregels voor 
onderhoud of restauratie van ge-
meentelijke monumenten dinsdag 
18 juli vastgesteld. Dit besluit is een 
uitwerking van een voornemen uit 
het coalitieakkoord.
Gemeentelijke monumenten wor-
den door de gemeente aangewezen 
om ons cultureel erfgoed te behou-
den. De gemeente realiseert zich 
echter dat de kosten van onderhoud 

en restauratie van een monument 
hoger zijn dan van een niet-monu-
ment. Dit komt onder andere door 
strengere eisen aan materiaalge-
bruik en detaillering.
Vandaar dat er nu een regeling in 
het leven is geroepen die de eige-
naren tegemoet komt in de kosten. 
Een financiële tegemoetkoming aan 
de eigenaren zorgt voor juist en tij-
dig onderhoud of restauratie van de 
monumenten. Daarmee wordt ook 
de instandhouding van het lokale 
erfgoed en dus het algemeen be-
lang gediend. De monumenten dra-
gen namelijk bij aan de kwaliteit van 

de woon- en leefomgeving.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Ik ben blij dat de gemeenteraad 
heeft besloten om geld beschikbaar 
te stellen om eigenaren van monu-
menten financieel wat tegemoet te 
komen. Dit komt bovenop de rege-
ling die eigenaren van gemeentelij-
ke monumenten vrijstelt van het be-
talen van bouwleges.” De eigena-
ren van gemeentelijke monumen-
ten ontvangen binnenkort een brief 
waarin ze worden geattendeerd op 
deze regeling. Kijk voor meer infor-
matie op www.aalsmeer.nl/monu-
menten.

Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. 

Aalsmeer partner in regionale 
programma Circulaire Westas
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
is één van de partners in het regi-
onale programma Circulaire Wes-
tas. Onder de naam Westas Am-
sterdam werken bedrijven en over-
heden samen aan een sterke lo-
gistieke en circulaire Westas waar-
in ruimte is voor leefbaarheid én 
groei. De Westas beslaat het gebied 
van Greenport Aalsmeer via Schip-
hol naar de haven van Amsterdam. 
Daarmee heeft de Westas een unie-
ke uitgangspositie om de transitie 
te maken naar de ‘nieuwe’ circu-
laire economie. Luchthaven Schip-
hol, Haven van Amsterdam, Green-
port Aalsmeer en Digital Gateway 
Amsterdam gaan samen met de 
gemeenten Amsterdam, Haarlem-
mermeer en Aalsmeer, de provin-
cie Noord-Holland en de ministe-
ries van Economie en van I&M wer-
ken aan een versnelling naar een 
nieuwe, circulaire economie aan 
de westkant van Amsterdam. Een 
transitie naar een circulaire econo-
mie die ook vraagt om een transi-
tie in het bestaande ruimtegebruik. 
De Westas, zoals partijen dit gebied 
met een knipoog naar de Zuidas, 
hebben genoemd beslaat grofweg 
het gebied van Greenport Aalsmeer 
(nummer 1 in bloemen wereldwijd) 
via Schiphol (nummer 3 in lucht-
vracht in Europa) naar de haven 
van Amsterdam (nummer 4 als ha-
ven in Europa). Drie logistieke hubs, 
waar nog een vierde minder zicht-
bare, maar wel aanwezige hub is 
toegevoegd: de Digital Gateway, het 
knooppunt van ondergrondse data-
verbindingen en datacentra, num-
mer 2 in Europa.
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: “Als we ook in de toekomst 
een economische topregio willen 
blijven en nú een voorsprong wil-

len nemen, is een transitie naar de 
nieuwe circulaire economie nood-
zakelijk. De Westas-samenwerking 
kan hier een belangrijke bijdrage 
aan leveren. Voor Aalsmeer liggen 
de kansen onder meer bij de projec-
ten Verwaarding biomassa, Versnel-
ling aanleg warmte/CO2-net Circu-
laire werklocaties en Ruimte voor 
datacenters.”

Verkenning
Het eerste resultaat van de samen-
werking is de verkenning ‘De cir-
culaire Westas, wending naar een 
nieuwe economie’.  De 4 logistie-
ke hubs, Schiphol, Port of Amster-
dam, Greenport Aalsmeer en Digital 
Gateway Amsterdam, liggen dicht 
bij elkaar. De ruimtelijk-economi-
sche verkenning naar de kansen 
voor een circulaire economie laat 
ook zien dat op lange termijn een 
ruimtelijke afhankelijkheid is tussen 
hubs en stad. Samen met de over-
heden gaan de hubs nu hun econo-
mische en maatschappelijke kracht 
benutten om nieuwe initiatieven van 
het bedrijfsleven en kennisinstellin-
gen sneller te realiseren. Het pro-
gramma onderzoekt tegelijkertijd 
welke fysieke ruimte voor een cir-
culaire economie nodig is. Doel is 
om met een strategie richting een 
circulaire economie, waar behoud 
van leefbaarheid voorop staat, juist 
ruimte te houden voor economische 
groei.

Krachten bundelen
Het Westasprogramma bundelt 
hiertoe de kracht van Rijk, provin-
cie en gemeenten en de 4 hubs. Het 
programma moet grote bovenloka-
le projecten mogelijk maken en ver-
snellen richting een meer circulaire 
economie. Partners hebben de ta-

ken onderling verdeeld en helpen 
elkaar bij de uitvoering. Het net-
werk, gericht op vertrouwen in el-
kaar en zonder nieuwe procedures 
en organisaties, staat centraal. Voor 
een circulaire economie is het na-
melijk cruciaal dat partijen samen-
werken. Ze kunnen niet los van an-
deren tot resultaat komen: het af-
val of restproduct van de een, is de 
grondstof voor de ander. Dat vraagt 
afstemming. In het Westasprogram-
ma is het makkelijker om projecten 
op te schalen, omdat hier drie over-
heidsniveaus samenwerken met de 
vier hubs in de regio waardoor er 
meer slagkracht is. 

De circulaire Westas biedt niet al-
leen kansen voor de regio, maar 
ook voor Aalsmeer zelf. De volgen-
de projecten zijn voor de gemeente 
Aalsmeer direct van belang:
* Verwaarding biomassa. Bestaan-
de biomassastromen of nieuwe bio-
massateelten kunnen bijdragen aan 
duurzame energieopwekking of 
hoogwaardige nieuwe producten.
* Versnelling aanleg warmte/CO2-
net. Greenport Aalsmeer is samen 
met de Economic Board trekker van 
dit project. De sierteeltsector van 
Aalsmeer kan bij invoering een goot 
concurrentievoordeel boeken.
* Circulaire werklocaties. Green Park 
Aalsmeer biedt door zijn goede lig-
ging tussen Schiphol en Greenport 
een prima vestigingsplaats voor cir-
culaire bedrijven die op hun beurt 
circulaire bedrijven aantrekken.
* Ruimte voor datacenters. Dit zal 
kansen bieden als er een haalbare 
koppeling tot stand kan komen met 
warmteafnemers in de sierteeltsec-
tor. Aalsmeer kan mogelijk ook als 
vestgingsplaats fungeren voor da-
tacenters.

Voorkom een domper bij thuiskomst

Zie in alle vakantiestress inbraak-
preventie niet over het hoofd
Aalsmeer - Ruim tien miljoen Ne-
derlanders vertrekken deze zomer 
naar hun vakantiebestemming. Tijd 
om uit te rusten en om je weer even 
op te laden. Dat hele vakantie-ef-
fect is in één klap weg als bij thuis-
komst blijkt dat inbrekers tijdens je 
afwezigheid hun slag hebben gesla-
gen. Sta daarom vooraf even stil bij 
wat u kunt doen om écht een zorge-
loze tijd tegemoet te gaan. En doe 
dit niet last-minute. Wie op vakan-
tie gaat, denkt ongetwijfeld aan ont-
spanning en genieten. Het is een 
periode waar u vast al maanden van 
tevoren halsreikend naar uitkijkt. 
Toch zullen er maar weinig vakan-
tiegangers op de dag van vertrek 
fluitend de deur achter zich dicht-
trekken. Waar liggen de paspoor-
ten ook alweer? Wat! Staan er nu 
al files! Zitten alle ramen eigenlijk 
wel goed dicht? Vakantiestress is 
misschien een onvermijdelijk feno-
meen. Maar een goede voorberei-
ding kan veel spanning bij vertrek 
en – minstens zo belangrijk – een 
domper bij thuiskomst voorkomen. 

