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De zonsopgang bij de watertoren aan de Westeinderplassen. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Natuurlijk zijn inwoners 
heel benieuwd hoe hun wandelbou-
levard en extra recreatie-mogelijk-
heden er uiteindelijk uit komen te 
zien, maar naast de vele positieve 
reacties zijn er ook nog vragen. 
“Waarom duurt het zo lang?” En: 
“Waarom is de zandwal zo hoog, we 
kunnen ‘onze’ Poel niet meer zien?” 
Het Waterfront zal vanaf, hopelijk het 
vierde kwartaal, extra allure geven 
aan Aalsmeer, bloemendorp aan het 
water. Maar, er is nog enkele maan-
den geduld nodig. De uitvoerder 
heeft met het verbreden en ophogen 
van de kade enige tegenslag gehad 
wat betreft het zogenaamde 
inklinken. De grond bleef langer te 
drassig om verder aan de slag te 
gaan. 
 
Strand en landtong
Eerst was er nog de hoop dat het in 
juni wel al zo stevig zou zijn dat in 
ieder geval de ligweide, weliswaar 
zonder meubilair, in gebruik 
genomen zou kunnen worden en 
een ommetje over de wandelboule-
vard in wording mogelijk zou zijn. 
Helaas, het bleek te optimistisch. Alle 
handen (en machines) zijn daarop 
voor de volle honderd procent 
ingezet om in ieder geval het zand-
strand met de langere landtong klaar 
voor zonnige momenten aan en in 
het water te kunnen bieden. En dit is 
gelukt, Op 1 juni was deze klus 
geklaard en konden de hekken 
verwijderd worden. Het weer ‘open 
zijn’ was snel ontdekt: Gelijk bij mooi, 

zonnig weer is het Surfeiland weer 
als vanouds een geliefde plek bij vele 
inwoners en bezoekers van omlig-
gende gemeenten. De komst van 
blauwalg deed de zorgen oplopen. 
Had er niet toch een extra duiker 
gemaakt moeten worden in de oksel 
van het verlengde surfstrand? De 
blauwalg kwam wel heel vroeg dit 
seizoen, er werd op advies van Rijn-
land een waarschuwing afgegeven. 
Een week later ook bij de loswal aan 
de Herenweg in Kudelstaart. Toch 
‘gewoon’ omdat de temperaturen 
snel waren gestegen? Nu de zomer 
haar intrede echt lijkt te maken (al 
weet je nooit voor hoelang) en een 
wandelingetje of fietsen langs de 
Poel een geliefde bezigheid is, komt 
de vraag weer: Wanneer kunnen en 
gaan de hekken weg? 
 
Spelende kinderen
Aanvankelijk zou het gedeelte (langs 
de Kudelstaartseweg tussen de 
Watertoren en het Surfeiland) ook 
vanaf 1 juni ‘open’ gaan vanaf het 
strand. Het hek langs de Kudelstaart-
seweg zou wel blijven staan om 
mensen juist via het strand te gelei- 
den, omdat daar de meeste mensen 
zouden gaan zitten en omdat 
spelende kinderen niet uit het zicht 
van hun ouders de Kudelstaartseweg 
op konden rennen.
 
Stortsteen en ligweide
Een klein aantal omwonenden wilde 
echter dat er toch een hek geplaatst 
werd tussen het strand en het betref-

fende gedeelte. De omgevingsdienst 
vond daarna dat het stortsteen, dat 
ter bescherming van het grond-
pakket iets verderop naar de water-
toren langs de kant ligt, tot verwon-
dingen zou kunnen leiden. Waarna 
dus het hek tussen het strand en het 
betreffende gedeelte is geplaatst. 
Het betreffende gedeelte zou 
oorspronkelijk overigens ook strand 
worden. In de gemeenteraad is 
unaniem een motie aangenomen om 
op dat gedeelte een ligweide te 
maken. Lang verhaal kort: Dit seizoen 
gaat dat gedeelte niet meer open en 
blijven de hekken dus staan.
 
Wandel-kilometers 
Nadat de gemeenteraad in septem-
ber 2020 had ingestemd met het 
definitieve ontwerp van het Water-
front, is dit grote complexe project 
snel gestart en het is gelukt om het 
strand op 1 juni op te leveren samen 
met de kiss en ride strook en het 
parkeren langs de Bachlaan. Natuur-
lijk had de gemeente ook  gehoopt 
dat dit project nog voortvarender 
was verlopen en dat de wandelbou-
levard voor de zomer gereed was. 
De uitvoerder heeft beloofd zo snel 
als het kan weer aan het werk te 
gaan. 
Voor dit seizoen dus nog wandelen 
langs de Poel met hekken en zand-
wallen... De ingebruikname zal, als 
het zover is, groots gevierd gaan 
worden en vast dat volgend jaar heel 
wat wandel-kilometers gemaakt 
gaan worden op de boulevard! 

Waterfront: Nog wandelen langs 
de Westeinder met hekken...

Aalsmeer - De politie heeft afge-
lopen week liefst vijf meldingen 
binnen gekregen van oplichting via 
de telefoon en de computer. Met 
deze babbeltruc zijn (oudere) inwo-
ners gedupeerd voor behoorlijke 
bedragen. Ze worden gebeld door 
zogenaamd een medewerker van de 
bank, die hen verteld dat een nieuwe 
pas vereist is, omdat deze binnenkort 
niet meer werkt bij het overmaken 
van geld naar anderen, en naar de 
pincode van de bankpas wordt 
gevraagd. Vervolgens wordt een 
code verstrekt en deze zal herhaald 
worden door de koerier die persoon-
lijk langs komt om de pas op te 
halen. Bij de meesten van de gedu-
peerden belde de koerier (keurig 
gekleed) vervolgens al na vijf 
minuten aan. Hoe geloofwaardig het 

ook mag overkomen, het klopt niet. 
Het is pure oplichting. De bank zal 
hierover nooit telefonisch contact 
opnemen. Dus als de bank zoge-
naamd belt, hang direct op. Bel zelf 
de eigen bank om meer informatie te 
vragen. Geef ook nooit pincodes 
door, deze zijn geheim en privé. De 
politie hoopt dat deze waarschuwing 
voldoende is om te voorkomen dat 
meer (oudere) inwoners de dupe 
worden van deze vorm van oplich-
ting. Dus wordt u gebeld door de 
bank? Hoe onbeleefd het ook klinkt, 
hang direct op en laat u zich vooral 
niet overdonderen! De oplichters 
opereren natuurlijk niet alleen in 
Aalsmeer, bij de politie is ook vanuit 
Uithoorn een melding van een soort-
gelijke babbeltruc gemeld. Geef 
oplichters geen kans en blijf alert!

Geef oplichters geen kans!
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 25 JULI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zomerstop. Geen dienst. Zie: 

www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Geen 

dienst tot zondag 15 augustus.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. met ds. W.H. 
Louwerse uit Apeldoorn (NGK) 
en 18.30u. met ds. P.J. den 
Hertog uit Amsterdam.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. W.H. 
Louwerse uit Apeldoorn.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met zr. Franka Riesmeijer. 
Zie: dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
DG WereldWerk.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.  

Zondag 10u. Dienst met 
Madelon Verwer. Thuis kijken: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. E.J. 
Westerman uit Aalsmeer. Orga-
nist: Johan v/d Zwaard. 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Margreet Zandbergen. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst. 
Spreker: Tom de Wal.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. VOP viering in 
Kloosterhof. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Woordcommunieviering 

 m.m.v. Cantors. Voorganger: 
Jeroen Hoekstra. Reserveren via 
www.rkkerkaalsmeer.nl. Om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. dienst. Voorganger: Pastoor 
Martina Liebler. Organist: Toon 
Renssen. Cantor: Gertjan 
Arentsen. Lezingen: Maaike 
McCurdy en Iny Waaning

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. Diaken: Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met pastor 
A. Creemer uit Kudelstaart. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: 

https://sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Woord- en commu-
nieviering. Reserveren gewenst, 
registratie verplicht via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Info: 
www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Info: 323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

De meeste kerken houden weer 
diensten waarbij publiek 
aanwezig mag zijn. Vooraf 
aanmelden is wel een vereiste en 
er gelden enkele RIVM-regels, 
onder andere 1,5 meter afstand 
houden. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

Kerkdienst in Oud 
Katholieke kerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 25 
juli is er vanaf 16.00 uur weer een 
kerkdienst in de Oud Katholieke kerk. 
Voorganger is pastoor Martina 
Liebler, cantor is Gertjan Arentsen en 
het orgel wordt bespeeld door Toon 
Renssen. De schriftlezingen worden 
verzorgd door Maaike McCurdy en 
Iny Waaning.

Tijdens de dienst wordt één collecte 
gehouden en deze is bedoeld voor 
behoud van deze verborgen parel in 
Aalsmeer.

Na afloop van de dienst is er kennis-
making met koffie en thee en zijn 
onder andere informatie-boeken 
over Oud-katholieke kerken in te zien 
en is de cd van koor Gregoriano voor 
2,50 euro te koop. Iedereen van harte 
welkom is. Adres: Oosteinderweg 
394.

Amstelland - De Nationale dag van 
de Mantelzorg op 10 november komt 
er weer aan. Op deze jaarlijkse dag 
met leuke activiteiten staan mantel-
zorgers even in de schijnwerpers. 
Deze schijnwerper is meer dan 
verdiend en nodig. Geregistreerde 
mantelzorgers krijgen hiervoor een 
uitnodiging. Mantelzorgers die nog 
niet geregistreerd staan bij Mantel-
zorg & Meer kunnen zich inschrijven, 
zodat ook zij een uitnodiging krijgen.  
Mantelzorg & Meer breidt de dag van 
de mantelzorg uit naar een week. 
Van 8 tot en met 13 november 
worden verschillende activiteiten 
voor mantelzorgers georganiseerd 
die wonen in de gemeenten Aals-

meer, Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Ouderkerk aan de Amstel en Uit-
hoorn. Er is keuze uit creatieve, cultu-
rele, ontspannende en sportieve acti-
viteiten. Deze activiteiten zijn online 
maar ook op locatie. Mantelzorgers 
die nog niet ingeschreven zijn als 
mantelzorger kunnen zich inschrij-
ven via www.mantelzorgenmeer.nl/
mantelzorg/aanmelden/. In oktober 
ontvangen mantelzorgers een uitno-
diging om zich in te schrijven voor 
een activiteit. Mantelzorg & Meer 
hoopt dat vele mantelzorgers zich 
inschrijven en aanmelden en vervol-
gens ook veel plezier beleven tijdens 
deze bijzondere Week van de 
Mantelzorg!

Mantelzorgers in schijnwerpers 
tijdens Week van de mantelzorg

COLUMN TRUUS

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Peter R. de Vries, een geboren Aalsmeerder, wordt neerge-
schoten in een doodgewone Amsterdamse straat, in Limburg ligt alles 
overhoop en worden dorpen geëvacueerd vanwege de wateroverlast, bij 
onze oosterburen zijn de verwoestingen nog groter en hebben de over-
stromingen meer dan honderd mensenlevens gekost. En wat betreft 
veiligheid maken we ons in dit dorp druk om de Bachlaan. Om maar even 
aan te geven dat veiligheid een rekbaar en vooral relatief begrip is. 
In mijn column van twee weken geleden heb ik mij afgevraagd of het nou 
echt nodig was om van die ellendige spoedhobbels in de Bachlaan neer 
te leggen? Hoe onveilig is het daar nou eigenlijk? Daar heb ik de nodige 
reacties op gekregen. Als eerste van de ambulancechauffeur, die vanzelf-
sprekend niet blij is met die puisten op de weg. Niet te doen om slachtof-
fers een beetje comfortabel dit dorp uit te rijden. “Als je het over een 
onveilige weg hebt”, schreef hij, “dan is het de Legmeerdijk, daar 
gebeuren regelmatig ongelukken. Op de Bachlaan heb ik in al die jaren 
alleen maar een omgevallen fietser meegemaakt.” 
Een gemeenteraadslid vertelde, de wethouder er op aangesproken te 
hebben: die hobbels zijn funest voor de hulpdiensten; zet een flitspaal 
neer. Helemaal mee eens. Maar er lag ook een brief in de bus van een 
mevrouw die erg blij is met die nieuwe maatregel. Minder geluidsoverlast 
en voor kinderen veel veiliger. “Stel dat die aan de verkeerde kant uit de 
auto stappen en ‘pardoes’ op de weg belanden?”, vroeg ze. Vond ik iets te 
ver gezocht. Dat is een kwestie van beter opletten in mijn optiek. Als je 
dat wilt voorkomen moet je van het hele dorp een woonerf maken. Daar 
zijn geen hobbels tegen bestand. 
Grappig is dat ik diezelfde week ook een mailtje kreeg van een kennis uit 
Zuid-Afrika. Ze had jaren voor een Zuid-Afrikaanse organisatie in Neder-
land gewerkt en was nu terug naar Johannesburg verhuisd. “Ik ben hier 
ook weer gelukkig”, schreef ze, “want geluk reist met je mee.” Dat vond ik 
een inspirerende gedachte. “Maar wat ik het meest aan Nederland mis, is 
de veiligheid”, besloot ze. Ik herkende dat. De Zuid-Afrikaanse zakenrela-
ties die we tijdens hun bezoek aan Nederland meenamen naar 
Amsterdam, keken altijd hun ogen uit. Flaneren langs de grachten, een 
biertje op het Leidseplein, eten in een van de Leidsestraten, jonge 
meiden in korte broek op de fiets door de stad, ’s avonds om elf uur. 
Alleen. Ze vielen achterover van verbazing. Kan dat allemaal hier? Ja, dat 
kan. De opvallendste reactie was die van de zeer godvrezende Zuid-Afri-
kaan die we op een tochtje over de Wallen meenamen. Bij de aanblik van 
al die dames achter de ramen, sloeg hij een kruis en riep: “Here God, ze 
zijn allemaal kaalgat.” Prachtig woord voor bloot, we hebben het erin 
gehouden. Zelf hebben we de veiligheid in Zuid Afrika menigmaal uitge-
daagd. Met een camper volgeplakt met stickers ‘Holland is oké’ toerden 
we dwars door de straten van Johannesburg. Het leverde ons alleen maar 
opgestoken duimen op en toeterende automobilisten, die het roerend 
eens waren met onze slogan. 
Maar goed, dat is dertig jaar geleden, ik zou het nu niet meer durven. En 
over die Leidsestraten twijfel ik inmiddels ook.  

Veiligheid

Aalsmeer - Hebt u het sinds de 
coronacrisis financieel moeilijk? Kunt 
u uw noodzakelijke woonkosten niet 
meer betalen? Meld u bij de gemeen- 
te, want dan kunt u mogelijk worden 
geholpen door de TONK-regeling: 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzake-
lijke Kosten. De TONK-regeling biedt 
financiële ondersteuning bij noodza-
kelijke kosten: woonkosten, verzeke-
ringen, vervoer en kosten voor die- 
ren. Deze noodmaatregel is bedoeld 
voor bewoners die door de corona-
crisis deze kosten niet meer goed 
kunnen betalen. De TONK-regeling is 
met drie maanden verlengd tot 1 
oktober 2021. 

Aanvragen
Op de website van de gemeente 

Aalsmeer vindt u een aanvraagfor-
mulier en meer uitleg over de voor-
waarden. U kunt de TONK met terug-
werkende kracht aanvragen van 1 
januari tot 1 oktober 2021 voor maxi-
maal 9 maanden. U vraagt de TONK 
aan voor de maanden dat u de aan- 
vulling op uw inkomen echt nodig 
heeft. 

Sociaal loket
U kunt een aanvraag indienen tot 
uiterlijk 1 november 2021. Kreeg u 
TONK ook vóór 1 juli 2021? En wilt u 
TONK tot 1 oktober 2021 ontvangen? 
Vraag dan zelf verlenging aan. Kijk 
voor meer informatie op:
www.aalsmeer.nl/tonk of neem tele-
fonisch contact op met het Sociaal 
loket via 0297-387575.

Tegemoetkoming huishoudens 
in nanci le nood is verlen d

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels. Er wordt op woens-
dagavond  vanaf 20.00 uur gekaart in 
het Dorpshuis van Kudelstaart van 
Kudelstaart. Op 7 juli is het klaver-
jassen gewonnen door Gerda Raad-
schelders met 5099 punten. Willy 

Mulder werd tweede met 4896 
punten en Ubel v/d Blom derde met 
4832 punten. Op 14 juli was de 
hoogste eer voor Ati v/d Lugt met 
5072 punten, gevolgd door Marry 
Akse werd met 4793 punten en Ben 
Blom met 4723 punten op plaats 
drie. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Gerda Raadschelders.

Winst Gerda en Ati bij De Geluksvogels









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 be-
stuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
22 juli 2021

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

Kucharska  L.Z. 15-05-1969 12-07-2021

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.

CORONA TESTBUS

Tot en met zondag 1 augustus 2021 staat de corona 
testbus van de GGD op het parkeerterrein aan de Dreef 
in Hornmeer. Mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met 
lichte klachten kunnen zich hier zonder afspraak gratis 
laten testen op corona.

NIEUWE NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

Op 2 augustus 2021 wordt er een nieuw model Nederlandse 
identiteitskaart (NIK) geïntroduceerd. Dit nieuwe model vol-
doet aan de Europese Verordening met diverse eisen aan de 
identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart krijgt o.a. een 
nieuw uiterlijk. Vanaf 2 augustus 2021 worden er ook vinger-
afdrukken opgenomen in de Nederlandse identiteitskaart.
Door de introductie van de nieuwe Nederlandse identiteits-
kaart moeten de systemen worden aangepast. Hierdoor kan er 
vanaf 29 juli 2021 11:30 uur tot 1 augustus 2021 GEEN reisdo-
cument worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt ook 
als je reisdocument is vermist. Bij urgentie kan een nooddocu-
ment worden aangevraagd bij de Koninklijke Marechaussee.

REISDOCUMENT AANVRAGEN? LET OP!

Wegens landelijk onderhoud is het niet mogelijk om 
tussen 29 juli 11:30 en 1 augustus een reisdocument 
aan te vragen.

GEMEENTE AALSMEER  VERLENING 
OMGEVINGSVERGUNNING SAMOAWEG 1 AALSMEER 
Z20057293

In het bouwplan is een nieuw bedrijfsgebouw met aangrenzend 
parkeerterrein voorzien in de noordwesthoek van deelgebied 
2 van Green Park Aalsmeer. De locatie bestaat nu nog uit een 
braakliggend terrein. Ten behoeve van de bereikbaarheid van het 
bedrijf en andere toekomstige bedrijven in deelgebied 2 zal er 
een nieuwe weg door deelgebied 2 worden aangelegd (de Sa-
moaweg). 

Het bouwplan past niet in de geldende beheersverordening 
‘Green Park Aalsmeer 2017’. De beheersverordening maakt ter 
plaatse geen gebouw mogelijk. Om een bedrijfsgebouw op deze 
locatie alsnog mogelijk te maken is een planologische procedure 
nodig. Het bedrijfsgebouw kan worden toegestaan via een uitge-
breide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder 
a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo).

TER INZAGE
Met ingang van 23 juli 2021 ligt de verleende omgevingsvergun-
ning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op 
de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.OIAVDB15xC-VG01, en
- via de gemeentelijke website, link: 
 http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in 
het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een 
afspraak te worden gemaakt via tel. 0297 – 38 75 75;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met

 maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient 
hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 

 020 – 540 49 11.

BEROEPSMOGELIJKHEID
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 23 juli 
2021 tot en met 2 september 2021. Belanghebbenden kunnen 
beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam 
(Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). 
Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel 
verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht ver-
schuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van 
betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam. 
VOORLOPIGE VOORZIENING
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzienin-
genrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift 
worden overgelegd. 
INWERKINGTREDING
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepster-
mijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, 
treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist.

