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‘Reizende 
werklui’

weer gespot
Kudelstaart - Dinsdag 16 ju-
li, rond het middaguur, ont-
ving de politie meerdere 
meldingen uit Kudelstaart 
over ‘Engelssprekende’ werk-
lui die naar werk zochten.
Het gaat om Britse of Ierse 
mannen. Twee mannen zijn 
bij een woning aan het werk 
gegaan met het schoonspui-
ten van dakpannen.
De politie is een kijkje gaan 
nemen en kreeg een recla-
mefolder, waarop staat dat 
ze in deze branche werken.
De opdrachtgever/huiseige-
naar waar de heren aan het 
werk waren is geadviseerd 
goede afspraken te maken 
en op te letten als het gaat 
om aanbetalingen. In het 
verleden zijn inwoners nog 
al eens de dupe geworden 
van ‘reizende werklui’ die 
veel te hoge bedragen vroe-
gen of hun werk niet naar 
behoren deden.
De mannen verplaatsen zich 
in bestelbusjes met Engels 
of Iers kenteken.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Aalsmeer gaat vuist 
maken tegen Schiphol!

Mondkapjes en protestborden
De politiek kan rekenen op groot-
se steun van haar inwoners die in 
groten getale (met protestbor-
den en mondkapjes tegen de fi jn-
stof ) naar het gemeentehuis wa-
ren gekomen. De publieke tribu-
ne was zelfs te klein om alle toe-
hoorders een plaatsje te geven. 
Om iedereen de kans te geven 
de vergadering toch bij te wo-
nen zijn extra stoelen neergezet 
in de ontvangstruimte en kon de 
bijeenkomst gevolgd worden op 
een groot scherm.

Leefbaarheid op één
De motie en extra raadsverga-
dering is op initiatief van Groen-
Links. Aan lijsttrekker Ronald 
Fransen daarom de eer om als 
eerste een toelichting te geven 
op de te nemen actie om, zoals 
hij zei, “Aalsmeer niet het Gronin-
gen van Noord-Holland te laten 
worden.” Omdat de opening van 
vliegveld Lelystad is uitgesteld, 
mag Schiphol (onder voorwaar-
den) van de minister groter groei-
en naar 540.000 vluchten. Het uit-
stel komt door het stikstofbesluit 
van de RVS.
“Kennelijk is extra stikstof in Lely-
stad wel, maar in Aalsmeer geen 
probleem”, aldus Fransen in zijn 
betoog. Naast de luchtvervuiling 
vroeg hij aandacht voor de vei-
ligheid (moet er eerst een ramp 
plaatsvinden?) en ging hij in op 
de geluidsoverlast (“We willen 

perioden van rust, we willen ge-
woon slapen ’s nachts”). “Ter-
wijl heel Nederland zich in moet 
spannen voor de energietransi-
tie mag Schiphol gewoon blijven 
‘Schiphollen’. CO2 en fi jnstof uit-
stoten, schijnveiligheid beloven, 
herrie maken en van alles belo-
ven en niets waarmaken als het 
gaat om hinderbeperking. Het 
groeiplan is waanzin. Schiphol 
moet niet groeien, maar krimpen. 
Leefbaarheid op één in Aalsmeer”,
besloot hij zijn verhaal.

Mobiliteit
Ook Tom Verlaan (CDA) pleit-
te voor een gezonde en veilige 
leefomgeving. “De omvang van 
Schiphol is allang alle grenzen 
voorbij. We willen onze kwaliteit 
terug en normaal kunnen recreë-
ren op de Westeinder.” Hij pleitte 
ook voor verder onderzoek naar 
een luchthaven op zee en stel-
de voor de mobiliteit eens onder 
de loep te nemen. Zo’n 100.000 
vliegbewegingen zouden vervan-
gen kunnen worden door treinen, 
maar dan zouden de tarieven 
aangepast moeten worden. Wel 
de moeite waard, volgens Verlaan 
kan één trein passagiers van tien 
vliegtuigen vervoeren. De VVD is 
in principe niet tegen Schiphol. 
“Maar wel tegen buitensporige 
overlast”, aldus Erik Abbenhues. 
“We moeten harde voorwaarden 
gaan stellen: Minder nachtvluch-
ten, meer rustmomenten en min-

der fi jnstof. En over groei valt niet 
te praten, niet nu en niet na 2020.”

Economie op het spel
Volgens Judith Keessen van D66 
zet Schiphol niet alleen de veilig-
heid, leefbaarheid en gezondheid 
van inwoners op het spel, maar 
zal uitbreiding Aalsmeer ook eco-
nomisch raken. “De jachthavens 
lopen nu al leeg. De bootjesmen-
sen hebben ook geen zin in her-
rie. En geef ze ongelijk, vliegtui-
gen volgen elkaar boven de Poel 
regelmatig om de minuut op.”

Juridische procedure
Net als GroenLinks, D66 en de 
PvdA is Absoluut Aalsmeer (AA) 
een voorstander om een juridi-
sche procedure op te starten als 
gemeente samen met de belan-
genverenigingen. “We moeten sa-
men optrekken voor de leefbaar-
heid in Aalsmeer en Kudelstaart”, 
aldus Dick Kuin. De PvdA, bij 
monde van Jelle Buisma, zei tot 
slot dat Aalsmeer niet alleen een 
juridische procedure moet gaan 
voeren, maar alle voor handen zij-
nde middelen moet gaan aangrij-
pen om de leefbaarheid in de ge-
meente weer op ‘normaal’ niveau 
te krijgen.

Een applausje waard
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn voelde zich gesteund door 
de fracties en gaf aan zich te blij-
ven inzetten voor hinderbeper-
king in de gemeente. Dat de ge-
luidshinder de afgelopen jaren
fl ink is toegenomen, blijkt wel 
uit de cijfers van Schiphol. Het 
gebruik van de (secundaire) 
Aalsmeerbaan is de afgelopen ja-
ren enorm gegroeid, zeker in ver-
gelijking met de primaire Polder-
baan en Kaagbaan. “We willen 
dat Schiphol serieus werk maakt 
van hinderbeperking. Er is nu 
geen balans meer. We gaan zeker 
de minister en Tweede Kamerle-
den uitnodigen om langs te ko-
men. We geven nu met deze mo-
tie een eensgezind en sterk sig-
naal af naar Schiphol en naar Den 
Haag.” Klappen tijdens een verga-
dering mag eigenlijk niet, maar 
burgemeester Gido Oude Kotte 
vond de unanieme aanvaarding 
van de motie best een applaus-
je waard. “Ons signaal is heel dui-
delijk, gezamenlijk gaan we een 
vuist maken voor de leefbaarheid 
in Aalsmeer!” En zo was er geen 
hamerslag maar een applaus dat 
einde vergadering aangaf.

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Schiphol, Tweede Kamer en minister van Nieuwenhui-
zen opgelet: Aalsmeer is klaar met ‘bulder-buurman’ Schiphol en 
heeft een vuist gemaakt om de leefbaarheid in haar gemeente te-
rug te krijgen. Afgelopen donderdag 11 juli zijn het college en de 
gemeenteraad teruggekomen van zomerreces en is in een extra 
raadsvergadering de motie ‘Genoeg is genoeg’ (teveel is teveel) 
unaniem aangenomen.

De ondeugende poes en  
een bloemenparadijs
Aalsmeer - De foto’s voor de zo-
merwedstrijd Tuin en Dier blijven 
de mailbox van de redactie vul-
len. Vele mooie, lieve en leuke fo-
to’s worden ingestuurd. Grappig 
zijn vooral de foto’s van de on-
deugende katten en honden. Ze 
helpen graag een handje mee en 
doen natuurlijk regelmatig din-
gen die ze niet mogen. En dat we-
ten ze, onschuldig kijken is dan 
het ‘antwoord’.

Zo ook de poes van Romy Veul: 
“Sinds anderhalve maand deel 
ik mijn Aalsmeerse appartement 
met een lieve poes: Pippa. Ik zou 
haar graag een plekje in de krant 
gunnen. En dan het liefst op een 
foto die precies laat zien hoe ze is: 
nieuwsgierig, ondeugend en heel 
lief. Pippa mag niet in de kleding-
kast komen en weet dat maar al 
te goed. Maar ja, als ze dan zo 
kijkt wanneer ze tussen de schoe-
nen de wacht houdt, dan kan ik 
natuurlijk moeilijk boos worden.”

Dat je van een kleine tuin een 
geweldig bloemenparadijs kunt 

maken, bewijst Annemiek Blonk: 
“Lastig als je tuin in het plan 
Mijnsheerlijckheid slechts twee 
meter diep is. Maar gelukkig wel 
zeven meter breed. Het maakt
de keuze voor de inrichting wel 
lastig. Toch is het ook dit jaar
weer gelukt met vaste planten 
en zomergoed, waardoor het de
hele zomer fi jn toeven is in eigen 
tuin.“

Waardebon van Het Oosten
Romy Veul en Annemiek Blonk 
maken kans op een waardebon 
van tuincentrum Het Oosten. 
Ook kans maken op de mogelijk-
heid om een cadeau voor de tuin 
of uw/jouw dier uit te gaan zoe-
ken bij het tuincentrum aan de 
Aalsmeerderweg? Stuur dan een 
foto van de tuin of een (huis)dier 
of een combinatie van deze twee 
naar:
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

De komende weken gaan zoveel 
mogelijk foto’s geplaatst wor-
den, zodat niet alleen de redac-
tie maar ook u/jij kunt genieten 
van leuke, lieve, mooie en grap-
pige foto’s. Deelnemen aan de
fotowedstrijd kan tot half augus-
tus.

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- inbraakbeveiliging
- domotica
- zonnepanelen
- oplaadstations
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Sijbrants & van Olst Optiek
Sluisplein 1
Ouderkerk a/d Amstel
tel. 020 4966082
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

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

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.200

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Eerste event ‘Meer voor Ondernemers’

Businessclub FC Aalsmeer: 
Stijl Masterclass
Aalsmeer - De Businessclub FC 
Aalsmeer en haar leden Vane-
man Automotive en Gentlemens 
Place hebben het initiatief geno-
men om de zaterdag selectie van 
FC Aalsmeer een geweldige start 
van het nieuwe voetbalseizoen te 
geven door middel van het aan-
bieden van een Stijl Masterclass 
voor het voltallige team.
Christiaan Sijnen, eigenaar van de 
modezaken Gentlemen’s Place in 
Aalsmeer en Amsterdam- Zuidas, 
raakte getriggerd door de wer-
king van hersenen, van zintuigen, 
van communicatie. Hij bestudeer-
de deze en ontdekte hoe uiterlijk 
én gedrag bepalend zijn voor an-
dermans eerste oordeel. Hoe se-
rieus je wordt genomen. Of ie-
mand je vertrouwt. Met je in zee 
wil. Zakelijk of privé. Maar juist 
ook in de sport en als team! In de 
Stijl Masterclass legt hij - met we-
tenschap en humor uit - hoe an-
deren tegen de spelers, als indivi-
du en als team aankijken en regi-
streren en of het beeld dat ande-
ren van hen hebben, matcht met 
hoe zij willen overkomen.

Deze Stijl Masterclass vindt plaats 
in de showroom bij Frank Vane-
man Automotive aan de Witte-
weg 6 op dinsdag 3 september. 
Voorafgaand aan deze Master-
class wordt een gezellige barbe-

cue gehouden. Dit ‘Meer voor 
Ondernemers’ event is de eerste 
activiteit van de Businessclub FC 
Aalsmeer in het seizoen 2019–
2020. 
Leden, sponsoren van FC 
Aalsmeer en (nadrukkelijk) ook 
andere belangstellenden en ge-
interesseerden worden van har-
te uitgenodigd voor deze inspire-
rende avond. De inloop op 3 sep-
tember is van 18.00 tot 18.30 uur, 
de barcue wordt gehouden van 
18.30 tot 19.30 uur en de Mas-
terclass vindt plaats van 19.30 
tot 21.00 uur. Aanmelden voor 30 
augustus middels een mail naar: 
bcaalsmeer@gmail.com (onder 
vermelding van naam, aantal per-
sonen en organisatie).

Uitslag
OVAK soos

Aalsmeer - Onlangs kwam de 
OVAK soos weer bijeen. De uitsla-
gen zijn als volgt:
 
1. Jo de Kruijf: 5765 punten,
2. Loek Pieterse, 5239 punten,
3. Wim Spring in’t Veld, 5226 pun-
ten en 4. Nel Ton, 5179 punten.

De volgende soos is op 24 juni.

Hele straat enthousiast 
over buurtbarbecue
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 13 juli was het tijd voor de 
buurtbarbecue van de Calveslo in 
Kudelstaart. Na veel verhuizingen 
van buren in de afgelopen jaren 
was het idee opgevat om elkaar 
wat beter te leren kennen. Om 
17.00 uur begon het feest en gin-
gen de barbecues aan en voor de 
kinderen was er een springkussen 
om zo lekker met elkaar te spe-
len. Na het heerlijke eten kwam 
als toetje de ijscoman nog aanrij-
den om allen te voorzien van een 
lekker softijsje. De kinderen gin-
gen naar bed en alle volwasse-
nen kletsten nog gezellig met el-
kaar na over wat ieders interesse 

is en hoelang iedereen eigenlijk 
al in Calveslo woont. Tot slot werd 
er nog een spel gespeeld met 
vragen over Kudelstaart waarbij 
je kon kiezen uit twee antwoor-
den, A of B? Uiteindelijk was er 
één winnaar die het juiste ant-
woord wist op de vragen en voor 
die buurman of buurvrouw was 
er een mooie prijs!
Deze buurtbarbecue werd deel 
mede mogelijk gemaakt door het 
Budget Buurtinitiatieven via Hel-
ma Keesom, buurtverbinder.
De hele straat was enthousiast en 
natuurlijk hopen alle buurtjes dat 
zij dit volgend jaar weer kunnen 
doen met elkaar.

 Zondag 21 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Geen dienst i.v.m. zomerstop 
tot zondag 25 augustus.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. en om 
18.30u. met ds. J.H. Bonhof. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Yko van der 
Goot. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl. Collec-
te: Ouderenwerk.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
dhr. J. Buchner.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. Z. 
de Graaf uit Katwijk. Organist: 
H. van Voorst.  Oost: Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: 
Jan Piet. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Gerard de Groot. Ba-
byoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-

venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Schaeffer uit Nunspeet 
en 18.30u. met ds. J.H. Bonhof 
uit Utrecht, gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering met 
pastor A. Blonk. Zondag om 
9.30u. Eucharistieviering. Om 
14u. Poolse dienst met An-
drzej in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zaterdag 9u. Utrenia en 

10.30u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ioan. Zondag: 
geen dienst  

Russisch-orthodoxe dienst
- Heilige Maria van Egypte Kerk-

zaterdag 17.30u Avondgebed.
Zondag 10u. Goddelijke Litur-
gie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. B.H. Steenwijk uit Nij-
kerk.