Lijstje 
Een lijstje maken is een handige 
manier om te zorgen dat je niets 
vergeet. Naast zaken als de verze-
kering en informatie voor thuisblij-
vers, mag inbraakpreventie hier-
op niet ontbreken. Controleer ruim 
voor vertrek of uw huis ook ‘vakan-
tieklaar’ is. “Gelukkig controleren de 
meeste mensen, voordat ze op va-
kantie gaan, nog eens extra of alle 
ramen en deuren goed zijn afgeslo-
ten”, zegt Lilian Tieman van het Cen-

trum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). “Om een inbraak 
te voorkomen, is het daarnaast ook 
belangrijk om ervoor te zorgen dat 
de woning een bewoonde indruk 
maakt. Een beetje rommel in huis 
is beter dan een woning waar al-
les strak aan kant is. Dat is met al-
le vakantiestress alvast een zorg 
minder”, lacht Tieman. Een kop-
je op tafel, een paar magazines op 
de bank, wat speelgoed op de vloer. 
“Ze zijn zeker toch niet op vakan-
tie”, is de reactie waar je op hoopt 
als iemand naar binnen kijkt. Een 
tijdschakelaar op de lamp zorgt er-
voor dat het ’s avonds ook lijkt als-
of er iemand thuis is. Heeft u plan-
ten in de vensterbank staan, laat de-
ze dan ook tijdens uw vakantie daar 
staan en vraag of de buren ze wa-
ter willen geven. Daarnaast kunt u 
hen bijvoorbeeld vragen om hun au-
to op uw inrit te parkeren. Veel men-
sen vragen de buren al om de post 
van de mat te halen. “Maar wijs hen 
er dan ook op om deze uit het zicht 
neer te leggen”, adviseert Tieman. 
“Een grote stapel post op tafel laat 
weinig te raden over. Spreek met uw 
buren af dat zij bij verdachte situ-
aties de politie inschakelen. Maar 
liefst 80 procent van alle aanhou-
dingen wegens woninginbraak, ge-
beurt dankzij de alertheid van om-
standers. Wie ’s nachts verdachte 
geluiden bij de buren hoort terwijl 
die op vakantie zijn, moet dan ook 
niet aarzelen om 112 te bellen.” 

Uit het zicht 
“Veilig wonen is vaak een kwestie 

van bewust wonen”, vervolgt Tie-
man. Het loont om zelf uw woning 
eens door te lopen alsof u een in-
breker bent. Waar zou uw oog op 
vallen? Het antieke zilver, de com-
puter met groot beeldscherm, een 
waardevol schilderij? Kijk voordat u 
op vakantie vertrekt wat er uit het 
zicht geplaatst kan worden. Kleinere 
zaken kunt u in een goed veranker-
de kluis opbergen of overweeg om 
voor deze periode een kluis buitens-
huis te huren voor uw waardevol-
le bezittingen. Ook wie niet op va-
kantie gaat, of alweer terug is van 
zijn reis, doet er goed aan in deze 
periode alert te blijven op inbrekers 
en insluipers. Gelegenheid maakt 
volgens Tieman de dief. “Een dag-
je weg, biedt kwaadwillenden meer 
dan genoeg gelegenheid. Het helpt 
als ook dan de achterpoort netjes 
op slot zit, het bovenraampje afge-
sloten is en de laptop uit het zicht 
is opgeborgen. Zorg dat dergelijke 
eenvoudige maatregelen een vast 
onderdeel van uw dagelijkse routi-
ne worden. Dat scheelt - niet alleen 
in de vakantieperioden, maar ook de 
rest van het jaar - een hoop stress.”

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waar-
aan u moet denken als u op vakan-
tie gaat op de website van het Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen: https://
www.politiekeurmerk.nl. Naast de-
ze maatregelen is het natuurlijk wel 
belangrijk dat uw woning aan een 
aantal veiligheidseisen voldoet. Het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen helpt 
u hierbij.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

krantk i n d e r -   e n   j e u g d

Aalsmeer - Kom op zondagmid-
dag 6 augustus om 12.00, 13.30 of 
15.00 uur ontdekken wat bijen en 
hommels in het Bos doen. De be-
zoekers gaan ze ook even goed be-
kijken! Leuke en leerzame activiteit 
voor kinderen van 4 tot 10 jaar en 
hun ouders of begeleiders. Start is 
bij de Boswinkel en de duur is een 
uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 
euro per ouder. Maak op woens-
dagmiddag 9 augustus om 13.00 of 
14.30 uur buiten je eigen bosschil-
derij met je favoriete kleuren. Voor 
iedereen vanaf 6 jaar. Kosten 5 eu-
ro per persoon, inclusief schilders-
doek. En/of ga mee wandelen met 
de boswachter op woensdagavond 

16 augustus om 20.00 uur. Hoe is 
het buiten in het Bos met de dieren? 
Als het langzaam donker wordt? De 
boswachter vertelt onderweg aller-
lei wetenswaardigheden. De wan-
deling is geschikt voor het hele ge-
zin. De kosten zijn 5 euro per per-
soon, graag gepast en contant be-
talen. Start van de wandeling is bij 
de grote Parkeerplaats van de Gei-
tenboerderij aan de Nieuwe Meer-
laan. Aanmelden of meer inlichtin-
gen over alle activiteiten via: 020-
5456100, via www.amsterdamse-
bos.nl of in De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5 geopend van dins-
dag tot en met zondag tussen 10.00 
en 17.00 uur.

Bloembezoekers, kleuren 
en wandelen in het Bos

Met speciaal lied in zonnetje gezet
Afscheid van meester Henk 
en juf Marike op Samen Een
Aalsmeer - Door alle leerlingen 
van OBS Samen Een werden mees-
ter Henk en juf Marike op woens-
dag 19 juli toegezongen op het 
schoolplein. Speciaal voor hun af-
scheid was een lied geschreven en 
door de kinderen ingestudeerd. Het 
was een bijzonder moment waarbij 
ze door school in het zonnetje zijn 
gezet. Ook een mooi cadeau werd 
aan ze gegeven in de vorm van een 
schilderij met daarin een creatie-
ve bijdrage van allen. Meester Henk 
werkte meer dan 40 jaar in het on-
derwijs. Hij heeft vele veranderingen 
meegemaakt en daarmee heeft hij 

voor school de ICT-projecten bege-
leid. De leerlingen zullen zijn mooie 
geschiedenis verhalen gaan missen. 
Juf Marike was een vaste kleuterjuf 
op OBS Samen Een en zag daarbij 
vele kinderen binnen komen. Daar-
naast heeft Marike bijgedragen 
aan culturele activiteiten binnen de 
school, die ook na haar vertrek nog 
belangrijk blijven voor de leerlingen.
Nu gaan beide genieten van hun 
keuze-pensioen en hebben ze 
mooie plannen voor de toekomst. 
OBS Samen Een bedankt Henk en 
Marike voor alles wat ze zoveel jaar 
voor de school hebben gedaan!

Voortreffelijk gespeeld!
Musical ‘Monsterhit’ door 
groep 8 van Samen Een
Aalsmeer - Groep 8 van OBS Sa-
men Een heeft dinsdagavond 18 ju-
li afscheid genomen van school met 
de opvoering van de musical ‘Mon-
sterhit’. Een bijzondere happening 
voor deze leerlingen die optraden 
voor hun ouders en voor alle juffen 
en meesters! Op maandag en dins-
dagochtend was de musical al ge-
speeld voor opa’s en oma’s, ande-
re familieleden en voor alle groepen 
van school. 
De musical werd voortreffelijk ge-
speeld door iedereen! Een muzikaal 
verhaal over twee bands die het te-

gen elkaar opnamen; de monster-
band tegen een populaire popgroep. 
Buurvouw Mekker kwam langs, ge-
mene plannen werden gesmeed, de 
crew en de fans lieten zich zien en 
fantastische liedjes werden gezon-
gen. Er is enorm genoten in de zaal.
Na afloop was er een disco en de 
dag daarna werd dan toch echt OBS 
Samen Een voor het laatst door de 
groep acht-ers bezocht. 
Ze werden op het schoolplein uit-
gezwaaid door alle andere leerlin-
gen. Heel veel succes op jullie nieu-
we school!