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijde-
lijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt 
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van 
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk 
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. 
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken 
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:  08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

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

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of 
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aals-
meer meldingen over de openbare ruimte behandelt en op-
lost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte 
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend 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: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 porte-
feuilleverdeling 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 raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. 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-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

Vervolg op volgende blz.

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.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan 
voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u 
nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- 
en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden 
kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het 
loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een 
één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op 
voor het maken van een afspraak, via 0297-387575. Het is moge-
lijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

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

van Miltenburg M.P. 27-01-1973 16-07-2021

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.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

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 

GEMEENTE AALSMEER  GEWIJZIGD VASTGESTELD 
BESTEMMINGSPLAN ‘UITERWEG 223225’ EN 
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE Z21 0019796

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, inge-
volge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat 
met ingang van 23 juli 2021 tot en met 2 september 2021 het 
bestemmingsplan ‘Uiterweg 223-225’ met bijbehorende stuk-
ken ter inzage ligt. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft het 
bestemmingsplan op 8 juli 2021 gewijzigd vastgesteld. Burge-
meester en wethouders maken tevens bekend dat het college 
op 25 mei 2021, op grond van artikel 76 van de Wet geluidhin-
der, heeft besloten hogere grenswaarden geluid vast te stellen 
voor beide in het bestemminsplan geprojecteerde woningen. 
Dit besluit ligt gelijktijdig (23 juli 2021 tot en met 2 september 
20201) ter inzage. 

PLANGEBIED
Het plangebied betreft een voormalige kwekerij aan de Uiter-
weg 223 en 225 te Aalsmeer. Het terrein strekt zich vanaf de 
Uiterweg uit tot aan de Kleine Poel. 

BESTEMMINGSPLAN
Het nieuwe bestemmingsplan maakt de herinrichting van de 
percelen Uiterweg 223 en 225 ten behoeve van wonen moge-
lijk. De van oudsher aanwezige kwekerij en woning aan de Ui-
terweg worden gesloopt en zullen plaatsmaken voor twee vrij-
staande woningen. Het achterste deel van het perceel wordt 
als eiland hersteld en ingericht als natuur. Bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze 
planwijzigingen betreft een aanpassing van de archeologische 
dubbelbestemming en zijn uitgeschreven in de bij het besluit 
behorende Staat van Wijzigingen. Op het ontwerpbestem-
mingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE GELUID
In verband met de geluidsgevoelige functies, namelijk de 2 
woningen, in het genoemde bestemmingsplan, zijn vanwege 
de geluidsbelasting op de nieuwe woningen hogere (grens)
waarden benodigd. Op grond van de Wet geluidhinder kun-
nen burgemeester en wethouders een hogere waarde voor 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen. Bij de 
vaststelling van de hogere waarden zijn ten opzichte van het 
ontwerpbesluit geen wijzigingen doorgevoerd. Op het ont-
werpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

INZAGE
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde 
(die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is 
opgenomen) liggen met ingang van 23 juli 2021 tot en met 2 
september 2021 op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AM-VG01, en
- in digitale vorm via de gemeentelijke website, link:  

https://0358.ropubliceer.nl/;
- op verzoek vooraf via telefoonnummer 0297-387575, 
 in papieren vorm, bij de balie Burgerzaken op het
  gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. 
- op verzoek vooraf via telefoonnummer 020-5404911, 
 in papieren vorm, bij de balie Bouwen & Vergunningen in 

het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. 

 



Aalsmeer - Op dinsdag 20 juli heeft 
het college besloten dat volwas-
senen met een minimuminkomen 
zwemlessen kunnen volgen in zwem- 
bad De Waterlelie. In eerste instantie 
is deze regeling een pilot voor een 
jaar.  Op 5 november 2020 werd de 
motie: ‘Zwemlessen voor volwas-
senen met een minimum inkomen’ 
unaniem aangenomen. “De pilot is 
een uitwerking van de motie”, zegt 
wethouder Robert van Rijn. “Door de 
kosten voor zwemlessen voor 
volwassenen met een minimumin-

komen te reduceren, worden zij in de 
gelegenheid gesteld een zwemdi-
ploma te halen en zo in de mogelijk-
heid gesteld om veilig te recreëren in 
onze waterrijke gemeente.”

Eigen bijdrage
Met de pilot kunnen inwoners hun 
diploma A en optioneel diploma B 
behalen. Zij betalen hiervoor zelf een 
eigen bijdrage van 100 euro. De 
zwemregeling kan naar verwachting 
vanaf september 2021 digitaal via de 
gemeente worden aangevraagd. De 

pilot wordt in 2022 geëvalueerd en 
daarna wordt bekeken of dit langer 
wordt voorgezet. 

Aalsmeerpashouders
Ook kunnen alle Aalsmeerpashou-
ders (inclusief kinderen), tegen een 
gereduceerd tarief, vrij zwemmen bij 
zwembad De Waterlelie. Zo kan er 
voor 2 euro per persoon worden 
gezwommen. Dit is wel gemaxi-
meerd aan zes maal per jaar. 

Zwemlessen voor volwassenen 
met een minimum inkomen

Aalsmeer - Gelukkig is de corona-
piek weer dalende, meer dan 10.000 
besmettingen in Nederland vorige 
week. Nederland op rood bij veel 
omliggende landen. Er is natuurlijk 
veel meer getest vanwege vakanties 
en evenementen, maar het blijkt wel 
weer dat het coronavirus weelderig 
om zich heen blijft slaan en de inmid-
dels ‘standaard’ maatregelen in acht 
genomen moeten blijven worden. In 
Aalsmeer van 8 tot 20 juli liefst 419 
positief geteste inwoners, +141 ten 
opzichte van de vorige periode. Eén 
lichtpuntje, het aantal in de plus is 
minder dan in de vorige periode, van 

1 tot 13 juli rinkelde bij liefst 225 
meer inwoners het ‘corona’-belletje. 
Aalsmeer staat qua aantallen 
besmettingen in de regio weer op 
één (1315,2 per 100.000 inwoners), 
direct gevolgd door Amstelveen 
(1099,5). Uithoorn en Haarlemmer-
meer scoren lager, respectievelijk 
912,5 en 801,3 per 100.000 inwoners. 
In Uithoorn deze periode 269 (+97) 
positief geteste inwoners, Amstel-
veen 1.008 (+334) en Haarlemmer-
meer 1.250 (+334). Uit Aalsmeer en 
Amstelveen is van elk 1 inwoner ter 
behandeling aan corona opgenomen 
in het ziekehuis, vanuit Haarlemmer-

meer 2. In Aalsmeer en Haarlemmer-
meer gelukkig geen corona-overle-
denen, in Amstelveen 1.
In Uithoorn bleef de ‘teller’ in deze 
twee keer op 0.

Om corona toch echt de kop in te 
drukken blijft 1,5 meter afstand 
houden belangrijk, evenals regel-
matig de handen wassen. Verder: blijf 
bij een verkoudheid thuis en ga 
testen bij klachten. Hoe beter het 
gaat, hoe meer er straks weer moge-
lijk is Nog even het ‘koppie’ erbij 
houden, is voor nu belangrijk.
Samen sterk tegen corona!

Aalsmeer weer flink in ‘corona plus’

Officiële Mededelingen
22 juli 2021

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEROEP
Met ingang van 24 juli 2021 kan gedurende zes weken tegen 
de twee besluiten beroep worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van 
het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast 
een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij 
de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep 
en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
-  Herenweg naast nr. 30, (Z21-048527), (Omgevingsvergun-

ning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een woning. 
Toelichting: gebleken is dat de omschrijving van het pro-
ject zoals eerder is gepubliceerd niet juist was; het betreft 
de bouw van een woning in plaats van een bijgebouw.

 
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.
-  Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-053107), het maken van een 

aanbouw aan de achterzijde van de woning  
-  Ampèrestraat 41, 1433 KX, (Z21-053104), het legaliseren 

van een reeds geplaatste schuur en erfafscheiding en de 
aanleg van een parkeerplaats naast de blokhut  

-  Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z21-052255), het plaatsen van een 
stacaravan als tijdelijke mantelzorgwoning (verlenging van 
eerder verleende vergunning tot 1 september 2021)  

-  Citroenvlinderstraat 12, 1432 ME, (Z21-051905), het maken 
van een opbouw op het dak van de bestaande garage  

-  Uiterweg 395 ws2, 1431 AL, (Z21-051880), het vervangen 
van de bestaande woonark  

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVER-
GUNNING, 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:
-  Hornweg 187, 1432 GH, (Z21-031919), het vergroten van het 

hoofdgebouw middels een aanbouw ten behoeve van nieu-
we kleedkamers een krachthonk. Verzonden: 16 juli 2021

-  Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-036713), het maken van 
een onderheide betonvloer ten behoeve van het verrui-
men van de parkeergelegenheid voor een periode van 10 
jaar. Verzonden: 14 juli 2021

-  Uiterweg 27B ( kad. perceel H 3071), (Z21-040008), het re-
noveren en vergroten van een bestaand boothuis. Verzon-
den: 14 juli 2021

-  Rastraat 4, 1433 SM, (Z21-031530), het maken van een over-
kapping in de tuin naast de woning. Verzonden: 14 juli 2021

 
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN: *
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:
-  Cyclamenstraat 35, 1431 RZ, (Z21-039675), het vervangen 

van de bestaande kozijnen door kunststof kozijnen. Ver-
zonden: 19 juli 2021

- Duikerstraat 47, 1432 JW, (Z21-037800), het plaatsen van 
een puincontainer t.b.v. verbouwing van de woning van 21 
mei tot en met 18 juni 2021. Verzonden: 19 juli 2021

-  Kudelstaartseweg achter nr. 150 (kad.perc. D 6088), (Z21-
037441), het plaatsen van een zeecontainer op de kavel 
achter de te bouwen woning t.b.v. opslag van o.a. tuin- en 
sportartikelen gedurende de bouw (1,5 tot 2 jaar). Verzon-
den: 19 juli 2021

-  Archimedeslaan 15, 1433 ME, (Z21-039235), het plaatsen 
van een schuurtje naast de hoekwoning. Verzonden: 14 juli 
2021

-  Bisschop Koenraadstraat 10, 1433 HS, (Z21-037455), het 
plaatsen van een container voor de woning t.b.v. afvoer 
van tuinafval. Verzonden: 09 juli 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PRO-
CEDURE *
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:
-  Hogedijk tussen Oosteinderweg 320 en Schinkeldijkje 

(kad.perc. B5203 t/m B9026), (Z21-029901), het ophogen 
en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van een 
kistdam t.h.v. de kerk (dijkverbetering Hogedijk fase III). 
Verzonden: 14 juli 2021

-  Hogedijk, kad.perceel B10000 t/m B5914, (Z21-028170), 
het ophogen en versterken van de dijk met klei en het 
plaatsen van drie damwanden en een zware beschoeiing 

bij het gemaal (dijkverbetering Hogedijk fase II). Verzon-
den: 14 juli 2021

 
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-029040), het plaatsen van 

een zorg-containerwoning die bestaat uit gekoppelde 
zeecontainers. 

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Galvanistraat, 

noordoostelijk deel 

EVENEMENTEN

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

Evenenemtenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Beethovenlaan 120 (Z21-043553) Kindervakantieweek van 

19  t/m 23 juli 2021, verzonden 15 juli 2021

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN  

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 

van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z21-052450) On The Rock B.V., ont-

vangen op 7 juli 2021

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende onthe�ng is aangevraagd. 
- In het kader van asfaltwerkzaamheden van 9 t/m 11 au-

gustus 2021, op het perceel Van Clee�kade/Burg. Kaste-
leinweg;

 In het kader van werkzaamheden van 1 t/m 4 september 
2021, op het perceel Van Clee�kade/Burg. Kasteleinweg.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage 
op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handha-
ving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u 
eerst een afspraak te maken met een medewerker van de af-
deling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en 
donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met 
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, monde-
ling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betre�ende 
bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z21-040798) Ronde van de Stelling 
van Amsterdam op 22 augustus 2021, verzonden 19 juli 
2021.

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen be-
denkingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een
eindbesluit over de vergunningaanvraag 

INZAGE
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina 
van de gemeente.

BEZWAAR/BEROEP
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

TER INZAGE:

t/m 02-09-21: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘ui-
terweg 223-225’ en besluit hogere grens-
waarde (z21- 0019796)

t/m 03-09-21:  verleende omgevingsvergunning Sa-
moaweg 1, Aalsmeer (Z20-057293) met de 
daarbij behorende stukken

Aalsmeer - De CDA-fractie heeft be- 
slist niet stil gezeten, ondanks het feit 
dat de gebruikelijke werkbezoeken 
aan bedrijven, sociale instellingen of 
scholen niet konden worden afge-
legd gedurende de coronaperiode. 
Dirk van Willegen: ‘Met die werkbe-
zoeken blijven we op de hoogte van 
wat er speelt in Aalsmeer en Kudel-
staart, die input is voor ons heel 
belangrijk. Binnenkort gaan we de 
bezoeken gelukkig weer oppakken.” 
De fractievoorzitter vertelt dat er de 
afgelopen tijd onder andere een 
motie is ingediend en raadsbreed 
aangenomen voor het plaatsen van 
zogeheten babbelbanken. Fractielid 
Marlon van Diemen licht toe wat een 
babbelbank is: “Het nodigt mensen 
uit om even naast een buurtbewoner 
te gaan zitten en zo het contact aan 

te gaan. Dat is fijn voor mensen die 
gewoon even behoefte hebben aan 
een praatje en het helpt daardoor 
ook tegen de eenzaamheid.”

Eenzaamheid verdient aandacht
Daarnaast heeft de fractie planten 
bezorgd in de verzorgingstehuizen 
en ook bij de bewoners van Mijns-
heerlijckheid zijn plantjes uitgereikt 
waarbij de fractieleden (netjes op 
afstand) ook het gesprek aangingen 
met de verraste ontvangers.  Van 
Diemen: “Je hoorde wel schrijnende 
verhalen hoor, over mensen die zich 
alleen voelen, daarom hebben we 
het onderwerp eenzaamheid 
nogmaals even bij de wethouder 
onder de aandacht gebracht.” Vanaf 
september staan de CDA-werkbe-
zoeken weer op de agenda. 

CDA Aalsmeer op anderhalve 
meter afstand toch dichtbij

CDA-leden Ankie Harte en Marlon van Diemen brengen planten naar de bewoners 

van zorgcentrum Aelsmeer.
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

gitaren, 
ukelele’s

versterkers
en meer

gitaren, 
Ruim ass ortiment

AGENDA

JULI:
* Expositie Fotogroep rond thema 

Elementen in bibliotheek, Markt-
straat. Open: ma. t/m vr. 13 tot 
18u. en za. 11 tot 18u.

*  Historische Tuin open, iedere 
dinsdag tot en met zondag, van 
10 tot 16.30u. Ingang Praam-
plein. Tot en met 5 oktober 
exposities kinderkunst en ‘De 
Elementen’.

*  Kinderboerderij Boerenvreugd 
open. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag vanaf 10u.

DONDERDAG 22 JULI:
* Sjoelen in dorpshuis De Reede 

van 9.30 tot 11.30u. Elke 
donderdag t/m 19 augustus.

* Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751 in Rijsenhout open 
van 10 tot 12u. Elke donderdag.

*  Koffieclub Speciaal met Participe 
Aalsmeer in buurthuis Horn-
meer, Dreef, van 10.30 tot 12u.

*   Wandelen in het Amsterdamse 
Bos van 19 tot 20.30u. Start bij 
einde Rietwijkeroordweg. Elke 
donderdag.

VRIJDAG 23 JULI:
*  Koppelkaarten bij buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 vanaf 19.30u.

*  Bandbrouwerij in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u. Ook 6 augustus.

23 T/M 25 JULI:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
In tuin ‘De Elementen’. Open 
vrijdag tot en met zondag van 
14 tot 17u.

ZATERDAG 24 JULI:
* Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

door De Rijzenspelers bij 12 
bankjes in Rijsenhout. Tot en 
met 30 september te 
beluisteren.

*  Midgetgolfbaan in Beethoven-
laan open. Zaterdag, zondag en 
woensdag van 13 tot 17u. Reser-
veren: 0297-340433.

26 T/M 29 JULI:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

Rijsenhout van maandag tot en 
met donderdag van 9.30 tot 12u.

*   Expositie Aalsmeers Schilders-
genootschap in wijkpunt Voor 
Elkaer, Kudelstaart. Maandag tot 
en met vrijdag 10 tot 11.30u.

MAANDAG 26 JULI:
*  Koffieclub Speciaal met Participe 

Aalsmeer in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 10.30 tot 12u.

*  Wandelen met Rollatorwandel-
club. Start 10.30u. bij Dorpshuis 
Kudelstaart. Iedere maandag.

DINSDAG 27 JULI:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
*  Sportochtend bij De Bloemhof 

voor groepen 3 t/m 8 van 10 tot 
12u. Aanmelden verplicht.

*  Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 19.45u. Elke 
dinsdag. 

WOENSDAG 28 JULI:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

club. Start 10.30u. bij zwembad, 
Dreef. Iedere woensdag.

* Flower Art Museum open. Iedere 
woensdag tot en met zondag 
13 tot 17u. Kudelstaartseweg 1.

* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

* Schaken bij SC Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

ZATERDAG 31 JULI:
* Beoordelingsdagen oorlogsma-

teriaal in Crash Museum in fort 
bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 10 tot 16u. Ook 7 en 8 
augustus.

27 T/M 29 AUGUSTUS
*  Weekend rond jazzgrootheden 

Ella en Louis in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat. 
Vrijdag en zaterdag 21u. 
Zondag 15u.

Aalsmeer - Vuur en Licht op het 
Water is een jaarlijks evenement. Op 
de eerste zaterdag van september 
loopt Aalsmeer uit om op de boot of 
aan de waterkant mee te genieten. In 
toenemende mate komen bezoekers 
ook van buiten Aalsmeer, met name 
voor het vuurwerk aan het einde van 
de avond. Waar de Westeinder-
plassen het gehele jaar een oase van 
water(sport) en prachtige natuur in 
een uniek cultuurhistorisch land-
schap is zo midden in de metropool-
regio Amsterdam, vormt ze in 
september een avond lang het 
toneel van een groots spektakel.

Waterfront
Het vuurwerk wordt in enkele dagen 
opgebouwd op pontons nabij de 
Watertoren. Op de avond van het 
evenement worden deze naar een 
veilige plek op het water van de 
Grote Poel gesleept. 
Dat is nu niet mogelijk in verband 
met de realisering van het zoge-
naamde Waterfront van Aalsmeer. De 
gemeente wil het aanzicht van de 

oevers van de Westeinderplassen 
verfraaien en het surfeiland 
uitbreiden, een wandelpromenade 
aanleggen en de watertoren toegan-
kelijker maken. Om die reden 
moeten de organisatoren van Vuur 
en Licht op het Water naar een 
andere locatie voor de opbouw 
omkijken en die is gevonden.

Cultuurhistorische waarde
Het Fort in Kudelstaart is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Sinds 1996 staat de Stelling van 
Amsterdam op de UNESCO-Werel-
derfgoedlijst. Dit onderstreept de 
grote cultuurhistorische waarde. Het 
is jammer dat het fort heel lang niet 
toegankelijk is geweest voor publiek. 
Martijn de Liefde had enkele jaren 
geleden de winnende inschrijving op 
een Europese tender van de 
gemeente Aalsmeer en is nu exploi-
tant van het fort. Hij is bezig het fort 
nieuw leven in te blazen en om te 
vormen tot een hoogwaardige 
watersportlocatie met een hotel, 
restaurant, café, ontmoetingscen-

trum en parkeergarage. Dat alles in 
een monumentale omgeving waar 
water het centrale thema is. Het 
project gaat meerdere jaren in beslag 
nemen en overal is werk in uitvoe-
ring. Dit weerhoudt Martijn er echter 
niet van om aan de zuidkant van het 
Fort ruimte beschikbaar te stellen 
voor het aanleggen en opbouwen 
van de vuurwerkpontons. 