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

staart. Zondag 10u. Dienst 
met dhr. W.J. de Knijff uit Juli-
anadorp.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.  

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Oktober t/m mei

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in Ontmoetingsruimte Ons 
Tweede Thuis, Jasmijnstraat 
33. Van september t/m april.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Goed weer 
om te bridgen
Aalsmeer - Op woensdag 10 juli 
was er geen voetbal op tv én het 
was een aangenamere tempera-
tuur, met andere woorden: goed 
weer om te bridgen. Zo dachten 
29 paren van Bridgeclub Onder 
Ons er ook over en zij gingen de 
strijd om de plantjes aan in de het 
altijd gezellige Buurthuis aan de 
Dreef. De uitslag is als volgt:

in de A-lijn werden 1e: Ariette 
Tromp en Rogier Kerner met 
59.58%. Op de 2e plek: Anita Mar-
tens en Bep Heijtel met 57.99% 
en als 3e eindigden Tijmen van 
Dongen en Sam Spaargaren met 
54.86%. In de B-lijn: Op de 1e 
plaats met veruit de hoogste sco-
re van de avond: Lies Talsma en 
Frank van Dijk met 67.01%, op 
eerbiedige afstand gevolgd door 
Gerda Kilian en Willemien Kool: 
54.17%. Tot slot op nummer 3: 
Mien Korenwinder en Mijnie van 
Leeuwen met 53.47%.

GreenPark Aalsmeer bij beste acht van Nederland

Mooie resultaten voor 
beachhandbalteams

Aalsmeer - De jongens A, B en D van handbal-
vereniging GreenPark Aalsmeer hebben zich 
dit seizoen weer weten te plaatsen bij de beste 
acht beachhandbalteams van Nederland en wa-
ren afgelopen weekend aanwezig op het Neder-
lands Kampioenschap Beachhandbal in Bidding-
huizen. 
Een mooi handbalweekend hebben ze achter de 

rug. De jongens B werden 7e en de jongens A en 
D konden een mooie zilveren medaille meene-
men naar Aalsmeer.

Hopelijk kan er volgend seizoen getraind wor-
den op de eigen beachvelden bij de Bloemhof en 
kunnen de jongens deze mooie resultaten be-
houden.
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‘Hooggeëerd publiek’ in 
het Oude Raadhuis 
Aalsmeer - Achter de deuren van 
het Oude Raadhuis van KCA is 
een vrolijke expositie te zien over 
het Circus. De kunstwerken zijn 
gemaakt door de deelnemers aan 
het Atelier Floriande in Hoofd-
dorp. Het is een voorziening waar 
mensen worden begeleid om 
zich te ontwikkelen tot kunste-
naar. Het is een expositie gewor-
den die net even anders is en één 
die bruist van de inspiratie en de 
kleuren.

Bij binnenkomst valt meteen de 
tijger die door de hoepel met 
vuur springt in het oog en ook de 
vrolijke blauwe olifant lijkt zo uit 
het circus weggelopen. Het is een 
expositie met authentieke kunst-
werken dat zie je als toeschouwer 
meteen. Het gaat hier over kunst 
gemaakt door bijzondere artis-
tieke talenten, die luisteren naar 
de stem in zichzelf. Talenten die 
zo hun eigen kijk op de wereld 
hebben. Ze ontplooien hun cre-
ativiteit buiten de kaders en het 
zicht van het reguliere kunstcir-
cuit. Wat te denken van de vrouw 
met staart of de eekhoorns in het 
blauw en zeg nu zelf wie heeft er 
ooit een eenhoorn in het circus 
gezien. Met een beetje inlevings-
vermogen is de spreekstalmees-
ter al te horen met zijn spreek-
woordelijke; ‘hooggeëerd pu-
bliek’.

Ziel en zaligheid
En zo komt het circus op aller-
lei manieren tot leven in tweedi-
mensionale en driedimensiona-
le kunstwerken. Clowns, dansers, 
beren en theatrale hoedjes van 
alles is er te zien. De basis voor de 
expositie was een brainstormses-
sie met de deelnemers zelf. Daar 

stelden ze vast dat het in vroe-
ger dagen zo was dat mensen 
met een beperking alleen terecht 
konden in het circus om nog wat 
geld te verdienen als freak. Het 
circus op die manier bestaat ge-
lukkig niet meer. Dat is direct de 
kracht van de expositie. Er hangt 
werk van mensen die daar met 
ziel en zaligheid aan gewerkt 
hebben en hun handicap soms 
direct gebruiken om te vertellen 
in welke wereld zijn leven. En dat 
voel je en dat zie je als toeschou-
wer. Het is werk dat gezien mag 
worden.
Alles bij elkaar genomen heeft 
het een heel bijzondere expositie 
opgeleverd met 75 kunstwerken 
gemaakt door 13 kunstenaars. Er 
is veel te zien dus kom naar het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 in 
Aalsmeer. Het is vrij toegankelijk 
van donderdag t/m zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. De expositie 
Het Circus duurt tot 28 juli.

Aalsmeers Mannenkoor Con Amore 
zingt in Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dag was het stil op de rozentribu-
ne van the Beach, geen mannen-
koor.
Het koor maakte namelijk een 
uitstapje op de laatste repetitie-
avond van het seizoen, de man-
nen zongen in Zorgcentrum 
Aelsmeer.

Een volle maar ook een warme 
zaal voor het optreden.

De dirigent en muziekcommissie 
hadden een programma samen-
gesteld uit wat het koor het afge-
lopen jaar in studie had.
Het werd een selectie van gees-
telijke, klassieke en populaire lie-
deren; de drie onderdelen waar 
Con Amore al vele jaren zijn mu-
ziek uit zoekt.

De aanwezige bewoners beleef-
den een hele leuke avond, met 

als klapper altijd maar weer de 
oude schoolliedjes om heerlijk bij 
mee te zingen. Na het dankwoord 
van de activiteitenbegeleidster 
van het Zorgcentrum kon Con 
Amore beginnen aan een welver-
diende vakantie.
Begin september gaat het man-
nenkoor er weer tegenaan met 
nieuwe plannen waarvan u te zij-
ner tijd wel het een en ander zal 
vernemen.

Foto: Angenita Sprangers

Botanische kunst en de wereld van 
insecten in het Flower Art Museum

Bij botanisch tekenen en schilde-
ren gaat het erom een plant zo 
correct mogelijk weer te geven, 
met aandacht voor de specifieke 
kenmerken die de plant van an-
dere onderscheidt. Botanisch te-
kenen kent een lange traditie, 
die teruggaat tot de eerste helft 
van de zestiende eeuw. In die tijd 
werden de  botanische afbeeldin-
gen vaak gebruikt in kruidenboe-
ken voor medicinale doeleinden. 
Later werden de tekeningen en 
schilderingen ook gebruikt voor 
wetenschappelijke doeleinden, 
bijvoorbeeld om nieuw ontdek-
te planten op een verantwoorde 
wijze vast te leggen.

De hedendaagse botanisch kun-
stenaar bouwt voort op deze tra-
ditie waarbij onderzoek, een cor-
recte weergave en creativiteit in 
compositie en beeldtaal worden 
gecombineerd. In de Vereniging 
van Botanisch Kunstenaars Ne-
derland zijn ruim tweehonderd 
leden verenigd met als doel de-
ze waarden uit te dragen. Het Flo-
wer Art Museum presenteert de-

ze zomer samen met de vereni-
ging de tentoonstelling Flora Bo-
tanica.
De expositie toont een groot aan-
tal werken van hedendaagse bo-
tanisch kunstenaars, waarbij de 
schoonheid en kwaliteit van de 
afbeelding voorop staan. Bezoe-
kers krijgen inzicht in de werk-
wijze van botanisch kunstenaars. 
Ook worden tijdens de expositie 
verschillende activiteiten gehou-
den, zoals een lezing, workshops 
en demonstraties.
 
Bees, bugs & butterflies
De tweede zomertentoonstelling 
gaat over insecten. Bloemen en 
insecten zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden; zonder bloe-
men zijn er geen insecten en an-
dersom. Voor het museum re-
den om een aantal kunstenaars 
de ruimte te geven voor hun ar-
tistieke verbeelding van de insec-
tenwereld. Bijen, vlinders, mieren, 
krekels, muggen… bezoekers 
gaan ze allemaal tegenkomen in 
de tentoonstelling ‘Bees, bugs & 
butterflies’.

Van veelkleurige vlindertekenin-
gen tot handgebreide langpoot-
muggen en van een indrukwek-
kende sprinkhaan tot kevers van 
straatafval. Tien kunstenaars la-
ten op uiteenlopende manieren 
zien hoe de wereld van insecten 
hen fascineert en inspireert tot 
even originele als wonderbaarlij-
ke kunst. De deelnemende kun-
stenaars zijn: Guusje Bertholet, 
Saskia E.M. van Dijk, Merel van 
den Enden, Maaike Krijtenburg, 
Cedric Laquieze, Merel Slootheer, 
Kevin Timmerman, Lenie Voort-
man, Heidi Wallheimer en Sandra 
Westgeest.
De tentoonstellingen beginnen 

Aalsmeer - Vanaf 21 juli zijn in het Flower Art Museum in Aalsmeer 
twee nieuwe tentoonstellingen te zien. In ‘Flora Botanica’ staat de 
kunst van het botanisch tekenen en aquarelleren centraal. Daar-
naast biedt de tentoonstelling ‘Bees, bugs & butterflies’ een artis-
tieke visie op de insectenwereld. Beide exposities zijn tot en met 
29 september elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken.

Vogelvlinder (Guusje Bertohlet).

zondag 21 juli en duren tot en 
met 29 september. Het Flower 
Art Museum is gevestigd aan Ku-
delstaartseweg 1 in Aalsmeer (te-
genover de watertoren). Ope-
ningstijden: vrijdag t/m zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor 
groepen ook op afspraak. Entree 
is 5,50 euro p.p., kinderen t/m 14 
jaar gratis.

Meer informatie:
www.flowerartmuseum.nl

Sprinkhanen, handgebreid (Saskia E.M. van Dijk ).

‘Brentsleng’ live
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 20 juli speelt 
de bekende formatie Brentsleng 
live bij ‘Jan & Janssen’. Het pro-
gramma ontvangt de band in 
Café Sportzicht in Aalsmeer. De 
gezellige groep muzikanten 
speelt zelfgeschreven levenslie-
deren. Met teksten die uit het le-
ven gegrepen zijn zingt de zanger 
van de band in onvervalst Am-
sterdams. Iedereen herkent hier-
in wel iets van wat hij meemaakt 
in zijn leven. De band speelt een 
mix van reggae, ska, rock en ne-
derpop. Brentsleng neemt je mee 
terug naar dat gevoel van de ja-
ren tachtig, naar de Nederlands-
talige popmuziek.
 
Wat zijn de nieuwe inzich-
ten op het gebied van leider-
schap(sontwikkeling)? En op het 
gebied van persoonlijke ontwik-
keling? Maandag 22 juli wordt 
hierover van gedachten gewisseld 
met coach Belinda Buskermolen. 
Zij laat mensen hun talenten ont-
dekken en benutten en bespreekt 
vernieuwende methodes.
 
‘Door de Mangel’ op herhaling
Ook tijdens de zomerperiode 
hoeft u de wekelijkse Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’ niet 
te missen. Gedurende het zomer-
reces zijn er zeven herhalingen 
van ‘Door de Mangel’ te beluiste-
ren. Komende maandag 22 juli zal 
de uitzending van 5 november jl. 
met Jan van Liempt te beluiste-
ren zijn. Presentatoren Mylène en 
Elbert Huijts en technicus Edgar 
van Hazendonk ontvangen dan 
Thom Brodalski’s schoonvader. 

“Jan van Liempt is mijn schoon-
vader en net als ik een ras-Bour-
gondiër. Hij heeft een succesvol-
le carrière achter de rug en ik zou 
willen weten hoe hij daarop te-
rugkijkt en wat zijn hoogtepunt 
was. Ook wil ik weten of hij ach-
teraf iets anders had willen doen”, 
aldus Brodalski.
 
Frequenties en terugluisteren 
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Daar-
naast is Radio Aalsmeer te vin-
den op televisie met Tekst TV: 
kanaal 12 van Caiway, of kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort. 
Uitzending gemist? Surf naar 
radioaalsmeer.nl/uitzending- 
gemist. Volg Radio Aalsmeer ook 
op Twitter (@RadioAalsmeer) en 
Facebook (www.facebook.com/
radioaalsmeer).

Silent Disco in Poppodium P60!
Amstelveen - Op zaterdag 7 sep-
tember presenteert P60 haar 
eigen Silent Disco–Silent Disco +. 
Tijdens 24H Amstelveen introdu-
ceerde het poppodium een eer-
ste editie. Na het succes op de-
ze avond keert het concept nu 
terug! Silent Disco + gaat net 
een stapje verder. De grote zaal 
maakt ruimte voor drie feestjes! 

Op drie kanalen komen de beste 
hits voorbij en jij kiest waar je op 
wilt dansen. Maar verwacht meer 
dan alleen muziek. Wat dacht je 
van een photobooth, glowsticks 
en nog veel meer verrassingen…
Tickets vanaf €8,- (exclusief ser-
vicekosten).
Meer informatie:
https://p60.nl/agenda/2432.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Ukelele statief 
€9,95

Weer nieuwe ukelele’s 

‘Leho’ (tenor) €79,-

Ukelele hoes
vanaf  €7,95

Diverse ukelele
boeken (o.a. Ed Sheeran)

TIP:

KOOPJE:

AANBIEDING:

NIEUW:

▲
18 JULI

  Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

  Expositie ‘Het Circus’ in Het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open t/m 28 juli van donder-
dag t/m vrijdag van 14 tot 17u.

  Expositie Henny Bax in gang 
Zorgcentrum Aelsmeer en 
Rozenholm. T/m eind juli.

  Expositie Amazing Amateurs 
in burgerzaal, gemeentehuis. 
Te bezoeken tijdens openings-
tijden.

19 JULI
  Expositie Ons Tweede Thuis in 

De Oude Veiling, Marktstraat.
  Expositie Jan Dreschler in 

wijkpunt Voor Elkaer, Kudel- 
staart. 

  Finish rolstoelvierdaagse be-
woners Kloosterhof, Clematis- 
straat. Intocht rond 15u/ 
15.30u.

20 JULI
  Expositie ‘100 jaar Fokker’ in 

Crash Museum In fort Aals- 
meer te Aalsmeerderbrug.
Open 11 tot 16u en woensdag 
13 tot 16u. 