Ludieke actie voor groep achters
Brandweer met ‘toeters en 
bellen’ naar De Graankorrel
Aalsmeer - Het was afgelopen vrij-
dag 21 juli de laatste schooldag voor 
de zomervakantie. Nog 1 dagje naar 
school en dan nu lekker vrij. Op weg 
naar zonnige oorden, de camping of 
dagjes pretpark. Op de basisscho-
len worden voor de vakantie nog al-
lerlei leuke activiteiten georgani-
seerd. Voor de jongens en meiden 
van groep 8 is het natuurlijk een bij-
zondere laatste schooldag. Voor 
het laatst in het vertrouwde leslo-
kaal met dezelfde juf of meester. 
Hen wacht in het nieuwe schooljaar 
een nieuwe uitdaging, het voortge-
zet onderwijs.
Op alle basisscholen in Aalsmeer 
en Kudelstaart worden musicals in-
gestudeerd door de leerlingen van 
groep 8 en zijn ten tonele gebracht 
voor alle jongens en meisjes van de 
school en natuurlijk voor alle (groot)
ouders. Ook zijn er tradities. Zo wor-

den de groep achters op de Jozef-
school letterlijk van school geschopt 
door directeur Zwagerman. Uiter-
aard zonder blauwe plekken ach-
teraf. Op De Hoeksteen is als ex-
traatje voor de ‘grote’ kids een vos-
senjacht georganiseerd en Samen 
Een trakteerde de groep achters op 
een gezellige barbecue en disco-
avond. Voor de groep acht leerlin-
gen van De Graankorrel Kudelstaart 
was wel een heel ludieke actie be-
dacht om hun afscheid onvergete-
lijk te maken. De jongens en meiden 
mochten dinsdag 18 juli een nacht-
je op school blijven slapen. Eén van 
de ouders van deze kinderen zit bij 
de vrijwillige brandweer. Met en-
kele collega’s van het korps kwam 
hij met ‘toeters en bellen’ langs en 
sloeg alarm. De schrik zat er even 
goed in bij de kinderen en de leer-
krachten… Fijne vakantie allemaal!

Veertig jaar in het onderwijs!
Juf Yolanda viert jubileum 
op basisschool De Brug
Aalsmeer - Nadat De Brug in april 
haar 100 jarig bestaan vierde heeft 
nu ook juf Yolanda van der Steen 
een mijlpaal bereikt. De intern be-
geleider van de school zit op 1 au-
gustus aanstaande namelijk 40 jaar 
in het onderwijs en die 40 jaar heeft 
ze ook nog eens volgemaakt bij de-
zelfde werkgever. Dat juf Yolanda 
een doorgewinterde onderwijs pro-
fessional is kan wel gesteld worden. 
In de afgelopen 40 jaar heeft ze niet 
stil gezeten, en iedereen die haar 
kent zal beamen dat ze nog steeds 
erg leergierig en enthousiast is. Juf 
Yolanda blijft zichzelf uitdagen.
Omdat het jubileum van juf Yolan-
da midden in de zomervakantie valt 
moesten de leerlingen en het team 

van De Brug een andere datum zoe-
ken om haar feestje te vieren. Het 
viel soms ook niet mee om dit ge-
heim te houden, want als juf Yolan-
da zomaar de klas in liep moesten 
de klassen even improviseren.

Op maandag 17 juli werd ze uitein-
delijk verrast met een rondje langs 
de klassen waarin de kinderen haar 
een cadeau gaven. Een zelfgemaakt 
boek met een boekenbon, een heus 
theater met een theaterbon en een 
lekker bordje eten met een diner-
bon, zo werd ze in iedere groep ver-
rast.  Het is in ieder geval zeker dat 
juf Yolanda de komende tijd nog wel 
even kan nagenieten van haar jubi-
leum!

Veel kinderen aan de start 
bij Kwakelse Polderloop
De Kwakel - Donderdagavond 3 
augustus zal De Kwakel weer uitlo-
pen voor het grote, jaarlijkse spek-
takel: De Polderloop. Dit jaar vindt 
de 29e editie plaats van de Polder-
loop en ook dit jaar zijn de verwach-
tingen met betrekking tot het aan-
tal deelnemers hoog gespannen. De 
grootste groep lopers zal traditiege-
trouw aan de 10 kilometer deelne-
men, veel deelnemers hebben zich 
daarvoor al vooringeschreven. Er is 
ook een steeds grotere groep men-
sen voor wie de 4 kilometer een ge-
schiktere afstand is omdat ze bij-
voorbeeld een snelle tijd willen lo-
pen op een kortere afstand of om-
dat ze niet de mogelijkheid hebben 
gehad om voldoende te trainen om 
de 10 kilometer goed te kunnen vol-
brengen.
Vorig jaar was een G-run voor de 
eerste keer in het programma op-
genomen. Met name veel bewoners 
van Ons Tweede Thuis hebben toen 
deelgenomen nadat ze ter voorbe-
reiding een aantal avonden getraind 
hadden op het Zijdelveld. Dit sei-
zoen hebben zij elke dinsdagavond 
getraind op de atletiekbaan van 
AKU, daarnaast zijn ook andere or-
ganisaties benaderd om cliënten te 
stimuleren de afstand van 1,6 kilo-
meter af te leggen.

Medaille en ijsje
De afgelopen jaren is het aantal kin-
deren dat aan de start van de 1 kilo-
meterloop staat enorm gegroeid. De 

laatste 2 jaar kon de organisatie zich 
verheugen in meer dan 200 deelne-
mende kinderen, ondanks het feit 
dat de Polderloop midden in de va-
kantieperiode wordt gehouden. Het 
inschrijfgeld voor de kinderloop be-
draagt één euro en daarvoor krijgen 
de deelnemers na afloop een mooie 
medaille en een heerlijk ijsje. Daar-
naast worden alle kinderen door 
ouders, oma en opa en andere be-
langstellenden hartstochtelijk toe-
gejuicht onderweg en bij de finish. 
De organisatie heeft besloten om 
de leeftijdscategorieën te wijzigen 
om een meer gelijkmatige verdeling 
van het aantal deelnemers te krij-
gen, zodat de kans op een ereprijs 
voor iedereen ongeveer even groot 
is. Tot vorig jaar liepen kinderen tot 
en met 9 jaar in de jongste catego-
rie en bestond de oudere categorie 
uit kinderen in de leeftijd van 10 tot 
en met 12 jaar.
Omdat het aantal kinderen in de 
jongste groep steeds groter werd is 
de verdeling van de categorieën nu 
als volgt veranderd: De jongste ca-
tegorie bestaat uit kinderen tot en 
met 8 jaar. De oudere categorie be-
staat uit kinderen van 9 tot en met 
12 jaar.

Programma
18.30 uur: start G-run
19.00 uur: start 1 kilometer voor kin-
deren.
19.15 uur: start 4 kilometer
20.00 uur: start 10 kilometer

Daniël Giacom 48ste op 
WK schermen in Leipzig
Aalsmeer - Van 18 tot 26 juli vin-
den in Leipzig in Duitsland de We-
reldkampioenschappen schermen 
plaats. De 16-jarige floretschermer 
Daniël Giacon uit Aalsmeer had 
zich door goede resultaten op seni-
orentoernooien voor dit WK gekwa-
lificeerd. 
Op donderdag 20 juli schermde Da-
niël een uitstekende poule met vier 
winstpartijen en één verliespar-
tij. Vervolgens plaatste hij zich door 
een overtuigende winst (15-4) op 
de Belg Crnjak voor het hoofdtoer-
nooi heren floret op zondag 23 juli.
Op zondag trad de Aalsmeerder 
als jongste schermer bij de Top 64 
van de wereld aan tegen de Au-
stralische opponent Douglas. Dani-
el miste de benodigde scherpte en 
de partij werd met 15-11 verloren. 
Uiteindelijk behaalde Daniël de 48e 
plaats op het WK. Een prachtig re-
sultaat voor de jonge debutant met 
goede perspectieven voor de toe-
komst.
Op woensdag 26 juli zal Daniël nog 
een keer in actie komen in de lan-

denwedstrijd onder leiding van 
bondscoach Andrea Borella. Naast 
Daniël bestaat het Nederlandse flo-
retteam uit Sebastiaan Borst, Job de 
Ruiter en Elisha Yuno.
Alle kosten voor de schermuitrus-
ting en deelname aan wedstrij-
den moeten door de Nederland-
se schermers zelf betaald worden. 
Om zich te kunnen blijven ontwik-
kelen zoekt Daniël sponsors. Meer 
informatie is te vinden op www. 
danielgiacon.nl.