“Best bijzonder”
Hierdoor is Vuur en Licht op het 
Water nu ook verbonden met het 
Fort in Kudelstaart en met de histo-
risch belangrijke Stelling van 
Amsterdam. 
Mike (Multi) van der Laarse: “Aals-
meer heeft veel te bieden en het Fort 
is best bijzonder. Wij zijn blij met de 
samenwerking met Martijn en zien 
het Fort als een prachtige plek voor 
de voorbereidingen van het vuur-
werk op zaterdag 4 september. Het 
vuurwerk zelf zal overigens op 
dezelfde plek als gebruikelijk worden 
afgestoken, op het water ter hoogte 
van de Watertoren.” 

Vuur en Licht op het Water bouwt 
vuurwerk op bij Fort Kudelstaart

Opbouwen van het vuurwerk in 2019 bij de watertoren.

Aalsmeer - Al in menig agenda staat 
de eerste week van september 
‘geblokt’: Van 5 tot en met 11 sep-
tember naar de feesttent op het 
Praamplein voor de jaarlijkse Feest-
week. Vanwege corona waren vorig 
jaar alle evenementen in september 
afgelast, maar dit jaar gaat het weer 
gezellig als vanouds worden met 
naast de Feestweek, ook Vuur en 
Licht op het Water, de Braderie in het 
Centrum, de Pramenrace en weer 
een week later de Kunstroute. 

Begin mei ging de kaartverkoop voor 
de Feestweek van start en ondanks 
dat het programma niet bekend was, 
vonden de kaarten gretig aftrek en 
waren donderdag, vrijdag en 
zaterdag in recordtempo uitverkocht. 
Voor de woensdagavond (8 septem-
ber) zijn nog kaarten te koop, maar 

binnenkort zal voor deze avond ook 
‘nee’ verkocht moeten worden. De 
bezoekers worden deze avond 
namelijk getrakteerd of liefst twee 
swingende livebands: Tiam en de 
Hete Mannen en The Dirty Daddies. 

Bekende hits
Tiam en de Hete Mannen is een Aals-
meerse band en de heren brengen 
een zomerse sfeer met bekende hits 
van de Spice Girls tot ABBA en van de 
Beatles tot Doe Maar. De 7-koppige 
band The Dirty Daddies laat iedere 
hit na maximaal één minuut al naad-
loos overlopen in de volgende. Van 
Queen tot DMC, van 50 Cent tot Bon 
Jovi en van Whitney Houston tot AC/
DC, alles komt voorbij. Stilstaan is 
geen optie!
Wil jij erbij zijn? Koop dan snel 
kaarten via www.feestweek.nl.

Programma:
Regelmatig worden de feestgangers 
in spé op de hoogte gebracht wat zij 
kunnen verwachten op de feest-
dagen, donderdag, vrijdag en zater- 
dag. Het is de Feestweek-organisatie 
gelukt om diverse, bekende artiesten 
en bands te boeken. Tot nu toe be- 
kend op donderdagavond: Rolf 
Sanchez, Xander de Buisonje en 
Emma Heesters. Voor de begeleiding 
van de artiesten komt de Marcel Fis- 
ser Band deze avond naar Aalsmeer. 
Op vrijdagavond: Tino Martin en hip 
hop van Kris Kross Amsterdam. Op 
zaterdagavond: Wilbert Pigmans, Stef 
Ekkel, René Karst, Henk Dissel, Frans 
Duits, Martijn Fischer, het Feestteam 
en de ‘bestel maar’ band Pater Moes-
kroen. En alle drie de avonden is DJ 
Joost aanwezig in de tent voor een 
‘portie beweging’. 

Bekende livebands en artiesten tijdens 
de Feestweek in september

Aalsmeer - Weer lekker terug op de 
vrijdagavond, het is de kaartliefheb-
bers van BV Hornmeer goed beval-
len. Bij de zes winnaars waren deze 
16 juli vijf dames! De grote winnares-
sen waren Tonny Favie en Wil Jak met 
5351 punten. Het geeft aan dat deze 
dames tot meer in staat zijn en dat er 
rekening met ze gehouden moet 
worden. Marja van de Burg en Paolo 
eindigde op twee met 5216 punten 

en de derde plaats was voor Maaike 
en Corrie Balder met 4961 punten. 
De poelprijs is behaald door het kop- 
pel Rijk van Egdom en Kees Noord-
hoek met 3945 punten. Komende 
vrijdag 23 juli is er weer koppelkaar-
ten in Buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1. Aanvang is 19.30 uur. Ieder-
een is welkom. Geen maat? Wel 
komen, want daar kan voor gezorgd 
worden. 

Weer kaarten op vrijdagavond: 
eerste plaats voor Tonny en Wil
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Aalsmeer – In de bibliotheek in de 
Marktstraat is de komende maanden 
een prachtige foto-expositie te zien 
van Fotogroep Aalsmeer. Dertien 
leden exposeren hier hun werk met 
het thema ‘De Elementen’. Een 
kunstig spinnenweb in de ochtend-
dauw, een zwemmende fuut die zijn 
kop net boven de golven uitsteekt, 
een vrolijke foto voor een dubbele 
regenboog of het verstilde beeld van 
diepe tractorsporen in de modder. 
Een van de leukste onderdelen van 
foto-expositie ‘De Elementen’ is hoe 
de fotografen het thema interpre-
teren. De leden van de Fotogroep 
kregen voor deze expositie een grote 
mate van vrijheid. Het thema stond 
vast. Interpretatie, formaat en 
presentatie waren vrij. Het resultaat 
is een gevarieerde expositie die tal 
van emoties en stemmingen 
oproept. Ontzag, humor, ontroering, 
verwondering; het zit er allemaal in. 
De 31 afbeeldingen zijn de komende 
maanden te bewonderen in de 
bibliotheek in de Marktstraat 
(gebouw De Oude Veiling).
De exposerende leden van Foto-
groep Aalsmeer zijn: Margot Aart- 
man, Anton van Overveld, Anton 
Kuckartz, Marinus van ’t Hof, Marlien 
Smit, Jan Kohl, Karin van Rijn, Erik de 
Rijk, Bert Looy, Petra van Dijk, John 
Kochen, Ria Scheewe en Adrie Kraan.

Opening
De expositie werd 17 juli geopend 
door Kudelstaarter Theo Rekelhof. 
Iemand die gezien zijn werk als 
palingvisser op de Westeinder-
plassen dagelijks met de elementen 
te maken heeft. Bij wijze van opening 
hield hij een mooie en geestige over-
peinzing over de betekenis van de 
elementen. “Je denkt toch niet dat 
vogels en vissen nadenken over de 
elementen? Dat doen alleen mensen. 
Wij denken altijd maar dat we de 
elementen kunnen beteugelen, maar 
dat is natuurlijk niet zo.” De ultieme 
elementenfoto in Aalsmeer bevat 

volgens Rekelhof minimaal vier 
ingrediënten. “De lucht, de zon en de 
Westeinder. En natuurlijk de water-
toren, dat is een element op zich.”

Jubileum
In 2020 vierde de Fotogroep Aals-
meer zijn 60-jarig bestaan. Helaas 
konden de meeste activiteiten in dit 
jubileumjaar niet doorgaan. Des te 
fijner is het dat nu wel weer een 
expositie mogelijk is. De groep 
enthousiaste fotografen telt momen-
teel 24 leden en staat open voor 
meer deelnemers. Activiteiten zijn 
onder meer clubavonden, gezamen-
lijke foto-uitstapjes en workshops. 
Alles met het doel om op een plezie-

rige manier de fotografie op een 
hoger niveau te tillen.

De Elementen
De expositie is voor iedereen te 
bekijken tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek: maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. 
Deze activiteit is onderdeel van 
kunstproject De Elementen, dat zich 
deze zomer op meerdere locaties in 
Aalsmeer afspeelt. Naast de expositie 
van de Fotogroep is er een fotowed-
strijd voor publiek met het thema De 
Elementen.
Kijk voor de spelregels en prijzen op 
www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

Expositie rond ‘De Elementen’ 
door Fotogroep in bibliotheek

Foto: Erik de Rijk

Opening expositie door beroepsvisser Theo Rekelhof. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - KCA-jazz staat in de start-
blokken voor het komende seizoen 
en kan haast niet wachten om met 
een geweldig programma los te 
gaan, te beginnen met een weekend 
Ella & Louis in Bacchus. KCA biedt 
eind augustus drie jazzconcerten om 
vrolijk van te worden. Op 27, 28 en 
29 augustus richt KCA in het culturele 
café in de Gerberastraat een wee- 
kend lang de schijnwerper op twee 
jazzgrootheden van de jazz: zangeres 
Ella Fitzgerald en trompettist Louis 
Armstrong. Trompettist Louis Arm- 
strong, de geniale grondlegger van 
de jazz, werd 120 jaar geleden 
geboren en is 50 jaar gele-den over-
leden. Ella Fitzgerald, verreweg de 
bekendste en beroemdste jazz-zange- 
res, is 25 jaar geleden overleden. Ella 
& Louis zijn misschien het bekendste 
duo uit de jazzgeschiedenis.

Celebration Band
Vrijdagavond 27 augustus komt de 
‘Louis Armstrong Celebration Band’ 
optreden. Trompettist en zanger 
Michael Varekamp speelt met Peter 
Verhas op klarinet en saxofoon, Harry 
Kanters op piano, Harry Emmery op 
bas en Erik Kooger op drums in de 
klassieke ‘All Star’ bezetting van Louis 
en legt zich toe op het repertoire dat 
Uncle Satchmo speelde in de jaren 
veertig en vijftig, met soms een stap 
in de ‘Hot Five’. Aanvang 21.00 uur.

‘From Louis to Miles’
Zaterdagavond 28 augustus kan 
genoten worden van trompettist 
Loet van der Lee met band rond het 
thema ‘From Louis to Miles’. Trompet-
tist Loet van der Lee met Bert Baars 
op tenorsaxofoon, Jos van Beest op 
piano, Erik Schoonderwoerd op bas 
en Ben Schröder drums. Loet van der 
Lee is een trompettist in de beste 
jazztraditie.
Er is in de ontwikkeling van de jazz-
trompet een rechte lijn te trekken 
van Louis Armstrong naar Roy 
Eldridge, Dizzy Gillespie en Miles 
Davis en vervolgens naar alle trom-
pettisten in de moderne jazz. Loet 
van der Lee is daarvan een lichtend 
voorbeeld. Aanvang 21.00 uur.

Ode to Ella
Een ode aan Ella Fitzgerald brengt 
zangeres Mirjam van Dam samen 
met Mark van der Feen op piano, 
Sven Schuster op contrabas en Joost 
Kesselaar op drums op zondag-
middag 29 augustus. Mirjam van 
Dam is een door de wol geverfde 
zangeres die van alle markten thuis 
is. Zij maakte onder meer furore met 
de jazz/theatervoorstelling ‘Ella, een 
muzikale ode aan Ella Fitzgerald’. 

Aanvang 15.00 uur. Tickets à 20 euro 
(leden 15 euro) verkrijgbaar bij de 
KCA Ticketshop via www.skca.nl. 

Weekend rond jazzgrootheden 
Ella & Louis in Bacchus

Aalsmeer – In de extra lange afleve-
ring van de ‘Aalsmeer by Night – 
Dance Night’ van Meindert van der 
Zwaard is vanavond, donderdag 22 
juli, rond 21.30 uur een speciale 
‘Disco Revival Dance Mix’ te beluis-
teren, gemaakt door de Aalsmeerse 
DJ René van Aken. Hij is ook wel 
bekend als de ‘Dutch Dance Detec-
tive’, gespecialiseerd in het maken 
van dancemixen. In het vier uur 
durend dansfeest op je radio komen 
oude dansplaten en nieuwe dance 
tracks voorbij;  het best dansbare uit 
heden en verleden. 

Crownfunding MS-patiënt 
‘Echt Esther’ zendt donderdag een 
herhaling uit. In deze uitzending zijn 
Ruud en Claudia Spring in ’t Veld te 
gast en vertellen over de crowdfun-
dingactie voor Ruuds ziekte MS.
Ruud kreeg de diagnose MS in 1998. 
Vorig jaar veranderde alles voor Ruud 
in negatieve zin. Op een ochtend 
wilde hij uit bed komen, maar kon 
niets meer bewegen. Vanaf dat 
moment heeft hij overal hulp bij 
nodig. Om het proces mogelijk stop 
te zetten, wil hij naar Moskou voor 
een stamceltherapie behandeling. 
Voor MS is dit nog geen gangbare 
behandeling in Nederland, daarom 
moet men hiervoor uitwijken naar 
het buitenland. Er is een groot 
bedrag nodig en daarvoor zijn Ruud 
en Claudia een crowdfunding-actie 
gestart om een deel van het beno-
digde bedrag bij elkaar te krijgen. 

Herhaling met Thomas Visser
Zelfs tijdens de zomerperiode hoeft 
de wekelijkse Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’ niet gemist te 
worden. Gedurende het zomerreces 
zijn er zes herhalingen. Komende 

maandag 26 juli zal de uitzending 
van 2 november met Thomas Visser 
te horen zijn. Thomas is coördinator 
van De Oude Veiling. 

‘Uur van Puur’ weer terug 
Anna-Maria Giannattasio is weer 
terug van even weg geweest te zijn 
met het ‘Uur van Puur’. Het 
programma wordt iedere woensdag 
van 18.00 tot 19.00 uur op Radio 
Aalsmeer uitgezonden. Persoonlijke 
gesprekken met prominenten uit de 
kunst, cultuur, politiek, media en 
corporate wereld. Echt, puur en altijd 
interessant. Verdiepende interviews, 
goede muziek, fascinerende repor-
tages en columnisten die je zeker 
niet wilt missen. Een programma om 
van te genieten én om over te 
verwonderen.

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En op televisie te 
bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/

Disco Revival Dance Mix van 
René van Aken op Radio Aalsmeer

Dancemix van René van Aken bij 

‘Aalsmeer by Night’.

Aalsmeer – Het Oude Raadhuis heeft 
een prachtige tuin. In de zomer-
maanden is de tuin onderdeel van 
het buitenkunstproject De Elemen-
ten. Kunstenaar Mireille Schermer 
maakt daar elke maand een nieuwe 
creatie waarmee ze de verbinding 
zoekt tussen kunst en natuur. Overi-
gens zijn ook de andere locaties van 
‘De Elementen’ (Flower Art Museum, 
de Historische Tuin en de biblio-
theek) de moeite van een bezoek 
waard.

Tweede element ‘Vuur’ 
Mireille Schermer begon op 18 juni 
aan haar eerste installatie geïnspi-
reerd op ‘Lucht’. Afgelopen zondag 
18 juli heeft zij letterlijk vuur ontsto-
ken in de tuin van het Oude Raadhuis 
om haar tweede element in te wij- 
den. Het element ‘Vuur’ is tot en met 
10 augustus te zien in de tuin.

Vruchtbaar Aalsmeer
Vuur verwarmt en verlicht of vernie-
tigt en verzengt. Vuur transformeert 
en maakt plaats voor iets nieuws. De 
installatie over het element vuur is 
geïnspireerd op de vruchtbaarheid 
van vuur. Mireille Schermer heeft 

letterlijk geschilderd met vuur op 
hout, het deels getransformeerd tot 
houtskool en as waaruit nieuw leven 
lijkt ontsproten, met een knipoog 
naar de historie van vruchtbaar Aals-
meer met de bomen, planten en 
fruitteelt. Een deel van de installatie 
‘Lucht’, het eerste element, blijft 
eveneens te zien en beleven in de 
tuin. Element 3 wordt op 12 augustus 
onthuld en element 4 op 11 septem- 
ber.

Tentoonstelling ‘Toekomst’
In het Oude Raadhuis is nog de 
tentoonstelling ‘Toekomst’ te zien 
van de kunstenaars van Vereniging 
Amstelland Kunst (VAK). De VAK is 
een platform voor beroepskunste-

naars die werkzaam zijn in de regio 
Amstelland, Amsterdam en Haarlem. 
Met het werk van maar liefst zestien 
leden van de VAK staat deze tentoon-
stelling garant voor een grote diversi-
teit aan kunstvormen en disciplines. 
Er is werk te zien van: Jos Out, Lies-
beth Schouten, Pieter Schmits, Hanae 
Sasaoke, Elly de Jong, Jeltje van 
Houten, Corry Zwart, Tamar Shilo, 
Helena van Essen, Neely Schaap, 
Astrid Stoffels, Sunny Neeter, Annette 
van Waaijen, Hanneke Rijks, Marja 
Verhage en Heidi Wallheimer.

De tentoonstellingsruimte in de 
Dorpsstraat in het Centrum is iedere 
vrijdag, zaterdag en zondag geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur. 

Tweede element ‘Vuur’ in tuin van het Oude Raadhuis

Elementen van Mireille Schermer in de tuin van het Oude Raadhuis.
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Aalsmeer - Op 2 augustus wordt er 
een nieuw model Nederlandse iden-
titeitskaart (NIK) geïntroduceerd. Dit 
nieuwe model voldoet aan de Euro-
pese Verordening met diverse eisen 
aan de identiteitskaart. De Neder-
landse identiteitskaart krijgt onder 
andere een nieuw uiterlijk.
Door de introductie van de nieuwe 
Nederlandse identiteitskaart moeten 
de systemen worden aangepast. 
Hierdoor kan er op 29 juli vanaf 11.30 

uur tot 1 augustus geen reisdocu-
ment worden aangevraagd bij de 
gemeente. Dit geldt ook als uw reis-
document is vermist. Bij urgentie kan 
een nooddocument worden aange-
vraagd bij de Koninklijke Mare-
chaussee. Meer informatie over het 
aanvragen van een identiteitskaart is 
te vinden op de website van de 
gemeente (www.aalsmeer.nl) op de 
pagina paspoort of identiteitsbewijs 
aanvragen.

Aanpassing systemen voor nieuwe 
Nederlandse Identiteitskaart

Aalsmeer - Op woensdagavond 14 
juli werd voor de tweede keer dit jaar 
de Waterdrinker Baanloop gehouden. 
Dit keer mochten op de atletiekbaan 
van Atletiekvereniging Aalsmeer niet 
alleen de eigen leden starten, maar 
konden ook niet-AVA-ers weer mee-
doen. Daar werd met veel enthousi-
asme gebruik van gemaakt want on- 
danks dat de zomervakantie in regio 
Noord al is begonnen, waren er ruim 
vijftig deelnemers. Voor velen was dit 
een eerste wedstrijd sinds lange tijd 
en zij hadden er merkbaar zin in.
De 1 kilometer is gewonnen door de 
18-jarige Angelo Visser uit Purme-
rend, die een supersnelle race liep 
met een eindtijd van 2 minuten en 
37 seconden. AVA’s lange afstandat-
leet Tetsuro Nishida liep dit keer 
slechts 1000 meter en werd met 3:16 
tweede. Het hoofdnummer, de 5 kilo-
meter, werd bij de prettige hardloop-
temperatuur van 19 graden in 16:43 
gewonnen door Brent Pieterse uit 
Nieuwkoop, voor Paul Korver uit 
Zoeterwoude en de 16-jarige triatleet 
uit Hoofddorp Joren Oldenhof.