  Lezing over de Fokker G-1 en 
de eerste vijf dagen in mei 
op Vliegveld Bergen. CRASH, 
Fort Aalsmeerderdijk 460, om 
13u. Toegang: €5, kinderen 
betalen €2. Donateurs gratis 
toegang.

  Start open tennis dubbeltoer-
nooi bij TV Kudelstaart. Tot en 
met 28 juli.

21 JULI
 Tentoonstellingen Flora Bo-

tanica en Bees, bugs & but-
terflies in Flower Art Museum 
Aalsmeer, Kudelstaartseweg 1. 
T/m 29 september.

  Watertoren open voor bezoe-
kers van 13 tot 17u. Ook 28 juli. 

22 JULI
  Expositie ‘De kracht van de 

boom’ bij Fysio en Fitness in 
Kudelstaart. Open 8 tot 21u. 
Tot eind juni.

  Wijkcentrum Voor Elkaer in 
Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

23 JULI
  Open koffie in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
  Historische Tuin open dins-

dag t/m zondag 10 tot 16.30u. 
Ingang Praamplein

  Walking-handball voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 
10.30 tot 11.30u. Elke dinsdag. 

24 JULI
  Rollator Wandelclub bij sport-

centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

  OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

  Zomercompetitie Bridgeclub 
Onder Ons in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1. Inschrijven van-
af 19.15u. Aanvang: 19.45u.

  Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.
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Mijlpaal voor Bosman Van Zaal
Aalsmeer - De Nederlandse tech-
nologie geniet hoog aanzien in 
het buitenland. Voornamelijk op 
het gebied van kassen en techni-
sche installaties voor de gewas-
productie. Niet gek, want in de 
tuinbouwwereld komen nieuwe 
systemen vaak van Nederland-
se bodem. Met certifi caten toont 
Bosman Van Zaal een hoge kwa-
liteitsstandaard aan. Zo wordt de 
Nederlandse topkwaliteit in tuin-
bouwtechnologie gewaarborgd.
 
Bosman Van Zaal beschikt over 
verschillende certifi caten en on-
derscheidingen. Het bedrijf 
handhaaft kwaliteit en verbetert 
deze constant. Het is ook een in-
dicatie voor de buitenwereld dat 
hun producten van erkende kwa-
liteit zijn. Er is nu een nieuwe on-
derscheiding die mag worden 
toegevoegd!
 
Hoogste onderscheiding 
lasconstructies
Dankzij de inspanningen van de 
collega’s in de fabriek ontving 
Bosman Van Zaal de EN 1090 cer-
tifi cering tot excecutieklasse 3. 
Deze certifi cering toont aan dat 
zij in staat zijn ingewikkelde las-
constructies te realiseren. De 

proefstukken gemaakt met de 
Voortman en Trumpf machines 
zijn beoordeeld als van bijzonder 
goede kwaliteit. Dat is een mijl-
paal voor de organisatie!
 
Met deze zeer hoge excecutie-
klasse en een IWT-geschoolde 
lascoördinator onderscheiden 
zij zich in de sector. Geen ande-
re kassenbouwer beschikt name-
lijk over deze erkenning. Een be-
dankje voor collega Bert Plomp 
(op de foto met pet).
 
Speciale erkenning
Bert Plomp geeft leiding over de 
aluminiumafdeling. Hij heeft de 
IWT-opleiding afgerond. Dit is 
een opleiding op hoog niveau, 
waarvoor veel materiaalkennis 
nodig is. Bert is niet alleen zelf erg 
bekwaam. Hij weet ook zijn vol-
ledige afdeling zo aan te sturen, 
te motiveren en te ondersteu-
nen dat zij allemaal op dit niveau 
produceren. En deze afdeling be-
staat uit collega’s met verschillen-
de achtergrond en afkomst.
 
Over Bosman Van Zaal
Van oudsher wordt Aalsmeer de 
bloemenhoofdstad van de we-
reld genoemd. Samen met het 

Westland bevindt zich in deze re-
gio de hoogste concentratie aan 
kassen ter wereld.
Het is dan ook in Aalsmeer dat 
Bosman Van Zaal in 1921 begon 
met het bouwen van kassen. Tot 

de dag van vandaag doen zij dit. 
Maar inmiddels heeft de organi-
satie veel modernisatie onder-
gaan en leveren ze totaaloplos-
singen voor de gewasproductie 
wereldwijd.

Voedselbank zoekt 
denkers en doeners
Aalsmeer - Het werk van de 
Voedselbank gaat week in week 
uit het hele jaar door. Om de zaak 
draaiende te houden zijn denkers 
en doeners nodig; mensen die 
meedenken en mensen die met 
hun handen werken. Door de 
aantrekkende economie wordt 
het steeds moeilijker om vrijwilli-
gers te krijgen.

Op dit moment zijn er vacatu-
res voor een of twee bestuursle-
den. Onder de taken vallen on-
der meer pr en communicatie 
alsook coördinatie voor voedsel-

veiligheid. Daarnaast is de Voed-
selbank op zoek naar een chauf-
feur/bijrijder. Hier gaat het om de 
functie om op donderdagmor-
gen bij de supermarkten over-
gebleven voedsel op te halen 
dat ’s middags alweer uitgedeeld 
wordt aan klanten. Tot slot wordt 
gezocht naar winkelinzamelaars; 
degenen die helpen bij de inza-
melingen bij supermarkten.

Reacties graag aan: vrijwilli-
gers@voedselbankaalsmeer.nl of 
info@voedselbankaalsmeer.nl of 
via 06-37471838.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Dineren in wijkpunt 
Voor Elkaer in Kudelstaart
Woensdag 24 juli kunt u
genieten van o.a. een 
gebonden champignon 
soep, stokbrood met krui-
denboter, zigeuner schnitzel,
shaslick saus, broccoli
met kaas saus, aardappel 
kroketjes, witlof salade en 
een witte chocolade bava-
rois met Tia maria saus en
slagroom naar keuze voor 
maar € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via Tel. 
0297820979.

Thema avond in wijkpunt 
Voor Elkaer in Kudelstaart
Elke laatste vrijdag van 
de maand is er een thema 
avond in Voor Elkaer. 
Deze avond bestaat uit een 
bu�et met een bijpassende 
wijn. Vrijdag 26 juli vanaf 
17.00 uur kunt u genieten 
van een ‘‘salade bu�et’’; 
een tomatensoep, kip saté 
met saté saus, vlees en vis 
schotel, haring en kibbeling, 
ardenne ham met meloen,                                                                      
pasta salade, diverse sausjes,
broodmand met diverse 
broodjes, stokbrood met 
kruiden boter, verse fruit 

salade. De kosten bedragen 
€ 18,-. Wij raden aan om op 
tijd te reserveren. Blijf op de 
hoogte van onze gezellige 
avonden door onze agenda 
in de gaten te houden.
Heeft u dieetwensen? Meld 
het vooraf en wij houden er 
rekening mee. Voor reserve-
ringen Tel. 0297 82 09 79.

Duo�ets in Kudelstaart!
Lekker sportief, gezond voor 
lijf en leden, er even tussen 
uit op een ontspannen en 
sportieve manier. Samen 
met een vrijwilliger van de 
Stichting SAM ( sociale acti-
viteiten medemens) kunt u 
een leuke �etstocht maken. 
De bestemming is aan U!
U mag zeggen waar u naar 
toe wilt �etsen.
Het is geheel kosteloos. 
Fietsen is op afspraak,
u kunt zich opgeven bij een 
van de gastvrouwen/ heer 
van het wijkpunt.
Voor informatie kunt u bel-
len met het wijkpunt Tel. 
0297 820 979.

Dineren in wijkpunt 

Activiteiten overzicht

Webwinkels uit de buurt presteren zich
Markt ‘Kudelstaart gaat 
lokaal’ smaakt naar meer
Kudelstaart - Toegegeven: het 
weer was afgelopen vrijdag niet 
helemaal om over naar huis te 
schrijven maar een echte spel-
breker was de regen ook weer 
niet tijdens de ‘Kudelstaart gaat 
lokaal’ markt. Op het plein in het 
winkelcentrum was er redelijk 
veel animo voor de 17 kraamhou-
ders die hun producten of dien-
sten onder de aandacht van het 
winkelend publiek brachten. Het 
ging om ondernemers die hun 
‘waar’ alleen via internet aanbie-
den. De webwinkeliers hebben 
met elkaar gemeen dat ze uit Ku-
delstaart komen. Dat zij zich tus-
sen de ‘stenen’ winkels konden 
presenteren is een idee van Vin-

cent van Lammeren (Gall&Gall 
Kudelstaart) en Esther Raadschel-
ders (RegioBank). Best bijzon-
der om medewinkeliers een po-
dium te bieden op deze manier. 
Vincent: “Het zijn klanten van ons 
centrum, kleine thuiswinkeliers, 
maar wel lokaal. Mensen vinden 
het een leuk evenement in ons 
winkelcentrum.
Vorig jaar organiseerden we de 
lokale markt voor het eerst en 
volgend jaar doen we dat weer 
omdat er - ondanks de regen - 
goed verkocht is. Webonderne-
mers kunnen zelf een kraam hu-
ren maar ik had ook statafels 
waarop informatiefl yers kunnen 
worden neergelegd.”

Blije DownTown Ophelia-
prijswinnares mag inslaan
Aalsmeer - Dat een lootje ko-
pen tijdens DownTown Ophe-
lia vruchten afwerpt, kan de 
Aalsmeerse Dunja Jerkovic be-
vestigen. Zij won met haar op 22 
juni gekochte lootje een minuut 
gratis winkelen.
Afgelopen zaterdag mocht ze bij 
Jumbo in de Ophelialaan haar 
boodschappenkarretje helemaal 
volgooien met van alles en nog 
wat. “Ik doe hier altijd mijn bood-
schappen, dus ik ken de winkel 
aardig goed,” vertelde de blije 
Dunja. “Mijn strategie was te be-
ginnen bij de wasmiddelen en 

dan via het kattenvoer en de dou-
chespullen naar het vlees en de 
wijn.” Ze kreeg hulp van een me-
dewerkster uit de winkel die met 
het karretje achter aan haar liep.

En haar plan bleek een succes, 
want met bijna €300,- aan le-
vensmiddelen verliet ze de su-
permarkt. Bedrijfsleider Jelmer 
Hesseling verraste haar nog extra 
met een appeltaartje en een bos 
bloemen. “Volgend jaar kom ik 
zeker terug naar het mooie eve-
nement en koop ik uiteraard weer 
lootjes.”

Bloemen- en plantenexport 
passeert 3,5 miljard

Hete junimaand drukt 
bloemenexport
De hittegolf in juni is medever-
antwoordelijk voor een krimp 
van 5% van de exportwaarde van 
snijbloemen. “Planten hadden er 
minder onder te lijden, met een 
kleine groei van 1%”, vertelt ma-
nager Wesley van den Berg van 
Floridata.
Vooral Centraal-Europa heeft te 
kampen gehad met het eff ect van 
de hoge temperaturen. Ook had 
juni twee handelsdagen minder 
vergeleken met vorig jaar. De ver-
kopen naar aanloop van het Pink-
sterweekend maakten daarente-
gen het een en ander goed voor 
de junimaand.

Scandinavische 
zomerfeesten impuls 
De export naar Scandinavië doet 
het goed en boekt het eerst half 
jaar een plus van 7% naar 236
miljoen euro volgens de statistie-
ken van Floridata. De midzomer-
feesten van afgelopen maand ge-
ven de export een impuls. “Vooral 
in Zweden waren rood-wit-blauw 
tinten en samengestelde boe-
ketten in trek bij de consumen-
ten”, aldus accountmanager Daan 
Jongsma van Bloom BV.

“Bij de planten zijn met name 
de bloeiende vaste tuinplanten, 
perkplanten voor op het balkon 
en in de plantenbakken populair”, 
geeft directeur Hendrico de Bra-
bander van Novifl ora Holland BV 
aan. “Zomerplanten uit Zweden 
zijn ook altijd erg gewild bij con-
sumenten. Juni was een goede 
maand omdat mei relatief koud 
was”, voegt hij toe. De Nederland-
se positie is vooral sterk in Dene-
marken en Zweden. Van de bloe-
men die Denemarken en Zweden 
invoert is ongeveer 95% afkom-
stig uit Nederland.

“Daarmee is de Nederlandse ex-
portpositie erg sterk vergeleken 
met andere landen”, licht Mes-
ken toe.

Duitsland en Italië op
achterstand
De economische groei van Duits-
land hapert en is de laagste sinds 
2013. Zowel de export van bloe-
men als van planten richting onze 
oosterburen blijft tot en met juni 
3% achter. Verschuivingen tussen 
afzetkanalen zijn er amper.

”‘Voor snijbloemen blijft het na-
genoeg gelijk, maar voor planten 
groeit juist het aandeel naar tuin-
centrumketens en bouwmark-
ten”, licht Van den Berg toe. 

Ook de economie van Italië is een 
zorgenkindje en blijft steggelen, 
waardoor de exportwaarde tot 
en met juni op -1% uitkomt. Dit 
wordt onderschreven door het 
gegeven dat de Europese Com-
missie haar economische prog-
nose naar beneden heeft bijge-
steld naar 0,5% groei voor Duits-
land en 0,1% voor Italië. “De 
groeiende vraag uit vooral Oost-
Europese landen zorgt ervoor 
dat de export voor het eerst bo-
ven de 3,5 miljard uitkomt”, stelt 
Mesken.

Floridata levert marktcijfers en 
debiteureninformatie in de sier-
teeltsector. 

De VGB is de brancheorganisa-
tie voor de binnenlandse, impor-
terende en exporterende groot-
handel in bloemen en planten. 
Haar leden hebben een jaarom-
zet van €3,5 miljard in deze bran-
che. 

Meer informatie via:
www.vgb.nl of www.fl oridata.nl.

Aalsmeer - De export van Nederlandse bloemen en planten
groeide het eerste half jaar met 3% naar 3,5 miljard euro.
Volgens de statistieken van Floridata ligt de groei van de plan-
tenwaarde (+4%) een fractie hoger dan de groei van de snij-
bloemenwaarde (+2%). Duitsland en Italië liggen op achter-
stand. “De spreiding naar andere landen pakt positief uit en zorgt
ervoor dat de export na een half jaar voor het eerst boven de
3,5 miljard uitsteekt”, aldus directeur Matthijs Mesken van de 
VGB.