Kamp Apeldoorn trekt 
zich niks aan van regen
Aalsmeer - Kamp Apeldoorn ver-
maakt zich prima, of het nou zonnig 
is of regent. Zondag in het klimbos 
waren de fanatiekste klimmers niet 
te stuiten, zelfs niet tijdens de flinke 
plensbuien die zij af en toe op hun 
hoofd kregen. Tussen de buien door 
schijnt het zonnetje echter heerlijk! 
In de avond worden er spelletjes 
gedaan en zingen de kampgan-
gers karaoke en de echte bikkels 
gaan nog een rondje buiten boot-
campen. Maandag was een bijzon-
dere dag, want toen deden de jon-
gens en meiden ‘Over de Streep’. De 
kampgangers hebben elkaar echt 
beter leren kennen en zijn nu echt 

een Binding groep! Op dinsdag tij-
dens de sportdag werden er vrou-
wen gesjouwd, door hoepels ge-
sprongen en tennisballen geknuf-
feld. Ook de enorme strandbal (2,5 
meter doorsnede) die de leiding 
heeft meegenomen wordt goed ge-
bruikt. Slapen vindt Apeldoorn voor 
watjes! Dus dat wordt zo min mo-
gelijk gedaan. De rest van de week 
brengt de groep nog de Bonte Dag 
en Avond, een heerlijk kampvuur en 
een super mega geheim avondpro-
gramma en nog veel meer gezellig-
heid. Tot aanstaande zaterdag 29 ju-
li om 12.30 uur op het parkeerter-
rein aan de Dreef, bij de Waterlelie!
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Joris Voorn wint Tour de 
Kwakel met record
De Kwakel - De Tour de France 
werd afgelopen zondag door Dylan 
Groenewegen met een oranje tint-
je afgesloten. Goed beschouwt was 
dat in de Tour de Kwakel ook het 
geval. Joris Voorn mengde het geel, 
rood en wit door alle truien voor zich 
op te eisen. Door de weinige zoge-
naamde konijnenritten beëindigde 
hij het Tourspel met een recordaan-
tal van 169 punten. Voor Peter May-
enburg en Willy Turk waren de drui-
ven zuur. Peter droeg bijna twee we-
ken de rode trui voor het extra pun-
ten-klassement en had na vrijdag 
zelfs uitzicht op het geel. Dat werd 
die dag door Joris overgenomen van 
Willy, die de trui ook bijna twee we-
ken had gedragen. Op de zaterdag 
en zondag wist Joris zijn voorsprong 
verder uit te bouwen en door de vele 
extra punten op de valreep de rode 
trui van Peter over te nemen. Peter 
en Willy vielen het laatste weekend 
terug en verloren zelfs nog hun po-
diumplek. Door de winst van Groe-
newegen legden Bertil Verhoef en 
Henk Raadschelders beslag op res-
pectievelijk de tweede en derde 
plaats. Willy mag zich nog troosten 
met de prijs voor de beste vrouw, zij 
hield Ria Verhoef op 4 punten, en de 
ploegenprijs. Met haar ploeggeno-
ten Jim en Joris Voorn, Jacco Lau-
wers en Adrie Voorn Krul mag zij 
een jaar lang de gele petten op. De 
ploegen MVV en Oropa volgden op 
gepaste afstand van ploeg Thanee.
Joris nagelaten lieten de jonge-
ren het, in tegenstelling tot voor-
gaande jaren, afweten in deze Tour. 
Al ver voor het weekend was Jo-
ris zeker van de witte trui. Nummer 
twee Rick Fransen volgde uiteinde-
lijk op 12 punten. De jeugdige Jelle 
de Jong viel letterlijk en figuurlijk uit 
de top van het klassement en vond 
zichzelf na drie weken terug op de 

50e plaats, nog wel goed voor de 
Frank Vlasman-prijs. Oud-gediende 
Plat Voorn reed één van zijn beste 
Tours ooit en was zeer content met 
zijn 121 punten. Deze score zou vo-
rig jaar nog goed zijn geweest voor 
de derde plaats. Tot grote verbazing 
van Plat sloot hij deze Tour echter 
de rijen en ‘won’ daarmee de rode 
lantaarn. Martijn van der Belt haal-
de het meeste punten in de twee 
tijdritten en streek de Pietje Ver-
hoef-prijs op. Ria Verhoef voorspel-
de op de eerste rustdag het eind-
klassement van de Tour en de eind-
tijd van de winnaar het beste en kan 
een goed gevulde enveloppe tege-
moet zien tijdens de prijsuitreiking. 
Ook dit jaar vindt de prijsuitreiking 
plaats op de jaarlijkse feestavond. 
Aanstaande vrijdag 28 juli zijn deel-
nemers en hun partners vanaf 21.00 
uur welkom voor deze goed ver-
zorgde avond. Dat kan een warme 
aangelegenheid worden voor Joris, 
wanneer hij alle drie de door A&M 
producties geproduceerde truien 
aangemeten krijgt.
Eindklassement
1. Joris Voorn   169
2. Bertil Verhoef   165
3. Henk Raadschelders   162
4. Rob van der Berg   162
5. Peter Mayenburg   162
6. Mario van Schie   161
7. Willy Turk   161
8. Vincent Bartels   158
9. Ria Verhoef   157
10. Rick Fransen   157
100. Plat Voorn   121
Rode trui
1. Joris Voorn   43
2. Peter Mayenburg   42
3. Mario van Schie   41
Ploegenklassement
1. Thanee   507
2. MVV   499
3. Oropa   496

Tennisvereniging Kudelstaart
Open toernooi voor dubbels 
gaat richting de finales
Kudelstaart - Het open toernooi 
voor dubbels is bij Tennisvereniging 
Kudelstaart in volle gang. Het park 
is volledig omgetoverd in een Hol-
landse zomer met strandstoeltjes, 
een caravan en leuke nieuwe na-
men voor de tennisbanen, geheel 
volgens het thema. Het schema vor-
dert, er zijn al heel veel wedstrijden 
gespeeld en nu gaat het richting de 
finales. Het is altijd leuk om te ko-
men kijken, tot en met zondag 30 
juli zijn belangstellenden dagelijks 
van harte welkom op het tennis-
complex aan de Bilderdammerweg.

PCOB Senioren Aalsmeer
Fietstocht richting Ter Aar
Aalsmeer - Dinsdag 1 augustus 
gaat de fietsgroep van PCOB Senio-
ren Aalsmeer weer op pad. De tocht 
gaat naar het Groene Hart. Een heel 
ander gebied dan in juli toen de 
fietsers beschenen door een war-
me zon door het zuidelijke deel van 
de Haarlemmermeer fietsten. Was 
het toen akkers met graan, aardap-
pels en bieten, deze keer wordt het 
meer weilanden en het tuinbouw-
gebied bij Ter Aar. Vanaf de Ger-
berastraat gaan de fietsers richting 
Kudelstaart. De windrichting be-
paald hoe de route er precies uit 

gaat zien. Er worden fietspaden en 
rustige wegen opgezocht. Onder-
weg wordt er gestopt voor koffie en 
voor de liefhebbers wat lekkers. De 
afstand is ongeveer 30 kilometer 
Om half 2 vertrekt de groep van het 
Parochiehuis in de Gerberastraat, 
waar de fietsers rond 5 uur weer te-
rug zijn. Wie een keer mee wil fiet-
sen kan gewoon naar het Parochie-
huis aan de Gerberastraat komen. 
Voor informatie kan contact opge-
nomen worden met Jan Westerhof 
via e-mail: jan@westerhof50.nl of 
telefonisch via: 06 22350307.