Zomeravondcup
Op dezelfde avond liepen de AVA-
atleten Bas Stigter en Stefan Wolkers 
een 10 kilometer op de weg bij de 
Zomeravondcup in Utrecht. Bas won 
dankzij een fantastische eindsprint in 
32:23. Stefan werd met 32:36 en een 

vet nieuw persoonlijk record knap 
derde. De volledige uitslag en alle 
rondetijden van de baanloop zijn te 
vinden op www.avaalsmeer.nl.
De volgende AVA Waterdrinker Baan-
loop is op woensdagavond 11 augus- 
tus.

Veel enthousiasme bij AVA-baanloop

Winnaar van de 5 kilometer baanloop Brent Pieterse (midden) met nummer twee 

Paul Korver (rechts) en Joren Oldenhof, als derde geëindigd.

Aalsmeer – In de Zijdstraat is ter na-
gedachtenis van Peter R. De Vries een 
herdenkplek ingericht. Peter R. de 
Vries overleed afgelopen donderdag 
15 juli aan de verwondingen ten 
gevolge van de moordaanslag die 
een week eerder plaatsvond in 
Amsterdam. 

Condoleanceregister
In de Zijdstraat ligt een tegel waarop 
hij in 2001 zijn handtekening 
plaatste. Op deze plek kunnen bloe- 
men worden gelegd om hem een 
laatste eer te bewijzen. Sinds 
maandag 19 juli is een condoleance-
register geopend in het Raadhuis. 
Ook hier kunnen mensen terecht 
voor een laatste eer aan Peter R. De 
Vries (geboren in 1957 in Aalsmeer). 
Gisteren, woensdag 21 juli, werd 
eenieder de gelegenheid gegeven 
om afscheid te nemen van de 
misdaadverslaggever in Koninklijk 
Theater Carré. Vandaag, donderdag 
22 juli, wordt in besloten kring een 
laatste groet gebracht. 

Weerzinwekkende moord
Burgemeester Gido Oude Kotte: “Het 
overlijden van Peter R. de Vries is 

hard binnengekomen in Aalsmeer, 
zijn geboortegrond. Om hem te 
herdenken en om uiting te kunnen 
geven aan gevoelens van inwoners 
heeft de gemeente een herdenkplek 
en een condoleanceregister inge-
richt. Ik bewonder Peter de Vries voor 

zijn vurige gevecht voor rechtvaar-
digheid. Nederland heeft op een laffe 
en weerzinwekkende manier een 
volksheld verloren. Onze gedachten 
gaan uit naar zijn dierbaren en wij 
wensen hen heel veel sterkte met het 
verwerken van dit grote verlies.”

Herdenkplek bij ‘ster’ Peter R. 
de Vries in de Zijdstraat

Zaterdag 17 juli hebben loco-burgemeester Robert van Rijn samen met raadslid 

Thirsa van der Meer en Dirk Box van Meer Aalsmeer ter nagedachtenis bloemen 

neergelegd bij de ‘ster’ van Peter R. de Vries in de Zijdstraat.

De Walk of Fame in de Zijdstraat, op 

de achtergrond de herdenkplek bij de 

‘ster’ van de in Aalsmeer geboren 

Peter R. de Vries.

‘Walk of Fame’ in Zijdstraat wel 
of niet terug na opknapbeurt?
Aalsmeer – Geen bloemenzee, zoals 
in Amsterdam, maar ook in de Zijd-
straat zijn bloemen neergelegd bij de 
tegel van Peter R. de Vries in de ‘Walk 
of Fame’ in de winkelstraat (bij het 
Molenplein). 
Op de brutale aanslag op de 
misdaadverslaggever en volksheld 
vorige week is in heel Nederland 
geschokt gereageerd en gevreesd 
werd voor zijn leven. Donderdag 15 
juli werd bekend gemaakt dat Peter 
R. Vries de aanslag niet heeft over-
leefd. Een zwarte dag in Nederland.
Peter R. de Vries was in mei 2001 in 
Aalsmeer bij de onthulling van de 

‘Walk of Fame’, waar ook hij een 
mooie tegel had gekregen als 
bekende Nederlander. Nu zeker een 
bijzondere herinnering. 
Volgend jaar verdwijnen de tegels 
mogelijk na het opknappen van de 
Zijdstraat, maar, aldus het bestuur 
van Meer Aalsmeer: “Zijn tegel krijgt 
zeker een mooi plekje in de straat als 
eerbetoon.” Veel inwoners van de 
Zijdstraat zijn echter de mening 
toegedaan dat alle ster-tegels terug 
moeten komen na de herinrichting 
van de winkelstraat. “Dit hoort bij de 
geschiedenis van Aalsmeer-dorp”, 
aldus een reactie.

Cadeautjes voor Hilde Eveleens van de directie en van haar collega’s.

Aalsmeer - Afgelopen maandag 19 
juli hebben de medewerkers en 
directie van de Nieuwe Meerbode 
afscheid genomen van collega Hilde 
Eveleens. Al enige tijd geleden heeft 
Hilde besloten dat het genoeg is met 
actief te zijn op de arbeidsmarkt en 
nu was dan de laatste dag. Hilde 
heeft zich vele jaren veelzijdig 
ingezet bij de krant. Als ‘schoolpieper’ 
kwam ze op 1 juli 1979 in dienst bij 
de Meerbode. Voor slechts twee jaar, 
want daarna vertrok ze in 1981 om 
skiles te gaan geven in Oostenrijk. 
Maar, ze kwam terug, op augustus 
1997. Opgeteld heeft Hilde 26 jaar bij 
de Meerbode gewerkt. Hilde was een 
alleskunder, van administratie tot 
fotozetten, tekstverwerking, recepti-
oniste, baliewerk en de belangrijkste 
job vele jaren als ‘credit-manager’. 
Het beheren van het uitstaande 
verkoop-geld ging Hilde goed af. 
Geheel zelfstandig en naar eigen 
inzicht zorgde zij ervoor dat het 
uitstaand saldo minimaal was. “Je gaf 
weinig toe en bleef de klant op jouw 
unieke wijze, vriendelijk blijvend en 

niet toegeven, telkens weer opnieuw 
benaderen, aandringen en vasthou-
dend najagen. Soms het hulp van de 
Tros TV-ploeg van Radar, die bij jou 
op je kantoor nog video-opnames 
heeft gemaakt”, aldus Luuc van der 
Ouw. “Wij zijn er trots op dat je je 26 
jaar voor onze krant hebt ingezet, 
sterk hebt gemaakt en doorgezet 
hebt. Ontzettend bedankt, namens 
allen hier”, aldus Luuc van der Ouw. 
Een fraai boeket bloemen van de 
directie was er niet voor Hilde. Op 
eigen wens, want ze gaat binnenkort 
gelijk haar vrije tijd opvullen met een 
heerlijke vakantie met de caravan. 
Hilde houdt van reizen en dus 
hadden haar collega’s een passend 
cadeau: Een bon voor een heerlijk 
weekendje weg naar een zelf te 
kiezen bestemming. Na het officiële 
gedeelte volgde nog een gezellig 
moment, buiten in het zonnetje met 
koffie en gebak en natuurlijk werden 
diverse herinneringen opgehaald 
met naast het huidige team ook de 
oud-collega’s Henny Keessen en zus 
Elise Eveleens. 

Afscheid Hilde Eveleens na 
26 jaar bij de Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Na twee geweldige 
edities was een derde keer Happen & 
Stappen natuurlijk al snel besloten! 
En dat is gelukt met de corona maat-
regelen weer in achtneming. Met 
Happen & Stappen geniet je van de 
zomer met een dag vol heerlijke 
gerechtjes en drankjes. Zondag 29 
augustus staan er maar liefst tien 
horecaondernemers in Aalsmeer 
klaar met heerlijke gerechtjes. Van 
13.00 tot 18.00 uur hebben zij een 
heerlijke wandeling uitgestippeld 
waarbij bij elke aangegeven zaak 
genoten kan worden van een heerlijk 
take away gerechtje! Dus wandelen, 

stempelen en genieten maar! 
Kaarten zijn vanaf vrijdag 23 juli tele-
fonisch te bestellen bij een van de 
deelnemende horecagelegenheden 
naar keuze. Let op: Op is op! De 
locatie waar de kaart is gekocht zal 
ook tevens de startplek zijn van de 
wandeltocht! Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden met 
de deelnemende horecagelegen-
heden: restaurants OH, het Wapen 
van Aalsmeer, De Oude Veiling, Pasta 
Vino en Vleghaar, eetcafé’s De Zwarte 
Ruiter, De Praam en On the Rock, café 
Sportzicht en hotel restaurant De 
Jonge Heertjes. 

Happen & Stappen derde editie





Einde in zicht werkzaamheden Burgemeester Kasteleinweg 

3 Busbaan gereed op 30 september    
Op 30 september zĳ n alle rotondes vanaf de Aalsmeerderbrug tot en met de Zwarteweg gereed. Maar we zĳ n dan 
nog niet helemaal klaar. We moeten dan onder andere nog bewegwĳ zering aanbrengen, 175 bomen, 1,5 km hagen en 
plantvakken planten en de inrichting van fi etstunnel bĳ  de Legmeerdĳ k afronden. In september vindt nog één keer 
een weekendafsluiting plaats bĳ  de Legmeerdĳ k, daarna heeft het verkeer geen last meer van de werkzaamheden 
op die locatie. De planning is dat de fi etstunnel in november opengaat. 

Telraam telt het verkeer in de Dorpsstraat
Als een weg voor langere tĳ d wordt afgesloten, zoekt het verkeer sluiproutes. Hoewel de gemeente Aalsmeer steeds 
adviseert om gebruik te maken van de N201, kiezen toch veel automobilisten voor een route door het centrum. 
Om te meten hoeveel eff ect het plaatsen van tekstwagens, borden en andere vormen van communicatie heeft, 
heeft de aannemer aan bewoners van de Dorpsstraat gevraagd een webcam op te hangen, die het aantal verkeers-
deelnemers en de snelheid van het verkeer meet. Wilt u weten hoeveel verkeer er real time door de Dorpsstraat 
gaat? Kĳ k dan op www.telraam.net. 

1 Rotonde Dorpsstraat 
Het werk aan de rotonde bĳ  de Dorpsstraat is afhan-
kelĳ k van de voortgang van de werkzaamheden bĳ  de 
rotonde bĳ  de Van Cleeff kade. De aannemer kan niet 
tegelĳ kertĳ d aan beide rotondes werken, anders kan 
het verkeer het dorp niet uit. Naar verwachting is de 
rotonde bĳ  de Dorpsstraat in september klaar. 

2   Rotonde Van Cleeff kade 
open voor de feestweek  

Enkele weken geleden heeft Dura Vermeer het werk bĳ  
de rotonde Van Cleeff kade tĳ delĳ k stil moeten leggen, 
omdat de aannemer op verontreinigde grond stuitte. Na 
bodemonderzoek en akkoord van de Omgevingsdienst 
is gestart met het saneren van de grond. Het werk heeft 
hierdoor twee weken stil gelegen. Inmiddels zĳ n de 
reguliere werkzaamheden weer opgepakt. Ondanks de 
vertraging heeft Dura Vermeer toegezegd dat de rotonde 
bĳ  de Van Cleeff kade op 3 september opengaat. Speciaal 
voor de feestweek! 
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HOE RĲ DT HET VERKEER STRAKS? 
Voor al het verkeer verandert de verkeerssituatie op de Burgemeester Kasteleinweg 
straks ingrĳ pend. Alle weggebruikers zullen aan de nieuwe inrichting moeten wennen. 
De gemeente en de Vervoerregio Amsterdam voeren daarom samen een 
quick scan uit om na te gaan hoe weggebruikers omgaan met de nieuwe 
verkeerssituatie. De uitkomsten hiervan gebruiken we om iedereen zo 
goed mogelĳ k aan de nieuwe situatie te laten wennen. Kĳ k hier voor een 
animatie van de weg.

Bus rĳ dt over de rotondes, behalve bĳ  Zwarteweg
Aalsmeer krĳ gt een snelle busverbinding van de Fokkerweg in Haarlemmermeer tot aan de Poelweg in Uithoorn. 
De bus rĳ dt rechtdoor over de rotondes, behalve bĳ  de Zwarteweg. Op deze laatste rotonde rĳ dt de bus ‘gewoon’ 
mee met het autoverkeer, omdat dit een druk verkeerspunt is. De bus krĳ gt een vrĳ liggende busbaan en er komen 
tweelichters op de rotondes, zodat automobilisten duidelĳ k zien dat er een bus aankomt. Als er geen bus 
aankomt, gaan de verkeerslichten uit en functioneert het kruispunt als een normale rotonde. De bus zal door deze 
inrichting van de weg weinig vertraging oplopen. De bus gaat in december 2021 gebruik maken van de busbaan. 
Tot die tĳ d rĳ dt de bus nog volgens  de normale dienstregeling. 

Wat verandert er nog meer?
 Eenrichtingsverkeer in de Ophelialaan en de 1e 

en 2e J.C. Mensinglaan is opgeheven. De wĳ ken 
zĳ n hierdoor beter bereikbaar en de dorps-
helften zĳ n nu beter met elkaar verbonden.

 Auto’s en brommers op de Stommeerkade 
zĳ n bĳ  de kruising met de Burgemeester 
Kasteleinweg verplicht om rechtsaf te slaan.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van 
de provincie Noord-Holland, Vervoerregio 
Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, 
Haarlemmermeer en Uithoorn. 

Meer informatie

www.hovasz.nl 

www.facebook.com/AmstellandMeerlanden/

hovasz@duravermeer.nl

Wethouder Robert van Rĳ n 

Wat gaan we in de zomer doen?

Verkeerssituatie verandert voor alle verkeersdeelnemers
Op dit moment zĳ n we nog op verschillende plekken bezig met de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg, zoals bĳ  de Van Cleeff kade en de Legmeerdĳ k. Maar het 
einde komt in zicht! Als de weg in het najaar opengaat, hebben we te maken met een 
geheel andere verkeerssituatie voor zowel het openbaar vervoer, fi etsers als het auto-
verkeer. De weg heeft straks nog maar twee rĳ banen voor het autoverkeer in plaats van 
vier, er zĳ n meer rotondes en oversteekplaatsen en op een deel van de weg wordt de 
maximumsnelheid voor het autoverkeer verlaagd naar 30 km per uur. Ook moet het 
autoverkeer straks oversteken bĳ  de Mensinglaan. Het blĳ ft voor het doorgaand 
autoverkeer daarom veel gemakkelĳ ker om via de N201 te rĳ den. De nieuwe verkeers-
situatie is voor iedereen wennen, maar we krĳ gen er straks een prachtige en veilige 
weg voor terug met meer ruimte voor voetgangers, fi etsers, de bus en groen. Een weg 
die de wĳ ken van Aalsmeer weer met elkaar verbindt en het dorpse gevoel versterkt.

Ontmoediging voor 
doorgaand verkeer
De Burgemeester Kasteleinweg is straks niet meer 
geschikt voor doorgaand autoverkeer. De oude 
tweebaansweg heeft dan nog maar twee enkele rĳ banen 
(met uitzondering van het gedeelte bĳ  de Dorpsstraat 
naar de Aalsmeerderbrug). Het gedeelte tussen de 
Mensinglaan en de Zwarteweg is offi  cieel een fi etsstraat 
en het gedeelte tussen de Ophelialaan en Mensinglaan 
een 30-km zone. 

Automobilisten die uit de richting Haarlemmermeer 
komen, moeten bĳ  de Mensinglaan oversteken naar de 
andere kant van de weg. Daarna rĳ dt het autoverkeer 
over de Witteweg, die is ingericht als een fi etsstraat. 
Hier is de auto ‘te gast’. De weg heeft rood asfalt in het 
midden en aan beide kanten een smalle strook van zwart 
asfalt. Twee auto’s kunnen elkaar hier normaal passeren. 
Via het bedrĳ venterrein bĳ  de Witteweg en een stukje 
Zwarteweg kunnen auto’s weer terug naar de rotonde en 
verder rĳ den richting Uithoorn. Brommers maken binnen 
de bebouwde kom ook gebruik van de rĳ baan. 

Tweerichtingsverkeer voor fi etsers 
Het fi etspad is eind van het jaar klaar. Er komt een 
doorgaande route voor fi etsers aan de noordkant van 
de Burgemeester Kasteleinweg, parallel aan de busbaan. 
Fietsers krĳ gen op alle rotondes voorrang op het verkeer 
en hoeven dus nergens te wachten. Bĳ zonder is, dat ook 
de rotondes aan de noordzĳ de tweerichtingsverkeer voor 
fi etsers hebben (bĳ  de Zwarteweg is de gehele rotonde 
ingericht met tweerichtingsverkeer voor fi etsers). Bĳ  de 
drukke Legmeerdĳ k komt een fi etstunnel, die volgens 
planning in november gereed is. 

fi etspad

busbaan

rĳ baan 



Einde in zicht werkzaamheden Burgemeester Kasteleinweg 

3 Busbaan gereed op 30 september    
Op 30 september zĳ n alle rotondes vanaf de Aalsmeerderbrug tot en met de Zwarteweg gereed. Maar we zĳ n dan 
nog niet helemaal klaar. We moeten dan onder andere nog bewegwĳ zering aanbrengen, 175 bomen, 1,5 km hagen en 
plantvakken planten en de inrichting van fi etstunnel bĳ  de Legmeerdĳ k afronden. In september vindt nog één keer 
een weekendafsluiting plaats bĳ  de Legmeerdĳ k, daarna heeft het verkeer geen last meer van de werkzaamheden 
op die locatie. De planning is dat de fi etstunnel in november opengaat. 

Telraam telt het verkeer in de Dorpsstraat
Als een weg voor langere tĳ d wordt afgesloten, zoekt het verkeer sluiproutes. Hoewel de gemeente Aalsmeer steeds 
adviseert om gebruik te maken van de N201, kiezen toch veel automobilisten voor een route door het centrum. 
Om te meten hoeveel eff ect het plaatsen van tekstwagens, borden en andere vormen van communicatie heeft, 
heeft de aannemer aan bewoners van de Dorpsstraat gevraagd een webcam op te hangen, die het aantal verkeers-
deelnemers en de snelheid van het verkeer meet. Wilt u weten hoeveel verkeer er real time door de Dorpsstraat 
gaat? Kĳ k dan op www.telraam.net. 

1 Rotonde Dorpsstraat 
Het werk aan de rotonde bĳ  de Dorpsstraat is afhan-
kelĳ k van de voortgang van de werkzaamheden bĳ  de 
rotonde bĳ  de Van Cleeff kade. De aannemer kan niet 
tegelĳ kertĳ d aan beide rotondes werken, anders kan 
het verkeer het dorp niet uit. Naar verwachting is de 
rotonde bĳ  de Dorpsstraat in september klaar. 

2   Rotonde Van Cleeff kade 
open voor de feestweek  

Enkele weken geleden heeft Dura Vermeer het werk bĳ  
de rotonde Van Cleeff kade tĳ delĳ k stil moeten leggen, 
omdat de aannemer op verontreinigde grond stuitte. Na 
bodemonderzoek en akkoord van de Omgevingsdienst 
is gestart met het saneren van de grond. Het werk heeft 
hierdoor twee weken stil gelegen. Inmiddels zĳ n de 
reguliere werkzaamheden weer opgepakt. Ondanks de 
vertraging heeft Dura Vermeer toegezegd dat de rotonde 
bĳ  de Van Cleeff kade op 3 september opengaat. Speciaal 
voor de feestweek! 
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HOE RĲ DT HET VERKEER STRAKS? 
Voor al het verkeer verandert de verkeerssituatie op de Burgemeester Kasteleinweg 
straks ingrĳ pend. Alle weggebruikers zullen aan de nieuwe inrichting moeten wennen. 
De gemeente en de Vervoerregio Amsterdam voeren daarom samen een 
quick scan uit om na te gaan hoe weggebruikers omgaan met de nieuwe 
verkeerssituatie. De uitkomsten hiervan gebruiken we om iedereen zo 
goed mogelĳ k aan de nieuwe situatie te laten wennen. Kĳ k hier voor een 
animatie van de weg.