Honing slingeren Historische Tuin
Aalsmeer - De bijen van de His-
torische Tuin zijn gereed voor de 
tweede ronde en dus staat ho-
ning slingeren op het programma 
en wel op zaterdag 20 juli tussen 
14.00 en 16.30 uur. Voor iedereen 
die de ambachtelijke demonstra-
tie in mei heeft gemist, volgt nu 
de herkansing. Neem de kinderen 
mee op ontdekkingstocht tussen 
de honingraten en laat ze kennis 
maken met  deze bedreigde dier-
soort. Stap in de fascinerende we-
reld van de bij en laat u alles ver-
tellen over het gele goud dat ze 
produceren. Natuurlijk valt er ook 
het een en ander te proeven.
In de corridor kunnen bezoekers 
live aanschouwen hoe Tuinimker 
Eric van der Meer de oogst van 
zijn bijenvolk binnenhaalt. De 
verse honing wordt voor uw ogen 
afgetapt en is verkrijgbaar in pot-
ten van 50, 250 en 450 gram.  Haal 
de zomer in huis met deze na-
tuurlijke lekkernij. Ook leuk om 
cadeau te geven.

Kinderen tot 12 jaar, donateurs en 
museumkaarthouders gratis toe-
gang. Uiteraard is de Tuin daar-
naast de juiste plek voor kleur-
rijke zomerplanten en (h)eerlijke 
groente. De Historische Tuin is te 
bereiken via de ophaalbrug aan 
het Praamplein in het Centrum 
van Aalsmeer.





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Officiële Mededelingen
18 juli 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 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

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl.

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

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en digitaal via 
www.officielebekendmakingen.nl.

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt 
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de 
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. 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 statuswijziging, wordt 
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Wietrzyk L.A. 21-03-1980 10-07-2019

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

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Vervolg op de volgende blz.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Kupczyk P.B. 09-10-1990 09-07-2019
van Oostrum C. 21-08-1993 09-07-2019

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Herenweg 66 A, 1433 HB, (Z19-042401), het aanbrengen 

van een oeverbescherming met stortstenen langs de oos-
telijke strekdam van het perceel 

-  Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB, (Z19-042107), het bouwen 
van een woning  

-  Uiterweg 272, 1431 AV, (Z19-041969), het wijzigen van de 
woning en het plaatsen van een bijgebouw  

-  Helling 19, 1431 BR, (Z19-041688), het aan elkaar koppe-
len van de dakkapellen en voorzien van een schuin dak en 
plaatsen van zonnepanelen  

-  Saturnusstraat 1 , 1431 XL, (Z19-041425), het inrichten van 
een bouwplaats op parkeerplaatsen t.b.v. het verduurza-
men van 28 woningen  

-  Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z19-040944), het herverdelen 
van de gebruiksruimten op de entresol  

-  Zijdstraat 31 en 31a, 1431 EA, (Z19-039567), het deels wij-
zigen van de functie op de begane grond naar wonen, het 
maken van een op en aanbouw aan het voorgebouw, het 
maken van een opbouw met terrassen op het achterge-
bouw en het wijzigen van de indeling  

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure.
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd.
-  Mr. Jac. Takkade 15 A, 1432 CA, (Z19-030189), het slopen 

van een bestaande schuur en het realiseren van een nieu-
we schuur. Verzonden: 12 juli 2019

-  Oosteinderweg 268b, 268d en 270a t/m 270e, 1432 BC, 
(Z19-025217), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. 
het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten. Verzonden: 
11 juli 2019

-  Hornweg 132, 1432 GP, (Z19-029405), het kleinschalig ka-
mergewijs verhuren van de woning. Verzonden: 11 juli 2019

-  Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z19-013626),  het uitbreiden van 
de badkamer op de eerste verdieping en het plaatsen van 
een luifel bij de voordeur. Verzonden: 20 juni 2019

-  Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z19-017707), het tijdelijk 
overkluizen van bestaand water. Verzonden: 09 juli 2019

-  Zijdstraat 79, 1431 EB, (Z19-027991), het herontwikkelen 
van de achterzijde van het pand (Gedempte Sloot) tot 8 
appartementen met parkeergarage. Verzonden: 08 juli 
2019

Buiten behandeling gestelde 
aanvragen omgevingsvergunningen *
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 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Chrysantenstraat 21, 1431 BM, (Z19-031535), het realiseren 

van een opbouw op de bestaande aanbouw. Verzonden: 
11 juli 2019

-  Stommeerweg 67, 1431 ET, (Z19-033622), het plaatsen van 
een erfafscheiding aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 09 juli 2019

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:

-  Uiterweg 27 ws19, (Z19-024224), het vervangen van de 
bestaande woonark. Verzonden: 12 juli 2019

-  Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z19-013626), het uitbreiden van 
de badkamer op de eerste verdieping en het plaatsen van 
een luifel bij de voordeur. Verzonden: 11 juli 2019

-  Giekstraat 2 , 1433 SH, (Z19-039067), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 10 
juli 2019

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
-  Schoolstraat 4, 1432 BG, (Z19-027006), wijziging brandvei-

lig gebruik m.b.t. het splitsen van de slaapruimten en het 
plaatsen van een deurkozijn in een constructieve wand. 
Toelichting: in het ontwerpbesluit wordt de omgevings-
vergunning verleend. De aanvraag, de ontwerpbeschik-
king en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
19 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie 
bouwen van het gemeentehuis.

Meldingen akkoord
- Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB (Z19-042650), het slopen van 

een woning ten behoeve van een nieuwbouw woning
- Mijnsherenweg 28, 1433 AS (Z19-042651), het slopen van 

een woning

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT GECOMBI
NEERDE WELSTANDS EN ERFGOEDCOMMISSIE

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen 
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het 
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
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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.

COLLECTES

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

Collectevergunning (aanvragen)
- In drukke straat bij supermarkt(Z19-041709) Collecteren 

Stichting Steun mensen rechten stop maatschappelijk ge-
weld van 28 juli tot 3 augustus 2019 ontvangen 10 juli 2019

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Ophelialaan 108, 1431HM (Z19-021805) De Ophelia V.O.F., 

verzonden 12 juli 2019

DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 108, 1431HM (Z19-021805) De Ophelia V.O.F., 

verzonden 12 juli 2019

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 20, 1431GA (Z19-041026) Grote prijs van 

Aalsmeer op 6 oktober 2019, melding akkoord 11 juli 2019

- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-041820) Optreden 
van de band Exces op 6 september 2019, melding akkoord

 11 juli 2019
- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-041825) Karaoke 

show op 21 september 2019, melding akkoord 11 juli 2019
- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-041829) Optreden 

van de band Super Friday op 5 oktober 2019, melding
 akkoord 11 juli 2019
- Bilderdammerweg 123, 1433HG (Z19-042335) pizza avond 

met aansluitend disco muziek tijdens clubkampioen-
schappen op 24 augustus 2019, melding akkoord 15 juli 
2019

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

TER INZAGE: 

t/m 18-07-19: voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2019’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting

t/m 19-07-19: de omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de ove-
rige relevante stukken m.b.t. kavel Schouten, 
Green Park deelgebied 3, nabij Aalsmeerder-
weg 32 in Aalsmeer (Z18-002531)

t/m 25-07-19: ontwerp bestemmingsplan met bijbeho-
rende stukken Polderzoom fase 2 en ont-
werpbesluit Hogere grenswaarde (IDN : 
NL.IMRO.0358.07N-OW01)

t/m 25-07-19: ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”. 
(IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)

t/m 26-07-19: besluit en de daaraan ten grondslag liggen-
de stukken m.b.t. bekendmaking wet geluid-
hinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting die de gevels van 
woningen gelegen aan de weg “Oosteinder-
weg”, te Aalsmeer mogen ondervinden

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Foto: Yvonne van Doorn

Bindingkamp Warnsveld 1
“We worden alleen wel vaak gesnapt”
Aalsmeer - “We begonnen zater-
dag bij de bus bij de Waterlelie, 
we stonden te popelen. Na een rit 
van 2½ uur kwamen we bij de lo-
catie in Warnsveld. Na aankomst 
lunchen en kennismakingsspe-
len, heel leuk. ‘s Avonds hadden 
we quiz over het thema van dit 
jaar, ‘Mikken en Raken’. Zondag 
sportdag: warming-up, veel spel-
len zoals waterpong, flesje bow-
len, spijkerslaan, kwalleballen, 
buikglijden, touwtrekken en esta-
fette, super leuk met elk spel.

Maandag vossenjacht, zoals een 
aardbei, wielrenner, melkmeisje, 
sjeik, dokter, boswachter, mooie 
dame en een Schotse kok. Daar-
na Ognib, dat is bingo maar dan 
omgekeerd met achteruit lopen 
en vanaf half 3 de woorden om-
gekeerd, leuk maar soms moeilijk. 
‘Lepel’ was makkelijk. In de avond 
vliegtuigjes maken.

Dinsdag waren de vlag en mast 
gestolen en daarna deden we 
een speurtocht naar De Berkel, 

met onderweg zoeken naar koe 
4642, en een menselijke pirami-
de.
De koks Bull en Tops koken iedere 
dag heerlijk. Elke dag muziek om 
gewekt te worden. Ook lopen we 
elke avond over, we worden al-
leen wel nog vaak gesnapt. Mis-
schien gaan we nog een avond-
spel doen en nog heel andere 
leuke dingen.”
 
Tot zaterdag, Jari, Hannah F, Elise, 
Eline, Charlotte, Nora en Cas.

Lezing CRASH: Wat gebeurde er in 
mei 1940 op Vliegveld Bergen?
Aalsmeerderbrug - Het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-‘45 organiseert op zater-
dag 20 juli om 13.00 uur een le-
zing over de Fokker G-1. Wat ge-
beurde er eigenlijk in die vijf da-
gen in mei 1940 op Vliegveld Ber-
gen? Welke missies werden er ge-
vlogen? Kan er worden terugge-
zien op een succesvolle inzet? Al-
le vragen komen aan bod in de le-
zing van de Stichting Fokker G-1.
 
Vanaf september 1939 bewaak-
te de 4de Jachtvliegtuig Afdeling 
de Nederlandse neutraliteit van-

af het vliegveld Bergen bij Alk-
maar. Als net opgerichte afdeling 
kreeg het de beschikking over 
een twaalftal Fokker G-1’s die nog 
maar kort daarvoor door het Wa-
pen der Militaire Luchtvaart (ML) 
in gebruik was genomen. Nog 
eens twaalf Fokker G-1s werden 
ingedeeld bij de 3de JaVA op het 
vliegveld Waalhaven bij Rotter-
dam. Als jachtkruiser kregen bei-
de afdelingen de taak om indrin-
gers met deze jachtkruiser te on-
derscheppen en te verdrijven.
In november 1939 leidde dit er-
toe dat vanaf Bergen een aantal 

Duitse watervliegtuigen werd on-
derschept met behulp van radio-
contact. Dat was een eenzijdige 
verbinding van de grond met het 
vliegtuig, maar toch. Het bleek 
lastig de veelal Duitse indringer 
op te sporen en onder vuur te ne-
men, al werden er wel een aantal 
successen geboekt.
De Fokker G-1 was ontworpen als 
tweemotorige jachtkruiser, met 
een bemanning van drie: een vlie-
ger, een marconist en een staart-
schutter. Die laatste twee functies 
werden al snel samengevoegd en 
met name op vliegveld Bergen 
moest snel een oplossing worden 
gevonden om de tekorten weg te 
werken. Hier slaagde men in vóór 
de Duitse inval in mei 1940.
Helaas werden op de eerste oor-
logsdag een aantal Fokker G-1’s 
van de 4de JaVA op de grond ver-
nield, toch bleek het daarna de 
enige afdeling die nog inzetbaar 
was. De onvolprezen Technische 
Dienst leverde in samenwerking 
met KLM-technici nog een aan-
tal beschadigde Fokker G-1s ge-
vechtsklaar af, maar het bleek een 
druppel op de gloeiende plaat.
U bent van harte welkom! Kijk 
ook eens op www.fokkerg-1.nl.

Het museum is geopend op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur, op zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur en de 2e zondag 
van de maand ook van 11.00 tot 
16.00 uur.
De toegang bedraagt €5,00 voor 
volwassenen en €2,00 voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. Het mu-
seum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug.

Aalsmeer - Zondag 14 juli, 
even na tien uur ’s morgens, 
botsten twee personenau-
to’s op elkaar. Inmiddels is 
het kruispunt Legmeerdijk 
/ N201 ‘berucht’ omdat hier 
toch aardig wat aanrijdin-
gen gebeuren.

Weer raak

Clubrecord 
Nienke van Dok
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
liep Nienke van Dok tijdens de 
3e Track Meeting in Utrecht haar 
laatste baanwedstrijd van het sei-
zoen.Nienke liep een sterke, tacti-
sche race over 800m welke resul-
teerde in een verbetering van het 
persoonlijke en clubrecord met 2 
seconden: 2:18,38 minuten. Hier-
mee sluit ze haar baanseizoen af 
welke in 4 maanden tijd 6 per-
soonlijke records en clubrecords 
opleverde (MB/MA en Senio-
ren) op de 800m, 1500m, 2000m, 
2000m steeple, 3000m steeple en 
de 5000m. Tijdens dezelfde Track 
Meeting liepen C-junioren Gwen 
Alewijnse en Tara Ozinga allebei 
net boven hun persoonlijke re-
cords, Gwen kwam na 2:24,27 mi-
nuten over de streep en Tara fi-
nishte in 2:35,91 minuten. Voor 
Gwen en Tara zal het baansei-
zoen na een korte zomerstop nog 
doorgaan.