Veel animo voor zwemloop en 
‘rondje ijsbaan’ in Oosterbad
Aalsmeer - Op donderdag 20 ju-
li is in het Oosterbad de jaarlijkse 
zwemloop gehouden. De opkomst 
was geweldig. Onder een dik wol-
kendek en een wat drukkende tem-
peratuur toonden de deelnemers, 
in verschillende leeftijden, hun uit-
houdingsvermogen. Afhankelijk van 
leeftijd werd 200 of 400 meter ge-
zwommen en 2 of 4 kilometer hard 
gelopen. Er zijn topprestaties gele-
verd. 
Alle deelnemers ontvingen na af-
loop een medaille en een oorkon-
de met hierop hun gemaakte tijden. 
De zwemloop werd georganiseerd 
in samenwerking met Oceanus Tri-

athlon Aalsmeer. En zaterdag 22 ju-
li wachtte alweer de volgende acti-
viteit in het natuurbad aan de Mr. 
Jac. Takkade. Het ‘rondje ijsbaan’ 
biedt zwemmers de mogelijkheid 
om in het gebied rond het Ooster-
bad te zwemmen. De buitentempe-
ratuur was heerlijk, net als het wa-
ter, rond de 23 graden. Zo’n dertig 
deelnemers waagden de sprong en 
maakten buiten de deuren van het 
zwembad een zwemtocht van zo’n 
500 meter. Allen waren het na af-
loop eens, het is toch anders zwem-
men in dezelfde Oosteinderpoel 
zonder de vertrouwde steigers van 
het Oosterbad rondom. 

De winnaars van het tennistoernooi in 2016.

Inschrijven nog mogelijk
Dubbeltoernooi bij Tennis2-
Tennis in de Beethovenlaan
Aalsmeer - Van zaterdag 12 tot 
en met zondag 20 augustus zal het 
Blauwhoff Watertoren dubbeltoer-
nooi voor senioren aan de Beetho-
venlaan weer plaatsvinden. 
De wedstijdleiding van dit toernooi 
is al jaren in vertrouwde handen van 
Irene Wouters en Els van Wassen-
berg. “De dames zijn er weer klaar 
voor”, zegt voorzitter John Keunen.
“Wat we zelf als organisatie heel be-
langrijk vinden is dat bij ons toer-
nooi sfeer en sportiviteit hoog in 
het vaandel moeten staan. Volgens 
de deelnemers is dit vorig jaar we-
derom uitstekend gelukt. Wij onder-
scheiden ons ten opzichte van de 
meeste toernooien met een verlie-
zersronde. Verlies je de eerste wed-
strijd dan kun je nog doorgaan in 
de verliezersronde. Deze wordt ge-
speeld vanaf woensdag 16 augus-
tus op de binnenbanen. Zo speel je 
op z’n minst twee wedstrijden. De-
ze ronde telt ook mee voor je rating.” 
Ook dit jaar is Blauwhoff Bouwcen-

ter Aalsmeer de hoofdsponsor van 
Tennis2Tennis. De familie Blauwhoff 
is daarbij al jaren zelf deelnemer op 
dit toernooi en die zichtbaarheid 
maakt het voor alle betrokkenen in-
teressant.
De organisatie hoopt tijdens het 
toernooi natuurlijk op mooi weer, 
maar mocht dit anders zijn, dan kan 
men uitwijken naar de binnenba-
nen. Inschrijven voor het toernooi is 
nog mogelijk. Dit kan via www.ten-
nis2tennis.nl of www.toernooiklap-
per.nl. Voor informatie kunnen ook 
Els en Irene aangesproken worden.
De dames geven aan dat momen-
teel het parkeerterrein bij het ten-
nispark en het FC Aalsmeer door 
de gemeente grondig op de schop 
wordt genomen, doch dat het park 
gewoon bereikbaar is met auto en 
fiets. Deelnemers aan het toernooi 
maken ook nog een kans op deel-
name aan een gratis tennisclinc, 
waar diverse spelvormen geoefend 
worden met verschillende trainers.

Franklin Wessels knap achtste in 
Boxmeer.

Eén, twee, drie in criteriums
Owen Geleijn laaft zich 
aan prijzen en premies
Rijsenhout - Voor veel wielrenners 
is juli een oogstmaand. Met am-
per grote wedstrijden op de kalen-
der kan in dorpsrondes jacht wor-
den gemaakt op prijzen en pre-
mies. Vooral de vele, royaal gedo-
teerde wedstrijden in het Westland 
hebben al decennia lang grote aan-
trekkingskracht op de hardrijders. 
De Rijsenhoutse nieuweling Owen 
Geleijn snoepte de afgelopen da-
gen gulzig mee uit de prijzenpot-
ten: vorige week woensdag derde in 
Maasdijk, vier dagen later winnaar 
in Poeldijk, zijn derde zege van het 
seizoen. In Maasdijk kwam Geleijn 
een halve minuut na nationaal kam-
pioen tijdrijden Casper van Uden 
over de eindstreep, in Poeldijk glip-
te hij in de slotfase zélf weg het pe-
loton. Alleen Serginho Wildhaus kon 
aanhaken bij het talent van wieler-
club De Amstel, maar deze bijrijder 
werd in de sprint kansloos naar de 
tweede plek verwezen. Olav Kooy 
won vijftien seconden later de sprint 
van een eerste peloton. Tristan Ge-
leijn finishte in Maasdijk als 27ste 
en in Poeldijk als 33ste. In de met 
veel toppers sterk bezette rit voor 
junioren in Poeldijk werd Aalsmeer-
der Leon Buijs 29ste.

Verrassend
Afgelopen maandag verplaats-
ten de wielerpelotons zich naar het 
Daags na de Tour-criterium in Box-
meer. Aalsmeerder Franklin Wessels 
behaalde er een verrassende acht-
ste plaats bij de eliterenners en be-
loften. Na zeven koplopers was hij 
de snelste van het achtervolgende 
peloton. Ronan van Zandbeek won 
de race. Bij de nieuwelingen voer-
de ook Owen Geleijn in de laat-
ste meters het peloton aan, ditmaal 
goed voor een tweede plaats. Leer-
kens uit Twello was bijna een mi-
nuut eerder aan de finish. Tristan 
Geleijn werd 24ste, Benjamin Wes-
sels 34ste.
Belles Filles
Nils Eekhoff van Team Sunweb is 
gisteren, woensdag 26 juli, in Bel-
fort van start gegaan in de vijf-
daagse Tour Alsace, een categorie 
2-wedstrijd op de profkalender. Op 
de slotrit na is het een voortdurend 
klimmen en dalen met onder meer 
de klauterpartij naar La Planche des 
Belles Files, dit jaar ook een klim in 
de Tour de France. Eekhoff treft in 
de Elzas de meest getalenteerde be-

loftes uit Australië, Verenigde Sta-
ten, Afrika en diverse Europese lan-
den. Topfavoriet is de Nederlander 
Matthieu van der Poel. 
In eigen land beginnen Owen en 
Tristan Geleijn en Aalsmeerder Le-
on Buijs komende maandag aan de 
zesdaagse Jeugdtour Assen, een 
evenement waaraan in diverse cate-
gorieën door honderden jonge ren-
ners uit 23 landen wordt deelgeno-
men. De broers Geleijn starten bij 
de nieuwelingen, Leon Buijs bij de 
junioren.