Bus rĳ dt over de rotondes, behalve bĳ  Zwarteweg
Aalsmeer krĳ gt een snelle busverbinding van de Fokkerweg in Haarlemmermeer tot aan de Poelweg in Uithoorn. 
De bus rĳ dt rechtdoor over de rotondes, behalve bĳ  de Zwarteweg. Op deze laatste rotonde rĳ dt de bus ‘gewoon’ 
mee met het autoverkeer, omdat dit een druk verkeerspunt is. De bus krĳ gt een vrĳ liggende busbaan en er komen 
tweelichters op de rotondes, zodat automobilisten duidelĳ k zien dat er een bus aankomt. Als er geen bus 
aankomt, gaan de verkeerslichten uit en functioneert het kruispunt als een normale rotonde. De bus zal door deze 
inrichting van de weg weinig vertraging oplopen. De bus gaat in december 2021 gebruik maken van de busbaan. 
Tot die tĳ d rĳ dt de bus nog volgens  de normale dienstregeling. 

Wat verandert er nog meer?
 Eenrichtingsverkeer in de Ophelialaan en de 1e 

en 2e J.C. Mensinglaan is opgeheven. De wĳ ken 
zĳ n hierdoor beter bereikbaar en de dorps-
helften zĳ n nu beter met elkaar verbonden.

 Auto’s en brommers op de Stommeerkade 
zĳ n bĳ  de kruising met de Burgemeester 
Kasteleinweg verplicht om rechtsaf te slaan.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van 
de provincie Noord-Holland, Vervoerregio 
Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, 
Haarlemmermeer en Uithoorn. 

Meer informatie

www.hovasz.nl 

www.facebook.com/AmstellandMeerlanden/

hovasz@duravermeer.nl

Wethouder Robert van Rĳ n 

Wat gaan we in de zomer doen?

Verkeerssituatie verandert voor alle verkeersdeelnemers
Op dit moment zĳ n we nog op verschillende plekken bezig met de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg, zoals bĳ  de Van Cleeff kade en de Legmeerdĳ k. Maar het 
einde komt in zicht! Als de weg in het najaar opengaat, hebben we te maken met een 
geheel andere verkeerssituatie voor zowel het openbaar vervoer, fi etsers als het auto-
verkeer. De weg heeft straks nog maar twee rĳ banen voor het autoverkeer in plaats van 
vier, er zĳ n meer rotondes en oversteekplaatsen en op een deel van de weg wordt de 
maximumsnelheid voor het autoverkeer verlaagd naar 30 km per uur. Ook moet het 
autoverkeer straks oversteken bĳ  de Mensinglaan. Het blĳ ft voor het doorgaand 
autoverkeer daarom veel gemakkelĳ ker om via de N201 te rĳ den. De nieuwe verkeers-
situatie is voor iedereen wennen, maar we krĳ gen er straks een prachtige en veilige 
weg voor terug met meer ruimte voor voetgangers, fi etsers, de bus en groen. Een weg 
die de wĳ ken van Aalsmeer weer met elkaar verbindt en het dorpse gevoel versterkt.

Ontmoediging voor 
doorgaand verkeer
De Burgemeester Kasteleinweg is straks niet meer 
geschikt voor doorgaand autoverkeer. De oude 
tweebaansweg heeft dan nog maar twee enkele rĳ banen 
(met uitzondering van het gedeelte bĳ  de Dorpsstraat 
naar de Aalsmeerderbrug). Het gedeelte tussen de 
Mensinglaan en de Zwarteweg is offi  cieel een fi etsstraat 
en het gedeelte tussen de Ophelialaan en Mensinglaan 
een 30-km zone. 

Automobilisten die uit de richting Haarlemmermeer 
komen, moeten bĳ  de Mensinglaan oversteken naar de 
andere kant van de weg. Daarna rĳ dt het autoverkeer 
over de Witteweg, die is ingericht als een fi etsstraat. 
Hier is de auto ‘te gast’. De weg heeft rood asfalt in het 
midden en aan beide kanten een smalle strook van zwart 
asfalt. Twee auto’s kunnen elkaar hier normaal passeren. 
Via het bedrĳ venterrein bĳ  de Witteweg en een stukje 
Zwarteweg kunnen auto’s weer terug naar de rotonde en 
verder rĳ den richting Uithoorn. Brommers maken binnen 
de bebouwde kom ook gebruik van de rĳ baan. 

Tweerichtingsverkeer voor fi etsers 
Het fi etspad is eind van het jaar klaar. Er komt een 
doorgaande route voor fi etsers aan de noordkant van 
de Burgemeester Kasteleinweg, parallel aan de busbaan. 
Fietsers krĳ gen op alle rotondes voorrang op het verkeer 
en hoeven dus nergens te wachten. Bĳ zonder is, dat ook 
de rotondes aan de noordzĳ de tweerichtingsverkeer voor 
fi etsers hebben (bĳ  de Zwarteweg is de gehele rotonde 
ingericht met tweerichtingsverkeer voor fi etsers). Bĳ  de 
drukke Legmeerdĳ k komt een fi etstunnel, die volgens 
planning in november gereed is. 
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Aalsmeer - Op zondag 19 september 
wordt voor de derde keer de Verhoef 
Boten Toertocht gevaren. Na het 
succes van voorgaande jaren is 
besloten om ook dit jaar weer met 
een bonte stoet Verhoef boten een 
tocht te varen over de Westeinder-
plassen. Tenslotte is de Westeinder 
de bakermat van de Verhoef boten.
Alle Verhoef boten groot of klein zijn 
van harte welkom om mee te varen.
Om 14.00 uur wordt deze dag verza-
meld in de Ringvaart bij Verhoef 
Aluminium Scheepsbouwindustrie 
ter hoogte van Aalsmeerderdijk 239 
(Oude Meer), waarna om circa 15.00 
uur de trossen los gegooid worden 
om met elkaar de tocht te gaan 
varen. Na afloop gaan de deelnemers 
onder het genot van een hapje en 

een drankje met elkaar napraten en 
kunnen de boten van de andere 
Verhoef botenbezitters bewonderd 
worden.

Inschrijven
Een Verhoef boot en meevaren? 
Inschrijven kan via:
www.vbaalsmeer.nl/inschrijving.php. 

Voor extra informatie kan contact 
opgenomen worden met Sandra 
Joore via 06-21932622. Noteer 19 
september, ook als niet Verhoef 
bootbezitter, in de agenda, want: 
“Leuk als u meevaart, maar ook leuk 
als u ons toezwaait vanaf de kant”, 
aldus de organisatie, die te volgen is 
op Facebook: Verhoef Boten Aals-
meer (VBA).

Derde Verhoef Boten Toertocht

Bonte stoet Verhoef Boten tijdens de vorige toertocht.

DE SCHIJNWERPER OP

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Deze week Vincent van Lammeren in de 
Schijnwerper, twee weken geleden door Edo de Haas 
uitgenodigd voor deze rubriek. Vincent drijft succesvol 
de Gall en Gall slijterij in Kudelstaart, maar is van plan 
om begin november verder te gaan onder zijn eigen 
naam. Wat is de gedachte achter die beslissing? 

“Die gedachte speelt al langer, eigenlijk al vijf jaar. 
Toen we vijf jaar geleden het contract bij Gall & Gall 
verlengden twijfelde ik al. Mijn vader Wil niet en we 
waren op dat moment nog een vof, dus beslisten we 
samen. Maar nu doe ik het alleen en hak ik definitief de 
knoop door. Ik ben jong, ambitieus en creatief. Dan 
moet je het toch zelf kunnen? 
Het voordeel van mijn ouders was dat ze het samen 
deden, mijn moeder de winkel, mijn vader de andere 
zaken. Ik doe het allebei en maak dus heel lange dagen.  
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Privé blijft er 
weinig tijd over.”

Hoe ga je daar mee om?
“Ik moet het anders aanpakken. Ten eerste gaan we als 
gezin Kudelstaart verlaten, we verhuizen naar Boskoop. 
Ik denk dat ik dan werk en privé beter kan scheiden. Ik 
heb drie kinderen en het is een enorm cliché, maar ze 
worden zo snel groot. Ik wil meer tijd voor mijn gezin 
nemen. En dat betekent beter plannen. Nu zeg ik overal 
‘ja’ op en dat moet ook anders. Mensen weten dat ik 
overal voor te vinden ben, dus vragen ze me ook. Dat is 
zo gegroeid, maar dat moet ik ontgroeien, want het 
leven bestaat niet alleen uit werken.” 

Maar deze verandering, van onder de paraplu van 
Gall & Gall naar een eigen zaak, vraagt toch ook weer 
extra inzet?
“Ja en nee. Het gemak bij Gall is dat je alles aangeleverd 
krijgt, het leuke van een eigen slijterij is, dat je op zoek 
moet. Je gaat nieuwe leveranciers ontmoeten, nieuwe 
wijnen proeven, dat geeft ook weer energie. Je eigen 
winkel, geen bord meer van een ander erboven; dat is 
fantastisch, ik denk dat iedere ondernemer dat vindt. 
Als je naar je eigen bedrijf kijkt en je naam hangt boven 
de deur. Dat is toch mooi? Dan kun je groeien.” 

Ben je dat van plan?
“Ik weet niet of ik heel erg groot wil worden; eerst maar 
even aankijken hoe dit gaat lopen. Maar bij Gall mag je 
niet groeien, niet uitbreiden, geen ideeën hebben over 
iets anders of iets erbij. 
Je vrijheid als ondernemer is weg, ik ben in feite een 
filiaalmanager met eigen risico. Maar ik wil mijn bedrijf 
laten groeien, kijken of er personeel bij kan, meer met 
feesten en partijen gaan werken. Als Gall & Gall kan dat 
niet. Daarvoor zijn de marges te krap. Ik sluit mij nu aan 
bij een slijtersvereniging bestaand uit beheerders van 
voormalige Mitra en Gall & Gall zaken. Daar ga ik mee 
door.” 

En die privé- 
situatie, hoe ga
je meer tijd vrij 
maken voor het 
gezin?
“De school in 
Boskoop heeft 
een continue 
rooster. Dat is 
gunstig, de 
kinderen zijn ’s 
middags om twee 
uur vrij. Mijn plan 
is om woensdag-
middag vrij te 
nemen, dan heb 
ik hulp in de winkel. Als er geen afspraken zijn, ga ik uit 
gewoonte op zondag vaak nog naar de zaak, dat is 
straks ook afgelopen.” 

Ben je een beetje leuke vader?
“Ja, dat denk ik wel. Als ik met de kinderen bezig ben is 
niks te gek. Mijn vrouw zorgt voor de structuur in het 
gezin, zij is van de strakke lijn. Ik zal altijd proberen van 
die lijn af te wijken. We hebben bewust gekozen voor 
een ouderwetse verdeling. Ik ben de kostwinner en zij is 
thuis om voor de kinderen te zorgen en dat bevalt 
uitstekend, dat geeft een hoop rust in huis.” 

Hoe ben je door de corona heen gekomen?
“Als voedsel speciaalzaak mocht ik al die tijd open 
blijven en dat vond ik eigenlijk raar. Dat op dit plein drie 
winkels open mochten blijven en de rest niet. Gewoon 
oneerlijk. 
Met mijn voorraad voor feesten en partijen ben ik 
blijven zitten. Die is over de datum, maar daar is nou 
eenmaal niets aan te doen. Verder zijn we de periode 
prima doorgekomen. Omdat ze niet naar een café of 
restaurant konden zijn mensen meer thuis gaan 
drinken. Dat heb ik gemerkt.” 

Hebben jullie goed contact als winkeliers onder 
elkaar?
“Ja, we zijn heel close. Op papier ben ik de voorzitter 
van de winkeliersvereniging, maar we doen het met z’n 
allen. Dat is de afspraak  en dat werkt heel goed. We 
hebben heel veel leuke dingen met elkaar georgani-
seerd: de braderie, een Ibizamarkt. Nu is dat even 
minder, maar ik hoop dat dit straks weer kan.” 

Wat ga je missen aan Kudelstaart?
“De Poel, de mensen. Ik ben een soort BK’er, iedereen 
zegt me gedag. Dat ga ik aan de ene kant missen, aan 
de andere kant ook weer niet. In Boskoop zal ik in ieder 
geval anoniemer zijn.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Joany Voorn, ze heeft het roer totaal omgegooid.
Waarom heeft ze die keuze gemaakt?”

Vincent van Lammeren: “Ik zeg 
overal ‘ja’ op, dat moet anders”

Vincent van Lammeren.

Aalsmeer - Vang zoveel mogelijk aal 
zonder proces verbaal, dat was altijd 
het thema van AAP (Algemene Aals-
meerse Peuravond) en dat thema 
blijft gewoon gehandhaafd! Deze 
AAP is op 23 juli (ja, dat is morgen) 
De datum wordt zo laat bekend 
gemaakt in verband met de roosters 
van de R.P. te water… Het is de 
bedoeling dat op deze avond zoveel 
mogelijk peurders gaan onderzoeken 
hoe het met de palingstand in de 
Westeinder is gesteld. De bedoeling 
is dat u met uw eigen team in een 
boot (lees: praam) deelneemt en uw 
eigen tonkinstok, ijzergaren, rijg-
naald en pieren aan boord heeft en 
natuurlijk een natte lap en grote teil 
om de vangst in veilig te stellen.
De verzameltijd is 20.00 uur. Het 
verzamelpunt is traditioneel onder 
de kraan van het Drijfhuis aan de 
Uiterweg 27. U heeft natuurlijk het 
eigen natje en droogje ook in de 
boot en eventueel ook iets lekkers 
om aan de organisatie uit te delen.
Nadat de voorzitter de eerste (geza-
menlijke) vangplek heeft medege-
deeld varen de onderzoekers in het 
ondergaande zonnetje naar die 
aangewezen plek en gaan een half 
uur de eerste plek bevissen onder 
het uitwisselen van allerlei wetens-
waardigheden omtrent de resultaten 
van de afgelopen jaren. Tot aller 
geruststelling: De afdeling Brabant is 
deze keer niet aanwezig. 

Palingstand
Na het eerste halfuur is ieder team 
vrij om de eigen (geheime) peur-

plaatsen te gaan bevissen tot een 
nader af te spreken tijdstip. Dan is 
inmiddels ook de laatste stek bekend 
gemaakt waar alle peurders hun 
vangsten met elkaar kunnen verge-
lijken. Dit dient minimaal twee 
doelen: Er wordt bepaald wie de 
meeste paling aan de peur naar 
binnen heeft geslagen en er wordt 
gekeken welk team de meeste alen 
in de teil gekregen heeft (die onder 
de vlonder tellen pas volgend jaar 
mee). Vervolgens wordt een gemid-
delde aalvangst per team uitgere-
kend om te kijken of de palingstand 
verbeterd is ten opzichte van vorig 
jaar (daarvoor zoeken de Dippers 
nog een rekenkundig expert).

Als laatste is er deze keer ook een 
prijs in de categorie ‘alles telt’ waarbij 
aan de peur gevangen waterdieren 
(grootste waarschijnlijkheid is een 
meerval) ook meegeteld kunnen 
worden bij de totaalvangst
 
In dips-naam
Na de telling en eerlijke jurering door 
de Dippers zal de winnaar worden 
bekend gemaakt in elke categorie. 
De prijzen zullen worden uitgereikt 
en de vangsten zullen daarna door 
de Dippers weer in het ruime sop 
teruggezet worden met de kreet: 
een-twee-drie in dips-naam.

Hierna zullen de Dippers waarschijn-
lijk moe maar voldaan huiswaarts 
keren, waarschijnlijk met medene-
ming van alle beschikbaar gestelde 
prijzen. Life is a CarnivAal.

AAP: Vang zoveel mogelijk aal 
zonder proces verbaal

De Dippers hebben al een proefavond peuren gehouden. Foto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer – Diverse organisaties 
kregen vorige maand een bedrag op 
hun rekening gestort namens Auto-
bedrijf Nieuwendijk. Zij reageerden 
blij en verrast op dit onverwachte 
steuntje in de rug. 

Jaarlijks mogen de medewerkers van 
Nieuwendijk een gift doneren aan 
een goed doel. Elk personeelslid van 
het bedrijf kiest een doel waaraan 
hij/zij de gift wil  besteden. De 
hoogte hiervan is gekoppeld aan de 
omzet van het bedrijf. Een groot 
aantal organisaties in de regio werd 
verrast met een gift van de bekende 
Renault- en Daciadealer. In totaal 
ging het om een bedrag van 19.310 
euro.

Regenboog Groep
Een groot deel van het bedrag ging 
naar de Regenboog Groep. De groep 
zet zich in voor Amsterdammers die 
in (sociale) armoede leven. Zij helpt 
deze mensen actief aan de samenle-
ving deel te nemen.  Dankzij de 
donatie kunnen zes daklozen een 
opleiding tot heftruckchauffeur 
volgen en een baan vinden. 

Sjaak Nieuwendijk en drie van zijn 
collega’s gingen naar het opvangcen-
trum in de Amsterdamse Pijp om de 
cheque van 6.610 euro te overhan-

digen. Dit moment werd extra feeste-
lijk omdat de vier Nieuwendijkers 
een heerlijke zomerse maaltijd 
bereidden waar gezamenlijk van 

werd gesmuld. Geweldig dat Autobe-
drijf Nieuwendijk deze en andere 
organisaties in en rond Amsterdam 
ondersteunt!

Organisaties blij met donaties 
van Autobedrijf Nieuwendijk

Sjaak Nieuwendijk overhandigt de cheque aan de Regenboog Groep.

Door Miranda Breur

Aalsmeer - De titel van dit verhaal is 
in deze tijd best vreemd. Bij een bank 
binnenstappen is er vrijwel niet meer 
bij. De meeste banken zijn vertrok-
ken uit het dorp, men moet het on- 
line uit zien te vinden, wat voor velen 
prima te doen is, maar de RegioBank 
Aalsmeer is nog een ‘ouderwetse’ 
bank waar je binnen kunt stappen en 
persoonlijk contact hebt. Ellen Krikke 
en Rianne Outshoorn stonden deze 
krant te woord en zijn ook degene 
die de Regiobank bestieren. 

Familiebedrijf
“We zitten hier vanaf 1 februari al”, 
beginnen de dames. “Maar naast 
RegioBank, onderdeel van De Volks-
bank, is dit al jaren een verzekerings-
kantoor. En dat blijft het ook.” Leg het 
maar even uit. Ellen: “Op 1 januari is 
assurantiekantoor AVA (Algemeen 
Verzekerings-Adviesbureau), waar wij 
beiden werkten, overgenomen door 
landelijke organisatie Veldsink Ad- 
vies. Dit familiebedrijf staat al sinds 
1979 klaar voor haar relaties op het 
gebied van onafhankelijk financieel 
advies voor zowel de particuliere als 
de zakelijke markt. Binnen deze 
succesformule hebben zij inmiddels 
meer dan zestig vestigingen. Iedere 
vestiging heeft lokaal een uitste-
kende reputatie als allround finan-
cieel dienstverlener. Eigenaar Henri 
Veldsink opereerde voornamelijk in 
het zuiden van het land.” Rianne vult 
aan: “Maar er worden steeds meer 
vestigingen richting het noorden 
geopend waarvan in totaal achten-
dertig RegioBanken. Ons kantoor 
hier in Aalsmeer heet Veldsink AVA.” 