Meerkoet
Aalsmeer - Deze keer komt de 
meerkoet langs. Bekend bij velen, 
omdat hij een aandachttrekker 
is. Het is een best een ruzie ach-
tige vogel. Dit komt onder meer 
door hun territorium gedrag. Ze 
beschermen hun stukje water, 
omdat er misschien een nest is 
of reeds jongen. Ook kan het zijn 
omdat er precies een goed voed-
sel aanbod is. Zelfs grotere wa-
tervogels als eenden gaan op de 
loop voor een meerkoet. Van al-
le Rallen soorten, is de Meerkoet 
het minst schuw voor de mens. 
Ofwel, het meest gewend geraakt 
aan de gecultiveerde waterlopen 
in parken en steden, waar hij ook 
volop te vinden is. De Meerkoet 
brengt bij een mooi seizoen twee 
nestjes jongen groot. Hun nest  
zit meest kort aan de oever, half 
verscholen in het riet. Ook half in 
het water hangende takken wor-
den wel bekleed met natte vege-
tatie om er een drijvend nest van 
te maken. Beide ouders zijn daar 
druk mee, maar de man is meer 
van het aanslepen van nest mate-
riaal. Dat is ook zo met het voor-
zien van voedsel voor de jongen. 
Het is een beetje alleseter, jon-

ge scheuten van waterplanten, 
alg en blad. Maar ook waterslak-
jes, kikkervisjes en kleine water-
diertjes behoren tot hun menu. 
Eerst wordt het voedsel nog aan-
gesleept, maar de jongen gaan 
al snel zelf mee opzoek en pik-
ken dan al driftig mee van vooral 
groenvoer. Het verspreidingsge-
bied van deze vogels is erg groot. 
Heel west Europa, Noord Afrika, 
Oostelijk Azië wordt bevolkt door 
meerkoeten. Daarbij is het ook 
een standvogel. Er wordt dus niet 
massaal naar warmere oorden 
vertrokken, wanneer het koud 
wordt. Als het broedseizoen er 
op zit, de jongen halfwas zijn en 
het najaar er aan komt, dan ver-
zamelen ze zich massaal in gro-
te groepen. De graslanden zijn 
dan hun habitat. Wel is het zo dat 
stadse meerkoeten vaak daar het 
hele jaar blijven, doordat er daar 
meestal gevoederd wordt en dit 
dan de reden is om niet te ver-
trekken naar de verzamelvelden. 
Nu zijn de jongen van het eerste 
nest zelfstandig aan het worden 
en wordt er druk voorbereid voor 
een tweede nest. Zeker met de 
huidige zomers, zal dat best we 
weer gaan lukken.
Henk Vogelaar

VOGELS IN DE NATUUR



Foto: Marco Carels
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Brand op dak woning 
Bennebroekerweg
Rijsenhout - Rond twee uur in de 
nacht van donderdag 11 op vrij-
dag 12 juli is aan de Bennebroe-
kerweg in Rijsenhout brand uit-
gebroken. De brandweer ontving 
een melding van een brand op 
een dak van een woning.
De brandweer had het vuur ge-

lukkig snel onder controle. Ver-
volgens is de woning geventi-
leerd. Wat er precies in brand 
heeft gestaan en hoe de brand is 
ontstaan is niet duidelijk.

Voor zover bekend zijn er geen 
gewonden.

Foto: VTF – Laurens Niezen

Auto vat vlam in Kudelstaart
Kudelstaart - Op vrijdag 12 juli 
even over drie uur in de middag 
zijn de brandweer en de politie 
gealarmeerd voor een autobrand 
in de Van Leeuwenhoekstraat.
De voorzijde van een geparkeerd 
staande auto had vlam gevat. De 
brandweer heeft de brand ge-
blust. Niet voorkomen kon wor-
den dat de auto zwaar bescha-
digd is geraakt.

Omdat in de auto een gastank 
zat, was er de mogelijkheid van 
een ontploffing.
De politie heeft daarom alle 
kijkers op flinke afstand gehou-
den.
Een ontploffing heeft gelukkig 
niet plaatsgevonden. Naar de 
oorzaak van de brand wordt een 
onderzoek ingesteld. Gedacht 
wordt aan kortsluiting.

Foto: Marco Carels

Inbrekers
in pak

Aalsmeer - Een bewoonster 
van de Van Cleeffkade had 
op donderdagavond 11 ju-
li bijna een confrontatie met 
een drietal inbrekers. De 
drie mannen kwamen voor 
negenen ’s avonds de op-
rit van haar woning aflopen 
toen de Aalsmeerse hen na-
genoeg tegen het lijf liep. 
Eenmaal binnen ontdekte 
ze dat alles overhoop was 
gehaald. De vrouw in kwes-
tie is nog achter de drie aan-
gerend maar raakte hen 
kwijt. Wat opviel is dat de 
mannen allen in pak waren 
gestoken. De ‘nette’ heren 
hadden alle deuren open-
gezet en gingen er vandoor 
zonder buit. Via Burgernet 
werd een zoekactie gestart, 
er kwam één reactie. De po-
litie heeft de zaak in onder-
zoek.

Tegen 
betonblok 

gereden
Aalsmeer - Rond half vijf in 
de ochtend van vrijdag 12 
juli raakte een brommer-
bestuurder ten val op de 
Aalsmeerderweg nabij een 
tuincentrum. Aldaar was hij 
tegen een betonblok opge-
reden. Bij dit eenzijdig on-
geval raakte de jongen van 
19 gewond. Hij is naar een 
ziekenhuis gebracht en de 
politie stelde vast dat hij 
gedronken had. Daarvoor 
werd zijn rijbewijs ingevor-
derd.

Trauma landt 
voor 2-jarig 

jongetje
Aalsmeer - Het Stokkeland 
was de plek waar maandag 
15 juli omstreeks tien over 
half acht ’s avonds een trau-
maheli landde. In een wo-
ning aan het Ketelhuis was 
namelijk een jongetje van 2 
onwel geworden. De dreu-
mes was zo benauwd dat 
de hulpdiensten werden in-
geschakeld. Voor onderzoek 
is de jongen direct naar het 
ziekenhuis vervoerd.

Drie meter 
naar beneden 

gevallen
Aalsmeer - In een bedrijf 
aan de Lakenblekerstraat is 
dinsdag 9 juli rond tien uur 
in de morgen een man van 
51 gewond geraakt. De man 
uit Rotterdam viel door een 
misstap tijdens werkzaam-
heden drie meter naar be-
neden. Hij raakte gewond 
aan zijn rug en is naar een 
ziekenhuis gebracht. Een 
traumahelikopter werd in-
geschakeld.

Let op: Inbrekers gaan niet met vakantie!
Aalsmeer - De zomervakantie 
komt eraan. Ook voor inbrekers is 
het hoogseizoen. Die zijn juist de-
ze periode actief, als veel mensen 
met vakantie zijn. Onze collega’s 
op straat en de politie letten de-
ze weken goed op en doen extra 
surveillances. U kunt als bewoner 
zelf ook veel doen om inbraak te 
voorkomen. Met een aantal een-
voudige maatregelen kunt u uw 
huis beter beveiligen. 

Tips om inbraken te voorkomen:
- Sluit ramen en deuren goed af 

als u uw woning verlaat, al is het 
maar even. Vergeet ook de ramen 
en deuren op de 1e etage niet; 

- Berg sleutels van raam- en deur-
sloten goed op en niet vlak in de 
buurt van beweegbare ramen en 
deuren; 

- Berg klimmateriaal, zoals lad-
ders en tuinmeubilair altijd op of 
maak ze deugdelijk vast; 

- Laat regelmatig de post uit uw 
brievenbus halen tijdens uw af-
wezigheid; 

- Laat uw tuin en planten tijdens 
uw langdurige afwezigheid ver-
zorgen. Een onverzorgde tuin, 
hoog gras enz. geven aan dat de 
bewoners langdurig afwezig zijn; 

- Zorg dat uw huis een bewoonde 
indruk maakt. Laat uw huis eruit 
zien, alsof u nog aanwezig bent, 
bijvoorbeeld met behulp van 
schakelklokken waarmee de lich-
ten op (onregelmatig) tijden aan- 
en uitgaan. Of laat de buitenver-
lichting ’s nachts branden; 

- Merk en registreer uw waardevol-
le goederen. Voorzie deze goede-
ren van een uniek merkteken: uw 
postcode + huisnummer; 

- Laat geen touwtje uit de brieven-
bus hangen en leg geen sleutel 
op een voor de hand liggende 
plaats, bijvoorbeeld onder een 
bloempot; 

- Laat geen bericht op de deur 
achter waarop vermeld staat dat 
u weg bent of dat de sleutel bij 
de buren ligt; 

Sociale media
Inbrekers kijken niet alleen door 
het raam of bewoners thuis zijn. 
Nieuwe media zijn een belang-
rijke informatiebron om te chec-
ken of u met vakantie bent. Meld 
dus niet Twitter of Facebook dat 
u met vakantie gaat. Daarnaast is 
het beter om geen bericht in te 
spreken van een vakantieperiode 
op uw voicemail.  

Licht uw buren in 
Uw buren willen misschien wel 
een oogje in het zeil houden en 
ervoor zorgen dat uw woning een 
bewoonde indruk maakt. Dit door 
de post weg te halen, de auto af 
en toe eens op de oprit te zetten, ‘s 
avonds de gordijnen te sluiten en 
’s ochtends weer te openen. Hier-
mee zet u gelegenheidsinbrekers 
op het verkeerde been.

Burenkaart
Via http://www.politiekeurmerk.
nl/zomercampagne kunt u een 

burenkaart downloaden. Noteer 
daarop uw vakantiegegevens 
zodat uw buren weten waar ze 
u kunnen bereiken in geval van 
nood. Het dient ook als geheu-
gensteuntje voor wat jullie met 
elkaar hebben afgesproken over 
hoe zij uw woning een bewoon-
de indruk kunnen geven tijdens 
uw vakantie.

Vakantieservice Politie
Als u in Aalsmeer woont, kunt u 
gebruik maken van onze vakan-
tieservice, zodat de politie op de 
hoogte is van uw afwezigheid/
vakantie. U kunt de politie per e-
mail laten weten dat uw woning 
een paar dagen of weken niet be-
woond is. De service loopt het ge-
hele jaar door en is niet alleen be-
doeld voor de zomervakantie! Tij-
dens uw vakantie houdt de po-
litie een extra oogje in het zeil. 
Als er aanleiding toe is, bijvoor-
beeld wanneer een raam of deur 
openstaat, nemen zij contact op 
met het door u opgegeven waar-
schuwingsadres, zodat zij maat-
regelen kunnen nemen. Vermeld 
in uw e-mail: uw naam, adresge-
gevens, de afwezigheidsperiode, 
het waarschuwingsadres/sleutel-
houder (naam, adres én telefoon-
nummer).

Stuur de e-mail naar:
secretariaat.aalsmeer-uithoorn@
politie.nl. Ziet u zaken die u niet 
vertrouwt? Meld het bij de politie 
en bel 0900-8844.

Enquête parkeerdruk in de
Sportlaan voor B&W en raad
Aalsmeer - Er is een enquête ge-
houden onder bewoners van de 
Sportlaan met als onderwerp 
het plan voor twee extra tennis-
banen die tennisvereniging All 
Out wil aanleggen. Deze twee 
nieuwe banen moeten komen 
op de huidige parkeerplaats van 
All Out.

Omwonenden vrezen nog meer 
parkeeroverlast door dit plan en 
hebben zich verenigd in een ac-
tiecomité. Dit comité stelde een 
enquête samen en neemt hierin 
ook een alternatief plan op voor 
uitbreiding van de banen. Maan-
dag jl werd de enquête overhan-
digd in het gemeentehuis, be-
stemd voor B&W en de raadsle-
den. De griffier nam het in ont-
vangst.

Het actiecomité is bang dat het 
verlies van 31 parkeerplekken 
(van de huidige 38) nog meer 
parkeeroverlast zal geven dan nu 
al het geval is. Ook vrezen bewo-
ners geluids- en lichtoverlast om-
dat de twee nieuw aan te leggen 

banen te dicht op hun achter-
tuinen komen te liggen. De be-
zwaarmakers zeggen dat de ver-

enigingen All Out en AVA plus de 
gemeente bewoners niet laten 
participeren in deze plannen.

Op de foto overhandigt André Engels (links) de enquête aan de griffier.

Dankzij Roparun koppelbed 
voor hospice Bardo
Regio - Teamleden van Bardo 
ontvingen uit de opbrengst van 
de estafetteloop Roparun een 
koppelbed. Dit bed zorgt ervoor 
dat een éénpersoons hoog/laag 
zorgbed in een handomdraai kan 
worden veranderd in een vol-
waardig tweepersoonsbed.
“Een langgekoesterde wens van 
het zorgteam is uitgekomen nu 
we het koppelbed aan onze gas-
ten kunnen aanbieden. En er is al 
dankbaar gebruik van gemaakt 
door een patiënte en haar echt-
genoot”, aldus Martine Zand-
berg, verpleegkundige en zorg-
coördinator in het hospice. 
Karin de Geus-Stokkel, zorgvrij-
williger bij Bardo en deelnemer 
aan de Roparun met Team Hol-
lander: “Toen duidelijk werd tij-
dens een informatieavond van 
Roparun voor deelnemers dat 
van de opbrengst onder meer 
koppelbedden gedoneerd zou-
den worden, dacht ik meteen aan 
ons hospice. Eerder die dag tij-

dens mijn dienst als zorgvrijwilli-
ger in het hospice had ik nog ge-
zien dat een naaste dicht tegen 
een patiënt aan was gekropen in 
bed om maar zo dicht mogelijk bij 
elkaar te kunnen zijn, en hoezeer 
het behelpen was in een zorgbed 
met zijn tweeën. Daarom vind ik 
het een heel groot geschenk dat 
dit bed via stichting Roparun mo-
gelijk is gemaakt.” Roparun-team 
Hollander zette zich samen met 
het Netwerk Palliatieve Zorg re-
gio Amstelland en Meerlanden in 
om via Roparun een koppelbed 
aan te kunnen schaffen voor het 
hospice.

Dicht bij elkaar
Het koppelbed bestaat uit een 
frame met een speciaal koppel-
matras. Het is een logeerbed 
voor mensen die graag samen 
willen zijn in een zorgomgeving.  
Hierdoor wordt het mogelijk dat 
mensen in de laatste fase van 
het leven letterlijk elkaars warm-

Diverse leden van Roparunteam Hollander, medewerkers van de Ropa-
runorganisatie en Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden 
en Bardo poseren rondom het kersverse koppelbed in het hospice 
(foto: Kees van der Veer).

te kunnen voelen. Geliefden kun-
nen heel dicht samen zijn, kinde-
ren bij hun ouders of ouders bij 
hun kind.
 
Over Roparun
Tijdens het Pinksterweekeinde 
liepen 368 teams van de Stichting 
Roparun in estafettevorm van-
uit Hamburg en Parijs naar Rot-
terdam om geld op te halen. Het 
opgehaalde geld gaat naar instel-
lingen, goede doelen en projec-
ten die zich inzetten om de best 
mogelijke kwaliteit van leven te 
kunnen bieden bij een ongenees- 
lijke ziekte.
 
Over Bardo
Bardo biedt zorg en ondersteu-
ning in de laatste fase van het le-
ven. In het hospice en thuis. Daar-
naast ontwikkelt en deelt Bardo 
actief haar kennis en kunde over 
palliatieve zorg. In het hospice in 
het centrum van Hoofddorp be-
vinden zich tien ruime patiënten-
kamers. Deze zijn elk voorzien van 
een eigen keukentje, badkamer 
en buiten. Ook heeft het hospice 
een stilteruimte en een gezamen-
lijke woonkamer met een uitge-
strekt uitzicht op de Geniedijk.
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Antoniusschool rent €1.500 
bijeen voor kinderboerderij
Aalsmeer - De leerlingen van 
groep 3 van de Antoniusschool in 
Kudelstaart zijn afgelopen dins-
dag 9 juli met een verrassing naar 
kinderboerderij Boerenvreugd 
gekomen.