Minder bridgers 
door mooi weer

Aalsmeer - Elke woensdagavond 
organiseert Bridgeclub Onder Ons 
in de studio’s aan de van Cleeffka-
de 15 vrij bridgen. Inschrijven kan 
vanaf 19.15 uur, aanvang is 19.45 
uur. Voor elk paar dat oneven ein-
digt is er een leuk plantje. Iedereen 
die minstens acht keer heeft mee-
gedaan neemt gratis deel aan de 
feestelijke slotdrive op 23 augustus.
Afgelopen zitting wat minder be-
langstelling, oorzaak: het mooie 
weer waarschijnlijk. De uitslag in 
de A-lijn: 1e Ton Leuven en Sam 
Spaargaren met 61.67%, 2e Jaap 
en Henk Noordhoek met 60.83% en 
3e Christa Leuven en Ariette Tromp 
met 59.17%. In de B-lijn: 1e Emmy 
en Gerard van Beek met 58.75%, 2e 
Edwin Geleijn en Donne Lek met 
57.50% en 3e Ans van Maanen en 
Henny van der Laarse met 56.25% Fietsmiddag met 

Pedaalridders
Aalsmeer - Donderdag 3 augustus 
is weer de fiets-middagtocht van-
uit Aalsmeer van de OVAK Pedaal-
ridders. De tocht is circa 25 kilome-
ter lang en gaat deze keer richting 
Hoofddorp. Het belooft weer een 
mooie tocht te worden. Vertrek van-
af de parkeerplaats van het zwem-
bad aan de Dreef om 13.30 uur. Kom 
gezellig met de groep mee fietsen.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Dubbele overwinning 
voor Comb. van Ackooy
Aalsmeer - Vrijdag 21 juli werden 
de duiven voor de Marathonvlie-
gers in Marseille gelost en zater-
dag 22 juli stond de Jonge duiven-
vlucht vanuit het Belgische Asse-
Zellik en de Nationale vlucht vanuit 
het Franse Chateauroux op het pro-
gramma. De duiven vanuit Marseil-
le kwamen al op vrijdagavond thuis, 
de Combinatie Baas en Berg uit De 
Kwakel wisten om 22.11 uur hun 
eerste van de 3 duiven die ze mee 
hadden te klokken en dat resulteer-
de in een 63e plaats nationaal van 
2525 duiven totaal. Zaterdagmorgen 
kwamen de andere twee, dus weer 
een mooie prestatie. Zaterdagmor-
gen om 07.30 uur werden de Jon-
ge duiven in Asse-Zellik met een 
ZZO wind in vrijheid gesteld, de ge-
middelde afstand was 157 kilome-
ter. Om 09.07.45 uur landde de 17-
588 bij Comb. van Ackooy in Hoofd-
dorp op het hok, dit duifje maakte 
een snelheid van 1648,260 meter 
per minuut (98,9 kilometer per uur) 
en werd daarmee op afstand de eer-
ste. Gerard en Lies v.d. Bergen uit 
Kudelstaart werden tweede en Jack 
Spook uit Aalsmeer werd derde. 
Om 07.25 uur werden de duiven in 
Chateauroux met een ZZW wind 
in vrijheid gesteld. Hier was de ge-
middelde afstand 645 kilometer. Om 
13.42.23 meldde de 16-643 zich bij 
Comb. van  Ackooy in Hoofddorp, 
en deze duif maakte 1714,897 me-
ter per minuut (102,9 kilometer per 

uur) en zorgde dus voor de dubbel-
slag voor deze Combinatie. John van 
Duren uit Aalsmeer werd tweede en 
Wim Wijfje uit De Kwakel werd der-
de. De uitslagen van Asse-Zellik met 
427 duiven en 18 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. Gerard & Kies v.d. Bergen Ku-
delstaart
3. J.C.W Spook Aalsmeer
4. Th. v.d. Wie Aalsmeer
5. J.H. van Duren Amstelveen
6. L. v.d. Sluis Uithoorn
7. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
8. J. Vijfhuizen De Kwakel
9. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
10. A. v.d. Wie Aalsmeer
11. C. van Vliet Kudelstaart
12. J.A. van Dijk Aalsmeer
13. Tim Rewijk De Kwakel
14. M. de Block Aalsmeer
15. W. Wijfje De Kwakel
16. A.J. van Belzen Kudelstaart
17. Darek Jachowski Mijdrecht
18. D. Baars Kudelstaart
Uitslagen van de vlucht Chateauroux 
met 84 duiven en 8 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. W. Wijfje De Kwakel
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
5. Darek Jachowski Mijdrecht
6. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
7. L. v.d. Sluis Uithoorn
8. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart

Klaverjassen bij 
De Geluksvogel

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond ge-
kaart in het Dorpshuis vanaf 20.00 
uur.
Op 19 juli is het klaverjassen ge-
wonnen door Ben Bon met 5412 
punten. Mary Akse werd tweede 
met 5165 punten en Ubel v.d. Blom 
derde met 5080 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Ben v.d. 
Voort met 3781 punten.

Vakantie voor 
OVAK-kaarters

Aalsmeer - Op woensdag 19 juli is 
de laatste kaartmiddag van het sei-
zoen gehouden bij de OVAK in het 
Parochiehuis. De soos is gewonnen 
door Wil ter Horst met 5516 punten, 
gevolgd door Wim Spring in’t Veld 
met 5290 punten, Co Bijlermeer 
met 5229 punten en Joop Biesheu-
vel met 5138 punten. Er is de he-
le maand augustus geen soos. Het 
kaarten bij de OVAK begint weer op 
woensdag 6 september vanaf 14.00 
uur.

Gerard en Henk 
winnen op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Ook tij-
dens de vakantie gaan de wekelijk-
se kaartmiddagen door. De groep 
heet nieuwe klaverjassers en joke-
raars van harte welkom.
Op donderdag 20 juli is het joke-
ren gewonnen door Gerard de Wit 
met 57 punten. Op twee is Bets Teu-
nen geëindigd met 177 punten en 
op drie Trudy Knol met 337 punten. 
Bij het klaverjassen was deze week, 
Henk Buskermolen met 5269 pun-
ten de beste, gevolgd door Gré de 
Jong met 4989 punten en Wim Bus-
kermolen Pzn. met 4981 punten.
Kom gerust eens kijken en/of mee-
spelen. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.



Zware dag voor Marcel 
Kittel

Te mooi om waar te zijn! Eindelijk: Boasson Hagen

Een verrukkelijke ontlading
Rit van die ene seconde

Aalsmeer - Ja, zo kan het lopen 
in de Tour… Huizenhoog favoriet 
voor de groene trui, 133 punten 
voorsprong. Eerst wordt de pech-
vogel ziek, maar hij weet het vi-
rus te overwinnen. Hij verliest veel 
punten aan zijn rivaal Michael 
Matthews maar vandaag gaat hij 
er alles aan doen om iets van de 
achterstand goed te maken. 
Maar dan is daar die val! Zijn van 
pijn vertrokken gezicht toont zo-
veel drama, ach wat gaat er toch 
allemaal door hem heen. Van op-
geven kan geen sprake zijn. Met 
kompressen op de schouders rijdt 
hij tegen beter weten in. Hij pro-
beert en probeert en dan komt 
het inzicht: het gaat niet meer! Het 
overkomt de super sprinter Marcel 

Kittel. Hij won vijf etappes, straal-
de, genoot en moet nu met tranen 
in de ogen, ineens jaren ouder, ge-
heel tegen zijn zin afscheid nemen 
van de Tour. Wat een treurnis.  
En dan is daar de vreugde van de 
Slowaak Primoz Roglic uit de ploeg 
Lotto Jumbo, een ploeg die na het 
verlies van Robert Geesink en de 
Nieuw Zeelander George Ben-
nett behoorlijk gehavend is. Maar 
de magistrale etappe zege van de 
voormalige schansspringer doet 
het verdriet verdwijnen als sneeuw 
voor de zon. 
In één klap wordt de Tour 2017 
toch een succes. In deze ploeg zit 
een renner met goud (geel) in de 
benen!
Janna

Aalsmeer - Vandaag een etappe 
waarbij je ogen te kort komt. Wat 
een spanning en wat een presta-
tie wordt er geleverd. Vooraf aan 
de etappe geeft Froome aan: “Het 
wordt brutale etappe waar verschil-
len maken niet mogelijk is.” Oh, na-
tuurlijk zou hij graag deze etappe 
willen winnen. De berg wordt ge-
zien als een ware Tourlegende en 
wie wil er geen legende winnen? 
Maar zover komt het niet, hoewel 
Froome ook nu weer laat zien dat hij 
qua controle de beste is en oog voor 
de koers tot in de finesses beheerst. 
Dat Landa een aantal kilometer voor 
de finish wegrijdt is geen coupe, 
maar gewoon het plan! Froome 
sprint weg van zijn belager Bardet 
krijgt weinig kans, maar wint een 
paar meter, wordt opgevangen door 

Landa en samen rijden zij naar de 
finish, hetgeen Froome toch een ex-
tra bonuspunt oplevert. Heel knap 
is de prestatie van Warren Bar-
quil. De bollentrui kon hem al niet 
meer ontgaan, maar met de winst 
van vandaag schrijft hij geschiede-
nis. De bergkoning wint als eerste 
de Col’Izoard. 
Een berg met een hoogte van 2360 
meter waarvan de laatste 14.1 kilo-
meter een gemiddelde stijgingsper-
centage kent van 7.3. Ploeg Sunweb 
(ook de ploeg van Tom Dumou-
lin) stijgt vandaag boven de hoog-
ste berg uit. Twee renners in de 
ploeg die beide twee etappes win-
nen en het groen en de bollentrui 
om de schouders hebben. Te mooi 
om waar te zijn!
Janna 