Persoonlijke aandacht
Ellen vertelt dat de RegioBank zich 

vooral richt op particulieren en MKB. 
“Wij merken de behoefte aan 
persoonlijke aandacht. Als mensen 
binnenkomen voor bankzaken via 
RegioBank, zien we de verbazing dat, 
buiten het kosteloos storten en 
opnemen van geld, we ook voor hen 
klaarstaan op het gebied van verze-
keringen en hypotheken.

Kortom nog (h)echt en vertrouwd je 
bankzaken, verzekeringen en hypo-
theek regelen op een fysiek kantoor 
met mensen in plaats van op een 
beeldscherm. Het is allemaal nog 
even wennen wellicht, maar we, zes 
man sterk (we zoeken nog een goede 
vestigingsmanager uit deze regio), 
zien je graag verschijnen aan de 
Stationsweg. Parkeren kan voor de 
deur of een stukje verderop.”

Zilvervloot
Wie kent de Zilvervloot nog van 
‘vroeger’? De RegioBank heeft hem 
nog! Met de financiële pakketten 
Zilvervloot Sparen en JongWijs 
kunnen uw (klein)kinderen van 0 tot 
18 jaar sparen en stap voor stap leren 
omgaan met geld. Hoe ouder het 
kind, hoe meer mogelijkheden en 
uiteraard altijd met uw toestemming. 
Ieder jaar krijgt uw kind leuke en 
leerzame tips over hun spaarproduct 
dat op kan lopen met een bonus van 
10%. “Kom langs, of liever; maak een 
afspraak op ons kantoor. De koffie 
staat klaar.” Aldus Ellen en Rianne van 
de nog enige open fysieke bank in 
Aalsmeer.
Info: www.regiobank.nl.
Adres: Stationsweg 38 Aalsmeer,
telefoonnummer 0297-343834.

Stap binnen bij RegioBank Aalsmeer 

Ellen Krikke (links) en Rianne Outshoorn van RegioBank Aalsmeer.

Aalsmeer - Woensdag 7 juli vond in 
het raadhuis de officiële kick-off 
plaats van het Stimuleringsfonds. Dit 
fonds is in het leven geroepen door 
het college van de gemeente Aals-
meer in samenwerking met onderne-
mers en heeft als doel: De Aals-
meerse economie een extra boost 
geven. 

Initiatieven
“Het is de bedoeling dat de initia-
tieven bijdragen aan de lokale 
economie en dat de resultaten ten 
goede komen aan de lokale veer-
kracht”, vertelt wethouder Robert van 
Rijn. “Een initiatief moet daarom door 
minimaal twee bedrijven worden 
ingediend. Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan een evenement, een 
gezamenlijk winterterras, het 
verfraaien van de winkelstraat of 
gemeenschappelijke promotie.”

Adviescommissie
De initiatieven worden beoordeeld 
door een onafhankelijke adviescom-
missie, bestaande uit de vier onder-
nemers: Esther Gouwerok, Stefan 
Eveleens, John Jansen en Rob Bakker 
en voorzitter Marco van Zijverden. 
De eerste tranche wil de adviescom-
missie behandelen in september 
2021. Marco van Zijverden: “Ik zou 
zeggen: gebruik al je creativiteit en 
ondernemerskwaliteiten. Je kunt nu 
niet meer het excuus gebruiken dat 
er geen geld is, want de gemeente 
heeft een bedrag van meer dan 
300.000 euro beschikbaar gesteld 
voor het Stimuleringsfonds.  Ik ben 
heel benieuwd naar de ideeën.”
Meer informatie over de regeling is te 
vinden op: www.aalsmeer.nl/stimule-
ringsfonds of mail met de account-
manager bedrijven, Dick Helsloot: 
Dick.helsloot@aalsmeer.nl. 

Stimuleringsfonds: Extra boost 
voor Aalsmeerse economie

Van links naar rechts: Wethouder Robert van Rijn, Stefan Eveleens en Rob Bakker. 

Zittend voor: Marco van Zijverden (voorzitter) en Esther Gouwerok. Op het scherm, 

via livestream aanwezig, John Jansen. 

Aalsmeer - Op dinsdag 20 juli heeft 
wethouder verkeer, Robert van Rijn, 
het ‘Cargo- Hyperloop Holland’ 
convenant ondertekend. Met de 
ondertekening van dit convenant 
toont Aalsmeer zich bereid om de 
haalbaarheid van hyperloopnetwerk 
voor goederen in Nederland te 
onderzoeken.

Wat is Hyperloop?
Hyperloop is een belangrijke inno-
vatie als het gaat om economie en 
het tijdig en duurzaam vervoeren 
van goederen in relatie tot een 
goede bereikbaarheid en leefbaar-
heid van gemeenten. 
“Transport en mobiliteit bewijzen 
zich voortdurend als kritische factor 
voor de aantrekkelijkheid van een 
regio”, aldus Robert van Rijn. “Daar-
naast zorgen economische groei en 
bevolkingsgroei voor een steeds 
sneller groeiende vraag naar 
producten. Een gevolg van deze 
groei is dat er ook steeds meer 
behoefte komt naar transportverbin-
dingen in binnen- en buitenland, om 
zo de producten tijdig te kunnen 
leveren. Het is dus belangrijk om 
goed te kijken naar andere manieren 
van transport en gelijk een belang-
rijke bijdrage te leveren aan het 
tegengaan van klimaatverandering 
en het vinden van schonere 
alternatieven.”

Onderzoek haalbaarheid
Er wordt nu eerst een haalbaarheids-
onderzoek gedaan. In het convenant 
heeft de gemeente Aalsmeer aange-
geven dat zij waar mogelijk met hun 
kennis en expertise bijdragen aan dit 
onderzoek. 

Gemeente ondertekent ‘Cargo-
Hyperloop’ convenant

Wethouder Robert van Rijn 

ondertekent ‘Cargo Hyperloop’ 

convenant.
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Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Met trots presenteerde 
wethouder Robert van Rijn  
donderdag 15 juli in FloriWorld de 
mini documentaire ‘Wild Aalsmeer’. 
En die trots is terecht, want het is een 
prachtige film, ingesproken door 
Gerard Joling. De documentaire die 
helaas slechts tien minuten duurt, 
laat een heel ander aspect van Aals-
meer zien dan wat we tot nu toe 
gewend zijn. “Of het nu lente, zomer, 
herfst of winter is, in alle seizoenen is 
Aalsmeer prachtig en zijn er specifiek 
bij dat jaargetijde horende beleve-
nissen”, zei Van Rijn in zijn openings-
woord. “Maar waar de meeste Aals-
meerders zich niet van bewust zijn, is 
dat er zich in en rond het water van 
de Westeinder een heel divers leven 
afspeelt.”   

Seringenteelt en visserij
In de documentaire is er ruim 
aandacht voor de seringenteelt en de 
visserij. Mooie sfeerbeelden van 
seringenstruiken die van en naar de 
akkers worden gebracht en van 
lokale visser Theo Rekelhof die met 
zijn boot de plassen over vaart op 
weg naar zijn palingfuiken. Wat de 
film zo bijzonder maakt, zijn de gede-
tailleerde beelden van kleinschalig 
leven. De kijker maakt kennis met de 
veenmol, een krekelsoort, die wat 
weg heeft van een kakkerlak, maar 
een expert is in het graven van 
tunnels op veengrond en graag een 
hapje seringenblad lust. Vervolgens 
komt de vleesetende plant zonne-
dauw in beeld, die met haar kleverige 
blaadjes een mug fataal wordt. De 
bewoners van de watertoren, het 
slechtvalkenpaar met hun gezin, 

krijgen uitgebreid aandacht. Te zien 
is hoe de pluizige jongen als 
verschrikte vogeltjes uit het nest 
worden gehaald om te ringen, een 
actie waaruit duidelijk is geworden 
dat het echtpaar al vijf broedsels 
heeft grootgebracht. 

Visit Aalsmeer
De mini documentaire is gemaakt in 
opdracht van Visit Aalsmeer, met als 
doel bewoners en bezoekers op een 
andere manier kennis te laten maken 
met wat er hier allemaal aan natuur-
schoon te vinden is. Regisseur is Jan 
Willem Schram, hij heeft al meerdere 
films over Aalsmeer gemaakt, maar 
dan meer gerelateerd aan toerisme 
en watersport. Ook hij is verbaasd 
over wat hij hier heeft aangetroffen. 
Met de laarzen aan is hij op zoek 
gegaan en soms letterlijk in het 
water gedoken. Daarbij geholpen 
door cameramannen Kick Spaar-
garen en Marc Eveleens, die de 
onderwater opnames hebben 
gemaakt. 

De zonnedauw
Bijzonder noemt hij zijn zoektocht 
naar de zonnedauw, maar houdt de 
plaats waar die gevonden is angst-
vallig geheim. “Het is  een plant die 
met uitsterven bedreigd wordt, maar 
op een van de eilanden welig groeit. 
Het is apart om te zien hoe pal onder 
de aanvliegroute van Schiphol die 
zonnedauw uitstekend gedijt.” Bij zijn 
zoektocht naar het natuurschoon 
werkte Schram samen met de 
experts op dat gebied, waaronder 
visser Theo Rekelhof en schipper 

Henk van Leeuwen. Het zijn ras 
verhalenvertellers en als geen ander 
weten zij wat er in en rond het water 
te vinden is. “Begin mei zijn we de 
opnames gestart”, vertelt Schram. 
“Negen dagen zijn we er mee bezig 
geweest, soms een hele dag, een 
andere keer weer alleen een middag, 
maar vaak tegen de avond, omdat 
het licht dan het mooist is. Wat deze 
documentaire uniek maakt, is dat we 
voor de opnames niet buiten de 
gemeentegrenzen zijn geweest. Alle 
filmbeelden zijn in Aalsmeer 
gemaakt.”
Onontbeerlijk voor het succes van de 
documentaire noemt hij de samen-
werking met de lokale natuurkenners 
en de werkgroep Slechtvalk Aals-
meer. “Zonder hen zou deze docu-
mentaire niet tot stand zijn 
gekomen.” 

Breder doel
Na de feestelijke première vertrok de 
museumbus van Maarse & Kroon 
richting het dorpscentrum voor een 
rondvaart over de Westeinder-
plassen. Aan boord onder andere 
leden van het team van Visit Aals-
meer. Initiatief nemer Isabel Mosk 
vertelde dat de documentaire een 
breder doel voor ogen heeft dan 
alleen de inwoners kennis te laten 
met dit unieke natuur gebied. Er zit 
een uitgebreide online campagne 
aan vast, waarbij reisbloggers, influ-
encers en natuurfotografen uitge-
daagd worden de documentaire te 
delen op social media. Met als uitein-
delijk doel meer toeristen naar Aals-
meer te trekken.

De documentaire is te zien op:
www.wildaalsmeer.nl.

‘Wild Aalsmeer’: Divers leven in en rond Westeinderplassen

Wethouder Robert van Rijn en regisseur Willem Schram.

Presentatie ‘Wild Aalsmeer’ in FloriWorld. Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuw-Vennep - Op 27 en 29 juli 
organiseert Erfrechtinfo gratis voor-
lichtingsbijeenkomsten over het 
voorkomen van en besparen op 
erfbelasting. Drie specialisten op dit 
gebied zullen in ongeveer anderhalf 
uur tijd uitleg geven over relevante 
wetgeving en de mogelijkheden om 
belasting te besparen. Het laten 

opstellen van een testament is maat-
werk en veel mensen zien daarbij 
zaken over het hoofd, waardoor ze 
uiteindelijk onnodig veel geld aan de 
Belastingdienst moeten overmaken. 
In de bijeenkomsten wordt het 
belang van een goed (levens)testa-
ment toegelicht.

Erfrechtinfo is opgezet door mr. Neill 
Buijze (onder meer specialist op het 
gebied van fiscaal recht en personen- 
en familierecht) en Ellen Joan Padt 
(erfrechtspecialist). Naast de meer 
dan dertig jaar ervaring op het 
gebied van juridische, financiële en 
fiscale zaken, verstaan zij bovendien 
de kunst om hun kennis in begrijpe-
lijke taal over te dragen.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt 
men geïnformeerd over alle aspecten 
van het testament en de erfenis. 
“Iedereen heeft recht op gratis infor-
matie en advies, voordat er een inge-
wikkelde akte opgesteld wordt. Het 
is een complexe materie en mensen 
kunnen nergens terecht, want wat er 
precies in jouw testament moet 

komen te staan, kun je niet vinden in 
een boek of op het internet. Het is 
maatwerk en wij zorgen ervoor dat 
de mensen precies weten hoe de 
regels in elkaar zitten’’, legt het team 
uit.

Niet je eigen huis ‘op willen eten’
Een goed testament is in feite voor 
iedereen van belang. Want wie krijgt 
jouw bezittingen, als je komt te over-
lijden? Vaak gaat men er ten on- 
rechte van uit dat de wet tegen-
woordig alles goed regelt. “Men 
beseft vaak niet dat er erfbelasting 
over het kindsdeel betaald moet 
worden. Dit kunnen forse bedragen 
zijn. Als dat geld er niet is, kan even-
tueel de hypotheek worden ver- 
hoogd of een persoonlijke lening 
worden afgesloten. Maar als iemand 
al op leeftijd is, lukt dat vaak niet 
meer. Het komt helaas nog steeds 
voor dat mensen noodgedwongen 
hun huis moeten verkopen, omdat ze 
de erfbelasting over het kindsdeel 
niet kunnen betalen. Had men alles 
in een testament goed geregeld, dan 
was dat niet nodig geweest.’’ Tegen-

woordig komt naast dit probleem 
ook nog eens het probleem van de 
Wet Langdurige Zorg om de hoek 
kijken, met andere woorden ‘eerst je 
eigen huis opeten’. Ook voor het 
oplossen van dit probleem wordt tijd 
vrijgemaakt. Verder blijken mensen 
niet voldoende stil te staan bij de 
lastige situatie van een samengesteld 
gezin. Want wat krijgt de partner van 
een overledene, als die overledene 
ook kinderen uit een eerdere relatie 
heeft? Erfrechtinfo kijkt naar de 
gehele situatie en geeft advies op 
maat.

Belastingdienst vaak grootste 
erfgenaam
Ook het belang van een levenstesta-
ment wordt uitgebreid besproken. Er 
wordt onder meer stilgestaan bij de 
vraag wie bevoegd is om beslis-
singen te nemen wanneer je daartoe 
zelf niet meer in staat bent en hoe 
mensen kunnen voorkomen dat ze 
hun opgebouwde reserves moeten 
opofferen om de kosten voor langdu-
rige zorg te dekken. “Als je geen goed 
testament laat opstellen, is de belas-

tingdienst vaak je grootste erfge-
naam’’, aldus het team van Erfrecht-
info. Erfrechtinfo helpt de Belasting-
dienst te onterven. De 
informatiebijeenkomsten zijn gratis 
toegankelijk en geheel vrijblijvend. 
Vooraf reserveren via nummer 
085-0601070 of via www.erfrecht-
info.com is noodzakelijk. 

De bijeenkomsten vinden plaats in 
De Rustende Jager in Nieuw-Vennep. 
Zowel op dinsdag 27 als op donder-
dag 29 juli starten de bijeenkomsten 
om 10.30 uur, 13.00 uur en 15.30 uur.

Kosteloos advies over erfrecht in begrijpelijke taal

Mr. Neill Buijze van Erfrechtinfo.

Ellen Joan Padt van Erfrechtinfo.

Aalsmeer – De Nederlandse 
bloemen- en plantenexport sluit het 
eerste hal�aar van 2021 af met een 
record exportwaarde van 4,1 miljard 
euro.
Dit maakt de Vereniging van Groot-
handelaren in Bloemkwekerijpro-
dukten bekend op basis van de 
exportstatistieken van Floridata.
De exportwaarde van snijbloemen 

steeg met 30% en planten met 24% 
ten opzichte van vorig jaar. 
“We zien gelukkig dat consumenten 
in Europa veel bloemen en planten 
kopen, ondanks dat handelaren 
genoodzaakt zijn hoge kosten door 
te rekenen in de verkoopprijs”, 
concludeert Matthijs Mesken, direc-
teur van de VGB. “Handelaren 
hebben te maken met hoge inkoop-

prijzen en hoge kosten voor trans-
port”. Ook de Brexit zorgt voor extra 
administratieve kosten. “Vanaf 
januari volgend jaar zullen de Brexit-
kosten alleen maar verder gaan 
toenemen en dat baart ons zorgen. 
Reden is dat het Verenigd Koninkrijk 
een volledige inspectie op bloemen 
uit Nederland gaat invoeren”, aldus 
Matthijs Mesken.

Exportwaarde van bloemen en planten passeert 4 miljard Boek ‘Aalsmeer wat 
gaf jij veel’
Aalsmeer - John Stork heeft een 
nieuw boek uit: ‘Aalsmeer, wat gaf 
jij veel’. Dit is een boek over het 
Bolusraadsel, de Baggeraar, tante 
Mica, bijnamen, de ijsclub, de 
vingervis-visser, de Galmpies, het 
Poelavontuur en nog veel meer. 

Niet bekend met al die termen? 
Dan moet u dit boek zeker lezen! 
Bekend met al die termen? Dan is 
dit boek écht iets voor u! Het boek 
laat de soms onbekende en verras-
sende kant zien van het mooie 
dorp Aalsmeer en haar (bijzon-
dere) dorpsgenoten en kost 24,95 
euro. Verkrijgbaar bij de boekhan-
dels en via John Stork. 
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Amstelland - De Grote Pinguïn en 
Bananenshow is zaterdag 24 juli 
tweemaal te zien in het Amstelveens 
Poppentheater. 
De Grote Pinguïn en Bananen Show 
is een familievoorstelling (6-99 jaar) 
die het Ardemus Quartet samen met 
het NJO (Nationaal Jeugd Orkest 
Nederland) en regisseur Margrith 
Vrenegoor heeft ontwikkeld. Ergens 
op de Zuidpool leven de laatste vier 
pinguïns van Katona. Het bijzondere 
van deze pinguïns is dat ze uitslui-
tend bananen eten. Als de enige 
bananenboom op de Zuidpool sneu-
velt, gaan de pinguïns op reis, op 
zoek naar een plek waar bananen in 
overvloed zijn. Die plek blijkt de 

bananenstal van Ome Jaap op de 
Albert Cuypmarkt in Amsterdam, 
Nederland te zijn. Na een gevaarlijke 
reis komen zij aan bij de marktkraam 
van Ome Jaap. Maar wat moet Ome 
Jaap met vier pinguïns? 
Een grappige  muziekvoorstelling 
gespeeld door de vier veelzijdige 
musici van het Ardemus Quartet. 
Muziek van onder andere Claude 
Debussy, George Gershwin en Toek 
Numan. Aanvang: zaterdag 24 juli 
om 16.00 uur en 19.00 uur. Toegangs-
prijs: 9 euro per persoon per voor-
stelling. Reserveren kan via info@
amstelveenspoppentheater.nl, via 
020-6450439 of via Whats App 
0631958380.

Grote Pinguïn en Bananenshow 
in Amstelveens poppentheater

Aalsmeer – Hoe laat je een computer 
doen wat jij wilt? Dit ontdekken de 
kinderen tijdens de allereerste 
Zomerschool Programmeren van 
Revenge of the Nerds Academy.

“Ik heb altijd al een VR-game willen 
spelen”, roept een jongen enthou-
siast bij binnenkomst. Ondanks dat 
de zomervakantie is begonnen, staat 
hij samen met zeven andere 
kinderen te popelen om weer naar 
‘school’ te gaan en alles te leren over 
computers en programmeren. De 
allereerste oefening is een schot in 
de roos: animeer je naam met 
Scratch. Alle kinderen gaan op hun 

eigen niveau aan de slag, van een-
voudig tot heel ingewikkeld. Tussen-
door wordt af en toe overgestapt op 
Blockly. Hiermee leren de kinderen 
een popje door een doolhof te laten 
bewegen, oftewel een programma te 
schrijven om een doel te bereiken. 