Tijdens de sponsorloop in juni 
hebben de jongens en meisjes 

hun best gedaan om een mooi 
bedrag voor de kinderboerderij 
bij elkaar te rennen en dat is ge-
lukt!

Maar liefst 1.500 euro hebben 
de leerlingen bij elkaar bij we-
ten te rennen. De cheque met dit 
fantastische bedrag is overhan-

digd aan de beheerders en OTT-
ers van de kinderboerderij. Uiter-
aard is Boerenvreugd bijzonder 
blij met deze financiële bijdrage. 
“Dank je wel Antonius kanjers”, al-
dus iedereen van Boerenvreugd.

Bron en foto: Kinderboerderij Boe-
renvreugd. Poppenkast sluit thema ‘verkeer’

af op Peuterspeelzaal ‘t Roefje
Rijsenhout - De afgelopen vier 
weken is er op peuterspeelzaal ’t 
Roe�e aandacht besteed aan het 
verkeer. Verkleed als politieagen-
ten werden er boetes uitgedeeld 
en was er veel aandacht voor het 
stoplicht met de kleur rood voor 
stoppen, oranje (“het kan nog 
net”) en groen voor doorrijden. 
Glunderend werd verteld dat er 
door ouders ook wel eens door 
rood was gereden. Twee ouders 
maakten buiten een echt ver-
keersplein met een rotonde en 
parkeervakken voor veel speel-
plezier voor de kinderen. Wat was 
het leuk allemaal en als afsluiting 
presenteerde Gerard Zelen pop-
penkast met als thema… verkeer.

Prachtig bedrag voor KiKa 
bijeen gevoetbald
Aalsmeer - In januari hebben 
de meiden van JO11-6M van FC 
Aalsmeer van hun sponsor de 
AW Groep tijdens een ontbijt hun 
nieuwe trainingskleding ontvan-
gen. Afspraak was wel dat ze er al-
les aan zouden doen om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor 
KiKa! Afgelopen woensdag was 
het dan zover. De meiden heb-
ben de cheque overhandigd aan 
KiKa. Vrijwilligster Yvette nam de 
cheque in ontvangst en vertel-
de aan de meiden, staf en ouders 
wat KiKa met het geld gaat doen.
Het complete team en hun ach-
terban hebben er alles aan ge-
daan! Van het verkopen van cac-
tussen, inzamelen van lege fles-
sen en hardlopen tot een actie op 
Facebook. 
In totaal is er €2000,- opgehaald 
voor Kika! Wat een prachtig be-
drag. 
De AW Groep had nog goed 
nieuws voor de meiden en staf. 
Ook aankomende jaren zullen zij 
de talenten steunen in hun ont-

wikkeling. Op de kleding blijft Ki-
Ka staan en ieder jaar zal er een 
cheque aan deze organisatie wor-

den overhandigd. De meiden en 
staf bedanken de AW Groep voor 
hun vertrouwen.

Bericht van Bindingkamp Sprimont 1
Kwallen-ballen met een zak modder
Aalsmeer - Zaterdag toog de 
bus voor Bindingkamp Sprimont 
1 naar de bestemming in België.  
“We moesten om half 12 bij de 
bus zijn met de groep om af-
scheid te nemen van onze ou-
ders.

Na 4,5 uur rijden kwamen we ein-
delijk aan op het kampterrein. We 
gingen alle spullen uitladen en 
daarna eten. De koks hadden ui-
teraard weer heerlijk gekookt. Na 
het eten hebben we een quiz ge-
daan, met allemaal rare feitjes 
van de leiding. We kwamen er la-
ter achter dat iemand van de lei-

ding jodelt in zijn slaap. De eer-
ste nacht hebben we met zijn al-
len ongeveer een half uur gesla-
pen daar was de leiding natuur-
lijk heel blijmee… Maar op zon-
dag hebben we een hele leu-
ke dag gehad, met twee sportie-
ve activiteiten namelijk fietsen en 
klimmen in de bergen naast ons 
kamphuis.
‘s Avonds hadden wij als voor-
gerecht verse courgettesoep 
en daarna heerlijke pasta. Hier-
na gingen we met z’n allen ge-
zellig zingen in een kring. Ieder-
een ging vroeg slapen omdat we 
moe waren van de vorige dag en 

nacht. Dinsdagmorgen hebben 
we allemaal leuke spelletjes ge-
daan met het kampthema, maar 
die gaan we nog niet verklappen. 
In de middag gingen we kwallen-
ballen met een zak modder, heel 
erg leuk, daarna mochten we de 
modder van ons afwassen. Na 
een douch gingen we eten: nasi. 

Na het eten deed de leiding heel 
geheimzinnig. Iedereen dacht dat 
we in een busje ergens werden 
gedropt maar uiteindelijk moes-
ten we maar 20 minuten terug-
lopen.”
Matthias Jongkind en Ralph Tates

Op kamp in Oostenrijk met 
lederhosen en dirndls
Aalsmeer - Glenn Verhoeve van-
uit Oostenrijk: “Het allerlaatste 
kamp... Na zes voorgaande kam-
pen mochten wij dit jaar naar 
Oostenrijk. Om 5.00 uur vertrok-
ken we met een hele hechte en 
gezellige groep richting de ber-
gen. We zitten in een afgelegen 
plaatsje Schetteregg, in de prach-
tige natuur. ’s Ochtends worden 
we wakker door de koeienbel-
len uit de wei en we hebben een 
prachtig uitzicht over de bergen. 
Er is al heel veel gewandeld door 
de bergen, wat zorgt voor de no-
dige spierpijn in de benen, maar 
dat is zeker te doen met onze ge-
zellige groep. Naast het wande-
len worden er natuurlijk ook an-

dere activiteiten gedaan zoals 
tokkelen, rodelen en kletteren en 
er komen nog veel meer activi-
teiten bij. Heerlijk actief overdag 
en lekker lui spelletjes spelen na 
vermoeiende, maar zeer gezel-
lige dagen. ‘s Avonds krijgen we 
traditionele Oostenrijkse maal-
tijden als Tiroler gröstl. We eindi-
gen elk diner met het stapellied. 
Natuurlijk kan een Tirolavond niet 
worden gemist in Oostenrijk! Wij 
hebben allemaal onze lederhose 
en dirndl meegenomen, dus onze 
Tirolavond kan goed beginnen! 
Wij mikken op een mooie afslui-
ter van zeven jaar prachtige kam-
pen. Raak!
Glenn Verhoeve

Musical Jozefschool in het Crown Theater
Aalsmeer - Rollen verdelen, tek-
sten leren, liedjes instuderen, 
decors schilderen, attributen 
vergaren. De groepen 8 van de 
Jozefschool hadden het er de af-
gelopen weken maar druk mee.

Maar ja, je basisschooltijd wil je 
natuurlijk wel met een spetteren-
de musical afsluiten. Dus heeft 

iedereen zijn volledige inzet ge-
toond om er een prachtige show 
van te maken. En dat was het!
Dinsdag 9 juli was het zover. ’s 
Middags de generale repetitie 
gedaan met de groepen 1 tot en 
met 7 in het Crown Theater. En ’s 
avonds voor alle ouders, familie 
en vrienden. Musical ‘Achtbaan’ 
stond als een huis.

Alle jaren van de basisschool wer-
den in diverse grappige scenes 
uitgespeeld, om zo de hoogte-
punten van de basisschooltijd 
nog eens opnieuw te beleven. 
Iedereen heeft het geweldig ge-
daan!

En nu op naar het voortgezet on-
derwijs.

Bindingkamp maakt het zelf wel zonnig

‘Auf Wiedersehen’ vanaf Texel
Aalsmeer - Het Bindingkamp 
‘Texel’ maakt ondanks de regen 
toch een zonnig kamp mee. San-
der Hansen schrijft erover: “Met 
de toeschouwers schuilend on-
der de paraplu’s werden we afge-
lopen vrijdag uitgezwaaid rich-
ting het ‘zonnige’ noorden. Vol 
goede moed met korte broeken 
en zomerse shirtjes mochten we 
de boot op. Was dat even een 
tegenvaller, Texel mag dan wel 
praktisch het buitenland zijn, het 

weer is er net zo wisselvallig als in 
Nederland.
Maar dat mag uiteraard de pret 
niet drukken. Als het weer het 
niet zonnig maakt dan doen we 
dat wel met de hele groep. Flexi-
bel als we zijn trekken we onze re-
genpakken aan en zingen we de 
zon tegemoet met klassieke zo-
merhits op de fiets.
Fietsen, boerengolf, fietsen, 
zwemmen, fietsen, dropping, 
fietsen, sportdag en af en toe ook 

nog een stukje fietsen. Als we dan 
’s nachts niet mogen fietsen dan 
weten we ons gelukkig te verma-
ken met verstoppertje voor de 
leiding en hier en daar een kleine 
overloopsessie. Nou, de komende 
dagen weten we ons ook nog wel 
te vermaken.
Houdoe hè, of zoals ze in Texel 
zeggen: ‘Auf Wiedersehen’ en 
zonnige groeten.”
 
Sander Hansen
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Goede prestaties Bart 
Sommeling op Universiade
Aalsmeer - Na het zwemmen van 
de Open Nederlandse Kampioen-
schappen in Amersfoort in het 
weekend van 21 tot 23 juni werd 
door de Nederlandse zwembond 
(KNZB) in de avond van zondag 
23 juni de kwalificaties voor de 
Universiade 2019 in Napels, Italië 
bekendgemaakt.  De Universiade 
is het grootste multisporteven-
ment in de wereld, na de Olym-
pische Spelen, en staat open voor 
topsportende studenten uit het 
hoger onderwijs.

De Universiade naam is een com-
binatie van ‘Universiteit’ en ‘Olym-
piade’; de Universiade stond 
voorheen bekend onder de naam 
‘World Student Games’.  De Uni-
versiade wordt om de twee jaar 
gehouden (met een zomer- en 
een winterprogramma). Aan de 
Zomer Universiade (van 3 tot en 
met 14 juli jongstleden) in Na-
pels namen 8.000 studenten deel 
uit meer dan 100 verschillende 
landen. Zwemmen is één van de 
sporten van de Universiade.  De 
KNZB ziet de Universiade vooral 
als een toernooi om jonge zwem-
mende topsporters kennis te la-
ten maken met grote sportevene-
menten. De te behalen limieten 
voor deelname waren erg scherp.

Omdat Bart Sommeling de li-
miet voor de 100 meter vrije slag 
had gehaald werd de Aalsmeer-
der, met nog acht zwemmers, uit-
genodigd om Nederland te ver-
tegenwoordigen op de Zomer 
Universiade. Bart mocht hier de 
100 meter vrije slag, de 200 me-
ter vrije slag en de 4 x 100 me-
ter wisselslag estafette (onder-
deel vrije slag) zwemmen. Vooraf-
gaand aan de Universiade gingen 
de Nederlandse zwemmers direct 
na het ONK op een trainingsstage 
in Malaga, Spanje. Vanuit Spanje 
werd doorgereisd naar Napels.

De Universiade begon voor Bart 
op woensdag 3 juli met de ope-
ningsceremonie in het Sao Pa-
olo Stadion (de voetbaltempel 
van Napoli). Alle 119 deelnemen-
de landen maakten hier hun op-

wachting in een parade met na-
tionale vlag en deelnemers. Ver-
schillende artiesten (waaronder 
de Italiaanse tenor Andre Bocel-
li) gaven acte de presence. Sergio 
Mattarella, de President van Italië, 
opende de Universiade 2019.

Het eerste sportonderdeel voor 
Bart was de 200 meter vrije slag 
op de vrijdag. In een zeer inter-
nationale serie met acht verschil-
lende nationaliteiten (vanuit al-
le winstreken) werd al duide-
lijk dat er zeer snel gezwommen 
werd door alle atleten. Bart wist 
in zijn serie de tweede plaats te 
behalen in 1:51:14 min, zijn twee-
de tijd ooit op deze afstand (lan-
ge baan). In de eindlijst op de 
200 meter vrije slag eindigde Bart 
met een 25ste plaats van de 60 
zwemmers.

De volgende race (100 meter 
vrije slag) was op de zondag; in 
de dagen daar tussen werd er el-
ke dag rustig getraind. De 100 
meter vrije slag is een populair 
zwemonderdeel (koningsnum-
mer) waar 75 zwemmers aan 
meededen. In 51:10 sec. werd 
Bart ook hier tweede in zijn serie; 
overall werd Bart 31ste van de 75 
deelnemers.  

Het laatste onderdeel voor Bart 
op de Universiade 2019 was de 
4 x 100 meter wisselslag etafet-
te. Samen met Tom Donkers (rug-
slag), Thomas Verhoeven (school-
slag) en Ben Schwietert (vlinder-
slag) zwom Bart als slotzwem-
mer de vrije slag in deze estafet-
te.  In dit veld was de competitie 
buitengewoon sterk. Het Neder-
landse team eindigde op de 20ste 
plek in 3:47:78 min (de estafette 
werd gewonnen door de Ameri-
kanen in een supersnelle tijd van 
3:33:02 min; een tijd die in een 
WK finale niet zou misstaan).

Voor alle Nederlandse sporters 
(zwemmers en niet-zwemmers) 
was de Universiade 2019 een 
prachtig toernooi om aan deel te 
nemen en  waar ze nog lang op 
terug kunnen kijken.