Aalsmeer - Dit was nu weer ty-
pisch zo’n dag waarop alle analis-
ten er volkomen naast zaten. De 
vooraf gegeven prognoses konden 
zo de vuilnisbak in. Dit was de laat-
ste dag voor de sprinters en er lig-
gen kansen voor… Er volgde een 
rits namen waaronder die van Dylan 
Groenwegen. Maar, zo ging het he-
lemaal niet. Voor de Belgische com-
mentatoren is dat helemaal geen 
punt, want die hebben zoveel leu-
ke kost te bieden dat het altijd een 
feest blijft om naar hen te luisteren. 
Het verhaal over het belang van de 
mecaniciens; het was geweldig! On-
dertussen rijdt er een kopploeg be-
staande uit twintig renners weg met 
daar ruim 9 minuten achter het pe-
loton langs uitbundig bloeiende la-
vendel. Thomas de Gendt zit - zoals 
bij de hele Tour - in de ontsnapping, 
inmiddels heeft hij 10.000 euro voor 

zijn ploeg bij elkaar gesprokkeld. Nu 
ja gesprokkeld… Hij moest daar pit-
tig voor rijden!  Je zou hem zo graag 
de overwinning gunnen, maar dat 
telt ook voor Jan Bakelants die voor 
zijn kopman Bardet alles over heeft 
en waarom niet Mollema nog een 
keer een ritzege gunnen. Of die leu-
ke sympathieke Noor Edvald Boason 
Hagen die eerder nipt verloor? Het 
steekspel is een lust voor het oog, 
de één mag niet, de ander wil niet, 
en weer een ander kan niet. Het ge-
loer naar elkaar; Pompen en lonken 
noemen de Belgen dat. Maar einde-
lijk is daar de zo verdiende zege voor 
Boasson Hagen. Het is de eerste ze-
ge van zijn ploeg. Zijn onfortuinlijke 
ploeggenoot Cavendish die met een 
schouderbreuk de Tour moest verla-
ten tweet hem: “De tranen staan in 
mijn ogen van blijdschap.”
Janna 

Aalsmeer - Omdat  de Tour zonder 
de tradities de Tour niet is, begon 
de laatste etappe met het cham-
pagne moment. Nu ja, champagne. 
De kleur in het glas van de gele trui 
winnaar Froome doet vermoeden 
dat hij het houdt bij een glaasje ap-
pelsap. Er wordt opgewekt en opge-
lucht gezwaaid. Eén van de Franse 
renners vraagt op een verfrommeld 
papiertje, dat hij lachend voor de ca-
mera houdt, zijn vriendin ten huwe-
lijk en vervolgens wordt er toch tem-
po gemaakt. Er wordt regen voor-
speld en de mannen willen zo lang-
zamerhand wel weer naar huis. De 
Belgische renner Thomas de Gendt 
is zeer teleurgesteld. Het door hem 
zo begeerde rode rugnummer is 
voor de Fransman Barquil. De Fran-
se jury koos hem met overmacht, 
het publiek  onvoorwaardelijk voor 
De Gendt. De legendarische Arm-
strong windt zich zichtbaar over op. 
Niet meer welkom in de Tour, maar 

er zijn andere wegen om zich te la-
ten gelden. “De Gendt reed meer 
dan duizend kilometer op kop dat 
is een derde van de totale afstand. 
Een derde!” Dat Dylan Groenewegen 
de sprint op de Champs -Élysees  
wint is zo een verrukkelijke ontla-
ding. Wat een schitterende winnaar.  
Twee keer kwam hij als derde over 
de streep, één keer als tweede en nu 
als nummer één! In alles laat hij zien 
waarom de Tour de Tour is en onver-
gelijkbaar met welk sportevenement 
dan ook. Alle cols overleefde hij met 
maar een doel voor ogen: Winnen in 
Parijs! Wat een emotie en niet alleen 
bij de renner. Maar tranen horen bij 
de Tour. De Tour is heroïek, als het 
leven zelf, drama en vreugde. Wat ga 
ik dit prachtige schouwspel missen! 
Het waren drie weken die niet te vat-
ten zijn in enkele regels tekst. Maar 
gelukkig is er nog de beeldende 
kunst. U gaat daar nog van horen!
Janna 

Aalsmeer - Omdat de eerste drie 
renners van de Tour nog geen 30 
seconden uit elkaar staan, ziet het 
er naar uit dat de tijdrit dit jaar wel 
eens heel spannend kan worden. En 
dat blijkt geen verkeerde gedachte. 
Chris Froome is degene die zich het 
minst bezorgd hoeft te maken, hij is 
een goede tijdrijder maar ja een val, 
een lekke band, het is allemaal mo-
gelijk, dus pas over de streep is er 
de zekerheid van het geel. De Frans-
man Romain Bardet staat tweede in 
het eindklassement, maar is wel de-
gene die het meest te vrezen heeft. 
Wat dat betreft staat nummer drie, 
de Colombiaan Rigoberto Uran, er 
op papier een stuk beter voor. Dus 
spannend blijft het tot op het laat-
ste moment. 
De ritzege gaat naar de Pool Maciej 
Bodnar, hij bezorgt zichzelf en zijn 
uit de Tour gehaalde smaakmaker 

en kopman Peter Sagan een top-
dag. Met slecht één seconde ver-
schil wint hij de 22.5 kilometer lange 
tijdrit waarin opgenomen een venij-
nige klim, op nummer twee de Pool 
Michal Kwiatowski. Een weer is het 
die ene seconde die het lot van een 
renner bepaalt. 
De stress en de vermoeidheid van 
de afgelopen weken velt Bardet, 
hij rijdt misschien wel zijn slechtste 
tijdrit ooit. Zijn rivaal Uran is hem 
gewoon de baas. De renners wis-
selen van plaats voor het eindpodi-
um. En die derde plaats weet Bar-
det met slechts één seconde ver-
schil op nummer vier de Spanjaard 
Mikel Landa te behouden. Het leed 
dat Bardet uitstraalt na aankomst is 
hartverscheurend.  Hij heeft alles 
gegeven maar er zat vandaag ge-
woon niet meer in.  
Janna

TOUR DE FRANCE 2017

17E ETAPPE: 19E ETAPPE: 18E ETAPPE: 

20E ETAPPE: 
21E ETAPPE: 

Een rit met Alpenreuzen
Patat met cola, want dat 
drinken de renners ook

Tijdrit: Toch nog verrassing Huilen en lachen tegelijk

Mollema let even niet op 
Woensdag 19 juli, 17e etappe
La Mure – Serre-Chevalier 183 km.

Aalsmeer - Ik ging er eens goed 
voor zitten vandaag, want een rit 
met deze Alpenreuzen staat bijna 
altijd garant voor spektakel. Af-
zien in de beklimmingen en nog 
meer afzien bij de spectaculaire 
dalingen met soms snelheden van 
boven de 80 kilometer per uur. 
Probeer het maar op twee van 
die smalle bandjes. Even zag het 
er naar uit dat het strijdplan van 
Trek-Segafredo ging lukken als 
Pantano en Mollema er voor zor-
gen dat Contador aan de voet van 
de laatste beklimming wordt af-
gezet. Maar het kaarsje van Con-

tador was inmiddels opgebrand. 
De ontsnapping uit de kopgroep 
van de Lotto-Jumbo renner Ro-
glic was wel succesvol, hij komt 
als eerste over de meet. Jammer 
dat de rit niet even door Le Bourg 
d-Oisans, aan de voet van de Al-
pe d’Huez, ging. Had ik even en 
blik kunnen werpen op de winkel 
van oud renner Xavier Fabre, die 
mijn pion voorzag van een grote 
pannenkoek met 30 tanden. Met 
het wegvallen van Kittel stijgen de 
kansen voor Dylan. Top dat hij er 
nog steeds bij is! Let op, zijn naam 
wordt genoemd voor de laatste 
twee massasprints, winst in de 
laatste zou wel de leukste zijn.
Dick

Donderdag 20 juli, 18e etappe
Briançon – Izoard 179,5 km.

Aalsmeer - De kranten stonden 
er vol van en ook de televisie-
programma’s lieten zich niet on-
betuigd over deze etappe. Want 
wie zou de opvolger van Barto-
li, Coppi of Bobet worden van-
daag? Veel kanshebbers werden 
genoemd, maar de winnaar van-
daag is niet zo maar iemand. 
Barguil ontsnapt met ogenschijn-
lijk gemak bij de koplopers en 
veegt en passant Atapuma op. 
Ondanks zijn nog jonge leeftijd 
nu al een grote meneer, die Bar-
guil! De Bolletjestrui is hem dub-
bel en dwars gegund. Even leek 
het erop dat  Landa een coupe 

poging ging wagen, maar dat 
bleek onderdeel van het tactische 
spel van de Sky ploeg. 
Ik heb het even nagekeken, maar 
Dylan Groenewegen heeft ook de 
top van de Isoard bereikt en komt 
als 143e renner binnen. Dat geeft 
de argeloze columnist moed om 
te herhalen wat ik al eerder heb 
gezegd; alle LottoNL-Jumbo bal-
len op Groenewegen! Niet alleen 
morgen, maar ook op de Champs 
Élysées. Hij heeft niet voor niets 
alle bergen bedwongen. 
Door alle emoties vandaag ben 
ik ‘vergeten’ te koken;  we gaan 
naar de Ruif, patatje met pinda-
saus en een echte cola, want dat 
drinken de renners ook!
Dick

Zaterdag 22 juli, 20e etappe
Marseille-Marseille Tijdrit 22,5 km.

Aalsmeer - Bij het schrijven van 
het verslag van de tijdrit kreeg ik 
het bericht van Huib dat één van 
onze ‘fietsmannen’ Piet Kant, aan 
de gevolgen van een fietsongeluk 
is overleden. Niet, zoals je soms 
verwacht op de racefiets (zie de 
kranten van de afgelopen week). 
Na een ongelukkige manoeu-
vre op de gewone fiets is hij ge-
vallen en met zijn hoofd op een 
stoeprand terechtgekomen. Hier-
bij is hij in coma geraakt en is niet 
meer wakker geworden. Wij zul-
len hem de komende week her-
denken en hem begeleiden tij-
dens zijn laatste etappe.
De tijdrit leverde toch nog een 

verrassing op, de gedoodverf-
de winnaar Roglic moet van fiets 
wisselen en daarmee verliest hij 
de kans op een ereplaats. To-
ny Martin komt niet verder dan 
de vierde plaats en Chris Froome 
weet bijna Bardet in te halen. Het 
is uiteindelijk de Pool Maciej Bod-
nar die de snelste tijd weet neer 
te zetten. In het algemeen klasse-
ment is de top drie bekend, maar 
wanneer ik Landa zou zijn, zou ik 
morgen toch een poging wagen 
om de ene seconde achterstand 
op de nieuwe Franse Messias 
goed te maken en alsnog derde 
te worden. Denk niet dat ik hem 
gisteren was vergeten, maar mor-
gen zou het toch misschien wel 
kunnen lukken met Dylan?
Dick

Zondag 23 juli, 21e etappe
Montgeron – Parijs Champs  
Élysées 103 km.

Aalsmeer - Ik moet huilen en la-
chen op het zelfde moment. Hui-
len omdat het de laatste etap-
pe is en lachen omdat het Dylan 
Groenewegen dan toch nog, op 
het laatste moment, is gelukt om 
met een formidabele sprint de-
ze laatste etappe op zijn naam 
te schrijven. Wat een grandioze 
overwinning! De organisatie van 
de Tour kan tevreden zijn, de ge-
le trui voor Froome, de witte trui 
voor Yates, de groene trui voor 
Matthews en de bolletjestrui toch 
nog voor een Franse renner, Bar-
guil. De juryprijs voor strijdrustig-
ste renner is ook voor de Frans-
man. Van de 198 gestarte ren-
ners weten er 167 de eindstreep 

op de Champs d’Elysées te halen. 
Diep respect voor Laurens ten 
Dam (165), Koen de Kort (154), 
Tom Leezer (149), Albert Timmer 
(145), Roy Curvers (135), Mike 
Teunissen (121), Ramon Sinkel-
dam (118), Maurits Lammertink 
(112), Bauke Mollema (51), Mar-
co Minnard (38), Dylan van Baar-
le (21) en als laatste maar toch de 
eerste Dylan Groenewegen (1).

Dank aan Janna voor een perfec-
te samenwerking (zonder er van 
te voren afspraken over te ma-
ken) en ik ga er van uit dat de re-
dactie van de Nieuwe Meerbo-
de net zoveel positieve reacties 
op onze columns krijgt als ik heb 
gekregen, dan weet ik zeker dat 
we elkaar volgend jaar weer gaan 
treffen.
Dick 

Vrijdag 21 juli, 19e etappe
Embrun – Salon-de-Province 222,5 km.

Aalsmeer - Ik heb de heren 
Dijkstra en Ducrot meerdere malen 
horen zeggen dat Salon-de-Provin-
ce de stad is waar de ziener Nostra-
damus is begraven. Hij overleed in 
1555 en liet ons een geschrift met 
profetieën na. Zijn voorspellingen 
geven niet aan dat Froome de Tour 
gaat winnen. Dus is er morgen nog 
alle kans voor de nummers twee en 
drie. De dag van vandaag bracht 
ons een kopgroep met Mollema, die 
bij het scheuren van de groep even 
niet oplet en in de tweede groep 
belandt. De eerste groep weet voor-
uit te blijven en Boason Hagen, die 

samen met Arndt de laatste roton-
de op de gunstigste wijze weet te 
ronden, rijden vooruit. Ook Arndt 
moet zich neerleggen bij de dik-
ke dijen van Boason Hagen, die de 
etappe op zijn naam weet te zetten. 
Gerechtigheid zullen we maar zeg-
gen, nog even denkend aan etap-
pe 16. Ik denk, zittend op de bank 
met de NOS in beeld, ook nog even 
aan mijn buurman die bij het schil-
len van een appeltje zijn pezen in de 
ringvinger doorsnijdt en op dit mo-
ment op de operatietafel ligt. Sterk-
te buurman! Zo krijgt het gezegde 
“Ik heb nog een appeltje met je te 
schillen” wel even een andere be-
tekenis.
Dick

Volgende week bekendmaking winnaars

Tour de France spel: Froome, 
Mollema en Groenewegen
Aalsmeer - De Tour de France 
kende dit jaar best saaie momen-
ten, maar ook prachtige ritten met 
grote bewondering voor alle wiel-
renners die zelfs met pijn doorgin-
gen, helaas ook afvallers en mis-
schien wel de mooiste momenten: 
De etappewinst voor Bauke Molle-
ma en Dylan Groenewegen die Ne-
derland op de kaart zette met de 
winst bij de finish in Parijs. Deze 
week de laatste verhalen van Dick 
Kuin en Janna van Zon over hun 
belevingen over en tijdens de Tour. 
Voor het Tour de France spel van de 
Meerbode kunnen de winnaars ge-
kozen worden. Er is nog één stapel 
over, die met winnaar Chris Froome. 
Voor de vierde keer op rij heeft hij 
dit wielerspektakel weten te win-
nen. Deze stapel inzendingen van 
deelnemers aan de prijsvraag is het 

grootst. Uit deze vele inzendingen 
gaan de winnaars van de racefiets, 
de polscomputer, de droogmolen, 
een Tempur reiskussen, een pedicu-
re en shellac nagelbehandeling en 
een doosje wijn van de maand ge-
kozen worden. Nog een hele klus, 
waar tijd voor nodig is. De antwoor-
den wel alvast: De beste Nederlan-
der is Bauke Mollema geworden. Hij 
is op plaats 17 geëindigd. Twee Ne-
derlanders (Mollema en Groenewe-
gen) hebben een etappe gewonnen 
en de beste in het bolletjesklasse-
ment was Bauke Mollema. De op-
lossing van de puzzel luidde: Hope-
lijk weer drie weken wielerplezier! 
Alle antwoorden goed? Spannend, 
wie weet…. Volgende week donder-
dag 2 augustus de uitslag van het 
Tour spel in de Meerbode. Nog even 
geduld!
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