Natuurlijk zitten de kinderen niet de 
hele dag op de computer, het maken 
van de spellen en apps wordt afge-
wisseld met offline spelletjes. In het 
pand van Loogman, dat kosteloos 
beschikbaar is gesteld, zijn genoeg 
leuke spellen te doen, zoals tafel-
voetbal en tafeltennis. Het blijft tot 
slot vakantie. 

Zomerschool over programmeren

Het Ardemus Quartet.

Door Lola, Elin, Naomi en Lisa

Aalsmeer - Bericht van de deelne-
mers aan het Bindingkamp in Warns-
veld: “Hier is het heel erg leuk.
Op Bindingkamp gaan is dan ook 
zeker een aanrader. We worden elke 
ochtend om half acht wakker ge- 
maakt met een grote box die heel 
erg hard liedjes afspeelt. Dat noemen 
we hier de ‘ochtendtune’. Bij het ont- 
bijt, de lunch en het avondeten 
zingen we liedjes, zoals het danklied 
en het stapellied. We doen iedere 
dag veel spellen in het bos, op het 
sportveld en op het kampterrein zelf.
Aan het einde en het begin van de 
dag strijken we de vlag met z’n allen. 
‘s Avonds lopen veel kinderen over 
naar andere kamers, maar de leiding 
let goed op en stuurt bijna iedereen 

weer terug naar hun eigen kamer. 
Zonder effect, want 2 seconden 

nadat de leiding het licht uit heeft 
gedaan, gaat iedereen weer kletsen!”

Bindingkamp Warnsveld: Iedere dag veel spelletjes

Alle aandacht tijdens de uitleg over programmeren tijdens de Zomerschool.

Aalsmeer – Basisschool De Zuidooster heeft met alle kinderen, ouders en leerkrachten afgeteld om zo de vakantie in te gaan. 

Het bijzondere schooljaar is afgesloten met een feestweek voor alle leerlingen.

Aftellen op OBS De Zuidooster

Door Mascha Bakker

Uithoorn - Mag het wel? Of niet? Het 
was even spannend voor de leer-
lingen van de Jeugd Theater School 
Uithoorn, maar ze hebben een prach-
tige voorstelling neergezet: ‘Terug 
naar Nooitgedachtland! Ze hebben 
samen geoefend online, buiten en 
gelukkig uiteindelijk ook nog samen 
binnen. Probeer dan maar eens een 
eindvoorstelling van de grond te 
krijgen. Wat was het spannend of het 
zou lukken (en mogen) maar het 
lukte en wat hebben ze het goed 
gedaan! Onder de bezielende leiding 
van Sabrine Hallewas en haar 
gedreven team is het gelukt.

Op de warme zondagmiddag werd 
het Parochiehuis in Mijdrecht omge-
toverd tot Nooitgedachtland. Kleur-
rijke kostuums en herschreven musi-
calliedjes, een veel te korte repetitie-
periode en ongelooflijk veel inzet 
van alle leerlingen. Dan ontstaat er 
toch, tegen de verwachtingen in, een 
waanzinnig enthousiaste voorstelling 
waar het plezier van af spat. De leer-
lingen van de JTSU straalden alsof ze 
het hele jaar niets anders hebben 

gedaan dan op de planken staan. Er 
werd gespeeld en gezongen vanuit 
de tenen. De kostuums en decor-
stukken waren kleurrijk en heel 
divers. Het publiek werd meermaals 
verrast door de leerlingen die door 
het publiek heen kwamen. Piraten, 
zeemeerminnen en el�es die vlak 
langs je heen leken te zwemmen, 
vliegen en rennen. 
Het team van Sabrine Hallewas kan 

terecht met veel trots terugkijken op 
een zeer geslaagde eindvoorstelling!
Er wordt nu al uitgekeken naar de 
volgende voorstellingen. Deze zomer 
bij de musicalweken, komend 
seizoen van de musical en theater 
afdeling en bij een tof project wat 
komend jaar (na annulering door 
corona afgelopen jaar) toch nog door 
kan gaan! Op naar een mooi theater 
seizoen!

Uitbundige, enthousiaste voorstelling 
van de Jeugd Theater School

Piraten, zeemeerminnen, el�es en Peter Pan op het podium. 

De deelnemers aan het Bindingkamp in Warnsveld, inmiddels allemaal weer thuis.
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Amstelland - Van 2 september tot en 
met 3 april is in De Boswinkel in het 
Amsterdamse Bos de tentoonstelling 
‘Tewerkgesteld in het Amsterdamse 
Bos, Joodse werkkampen in en rond 
Amsterdam 1941-1944’ te zien.
Het Amsterdamse Bos besteedt 
aandacht aan een pijnlijk en confron-
terend onderdeel uit haar geschie-
denis dat tot nu toe onderbelicht is 
gebleven: de werkkampen voor 
joden in de Tweede Wereldoorlog. In 
samenwerking met onderzoeker Lion 
Tokkie, het Joods Cultureel Kwartier 
en Stichting De Terugkeer is een 
project ontwikkeld dat deze geschie-
denis toelicht aan de hand van 
persoonlijke verhalen van tewerkge-
stelden, getuigenissen van nabe-
staanden en objecten.

Vervolging
De werkkampen waren onderdeel 
van de Jodenvervolging. Van de 

mannen die tot 1942 in het Bos 
hebben gewerkt is bijna iedereen 
vermoord in de concentratie- en 
vernietigingskampen. Een andere 
groep mannen, die gemengd 
gehuwd waren, moesten in de latere 
oorlogsjaren in het Bos werken.

Persoonlijke verhalen 
De tentoonstelling toont persoon-
lijke verhalen, foto’s, objecten en 
interviews. Kinderen van de ge- 
mengd gehuwde mannen vertellen, 
vaak voor het eerst, het verhaal over 
de verplichte tewerkstelling van hun 
vader, de vernedering en de 
gevolgen daarvan voor het gezin 
tijdens en na de oorlog.
Daarnaast is een wandelroute 
gemaakt die langs locaties voert 
waar is gewerkt, een podcast en een 
kunstwerk. Er worden lezingen en 
een nabestaandendag georgani- 
seerd.

Tentoonstelling ‘Tewerkgesteld 
in het Amsterdamse Bos’

KUNSTPROJECT DE ELEMENTEN

Aalsmeer - Kunstproject De Elementen is deze zomer 
op meerdere manieren in Aalsmeer te volgen. Onder-
deel is een fotowedstrijd met als thema de vier klas-
sieke elementen: aarde, lucht, vuur en water. In deze 
rubriek worden wekelijks één of twee inzendingen 
geplaatst. Wil Straathof maakte vanaf de Hoofdweg 
richting De Banken een fraaie opname van een boom 

in de mist. Franka Riesmeijer bracht het opspattende 
water van de Poel in beeld en vond dat wel ‘een paar 
natte sokken waard’.
 
Fotowedstrijd
Ook meedoen aan de fotowedstrijd? Inzenden is moge-
lijk t/m 29 augustus. Kijk voor de spelregels en prijzen 
op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. De Elementen Aals-
meer is ook te volgen op Facebook en Instagram.

‘Paar natte sokken wel waard’

Opspattend water van de Westeinderplassen.

Foto: Franka Riesmeijer Boom in de mist. Foto: Wil Straathof

Aalsmeer - In Bakoe, Azerbeidzjan 
moet het in november gebeuren 
voor de zestienjarige Jay Roelfsema. 
In het weekend van 10 en 11 juli 
vond het kwalificatiemoment plaats 
voor de wereldkampioenschappen 
trampolinespringen. In de categorie 
jongens 15 en 16 jaar sprong de in 
Hoofddorp woonachtige Jay goed 
genoeg om geselecteerd te worden 
voor de delegatie springers die mee 
mag naar de World Age Group 
Competition.
Dit toernooi, de WAGC, sluit aan op 
de wereldkampioenschappen en 
vormt het moment voor jongere 
trampolinespringers om zich te 
meten aan de internationale top. 

Jay startte zijn carrière in het trampo-
linespringen in 2013 bij Freestyle 
Gymnastic in Nieuw-Vennep. Snel 
daarna maakte hij de overstap naar 
SV Omnia 2000 in Aalsmeer, waar hij 
zich in een rap tempo ontwikkelde. 
Na regionaal en nationaal succes 
gaat Jay zich nu klaarmaken om zijn 
talent op het hoogste niveau te laten 
zien. Het succes komt Jay niet 
zomaar aanwaaien, laten zijn trainers 
weten. “Jay is een ontzettend harde 
werker. Door de hoogte die Jay met 
zijn springen behaalt kan hij 
complexe combinaties van salto’s en 
schroeven laten zien. Wij zijn ontzet-
tend trots, en wensen hem heel veel 

plezier en succes op de WAGC!”
De wereldkampioenschappen tram-
polinespringen voor de jeugd vinden 
plaats in Azerbeidzjan van 25 tot en 
met 28 november 2021. Ook trampo-
linespringen? Kijk op:
www.svomnia.nl en informeer naar 
de mogelijkheden. 

Crowdfunding actie
Jay is ook nog op zoek naar donaties 
om dit avontuur voor hem mogelijk 
te maken. Kijk voor deze crowdfun-
ding actie op: https://sport.talent-
boek.nl/talenten-teams/gymnastiek-
trampolinespringen/baku-2021-
here-i-come.html.

Jay Roelfsema van SV Omnia springt 
zich naar de wereldtop 

Jay Roelfsema mag deelnemen aan het Jeugd WK Trampolinespringen.

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 14 
juli kon schaakclub Westeinder maar 
liefst vier nieuwe deelnemers verwel-
komen bij de zomercompetitie. 
Jurgen van der Zwaard was na lange 
tijd weer van de partij en bracht 
(hulde) een nieuw gezicht in de 
persoon van Jan Mul mee!

Jurgen zelf bleek het schaken niet 
verleerd, want hij versloeg verras-
send Abdul met 4-1. Jan Mul speelde 
een driekamp met Wim Appelman en 
Jan van der Sluis. Hij weerde zich taai, 
maar de ervaring van de andere 
heren gaf uiteindelijk de doorslag. 
Niet getreurd, goed oefenen en dan 

komen de punten vanzelf. In de onder- 
linge partij tussen Jan en Wim, trok 
Jan aan het langste eind. Mladen 
Cicek was in grote vorm deze avond 
en versloeg Koen Beentjes, toch ook 
niet de minste,  twee maal overtui-
gend. Naast de aanwezigheid van 
Jan Mul, was de primeur van deze 
avond de komst van de eerste 
kanonnen van  schaakvereniging De 
Amstel. Ze stonden echter nog niet 
op scherp. Olivier Marincic was tot 
kort voor zijn partij nog bezig om 
wat mails voor zijn werk te beant-
woorden. Dat kwam zijn concentratie 
en spel niet ten goede en hij verloor 
twee keer van Peter Verschueren. 

Willem Hensbergen bereikte met wit 
niet veel tegen Maarten de Jong, 
maar had het geluk dat de laatste in 
tijdnood zijn dame wegblunderde. 
De tweede partij werd tot op het bot 
afgekloven en eindigde vlak voor 
middernacht in remise. Aan kop na 
deze zesde ronde gaat Peter 
Verschueren met 24 punten, op de 
voet gevolgd door Maarten de Jong 
met 22 punten, Mladen Cicek met 18 
punten en Jan van der Sluis met 16 
punten.

Woensdag is de zevende ronde 
gespeeld, nieuwe deelnemers blijven 
welkom.

Zomercompetitie bij Schaakclub Westeinder

Aalsmeer - In het eerste weekend 
van juli werden in Oud Karspel bij 
manege Beukers de regiokampioen-
schappen dressuur en springen voor 
paarden en pony’s verreden. Voor 
Funny Horse kwam Niels van Bergen 
aan de start met zijn pony Senny in 
de klasse L springen. Twee deelne-
mers wisten foutloos te blijven waar-
onder Niels. Er volgde een span-
nende barrage waarbij Niels veel risi-
co’s nam, maar wel de snelste tijd 
neerzette.
Hij mag nu voor Noord-Holland 
uitkomen op het NK in augustus. Ook 
bij de dressuur deed Niels goede 

zaken en werd in de klasse L2 reser-
vekampioen. Van Funny Horse reed 
ook Isabella Verschoor mee met 
Gomes in de L2 en eindigde op de 
elfde plaats. Op zich ook een prima 
resultaat, omdat Isabella deze combi-
natie nooit eerder op vreemd terrein 
gereden had.
Funny Horse houdt nu na een zeer 
geslaagd ponykamp even vakantie 
tot 21 augustus. De eerste KNHS 
wedstrijd is weer op 29 augustus. 
Stuur voor meer informatie een email 
naar: funnyhorse88@gmail.com of 
kijk op facebook:
manege funnyhorse.

Niels van Bergen van Funny 
Horse regiokampioen

Niels van Bergen tijdens de springkampioenschappen.

Aalsmeer - Op televisie is zojuist de 
World Matchplay of darts begonnen 
en dat geeft inspiratie om te ver-
tellen hoe de eerste dartavond,na 
een lange onderbreking, is verlopen 
op dinsdagavond 13 juli in ‘t Middel-
punt. Om met enkele hoogtepunten 
te beginnen: Ben wist een 112 score 
uit te gooien en even later nog eens 
80. Peter Bakker slaagde er in een 
180 score te gooien en vlak daarna 
kon hij een game in acht beurten 
beëindigen. Iwan van Egdom had 
een nieuwe set darts meegenomen 
en slaagde er tweemaal in om een 
game van Ben af te pakken, dus hij 
mag tevreden op de avond terug 
kijken. Ondanks de zeer bescheiden 
opkomst waren de darters blij om 

elkaar te zien en de sportieve strijd 
met elkaar aan te gaan. Het score-
niveau zoals hierboven beschreven 
lijkt heel wat, maar eerlijkheidshalve 
moet toegegeven worden dat het 
gemiddelde per beurt eigenlijk wel 
voor iedereen haalbaar zal zijn, het- 
geen meteen een uitnodiging is aan 
beginners om eens langs te komen 
en een wedstrijdje te komen spelen. 

Darters welkom
Iedereen vanaf 16 jaar is van harte 
welkom om op de dinsdagavond 
vanaf 19.45 uur buurthuis ‘t Middel-
punt aan de Wilhelminastraat binnen 
te stappen. De entree is 2,50 euro per 
persoon.  Er is ruimte genoeg voor 
nieuwe aanwas.

Ben van Dam begint sterk tijdens 
eerste dartavond in ‘t Middelpunt
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Tour de France met Janna en Dick
Pogacar rondt karwei keurig af
Woensdag 14 juli, etappe 17
Muret - Col du Portet

Kudelstaart - Het zou eigenlijk een feestdag voor de 
Fransen moeten worden, deze 14e juli, maar het lot (lees 
Pogacar) heeft anders beslist. Zijn team heeft hem netjes tot 
op de flanken van de Col du Portet gebracht, waar hij het 
karwei keurig heeft afgerond door deze loodzware etappe 
te winnen. Tot op enkele meters voor de meet hebben de 
nummers 2 en 3 van het algemeen klassement nog enige 
weerstand van betekenis gegeven, maar ook Vingegaard en 
Carapaz moesten hun meerdere erkennen. Morgen heb ik 
weer een verplaatsingsdag en vertrek richting Bordeaux. 
Mijn fiets is niet uit de auto geweest deze dagen in de 
Correze. Wel veel kostbare tijd doorgebracht met Jan. Ik kijk 
uit naar het Chateau La Tulipe waarvandaan het slechts 17 
kilometer is om in de finish plaats van vrijdag, Libourne, te 
komen. Ik denk dat de fiets er dan wel uit komt.
Ben wel benieuwd naar de verrichtingen vandaag van Nils, 
hoop dat hij het heeft doorstaan.
Dick Kuin

Van Aert wint op fraaie wijze

Zaterdag 17 juli, 20e etappe
Libourne - Saint Emilion 31 km Tijdrit

Kudelstaart - Terwijl mijn tijdelijk huisgenoot Jennis er niet 
genoeg van kan krijgen (hij is ook vandaag weer vertrokken 
om naar deze etappe te gaan) probeer ik via de moderne 
communicatiemiddelen de etappe te volgen. Deels in de 
kamer van de B&B Chateau La Tulipe, deels buiten. In de 
kamer is de temperatuur, ondanks de blazer, redelijk hoog 
en komen de zweetriviertjes van mijn rug gelopen. Tot nu 
toe rijdt Van Aert de snelste tijd, maar er komen nog een 
paar snelle mannen. Het is bijna onmenselijk om bij deze 
temperaturen een tijdrit te moeten rijden. Ik lees dat 
Pogacar niet voor de dagzege gaat en dat Carapaz  en 
Vingegaard ook niet aan de tijd van de JumboVisma renner 
komen. Kelderman komt binnen en is niet snel genoeg om 
de vierde plaats van O’Connor over te nemen en blijft dus 
op de vijfde plaats staan, een geweldige prestatie! Vinge-
gaard zet vandaag een derde tijd neer en consolideert zijn 
tweede plaats. Dan moet alleen de Tourwinnaar 2021 
Pogacar nog binnen waaien, maar zoals gezegd, hij gaat 
niet meer voor de dagzege, we kunnen dus gerust stellen 
dat Wout van Aert deze etappe op een zeer fraaie wijze 
heeft gewonnen. Proficiat! Vanaf het terras zal ik alle 
renners, met een mooi glas rode Chateau La Tulipe, 
gedenken dat ze er weer een mooie Tour van hebben 
gemaakt en Miriam bedanken voor de geweldige service. 
Proost!
Dick Kuin 

18e etappe: Veelvraat Pogacar pakt 
ook de bolletjestrui

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De Sloween Tadej Pogacar, pas 22 jaar, toont 
zich oppermachtig in de Tour 2021. Hij herhaalt wat hij 
verleden jaar presteerde en neemt drie truien mee naar 
huis. Het geel, de bergtrui en de witte van het jongeren 
klassement. Of de renners  gefrustreerd zijn? Bij navraag 
blijkt dat mee te vallen. Verliezen van iemand die in alles de 
betere is en niets ‘gestolen’ heeft, verdient gewoon respect. 
Het lijkt allemaal wat voorbarig om nu al,  terwijl er nog drie 
etappes gereden moeten worden, vast te stellen dat de 
winnaar bekend is. Maar deze man is gewoon van de buiten 
categorie. “Vind je het fijn om te winnen?” De renner - nog 
zwaar nahijgend van zijn geleverde prestatie - lacht wat 
verbaasd naar de vragensteller, een luisterend analist 
reageert als volgt: “Pogacar zou op dit soort suffe vragen 
geen antwoord moeten geven.” Maar de renners zijn altijd 
veel te aardig,  dus antwoordt de Sloween: “Ik houd van het 
spel en ik ben een echte player, dus ja ik ben super blij. Het 
was hard, maar ik kon mij goed focussen.” 
Wout Poels - die tot vandaag goed zicht had om de bergtui 
mee naar Parijs te nemen - heeft geknokt voor wat hij waard 
is. Maar de veelvraat Pogacar werd zijn Waterloo en deed 
een droom uiteen spatten. Of de inval van de Franse 
gendarmerie (op zoek naar wat) ook een rol speelde? Moge-
lijk. De voorbereiding was daardoor niet optimaal; te laat 
naar de massagetafel, te laat eten toch niet zo lekker 
geslapen. Wout probeert deze onrust achter zich te laten en 
stapt vol goede moed op de fiets. Hij kan telkens op het 
juiste moment zijn punten pakken en zijn voorsprong wordt 
groter, maar helaas niet groot genoeg. Hij heeft daarbij ook 
nog eens gewoon de pech dat Pogacar tot twee keer toe 
een bergetappe wint waar heel veel bergpunten te 
verdienen zijn en toont dat hij gewoon de beste is. 
Poels rijdt de komende dagen nog wel in de bolletjestrui, 
omdat Pogacar het geel heeft, maar op het gedroomde 
podium in Parijs zal hij niet staan.