Transformaties in 
Tour de Kwakel
De Kwakel - Zoals de eikenpro-
cessierups zich afgelopen week 
ontpopte tot vlinder, zo stond 
ook de eerste volle week van de 
Tour de Kwakel in het teken van 
verandering. Geen van de dra-
gers van de truien en petten na 
het openingsweekend wisten de-
ze vast te houden.
In het algemeen klassement was 
het afgelopen week stuivertje 
wisselen tussen Bart Peek en Ron 
Plasmeijer. Huidige koploper Bart 
is sinds zijn eerste deelname al 
hoog in de klassementen terug 
te vinden. Ron heeft de laatste ja-
ren een ware transformatie on-
dergaan.
Waar het in 2016 nog een verras-
sing was dat Ron het geel droeg, 
is dat nu de normaalste zaak van 
de wereld. Ron is er het voor-
beeld van dat wijsheid met de ja-
ren komt. Hij is inmiddels zo wijs 
dat hij meedoet om de grijze trui. 
Zoals u kunt zien is Ron ondanks 
het succes gewoon Ron geble-
ven.
Ron is kopman van de ‘senioren-
ploeg’, verder bestaande uit Adrie 
Voorn, Willy Turk, Gerard van Dam 
en Kees van Rijn. In tegenstelling 
tot wat de teamnaam doet ver-
moeden lijkt het vet nog niet van 
de soep bij dit vijftal. Ze staan 
tweede in het ploegenklasse-
ment met een zelfde aantal pun-
ten als de ploeg Kuitenbijter van 
Jan van Schie, Jelle de Jong, Jim 
Voorn, Patrick in ’t Veld en Berry 
Schalkwijk.
Kees van der Meer veranderde 
van kleur, van geel naar rood. Hij 
leidt het extra punten klassement 
met een ruimte voorsprong op 
Peter Mayenburg. Fabian van der 
Hulst nam de witte trui over van 
Jesper Oudshoorn. Jesper schat-
te een aantal hoge cols verkeerd 
in en liet het doel open voor Fabi-
an. De vrouwen in het Tourhome 
worden aangevoerd door Cynthia 
Peek.
Danny Plasmeijer ontpopte zich 
tot grootverdiener in het Tour-
home door de Aai Krulpot op te 
strijken. Door als enige Nils Po-
litt te voorspellen in de door Pe-

ter Sagan gewonnen etappe kan 
Danny een mooie premie tege-
moet zien.
Naast de veranderingen in de 
klassementen deed zich ook een 
verandering voor in de organisa-
tie van de Tour de Kwakel. Na 40 
(!) jaar trouwe dienst heeft Willem 
Wahlen, in latere jaren gesteund 
door dochter Myra, het rode na-
kijkpotlood overgedragen aan 
Gerlinde van Scheppingen. De 
Tour de Kwakel wil Willem en 
Myra ontzettend bedanken voor 
het nakijken van bijna 100.000 
lappen in zo’n 100 verschillende 
handschriften.
Gerlinde werd als nieuwe nakijker 
direct op de proef gesteld in de 
door Thomas de Gendt gewon-
nen 8e etappe. Veel deelnemers 
hadden oude rot De Gendt ver-
wacht in deze zogenaamde ko-
nijnenrit. Diegene die echter de 
voorletter T vergeten waren toe 
te voegen konden fluiten naar 
hun punt(en) door de aanwezig-
heid van een tweede De Gendt in 
deze Tour, de jongere Aimé.
Zoals gebruikelijk wordt er ook 
dit jaar weer een BBQ georgani-
seerd in het Tourhome rond een 
mooie bergetappe. Voor de ver-
andering is deze dit jaar op zater-
dag, te weten 20 juli. Daarnaast 
gaat de Tour de Kwakel met zijn 
tijd mee en zal er op zaterdag 27 
juli een Tourquiz georganiseerd 
worden. Verandering doet leven, 
ook in de 64e Tour de Kwakel.
 
Algemeen klassement
na 9e etappe
Bart Peek 70
Ron Plasmeijer 70
Fabian van der Hulst 68
Joost Hogerwerf 67
Kees van der Meer 67
 
Rode trui
Kees van der Meer 19
Peter Mayenburg 16
Ron Plasmeijer 16
 
Ploegenklassement
Kuitenbijter 207
Vet van de soep 207
Vieze papieren 205

Podium voor UWTC bij 
het NK voor veteranen
Uithoorn - Zondag 14 juli zijn de 
Nederlandse Kampioenschappen 
voor masters verreden in Nieuw-
kuijk, op een mooie omloop van 
bijna 4 km. De UWTC wielrenners 
Leen Blom, Ben de Bruin, John 
Tromp en Guus Zantingh waren 
naar Nieuwkuijk afgereisd om 
daar te starten. Bij de 65+ vormde 
zich na ca. 25 km een kopgroep 
van 5 renners met daarbij John 
Tromp en deze bouwden een rui-
me voorsprong op en bleven bui-
ten schot van het peloton.

Het kampioenschap werd ge-
wonnen door Bert Bakker uit 

Zaandam met op de tweede 
plaats John Tromp uit Kudelstaart 
en hij behaalde hiermee een 
mooie podiumplaats. 

Bij de 70+ ontstond er na 35 km 
een kopgroep van 3 renners on-
der aanvoering van Albert Ra-
ven en zij namen een kleine voor-
sprong maar werden niet achter-
haald door het peloton. Hans van 
Bavel uit Sint Anthonis werd de 
Nederlandse Kampioen voor Al-
bert Raven uit Aduard. Guus Zan-
tingh spurtte zich naar een 4e 
plaats en Leen Blom finishte als 
7e.

DIP: Wie wordt 
Peurkampioen 2019?
Aalsmeer - Zoals in de voorgaan-
de jaren wordt vrijdag 19 juli door 
De Illegale Peurders (DIP) weer 
een avond georganiseerd om de 
palingstand in de Aalsmeerse wa-
teren onder de peur  te nemen. 
Hopelijk verschijnen vele pramen 
en andere boten met onderzoe-
kers ten tonele.

Mede in het kader van de titel: 
Aalsmeer’s Peurkampioen 2019 

behoort de spanning direct van-
af het begin om te snijden zijn. 
Er wordt tijdens het rijgen van de 
peuren, dus geen naalden, niets 
vriendschappelijk uitgeleend, 
laat staan dat er peuren voor een 
ander worden geregen!

Na de  traditionele gezamenlijke 
stek vertrekken  de onderzoeks-
teams naar hun eigen favoriete 
peurstekken. Hun opdracht luidt: 

vang zoveel mogelijk aal zonder 
proces-verbaal.

Verzamelen onder de kraan van 
Jachthaven Het Drijfhuis om 
20.15 uur. Daar start het rijgen 

der peuren. Het onderwerp van 
gesprek tijdens de wedstrijd is 
natuurlijk: hoe zit het met de pa-
lingstand in de Westeinder op dit 
moment? En, heeft Aalsmeer te 
maken met een meervalplaag? 
Voor de competitie ‘alles telt’ mag 
u aan het eind der strijd ook uw 
meerval laten zien! Dit naar voor-
beeld van voorzitter van der Meer 
die  in 2015 reeds de eerste meer-
val ving aan de peur! En die hij 
ook ’s avonds nog aan zij vrouw 
heeft getoond.

Op een nader te bepalen tijdstip 
en een dito plaats zullen de resul-
taten van de avond aan de voor-
zitter van DIP worden getoond. 
Na telling en uitreiking van de 
kampioenstitel zullen zowel alen 
als meervallen met een plechtig 
‘1-2-3- in DIP’S naam’ overboord 
worden gezet.
Het wordt weer fantastisch. Of 
het weer fantastisch wordt, is af-
wachten.
Maar, begin alvast rijgdraad 
en peurloodjes uit het vet te ha-
len.

Startplek Nils Eekhoff op EK
Zilver voor John Tromp op 
NK wielrennen masters
Kudelstaart - John Tromp uit 
Kudelstaart is afgelopen zon-
dag 14 juli tweede geworden 
op het nationaal kampioen-
schap voor masters 65-plus. De 
wielrenner van UWTC Uithoorn 
werd in de sprint van een vijf 
man sterke kopgroep geklopt 
door de Zaanse favoriet Bert 
Bakker. Voormalig topamateur 
Arie Hassink was ook een van 
koplopers, die met grote voor-
sprong op de overige renners 
om de medailles streden; Has-
sink finishte als vijfde. De titel-
race werd verreden op een om-
loop in Nieuwkuijk. Guus Zan-
tingh, opgegroeid in Rijsenhout 
en nu inwoner van Mijdrecht, 
miste in de categorie 70-plus 
de beslissende ontsnapping en 
finishte als vierde. Een achtste 
plek was er zaterdag voor elite-
renner Jordy Buskermolen in de 
ronde van Abbebroek. De Ku-

delstaarter bevond zich in een 
21 man grote groep, die met 
een kleine achterstand volgde 
op winnaar Remco Schouten.

Nils Eekhoff in Oranje
Nils Eekhoff uit Rijsenhout is 
opgenomen in het zestal dat 
Nederland gaat vertegenwoor-
digen op het Europees kampi-
oenschap wielrennen voor ren-
ners onder 23 jaar. De titelstrijd 
vindt zaterdag 10 augustus 
plaats in en om Alkmaar. Behal-
ve Eekhoff komen Marten Kooi-
stra, Daan van Sintmaartens-
dijk, Marijn van den Berg, Daan 
Hoole en David Dekker voor 
Oranje aan de start.

Als voorbereiding op het EK 
rijdt Nils Eekhoff met oplei-
dingsteam Sunweb van 31 ju-
li tot en met 4 augustus de Tour 
d’Alsace.
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Vrijdag 12 juli, 7e etappe
Belfort - Ch.-sur-Saône 230 km

Volgens mij wordt dit een lan-
ge, saaie etappe, maar we gaan 
het zien. De voorspelling komt 
ten dele uit, de ontsnapping 
van twee renners wordt kort 
voor de meet teniet gedaan 
en het uitstekend samenwer-
ken van de renners van RJV re-
sulteert in de eindoverwinning 
van Dylan Groenewegen, ein-
delijk zullen we maar zeggen. 
Ook tot grote opluchting van 
Groenewegen zelf. Met een bo-
venaardse krachtsinspanning 
weet hij de gelouterde sprin-
ters als Sagan en Ewen achter 
zich te houden. Ik word steeds 
meer fan van de heren Dijkstra 
en Ducrot. Zeker wanneer er 
zogenaamde columnisten ze 

de grond in schrijven. Hup 
Maarten en hup Herbert, jullie 
doen het uitstekend. 

Een ander verhaal zijn de aan 
de Avondetappe tafel aange-
schoven heren Bos en Nelissen. 
Tegen Nelissen (oud wereld-
kampioen bij de amateurs) zou 
ik graag willen zeggen dat hij 
eens de Weight watchers moet 
consulteren, ergens in de we-
reld een klein pilletje  ‘positief 
denken’ moet opzoeken en er 
tien van moet innemen en een 
goede raadgever moet zoeken 
om zijn drankprobleem onder 
de te dikke knieën moet zien 
te krijgen.

Over Bos zal ik morgen berich-
ten.
Dick

Zondag 14 juli, 9e etappe
Saint-Etiénne – Brioude 170 km
Ik ben vanmorgen met mijn 
vaste fietsmaten Jaap en Maar-
ten, ondanks de donkere wol-
ken, toch vertrokken voor on-
ze zondagochtendrit. Op het 
fietspad langs de Aalsmeerder-
weg wist ik eigenlijk al, de be-
nen zijn niet goed. Toen we hal-
verwege de dijk richting Zwa-
nenburg al drie keer een bui op 
ons dak hadden gekregen was 
de moraal ver te zoeken. We 
hebben Haarlem Noord niet ge-
haald en hebben een groot stuk 

afgesneden om uiteindelijk al 
free-wheelend thuis te komen. 
Ik had het gevoel van een natte 
krant en was blij om op de bank 
te ploffen en de hele middag de 
tour te volgen. Volgens Herbert 
Dijkstra is het een etappe met 
wat heuveltjes en zal er niet zo 
veel gebeuren deze dag. Niets 
is minder waar, er is een vlucht 
met een aantal gerenommeer-
de renners (dat zijn ze in mijn 
ogen allemaal) en de val van De 
Marchi is zo ernstig dat hij naar 
het ziekenhuis moet worden af-
gevoerd. Binnen de kopgroep 

ontstaan er allerlei groepjes en 
uiteindelijk zijn het de Belg Be-
noot en de Australiër Impey die 
de laatste steile meters de berg 
op kruipen. Impey zorgt ervoor 
dat op deze Franse feestdag 
geen Franse winnaar is. Behalve 
Alaphilippe, hij behoudt de ge-
le trui, Alaphilippe is in de ogen 
van Alaphillippe altijd winnaar, 
en dat is voor veel Fransen ge-
noeg. Oh ja: Langeveld op de 
154e plaats met een achter-
stand van 1.33.04, ik begin te 
vrezen dat hij niet meer in de 
top 10 gaat rijden.
Dick

Wout van Aert komt net iets te kort

Superlatieven voor Thomas de Gendt

Woensdag 10 juli, 5e etappe
St.-Dié-des-Vosges –
Colmar 169 kilometer

Kudelstaart - Terwijl de ren-
ners zich het zweet op het 
voorhoofd fietsen had ik van-
daag nog even wat anders te 
doen en daardoor heb ik de 
etappe slechts gedeeltelijk op 
de radio kunnen volgen. Wat 
was er dan zo belangrijk, zult 
u zich afvragen. Nou dat zit 
zo; de minister, mevrouw van 
Nieuwenhuizen, heeft vori-
ge week gezegd dat de Lucht-
haven Schiphol, op termijn 
en onder bepaalde voorwaar-
den, mag groeien. Van die uit-
spraak heb ik, nu eens over-
dag, wakker gelegen. Ik heb de 
tijd benut door steeds op mijn 
app ‘Explane’ te kijken bij ieder 
vliegtuig dat overging, moet je 
ook eens doen. Ik heb ook mijn 
longen aan de binnenkant be-
keken, ziet er niet goed uit; fijn-

stof en kerosine. Hoeveel Tour 
de France’s zal het duren voor-
dat iedereen in Aalsmeer en 
Kudelstaart wakker geschud 
zal worden? 
Ik pikte nog net de laatste 7 ki-
lometer van de etappe mee en 
zag een sprint waar Sagan uit-
eindelijk de overwinning in de 
wacht sleepte en waar Wout 
van Aert net iets te kort kwam. 
Ik heb Langeveld niet zien bin-
nenkomen, maar in de eind-
uitslag wel gezien dat hij nu 
op de 139e plaats staat en de 
achterstand inmiddels is opge-
lopen tot 32.38. Hij spaart dui-
delijk zijn benen voor de berg-
etappes. 
Het laatste nieuws; volgens 
zeggen zal Dumoulin een over-
stap maken naar TJV. Ik geef nu 
een winstwaarschuwing; Het 
alternatieve geel om de schou-
ders van Dumoulin geeft geen 
garanties op het echte geel.
Dick