17e etappe: Jonas Vingegaard de 
grootste verrassing

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De grootste verrassing van deze loodzware 
klimetappe was de Poolse renner van Team Jumbo Visma; 
Jonas Vingegaard. Maar de keizer van deze Tour is de 
Sloween Tadej Pogacar. De renner die verleden jaar tijdens 
de afsluitende tijdrit een mokerslag uitdeelde aan zijn land-
genoot en gedoodverfde winnaar Primoz Roglic. Helaas kon 
Roglic zich tijdens deze Tour niet revancheren, door een 
‘onvriendelijke’ bejegening van een mederenner. Aan Merijn 
Zeeman, sportief directeur van JumboVisma, om snel te 
schakelen naar plan B en zo werd de 25 jarige Jonas - veel 
eerder dan bedoeld - de rol van kopman toebedeeld. In 
ieder interview geeft de bedeesde renner aan dat hij alles 
per dag bekijkt. Om steevast te eindigen met: “Ik doe mijn 
best.” Maar het ongekende talent doet meer dan zijn best. 
Het is geweldig om te zien hoe hij op de fiets zit en de 
wedstrijd kan ‘lezen’. De voorsprong van de 22-jarige 
Pogacar is van dien aard dat hij zich echt geen zorgen hoeft 
te maken. Het geel zit stevig om zijn schouders. Vandaag 
laat hij zien dat  alle probeersels van renners het hem moei-
lijk te maken tevergeefs zijn. Hij weet alles te pareren, 
niemand krijgt hem gek of weet hem te verrassen. Tandje 
erbij en weg is ‘ie. De prestatie van Vingegaard levert een 
zeer verdiende tweede plaats in het klassement op. Het is 
een prachtige pleister op de wond, nu ook zijn ploeggenoot 
Steven Kruiswijk ziek de Tour moet verlaten. TJV zal met 
gemengde gevoelens terug kijken op deze Tour waar 
hoogte- en dieptepunten elkaar afwisselden.

19e etappe: Smaakmaker Mohoric
Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wanneer er achter in het peloton een val is en 
Toms Skujins daar slim profijt van wil trekken, wordt hij 
even tot de orde geroepen door de gele truidrager. Zo gaan 
wij niet met elkaar om. Nu is dit niet geheel altruïsme, 
omdat ook een aantal van zijn ploegmaten op achterstand 
zijn geraakt. Maar toch, Pogacar is veel meer dan de ietwat 
saaie renner waarvoor hij mede door de pers versleten 
wordt. Zijn ploegleider coach Allan Peiper weet wel beter. 
De Sloveen is allesbehalve saai, het is alleen niet zo’n prater. 
Als de orde weer is hersteld rijden de renners als zwalkende 
mieren over de weg. Het peloton breekt, komt weer bij 
elkaar alsof het een trekharmonica is. Slechts acht van de 
drie en twintig ploegen hebben een ritzege behaald, dus 
vandaag de laatste kans om nog iets goed te maken. 
Twintig renners proberen hun geluk te beproeven, geen 
van hen is een gevaar voor de gele, groene, witte en berg-
trui dus laat het peloton het lopen. 
De voorspelling dat het wel eens een wandel-etappe zou 
kunnen worden blijkt een vergissing. Vooraan wordt er 
gevochten en ook heel erg afgezien, het is geen minuut 
saai, het is op en af, hollen en stilstaan met een ongunstig 
staande wind. 
De Sloveen Matej Mohoric toont een explosiviteit waar je U 
tegen zegt en wint met ruime voorsprong. Hiermee prolon-
geert hij zijn succes van de zevende etappe. 
Mike Teunissen van TJV zit op zich goed mee, maar de chaos 
achter de winnaar is zo groot dat voor hem de etappe 
winnen geen haalbare kaart is. Hij komt als vierde over de 
streep: “Ik had gewoon niet genoeg geluk.”

Wout Poels heeft het nakijken
Donderdag 15 juli, etappe 18
Pau - Luz Ardiden

Kudelstaart - Vandaag heb ik weer een verplaatsing dag, 
van St. Cirgues la Loutre naar Asques. Dat ligt om precies te 
zijn 17 kilometer van de aankomstplaats van vrijdag 
Libourne en dat is ook weer de startplaats van de tijdrit op 
zaterdag. Jullie begrijpen het, dat wordt op de fiets een paar 
dagen genieten. Dat hoop ik tenminste, want het is natuur-
lijk de vraag of je wel dichtbij genoeg kan komen. Asques is 
ook de residentie van Ilja Gort, die vanuit het Chateau La 
Tulipe, met zijn familie en staf de wijngaarden beheerd. 
Volgens onze zwangere gids, zo’n slordige 24 hectare groot. 
Alles bij elkaar een leuke en leerzame ervaring, een tip voor 
iedereen die van goede wijnen houdt! Van de etappe 
vandaag heb ik alleen meegekregen wat de NOS op de app 
heeft gegooid, Pogacar wint de etappe en de bolletjes trui. 
Wout Poels heeft het nakijken. Ik moet even zoeken naar de 
resultaten van vandaag en heb ontdekt dat Nils Eekhoff, zo 
lijkt het althans, nog steeds in de strijd is. Ik hoop hem 
morgen even van dichtbij te kunnen spotten.
Dick Kuin

Nummer 165, het is Mohoric
Vrijdag 16 juli, etappe 19
Mourenx - Libourne, 207 km.

Kudelstaart - Beloofd is beloofd. Vandaag een live verslag. 
Ik op pad om me in Libourne aan de meet te melden. 
Jammer genoeg heb ik geen pers accreditatie en kom dus 
niet dichter dan 250 meter van de streep. Ik hoor van 
anderen dat er een koploper is en op het moment dat hij 
voorbij rijdt kun je hem, aan de boarding staande, bijna 
aanraken. 
De vrouw naast mij schrok er van, zo dichtbij. Ik zie zijn 
rugnummer, 165, en ‘thuis’ aangekomen zie ik dat het 
Mohoric is. Dat had ik zo’n 500 meter van de streep niet 
meegekregen. De speaker had het steeds over “Vinquer.” Ik 
snapte het al niet, want van die renner had ik nog niet 
gehoord. 
Ik was te laat voor de karavaan met alle goed bedoelde 
onzin die ze over de wachtenden uitstorten en heb uitein-
delijk alleen maar een petje gekocht van de Tour de France, 
wel de officiële versie natuurlijk. 
De 1,5 kilometer lopen terug naar de auto ging zwaar in de 
benen zitten en ik ben dan ook blij dat ik met een glas water 
dit stukje mag schrijven. Morgen een tijdrit, ik ga toch weer 
proberen om ergens een goed plaatsje te bemachtigen.
Dick Kuin
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Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Toen Nils Eekhoff als 
jeugdrennertje het wielrennen 
volgde op televisie was hij gefasci-
neerd door de keienklassieker Parijs-
Roubaix. De Tour de France sprak 
hem minder aan. “Dat is niet mijn 
ding, ik heb daar niks te zoeken”, was 
altijd zijn antwoord op vragen of hij 
de Tour zou willen rijden.
De afgelopen weken dacht de Rijsen-
houter daar toch even iets anders 
over. De 23-jarige debutant heeft de 
Tour ontdekt en vanaf de start in 
Bretagne omarmd. Valpartijen, 
hectiek en afzien nam hij op de koop 
toe. Afgelopen zondag in Parijs was 
zijn fietsreis rond. Hij heeft genoten. 
Van de koers, van het avontuur en 
van het publiek langs de route. “Een 
fantastische ervaring”, zegt Nils als hij 
na drie intense weken thuis zijn 
vertrouwde leefritme weer probeert 
op te pakken. 
Nils: “Ik heb veel geleerd. Ik weet nu 
dat ik een grote ronde aankan en wat 
ik in zo’n wedstrijd kan verwachten. 
In de laatste week waren mijn benen 
nog goed. Op de beklimmingen kon 
ik met enige reserve naar boven 
rijden. Wel had ik graag een dag in 
een ontsnapping willen zitten. Maar 
in het begin van de ritten wordt er zo 
hard gereden dat het moeilijk is om 
met een goed groepje weg te 
komen. Je moet dan een beetje 
geluk hebben. Door gebrek aan erva-
ring op dit niveau was ik ook wel 
bevreesd me in zo’n ontsnapping 
over de kop te rijden. Het team 
moest later nog op me kunnen 
rekenen. En natuurlijk wilde ik in mijn 
eerste Tour in Parijs aankomen. Dat 
telde ook.”

Landkaart
Voordat Nils Eekhoff afgelopen 
zondag kon paraderen op de 
Champs-Élysées moest hij nog wel 
even op de tanden bijten in twee 
zware bergritten. Op de Soulan komt 
hij een half uur na winnaar Pogacar 
op de top, een dag later geeft hij in 
de klim naar Luz Ardiden 25 minuten 
toe op de dominante Sloveen, 
telkens ruim binnen de tijdslimiet. 
Met de bergen achter zich ligt Nils 
kort na de start van etappe 19 tussen 
een aantal andere slachtoffers te 
spartelen op zijn rug. Hij scoort zijn 
vierde valpartij in deze Tour. Op een 
hem aangereikte nieuwe fiets kan hij 
zonder noemenswaardig letsel de rit 
afmaken in het peloton. Zijn benen 
en armen lijken na al dat rollen over 
de weg intussen wel op een land-
kaart: striemen, schaafwonden, 
blauwe plekken en kneuzingen - aan 
variatie geen gebrek.

Herkansing
Eekhoff laat het ongemak niet aan 
zijn hart komen. In de tijdrit van 
zaterdag gaat hij nog eens vol op de 
trappers staan. Slabakken past niet in 
zijn karakter, maar gehinderd door 
zijn gekneusde arm kan hij niet de 
gewenste positie op zijn fiets 
innemen. Toch mag plek 54 in de 
uitslag er zijn. Team DSM is er in de 
slotrit naar Parijs op gebrand het 
bleke optreden in de Ronde bij te 
kleuren. Sprinter Cees Bol, die 
ondanks drie top tien plekken het 
goede werk van zijn sprinttrein niet 
naar verwachting heeft kunnen 
afmaken, krijgt op de Champs-
Élysées in Parijs een laatste kans op 
een alles goedmakende uitschieter. 
Het team is gemotiveerd om hem in 

positie te brengen, maar in de laatste 
kilometer raken de renners elkaar in 
het gedrang kwijt. Bol komt als 21ste 
binnen, Nils trap door naar plek 25. 
De blijdschap over het volbrengen 
van de Tour is niet minder om.

Tour in cijfers
Voor de boekhouders tot slot enkele 
cijfers: Nils Eekhoff eindigde in het 
klassement als 126ste. Hij volbracht 
het rondje door Frankrijk in 86 uur en 
58 minuten, vier uur en twee 
minuten trager dan winnaar Pogacar. 
In de warme bergrit naar Andorra 
verbruikte hij de meeste energie: 
6000 calorieën, gelijk aan drie keer 
ontbijten, lunchen en avondeten op 
één dag.  Het beste dagresultaat van 
Nils was plek dertien. Zijn Team DSM, 
dat Sütterlin en speerpunten Benoot 
en Kragh Andersen door valpartijen 
zag uitvallen, werd 22ste in het 
ploegenklassement. 

In de prijzenpot van de ploeg zat aan 
het einde van de rit 13.450 euro. Van 
dit schamele bedrag moeten nog wel 
de boetes worden betaald en natuur-
lijk eet de fiscus ook een bordje mee. 
Het zal Nils Eekhoff een zorg zijn. Zijn 
deelname aan de Tour was een onbe-
taalbaar mooie ervaring.

De Tour van Nils Eekhoff (slot)

Bestemming Parijs bereikt. Cees Bol (links), Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis blazen 

uit op de Champ-Elysées. Foto: @Team DSM

Tour de France met Janna en Dick

Cavendish opgesloten, ‘Woot’ van 
Aert wint derde etappe

Zondag 18 juli, etappe 21
Chatou - Parijs

Kudelstaart - Dat is het dan weer voor een jaartje, de Tour 
de France editie 2021. De winnaar was al even bekend, 
Pogacar, met een gedecimeerd peloton waar een aantal 
potentiële tegenstanders vroegtijdig zijn uitgestapt. 
Jammer, zeker voor liefhebbers die graag strijd zien. Strijd 
zagen we gisteren wel op de Champs-Elysees, zeker het 
laatste gedeelte, zeg 2,5 kilometer voor de streep. De 
ploegen streden om de beste positie bij het insturen van 
het laatste rechte eind en onder de tunnel door. Op weg 
naar de finishlijn zag je het gebeuren, Cavendish wordt 
keurig opgesloten en ‘Woot’ (zoals de Franse commentator 
Wout noemde) van Aert wint zijn derde etappe. Dat wilde 
hij zelf ook nog wel even aan de camera laten zien en 
terecht!  Door een slechte WiFi verbinding in het hotel in 
Granville en de hele nacht schreeuwende meeuwen ben ik 
niet in staat om de einduitslag ergens terug te vinden. Ik 
ben al blij wanneer dit laatste stukje op tijd in Aalsmeer arri-
veert. Het was mij, ook dit jaar, weer een genoegen om de 
wetenswaardigheden te noteren. Op naar de Vuelta, maar 
die beleef ik zonder stukjes schrijfwerk. A l’Annee procaine!
Dick Kuin

21e etappe: Wout van Aert is weer 
de slimste en sterkste!

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De 141 overgebleven renners hebben nog 108 
kilometer voor de boeg. Het is de laatste etappe waar als 
traditie de eerste kilometers de renners zich presenteren 
aan de pers. Er worden ontspannen praatjes gehouden 
tussen de renners onderling. Mooi om te zien hoe Wout 
Poels aan de Tourwinnaar Pogacar vraagt of hij zijn bollen-
trui wil signeren. De Sloveen krijgt een pen en signeert de 
trui tijdens het rijden. Wout Poels rijdt - zoals het protocol 
voorschrijft - min of meer voor ‘spek in bonen’ drie dagen in 
de bollentrui die vier dagen om zijn schouders zat. In de 
achttiende etappe was het de ‘slokop’ Pogacar die de trui 
overnam en niet meer afgaf. Een ander mooi beeld en 
gebaar is van drie Slovenen, de armen om elkaar schouders. 
De vierde ontbrekende Sloveen - Primoz Roglic - die helaas 
door een val voortijdig de Tour moest verlaten, wordt 
alsnog geëerd door zijn rugnummer 11 te tonen. Serieus 
wordt het pas wanneer de renners de Champs -Èlysèes 
bereiken en de massasprint aantrekken. Het gaat er direct 
heel hard aan toe. Mark Cavendish heeft nog maar één doel 
voor ogen en dat is zijn 35ste sprint winnen. Hij weet al vier 
keer in deze Tour een rit te winnen waardoor hij het record 
van de legende Eddy Merckx evenaart. Het zit er vandaag 
niet in.

De aller-slimste en sterkste is Wout van Aert. Met deze 
etappe zege schrijft hij geschiedenis, want een bergetappe, 
een tijdrit en een massasprint in één Tour winnen is maar 
heel weinig renners gegeven. Voor Cavendish is de teleur-
stelling groot. Het laatste mooie beeld van vandaag zijn de 
renners op het erepodium met hun kinderen op de arm die 
zij zo lang hebben moeten missen. De snelst gereden Tour 
aller tijden zit er op. Het waren drie prachtige weken!

20e etappe: Respect voor Wout van 
Aert en Jonas Vingegaard

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Nog 144 renners rijden de tijdrit. De wind zal 
voor de vroege starters een vriend zijn, maar degenen die 
later in de middag hun benen moeten laten spreken een 
vijand. Degene die daar profijt van zou kunnen hebben is 
de 22-jarige Stefan Bissegger, hij had bij de eerste tijdrit - de 
vijfde etappe - de pech dat hij als enige in een regenbui 
reed en zich in een bocht nog maar net staande wist te 
houden. Nu heeft hij voordeel van de wind. Toch brengt het 
de goede tijdrijder niet het verwachte resultaat op. De 
broertjes Danny en Boy van Poppel worden na hun rit even 
bij de microfoon gehaald. Zij eindigen vandaag een krappe 
seconde van elkaar. Zij hebben zich gespaard en hopen 
morgen op de Champs-Élyseés nog een keer te kunnen 
vlammen. En dan de zachtaardige familieman André 
Greipel, 158 overwinningen heeft hij op zijn naam staan. Dit 
is zijn laatste tijdrit in de Tour, aan het eind van het seizoen 
stopt hij met professioneel wielrennen na een indrukwek-
kende wielercarrière. Al dagen heeft Wout van Aert zich 
gefocust op deze tijdrit. “Eén van de grootste doelen in mijn 
carrière is een tijdrit winnen in de Tour.” Na vandaag kan hij 
deze wens op zijn lijstje doorstrepen. Op glorieuze wijze 
weet hij met 21 seconde de fabuleus rijdende Deen Kasper 
Asgreen voor te blijven. De gebeeldhouwde kracht, die 
machtige kuiten, de stuurmanskunst en het verbijten van 
heel veel pijn brengen Wout naar de zege waar niemand 
ook maar bij in de buurt komt. Zijn ploeggenoot, de Deen 
Jonas Vingegaard, zet eveneens een prachtige prestatie 
neer. Met overmacht op zijn belager, de Colombiaan 
Richard Carapaz, weet hij zijn tweede plaats in het eind klas-
sement te behouden. ”Het is vandaag een droomdag, ik ben 
trots op de vechtlust van de ploeg”, zegt Van Aert die inmid-
dels weer wat kleur op zijn wangen heeft. 

Aalsmeer - Er is een nieuw wandel-
pad aangelegd langs het water bij de 
Linnaeuslaan. Nadat de riolering in 
deze wijk vernieuwd was, is een 
aanvang gemaakt met de realisatie 
van deze verbinding, die deel uit-
maakt van het nog verder aan te 
leggen ‘groene lint’ in Aalsmeer. Het 
Linnaeuspad, (nog) niet de officiële 
naam, loopt vanaf de brug bij de J.P. 
Thijsselaan tussen de sloot en de 
bomen van de Linnaeuslaan richting 
de Stommeermolen. 
Het ‘groene lint’ is een bewonersiniti-
atief voor een groene (wandel)route 
door Aalsmeer, die groenstructuren, 
zoals het Hornmeerpark, het Serin-
genpark en de beoogde groenstruc-
tuur van Greenpark Aalsmeer met 
elkaar gaat verbinden. Het ‘groene 
lint’ gaat ook bijdragen aan de 

verbinding van meerdere door de 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
gesubsidieerde projecten, zoals het 
Waterfront, het VVA-terrein en het 
Jac. Stammespark langs de Machi-
neweg. Het ‘groene lint’ gaat daarbij 
ook de verbinding vormen tussen de 
verschillende wijken en inwoners in 
Aalsmeer. SLS: “Het bewonersinitia-
tief verbetert de woonomgeving 
door het creëren van rust en 
ontspanning in de openbare buiten-
ruimte.” De Stichting Leefomgeving 
Schiphol heeft een subsidie van 
625.000 euro voor het ‘groene lint’ 
verleend. Overigens krijgt het 
Linnaeuspad nog verdere aankleding 
met bankjes en vuilnisbakken. Uiter-
aard mag hier met de hond gewan-
deld worden, maar hondenpoep 
moet wel opgeruimd worden!

Wandelen over het Linnaeuspad