De Tour 2019 8e etappe

Vandaag een beproeving voor 
de Baroudeurs  (hetgeen zo-
veel betekent als vechtjas) 
volgens de Belgische ana-
list en voormalig coureur Jo-
sé de Couwer.  Het is een dag 
van op en af. Vanaf de start is 
het de Belg Thomas de Gendt 
die straf de eerste kilometers 
van de 200 die hij nog te gaan 
heeft wegtrapt. Het is geen 
dag voor de sprinters die hun 
heil achterin het peloton zoe-
ken. De Slowaak Peter Sagan 
hoeft zich vandaag geen mo-
ment te vervelen. Hij moet flink 
aan de bak met maar één doel 
voor ogen; het groen mee naar 
Parijs. Na enig pokerspel er-
kent hij toch zijn meerderen in 
de klimmers maar weet zich tot 
op het laatst voorin te handha-
ven en sprokkelt zo toch nog 
weer wat punten bijeen. Een 
fikse valpartij bij ploeg Ineos 

en een door midden gebroken 
fiets. De schrik is groot maar ie-
dereen kan weer opstappen en 
de winnaar van verleden jaar 
Geraint Thomas wordt weer 
netjes teruggebracht door zijn 
ploegmaten. De strijd om het 
geel woedt, de Fransman Alap-
hilippe wil deze weer terug om 
de schouders. De Italiaan Cic-
cone denkt; ‘Ja dag…ik wil nog 
wel even in die kleur blijven 
rondrijden.’ Toch gaat hij het 
niet redden en zo wordt op de 
Franse Nationale Feestdag het 
geel door een Fransman ge-
dragen. Maar de held van de 
dag is Thomas de Gendt. Voor 
deze Belg alleen maar super-
latieven! Wat een prachtige en 
spannende strijd heeft hij ge-
leverd. ‘Vandaag zijn er bijzon-
dere dingen gebeurd die je zel-
den meemaakt en vooraf niet 
voor mogelijk had gehouden.’ 
aldus de commentator. 
Janna 

Opluchting bij Dylan Groenewegen

Geen Franse winnaar op Franse feestdag

De Tour, 5e etappe

 “Lol trappen en lachen, kom op 
mannen jullie zijn er toch, pro-
beer eens wat.” Maarten Ducrot 
verbaast zich duidelijk over de af-
wachtende houding van de ren-
ners. Hij begrijpt er niets van. 
Overigens word ik vandaag op 
mijn wenken bediend. Want wan-
neer er enige rust heerst binnen 
het peloton wordt er tijd gemaakt 
voor een aardig interview. Het is 
een etappe die door veel renners 
is opgeschreven. Er wordt ver-
wacht dat de klassement man-
nen zich sparen, want die moeten 
morgen figuurlijk met de billen 
bloot. Kansen dus voor de avon-
turiers. Oké! je denkt een beeld te 
hebben van hoe het mogelijk zou 
kunnen gaan. Maar, zoveel wordt 
wel duidelijk, het blijft specule-
ren. Het houdt de spanning er in. 
Bij de laatste klim gooit het ge-
hele peloton - inclusief de klasse-

ment mannen - nog wat kooltjes 
op het vuur. En zo verliep de dag 
toch weer anders dan werd voor-
speld. Dat uiteindelijk Peter Sa-
gan de groene trui wat steviger 
om zijn schouders krijgt is overi-
gens niet zo’n een grote verras-
sing. “Als je maar geduld hebt, 
dan komt de winst vanzelf”, lacht 
de Slowaak die hoopt voor de 
zesde keer het groen mee naar 
Parijs te kunnen nemen. 
De als derde geplaatste Steven 
Kruijswijk weet Wout van Aert 
goed naar de sprint te brengen. 
Deze sprokkelt nog wat puntjes 
en staat nu op 14 seconden van 
de gele trui drager. “Het is goed 
voor de moraal om elkaar te hel-
pen.” Toch heeft hij naar eigen 
zeggen zijn energie kunnen spa-
ren. “Wie weet komt het er mor-
gen uit. Elke dat is weer een nieu-
we dag en als ik kansen zie dan 
pak ik die.”  
Janna 

Peter Sagan: “Als je maar geduld hebt”

De gaskraan open

Psychologische oorlogsvoering

De Tour 2019, 10e etappe

Vandaag kun je niet eens even 
met je ogen knipperen, er ge-
beurt zoveel wat een groot aan-
tal renners verbaast en sommi-
gen ook weer niet.
Het is een etappe met kansen 
voor Groenewegen. ‘In het be-
gin zal het niet leuk zijn en is het 
een kwestie van overleven. Daar-
na moet de gaskraan open.’ Maar 
hij is niet de enige sprinter die 
mogelijk de rit zou kunnen win-

nen. Bovendien zijn er een aantal 
sprinters die nog met lege han-
den staan en zij popelen om van-
daag de armen omhoog te kun-
nen steken. Er zijn waaiers op-
komst en smalle wegen daarom 
vechten de ploegen zich naar een 
juiste positie. En wordt gebluft en 
gepokerd, het technische steek-
spel is fascinerend om te zien. 
‘Mensen willen heldendom zien’, 
is een terecht gemaakte opmer-
king van de commentator. Ner-
vositeit stijgt… het peloton valt 
uit elkaar maar komt toch weer 
bijeen. Zo’n 35 kilometer voor de 
streep wordt er een gigantische 

truc uitgehaald die fataal is voor 
een aantal klassementsrenners. 
Zij verliezen niet secondes maar 
minuten.  Groenewegen geeft 
aan de benen niet te hebben en 
verdwijnt naar de achterste gele-
deren. Voorin wordt er gejaagd, 
renners ruiken hun kansen om 
vandaag hun slag te slaan. Steven 
Kruijswijk doet goede zaken
en de gelukkig winnaar van de 
dag is Wout van Aert. Het gezicht 
van zijn rivaal Viviani spreekt 
boekdelen. ‘Wat gebeurt hier …
welke renner is dit nu weer van 
Jumbo Visma!’
Janna 

De Tour, 9e etappe

Op de schouders van de Zuid Afri-
kaan Daryl Impey staat Lets go.
En dat is wat hij vandaag doet en 
de etappezege voor zich opeist. 
Vanwege de Franse Nationa-
le feestdag wordt vandaag in dit 
land vuurwerk afgestoken. Bin-
nen het peloton is echter van 
vuurwerk geen sprake en bij de 
vluchters is er hoogstens een 
vuurpijltje te zien. Voorspeld was 
een rit voor de aanvallers en dat 
klopte aardig. Vijftien vluchters 
gaan vooruit  krijgen ruim de tijd 
van het peloton maar naarma-
te de etappe vordert is er van sa-
menwerking binnen deze groep 
geen sprake meer. Het voeren 
van een psychologische oorlog 
hoort ook bij het wielrennen. De 
Belg Jasper Stuyven had ’s nachts 

gedroomd dat hij misschien wel 
eens deze rit zou kunnen win-
nen. De droom kwam niet uit en 
zijn teleurstelling was overdui-
delijk. Ook de Belg Tiesj Benoot - 
gezien als een serieuze kansheb-
ber - kwam lucht tekort. De klas-
sementsrenners hadden een be-
trekkelijke eenvoudige dag. De 
coureurs kwamen vijftien minu-
ten na de winnaar redelijk relaxt 
binnen.
Dat er vandaag door ploegleiders 
en renners nog werd nagespro-
ken over de mega prestatie van 
Thomas de Gendt gisteren, geeft 
aan hoe uitzonderlijk deze etap-
pe was. Met zijn nuchtere op-
merking gisteravond tijdens een 
interview: ‘200 kilometer rijden 
voor 5 seconde’ wist hij de lachers 
op zijn hand te krijgen.
Janna 

Waar gaat het boetegeld naartoe?
Zaterdag 13 juli, 8e etappe
Macon – Saint-Etiénne 199 km

Gisterenavond was ik in The 
Shack, de mooie bruine kroeg 
aan de Aalsmeerderdijk, er speel-
de een samengestelde band  die 
ik maar de Bob Dylan Underco-
verband noem. Lang geleden dat 
ik zo’n goede top band heb ge-
hoord en gezien en dan ook nog 
allemaal Dylan nummers. Top!! 
Dat is wel de reden dat ik de uit-
zending van de Avondetappe 
niet heb gezien, deze keek ik za-
terdagochtend even terug. Wat 
een kundig persoon die Theo 
Bos, maar-eh-het is- eh- niet om-
eh aan te-eheh horen wanneer 
hij-eheh- zijn zegje doet. Goed 
bedoeld advies aan de NOS, kom 
met mensen als Henk Lubber-
dink, die hebben niet alleen ver-

stand van wielrennen, maar ko-
men ook nog goed uit hun woor-
den. Leuk het  ‘orale duel’ tus-
sen Lubberdink en Nelissen over 
wielerzaken. Op papier is dit een 
‘zaagtand’ etappe en vluchten er 
4 renners uit de kopgroep. Uit-
eindelijk is het Thomas de Gendt 
die de anderen geheel de ver-
nieling in rijdt en deze monster-
rit op zijn palmares kan bijschrij-
ven. Wat een mooie prestatie! 
Gisteren niets gemeld over Lan-
geveld, maar het is zo langzamer-
hand een klein probleempje aan 
het worden. Ik vroeg me vandaag 
ook plotseling af waar al het geld 
van de opgelegde boetes heen 
gaat. Zou de tourdirectie daar na 
de Tour uitgebreid van op vakan-
tie gaan? Wie het weet mag het 
mij melden.
Dick

Geitenpaadje zorgt voor spektakel
De Tour 2019 6e etappe

‘Nu begint de Tour pas echt’. Ana-
list Danny Nelissen kijkt er buiten-
gewoon vrolijk bij. ‘Het gaat vuur-
werk worden.’  Al eerder was deze 
La Planche des belles filles onder-
deel van de Tour. Ooit kwam Chris 
Froome er als eerste boven. 
Maar nu heeft de Tourorganisa-
tie een geitenpaadje ontdekt dat 
dit jaar is toegevoegd om het al-
lemaal nog spannender te ma-
ken. Men is buitengewoon trots 
op deze vondst en denkt zo nog 
meer aan prestige te winnen. Er-
gens lukt dat aardig want de he-
le week gaat er geen dag voor-
bij of er wordt wel over deze zes-
de rit gesproken. Voor de renners 
had het allemaal niet gehoeven, 
maar ja orders zijn orders. De Bel-
gische coureur Tim Wellens - als 
hij goede benen heeft dan gaat 

hij zijn bollentrui verdedigen - 
denkt dat het voor de kijkers wel 
heel plezant is om naar dit spek-
takel te kijken. En daarin heeft 
hij geen ongelijk. Zes pittige be-
klimmingen waar veel renners 
volgens Maarten Ducrot om hun 
moeder schreeuwen - met tot slot 
een klim waarvan het stijgings-
percentage  24% is. Wellens kan 
lang mee maar moet uiteindelijk 
de zege overlaten aan zijn land-
genoot Dylan Teuns. Deze doet 
daarmee ook goede zaken voor 
het klassement. Steven Kruiswijk 
vecht zich omhoog maar raakt 
toch op achterstand en verliest 
zijn derde plaats. 
Hij maakt na afloop een redelijk 
montere indruk en weet: De Tour 
duurt nog wel even om zich re-
vancheren. Hij gokt met name op 
de derde week. 
Janna 

Donderdag 11 juli, 6e etappe
Mulhouse – La Planche des 
Belles Filles 157 km

Ik heb de hele dag gedroomd 
over ‘Belles Filles’ en ontwaak-
te net op tijd om de renners de 
laatste twee bergen te zien op-
rijden.  De één na laatste berg 
zorgde al voor wat schermut-
selingen, maar op de laatste 
klim werden de jongens van de 
mannen gescheiden. Wat een 
spektakel en tegelijkertijd, wat 
een droefenis. Sommigen vin-
den het geweldig om de ren-
ners over een laatste kilometer 
grindpad te sturen, persoonlijk 
vindt ik het levensgevaarlijk. 
Op zo’n pad, met een stijgings-
percentage van 24% is mis-
dadig en levensgevaarlijk. De 
boetes die de Tour directie da-
gelijks uitdeelt voor de meest 
lullige zaken, zouden ze nu aan 
zichzelf moeten uitdelen, gelijk 
maar flink hoog en direct aan 

de renners uit te betalen. Ove-
rigens had de winnaar van de 
etappe er ogenschijnlijk alle-
maal geen last van. Hij liet zijn 
medevluchter op het laatste 
steile gedeelte met een uiterste 
krachtsinspanning, achter zich 
en kwam zegevierend over de 
streep. Een mooie overwinning 
voor Dylan Teuns! Medevluch-
ter Giulio Cicione, achter-ach-
ter-achter neef van Madonna, 
heeft tot zijn stomme verba-
zing opeens de gele trui in zijn 
bezit. Leuk ventje waar we nog 
meer van zullen gaan horen en 
zien. Ik heb in het totaal klas-
sement nog even opgezocht 
waar Langeveld op is uitgeko-
men en vind hem op de 146e 
plaats, achterstand 53.48, niet 
slecht. Onverschrokken fietst 
hij door. Morgen weer een lan-
ge dag op de fiets, ik vind het 
leuk, maar sommigen vinden 
het helemaal niets.
Dick

Grindpad levensgevaarlijk

Yeah……
De Tour 2019, 7e etappe

Vandaag een etappe waarvan de 
commentator meerdere malen 
de kijker er op attendeert dat het 
een slaapverwekkende rit is. Op 
zo’n moment denk ik altijd: 
Het is maar hoe je het bekijkt! 
Lange etappes horen nu eenmaal 
ook bij de Tour. Maar dan komt 
toch het moment dat iedereen 
weer rechtop in zijn stoel gaat 
zitten. De sprint wordt voorbe-
reid, de weg smaller de spanning 
stijgt.  Alle Nederlandse ogen zijn 
gericht op Dylan Groenewegen, 
zou het hem vandaag lukken om 
de etappe te winnen? Wout van 
Aert verricht een heldenrol, Mike 
Teunissen zorgt voor de juiste 
stelling - al lijkt Dylan even inge-
sloten te raken - maar dan weet 
hij zich los te scheuren van de an-
dere sprinters en komt met een 
nipte voorsprong als eerste over 

de streep. Dylan juicht maar moet 
vervolgens toch nog een minuut 
wachten op de definitieve uitslag. 
Het wordt een hele lange minuut 
maar als dan bekend wordt dat hij 
het vandaag geflikt heeft, komt er 
een Yeh…..vanuit zijn tenen. 
Zijn er innige omhelzingen met 
zijn vader, zijn ploegmaten die 
allemaal voor hem hebben ge-
werkt. Want wat de diesel Tony 
Martin ook vandaag weer heeft 
laten zien is toch grote klasse. 
Bij het interview steekt Groene-
wegen zijn blijdschap niet on-
der stoelen of banken. “Ach je wilt 
die jongens ook zo graag belo-
nen voor hun harde werken.’ Voor 
Jumbo Visma is de eerste week 
de goede kant opgevallen met 
drie overwinningen in the poc-
ket. ‘Lekker man’, glundert Groe-
newegen.
Een ploeg met goudhaantjes!
Janna 
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of aardbei cheesecake
2 bekers à 500 ml.
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DEEN Italiaanse tortilla’s
schaal 2 stuks
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Tip: Verse frites
zak 700 gram

€ 1,00.
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DROOG
FRUITIGFRUITIG

COMBINEREN

MAAR!

FRUITIG

DROOGDROOG

FRUITIG

DEEN. Dat is lekker thuiskomen.

Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl




