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Aalsmeer - Na uitstel nu, eerder dan 
verwacht, geen afstel meer. In de 
week van 1 augustus gaat gestart 
worden met de voorbereidende 
werkzaamheden voor het vervangen 
van de gasleiding, waterleiding en 
laagspanningskabels in de Zijdstraat 
en Punterstraat en op het Molen-
plein. In de derde week van mei 
kondigde de gemeente een wijzing 
in de planning aan wegens vertra-
ging van levering van laagspannings-
kabels aan Liander. Er werd verwacht 
pas over enkele maanden aan de slag 
te kunnen, maar de gemeente en 
Liander zijn met elkaar in gesprek 
gegaan en het is nu gelukt om 
alsnog op korte termijn aan te 
vangen met de werkzaamheden. In 
de week van 1 augustus wordt 
gestart met voorbereidende werk-
zaamheden, zodat de nutsbedrijven 
vervolgens in de week van 8 
augustus aan de kant van de 
Uiterweg kunnen beginnen met de 

vervanging van de gasleiding, water-
leiding en laagspanningskabels. De 
werkzaamheden worden gefaseerd, 
in vier werkvakken, uitgevoerd 
vanuit de Uiterweg richting de 
Dorpsstraat. De werkvakken zullen 
circa tachtig tot negentig centimeter 
lang zijn en per werkvak zal de door-
looptijd van de werkzaamheden zo’n 
zeven tot acht weken zijn. In de Zijds-
traat worden ook nog enkele (data)
kabels aangepast en vernieuwen de 
nutsbedrijven de nodige huisaanslui-
tingen. In de Punterstraat worden 
eveneens de laagspanningskabels 
vervangen. 
Ook wordt nog dit jaar de afvoer van 
het hemelwater verbeterd. Dit vindt 
plaats door het maken van een 
uitstroomvoorziening aan het begin 
van de Zijdstraat (bij de Dorpsstraat) 
richting de Uiterweg. 

Feestweek en feestdagen
Tijdens de bouwvakantie wordt 

‘gewoon’ doorgewerkt, maar tijdens 
de feestweek in september worden 
de werkzaamheden stil gelegd en zal 
de bestrating in de Zijdstraat dicht 
zijn. Ook zullen er in de periode 
vanaf half november tot en met de 
feestdagen geen werkzaamheden 
plaatsvinden. De werkzaamheden 
worden in opdracht van Stedin, PWN 
en Liander door een combi-
aannemer (Van Baarsen) uitgevoerd. 
Om de veiligheid en toegankelijkheid 
van alle winkels en panden te borgen 
worden gepaste (verkeers)maatre-
gelen getro�en. 

Herinrichting
Op basis van de gemaakte planning 
is de verwachting dat de werkzaam-
heden van de nutsbedrijven eind 
april 2023 afgerond zullen zijn. 
Hierna kan een start gemaakt 
worden met de de�nitieve herinrich-
ting van de winkelstraten in het 
Centrum.

Op korte termijn starten toch 
werkzaamheden in Centrum

Aalsmeer - Drie weken geleden was 
er een mooi bericht in deze krant 
over de plannen om het Buurthuis 
Hornmeer nieuw leven in te blazen. 
Die ambitie is er nog steeds, maar 
nieuwe informatie in de vergadering 
van het team zette alles op losse 
schroeven. Duidelijk werd dat de 
energieprijzen verdere exploitatie in 
de weg staan. 
De penningmeester van de Stichting 
Buurthuis Hornmeer: ”Ik zie geen 
oplossing meer voor het runnen van 
het Buurthuis. Zeker de komende 
maanden dekken de inkomsten de 
kosten niet. In de vakantieperiode 
verhuren we bijna niks en hebben 
geen omzet.” De stichting is in 
gesprek met de gemeente om de 
noodsituatie onder de aandacht te 
brengen. Ook zullen de teamleden 
met de energieleverancier om de 
tafel gaan om het probleem voor te 
leggen. Daarnaast is men bezig met 
het aanvragen van subsidies bij 
banken en andere instanties. “Praten 
met al deze partijen kost tijd en die 

tijd hebben we niet. Zonder extra 
steun kunnen we niet verder. De 
geldkas is nagenoeg leeg, tijdelijke 
sluiting na de zomervakantie wordt 
niet uitgesloten”, vervolgt de 
penningmeester van de Stichting. 

Financiële steun
“Daarom doen we een dringend 
beroep op inwoners en ondernemers 
van Aalsmeer. Wij kunnen uw �nan-
ciële steun goed gebruiken.” 
Meewerken aan het voortbestaan 
van het buurthuis? Een bijdrage kan 
overgemaakt worden op rekening-
nummer: NL18 RABO 0304972096 
o.v.v. Help Buurthuis Hornmeer. Met 
donaties kan de stichting ervoor 
zorgen dat het Buurthuis aan de 
Dreef 1 open blijft en bewoners 
gebruik kunnen (blijven) maken van 
dit ‘ontmoetingshuis’ in de Hornmeer 
en de activiteiten die hier georgani-
seerd (gaan) worden. Op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen kan 
door Buurthuis Hornmeer te volgen 
op facebook en instagram.

Hoge kosten, sluiting dreigt 
voor Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer - Op donderdag 28 juli van 
19.00 tot 20.30 uur kunnen liefheb-
bers weer mee lopen in het prachtige 
Amsterdamse Bos. Ontspannen aan 
de conditie werken van hoofd en 
hart. Verzamelen op de parkeerplaats 
halverwege de Bosrandweg tegen-
over de Rietwijkeroordweg. De 
wandeling is voor iedereen die zin 
heeft om lekker te lopen, anderen te 
ontmoeten; gezellig en gezond. Na 

de wandeling is er ko�e/thee bij de 
startlocatie. Om op de hoogte te 
blijven van de wandelingen en voor 
vragen kan een e-mail gestuurd 
worden naar: opstapmetoosterkerk@
hotmail.com of mail je 06 nummer 
door, dan kan er (zo nodig) een appje 
gestuurd worden.  “Weet je welkom 
en wandel mee”, aldus de initiatiefne-
mers Anne Marie van Elswijk en Ina 
van Willegen.

Wandelen in het Bos: Loop mee!

x

GEEN KRANT ONTVANGEN?

0251-674433
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Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

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

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

134e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 24 JULI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. en 18.30u. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met dhr. E.R.H. 
Kramer uit Aalsmeer, gez. dienst 
in CGK.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Wikke Huizing. Collecte: 
Doopsgezind 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 ds. Teus 
Prins. Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat.  

Zondag 10u. dienst met ds. G.H. 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: Johan 
v/d Zwaard.
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.  
Zondag 10u. dienst met mevr. 
dr. J. Ronday. Organist: Maarten 
Noordam.
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Eucharistie-
viering. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. B.H. 
Steenwijk uit Nijkerk. Info:
www.kerkdienstgemist.nl.

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

om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart.
Info: https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering.
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
juli heeft een team van de Stichting 
Humanitaire Hulp Oekraïne een inza-
melingsactie gehouden bij de Albert 
Heijn in Kudelstaart. Aan klanten 
werd gevraagd om ook wat bood-
schappen te doen voor Oekraïne. Er 

is op grote schaal opvolging aan het 
verzoek gegeven. Het resultaat is 
maar liefst bijna 1.500 kilogram aan 
houdbare etenswaren. De Stichting 
wil bij deze alle gulle gevers hartelijk 
bedanken. Binnenkort gaat er weer 
een transport naar Oekraïne. 

Inzamelingsactie: Bijna 1.500 
kilo etenswaren voor Oekraïne

Aalsmeer - Ben jij of ken jij een star-
tende ondernemer die meer wil leren 
over het vak ondernemen? En wil je 
ook meer in contact komen met 
andere ondernemers om zo met en 
van elkaar te leren? Dan is het Zaai 
traject iets voor jou. Tijdens het Zaai 
traject leren de startende onderne-
mers succesvol te ondernemen. Er 
wordt gewerkt aan de zakelijke en 
persoonlijke groei door middel van 
coaching en masterclasses. Daar-
naast worden de deelnemers 
verbonden aan andere lokale onder-
nemers tijdens verschillende 
netwerkbijeenkomsten. Deelnemers 
van de afgelopen jaren hebben het 
Zaai coachtraject als zeer positief en 

leerzaam ervaren. Door deelname 
aan Zaai hebben zij de volgende 
resultaten geboekt: Groter netwerk, 
meer zichtbaarheid en naamsbe-
kendheid, meer klanten en omzet, 
meer kennis over verschillende 
ondernemersaspecten, meer zelfver-
trouwen en lef, meer focus, keuzes 
durven maken en grenzen aangeven. 
Meer weten over het Zaai Aalsmeer 
traject? Op woensdag 14 september 
vindt de kick-o� van Zaai 2022/2023 
plaats. Op deze avond wordt alle 
informatie gegeven over het coach-
traject en kan kennis gemaakt 
worden met de partners van Zaai en 
oud-deelnemers. Aanmelden kan via 
de website www.zaaiaalsmeer.nl

Nieuwe editie Zaai van start 
voor startende ondernemers

Aalsmeer - De Nederlandse 
bloemen- en plantenexport sluit 
het eerste hal�aar van 2022 af met 
een record exportwaarde van 4,1 
miljard euro; een plus van 1%. Dit 
maakt de Vereniging van Groot-
handelaren in Bloemkwekerijpro-
dukten bekend op basis van de 
exportstatistieken van Floridata.
De export van snijbloemen deed 
het beter met een plus van 3% 
naar 2,5 miljard euro, dan planten 
met een krimp van eveneens 3% 
naar 1,6 miljard euro. “De laatste 
paar maanden stagneert de 

exportgroei van bloemen en 
planten”, concludeert Matthijs 
Mesken, directeur van de VGB. Met 
name de landen Frankrijk en België 
laten een krimp zien. Handelaren 
hebben te maken met personeels-
tekorten en hoge kosten voor 
transport. “De consumentenbeste-
dingen nemen af door de hoge 
in�atie. De oplopende energie-
prijzen hangen als een donkere 
wolk boven de sector”, vervolgt 
Mesken. “De komende tijd brengt 
veel onzekerheid met zich mee en 
dat baart ons zorgen.”

Exportgroei van Nederlandse 
bloemen en planten stagneert 

Aalsmeer - De nieuwbouw ‘Aals-
meer-Oost’ van bloemenveiling 
Royal FloraHolland wordt hoog-
waardige sierteeltbedrijfsruimte, 
gebouwd met duurzame en zoveel 
mogelijk circulaire bouwmaterialen 
en -technieken, zoals een Warmte-
Koude-Opslag in de bodem. Er 
wordt daarmee gestreefd naar het 
wereldwijd erkende duurzaam-
heidskeurmerk ‘Breeam Very Good’. 
Voor medewerkers wordt Aals-
meer-Oost straks een nieuwe, inspi-
rerende omgeving met een aange-
naam werkklimaat. 
De loadingdocks zijn geschikt voor 
extra lange vrachtwagens. Die 
kunnen meer vracht vervoeren en 
besparen zo kilometers. Dat redu-
ceert de CO2-uitstoot. Meervoudig 
grondgebruik van het dak combi-
neert e�ciënt verschillende func-

ties: parkeren (met en zonder elek-
trische laadpalen), ruimte voor zo’n 
10.000 vierkante meter aan zonne-
panelen en de opslag van stapel-
wagens met fusten die zo aan het 
zicht worden onttrokken. Rondom 
de Sierteeltstraat komt een 
compleet groenplan voor een 
verbeterde klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. Medewerkers 
hebben daarmee een mooie omge-
ving tijdens pauzes en aan de 
randen van de dag. 
Tot slot is het gebouw multifuncti-
oneel, met oog op de toekomst. De 
vrije hoogte van 10,7 meter en de 
vlakke vloer die veel gewicht kan 
dragen, zoals in de modernste 
logistieke gebouwen, maken het 
gebouw toekomstbestendig voor 
meerdere doeleinden en nieuwe 
functies.

‘Aalsmeer-Oost’: Hoogwaardige 
sierteeltbedrijfsruimte
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AGENDA

DONDERDAG 21 JULI:
• Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
• Expositie ‘The Floral Album’ en 

mini-expo Mondriaan in Flower 
Art Museum. Open do. t/m zo. 
13 tot 17u. T/m 14 augustus.

VRIJDAG 22 JULI:
• Expositie Fotogroep Aalsmeer in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: vrijdag t/m zondag 14 tot 
17u. T/m 14 augustus.

• Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Met vrijdag optreden 
band Lifeblood.

ZATERDAG 23 JULI:
• Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u. 
• Midgetgolfbaan open voor 

publiek. Beethovenlaan. Open 
iedere zaterdag, zondag (24 juli 
gesloten) en woensdag van 13 
tot 17u.

ZONDAG 24 JULI:
• Watertoren open voor publiek 

van 13 tot 17u. 
• Optreden Acoustic Mix in The 

Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 25 JULI:
• Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

• Sam Creatief van 14 tot 16u. in 
Parochiehuis, Gerberastraat.

• Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

DINSDAG 26 JULI:
• Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u. 

• Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16:30u. 
Ingang via Praamplein.

• Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

• Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u.

WOENSDAG 27 JULI:
• Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

• Zomerbridgen met Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u. 
Inschrijven om 19.15u.

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

Aalsmeer - Postzegels zijn nog 
steeds ‘in’. Echt waar. Aalsmeer heeft 
een actieve vereniging waar maan-
delijks vele verzamelliefhebbers hun 
heil vinden in het ruilen, kopen of 
verkopen van dit ‘bewijs van beta-
ling’. Postzegelvereniging Aalsmeer 
– kortweg PVA genoemd – viert dit 
jaar haar 75-jarig jubileum en heeft 
ter gelegenheid hiervan een speciale 
zegel ontworpen. Dit kleinood toont 
niet alleen de markante korenmolen 
De Leeuw, maar PVA steunt de molen 
ook met de verkoop van deze zegels. 
Dinsdagavond 12 juli overhandigden 
bestuursleden van PVA symbolisch 
een vel jubileumzegels aan een dele-
gatie van de molen. 
Postzegelvereniging Aalsmeer werd 
opgericht in 1948 en bezit vandaag 
de dag nog altijd een grote groep 
enthousiaste leden. Dat het dorp zelf 
meerdere postkantoren had en er 
nog zegels in omloop zijn met een 
‘Aalsmeer stempel’ geeft wel wat sjeu 
aan het verzamelen. Ter ere van het 
jubileumjaar is een postzegelvelletje 
ontworpen met een ander indruk-
wekkend dorpsgezicht: Korenmolen 
De Leeuw. Saillant detail: Filatelie 
-bondsjurylid Arie Zonjee is mole-
naar in opleiding op deze molen. 

Vrijwilligers welkom
De molen in de Zijdstraat heeft een 
rijke geschiedenis. Er wordt nog altijd 
meel gemalen en verkocht, dit 
gebeurt met veel plezier door vrijwil-
ligers. De zegels werden in ontvangst 
genomen door Rensia Bouwmeester 
(penningmeester/winkel), Annemarie 
Braakman (bestuur/winkel) en mole-
naar Jan Kolfschoten. Een selectie uit 
de groep vrijwilligers die het stukje 
cultureel erfgoed draaiende houden. 
Wel geven ze aan dat er hoognodig 
behoefte is aan meer handen. 
Braakman zegt: “Zowel voor de 
functie als molenaar, medewerker in 
de winkel en als bestuurslid zoeken 
we ondersteuning. Ook is er op dit 
moment geen voorzitter en dat is 
een situatie die het voortbestaan van 
de molen in gevaar kan brengen. 

Mochten inwoners zich willen 
inzetten om dit monument te blijven 
behouden dan zijn ze meer dan 
welkom.”

Beperkte oplage
De frankeergeldige zegels zijn 
ontworpen door het bestuur van 
Postzegelvereniging Aalsmeer. Eind-
redacteur van het magazine Aals-
meer & Kudelstaart Thuis en postze-
gelverzamelaar Mandy van der 
Zwaard maakte de foto. 
Het velletje is gedrukt in een 
beperkte oplage van 200 stuks en 
verkrijgbaar bij korenmolen De 
Leeuw aan het Molenplein in het 
Centrum. De molen is iedere dinsdag 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
geopend. Van elk verkocht velletje 
gaat een (kleine) bijdrage naar de 
molen. 

Nieuwe zegel
Postzegelvereniging Aalsmeer sluit 

hiermee een jubileumjaar af, maar 
voorzitter Sjaak Burgers geeft aan dat 
het zeker geen 75 jaar duurt voor er 
weer een nieuwe zegel zal worden 
gemaakt. Interesse of een foto die 
daarvoor in aanmerking komt? Neem 
dan contact op via de website: www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

‘De Leeuw’ op zegel ter ere van 75 jaar 
Postzegelvereniging Aalsmeer

Overhandiging ‘molenzegels’. Van links naar rechts: Rensia Bouwmeester, Jan van 
Kolfschoten, Annemarie Braakman, Jan Bouwmeester, Gerard Hoving en Martin 
Mijwaart. Voorzitter Sjaak Burgers ontbreekt op de foto wegens ziekte.
Foto: A&K Thuis - Mandy van der Zwaard

Aalsmeer - Cultuur-wethouder Wil-
lem Kikkert heeft afgelopen zaterdag 
16 juli de expositie van Fotogroep 
Aalsmeer in het Oude Raadhuis 
geopend. De beste 36 werken van de 
binnen de vereniging gehouden 
wedstrijd worden tentoongesteld op 
verzoek van de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA). Naast 
lovende woorden van de wethouder 
gaven de voorzitters van de Foto-
groep en van KCA, Adrie Kraan en 
Ulla Eurich, trots te zijn op de makers 
van de professionele en passievolle 
foto’s. Een kijkje gaan nemen in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is 
een aanrader en dit kan tot en met 
14 augustus iedere vrijdag, zaterdag 
en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Een groot deel van de foto’s is overi-
gens ook te koop. 

Expositie Fotogroep Aalsmeer geopend door wethouder

Aalsmeer - De hele zomer is er elke 
vrijdag Bandbrouwerij in N201 aan 
de Zwarteweg. Voor het zesde jaar 
op rij is de Bandbrouwerij de verza-
melplek van jonge muzikanten om 
samen te jammen en nieuwe muziek 
te maken in een ongedwongen sfeer. 
Alle oefenruimtes kunnen worden 
gebruikt en uiteraard zijn de bar en 
het gezellige terras geopend voor 

een drankje en daarbij zijn er regel-
matig optredens van bands uit de 
regio. Aanstaande vrijdag 22 juli 
speelt Lifeblood, de winnaar van de 
Popprijs Amstelland, in N201.
Met deze jongens is het altijd een 
feest op het podium dus als je ze nog 
steeds niet gezien hebt, pak dan 
vrijdag je kans, de entree is gratis en 
de zaal is open vanaf 20.00 uur.

Bandbrouwerij met optreden 
Lifeblood vrijdag in N201

Foto’s: Gemeente Aalsmeer

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Ook hét adres voor 
percussie en drum-

benodigdheden

Weer nieuwe
gitaren

(diverse kleuren)







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (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. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeen-
tehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 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 schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
21 juli 2022

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 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

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. Stuk-
ken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk 
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 toege-
zonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen 
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 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/�xi 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.

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

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 commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@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

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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 ‘O�ciële 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 desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel 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.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Suchońska  M.K. 29-10-1997 15-07-2022
Suszczewicz  D. 07-11-1993 15-07-2022
Szłapa  P.J. 18-11-1999 15-07-2022
Tkocz  M.J. 12-06-1984 15-07-2022
Tomczyński  K.G. 15-06-1997 15-07-2022
Walkowska  K.M. 28-01-2003 15-07-2022
Witkowska  A. 11-12-1973 15-07-2022

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 
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

Sikorski  E. 05-02-1987 11-07-2022
Szczepański  B.K. 19-03-1998 11-07-2022

Wąsacz  A.J. 01-07-1995 11-07-2022

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 541, 1432 BL, (Z22-055673), het maken van 

een dubbele aanbouw aan de achterzijde  
- Oosteinderweg 268b, 1432 BC, (Z22-055336), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. wijziging van de bestem-
ming van Bedrijf naar Wonen  

- Praamplein 4, 1431 CV, (Z22-055361), het maken van een 
schuifdeur in de pui  

- Maarse & Kroon Hof 1, 1431 PB, (Z22-055193), het maken 
van een opbouw op het dakterras, het wijzigen van enkele 
kozijnen en het plaatsen van een berging  

- Hornweg 208, 1432 GS, (Z22-055302), het uitbreiden van 
de woning  

- Irenestraat 14, 1432 JS, (Z22-055305), het maken van een 
aanbouw  

- Pontweg 27, 1432 BX, (Z22-055192), het maken van een 
aanbouw aan de achterzijde op de begane grond en eerste 
verdieping  

- Oosteinderweg 287 (kad.perc. G sectie 5338 en 5339), 
1432 AW, (Z22-055114), het bouwen van aanlegsteigers 
(legalisatie)  

- Herenweg 66A, 1433 HB, (Z22-055038), het herbouwen 
van een botenhuis  

- Uiterweg 225 ws, 1431 AG, (Z22-054520), het bouwen van 
een vrijstaande woning met bijgebouw, botenhuis, toe-
gangspoort, brug en zitkuil en het aanleggen van een in- 
en uitrit  

- Wilgenlaan voor nr. 13 en Kudelstaartseweg nabij nr. 100, 
(Z22-054382), het kappen van twee bomen welke een ver-
hoogde kans op stambreuk hebben  

- Oosteinderweg 291A, 1432 AW, (Z22-054315), het vervan-
gen van de kas door een loods voor opslag  

- Cactuslaan 19, 1433 GZ, (Z22-054120), het bouwen van 
een woning (voortzetting van dossier Z18-007528)  Toe-
lichting: Op 7 juli 2021 is het besluit genomen tot bekend-
making van de op 25 december 2018 van rechtswege 
verleende omgevingsvergunning. Naar aanleiding van 
ingediende bezwaren is bepaald dat geen omgevingsver-
gunning van rechtswege is verleend, is het besluit van 7 
juli 2021 herroepen en is besloten de uitgebreide proce-
dure te hervatten. De behandeling wordt voortgezet on-
der zaaknummer Z22-054120.

- Kudelstaartseweg 259, 1433 GH, (Z22-054000), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde op de eerste verdie-
ping  

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Molenpad 19, 1431 BZ, (Z22-040170), het plaatsen van 

twee nieuwe vlaggenmasten en het vervangen van drie 
vlagdoeken op bestaande vlaggenmasten met Vomar-
logo   Verzonden: 15 juli 2022

- Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z22-045282), het plaatsen 
van een dakkapel aan de achterzijde en een dubbele bas-
kapel aan de voorzijde van de woning   Verzonden: 13 juli 
2022

- Dreef nabij nr. 1A en Wilgenlaan nabij nr. 13 en Kudel-
staartseweg nabij nr. 100, (Z22-052144), het kappen van 2 
bomen met verhoogd risico op stambreuk en 3 zieke iepen   
Verzonden: 12 juli 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, 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:
- Zijdstraat 21, 1431 EA, (Z22-032648), het afwijken van het 

bestemmingplan voor het vestigen van een winkel met 
lunchroom   Verzonden: 18 juli 2022

- Burgmeester Ho�scholteweg/Bielzenpad (Kad.perc. C 
7835), (Z22-041434), het bouwen van een magazijn/kan-
toor, het aanleggen van een in- en uitrit en het aanbren-
gen van bedrijfsreclame   Verzonden: 18 juli 2022

- Hornweg 134 en 136, 1432 GP, (Z22-038396), het vervan-
gen van de bestaande loopbrug door twee nieuwe brug-
gen   Verzonden: 15 juli 2022

- Noeneketouwhof 7, 1431 DA, (Z22-037584), het plaatsen 
van een buitenunit van een elektrische warmtepomp op 
de uitbouw van de woonkamer   Verzonden: 14 juli 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 65, 1431 AB, (Z22-031828), het vernieuwen en 

verbreden van de brug die wordt gebruikt als in- en uitrit   
Verzonden: 15 juli 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030858), het verwijde-

ren van 25 zieke essen op en rond het eiland Fort Kudel-
staart   Verzonden: 18 juli 2022

- Haya van Somerenstraat 13, 1433 PA, (Z22-049907), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning   Verzonden: 18 juli 2022

- Mijnsherenweg 48, 1433 AT, (Z22-026843), het bouwen 
van een veranda   Verzonden: 18 juli 2022

- Aalsmeerderweg 15, 1432 CG, (Z22-024210), het maken 
van een aanbouw met dakopbouw  Toelichting: de om-
gevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzon-
den: 18 juli 2022

- Middenweg (Greenpark deelplan 6, kad. perc. B9297), 
(Z22-033446), het plaatsen van een duikerbrug   Verzon-
den: 18 juli 2022

- Praamplein, (Z22-045311), het inrichten van een bouw-
plaats op parkeerplaatsen tot en met 31 oktober 2022   
Verzonden: 18 juli 2022

- Rozenhof 21, 1431 RS, (Z22-048657), het plaatsen van een 
afvalcontainer op een parkeerplaats voor de woning tot 19 
augustus 2022   Verzonden: 18 juli 2022

- Stommeerkade 59, 1431 EL, (Z22-022867), het uitbreiden 
van de woning over twee lagen met kap  Toelichting: de 
omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Ver-
zonden: 18 juli 2022

- Gerberastraat t.h.v. nr. 2, (Z22-040907), het tijdelijk plaat-
sen van twee opslagcontainers op het parkeerterrein t.b.v. 
de opslag van materieel gedurende de periode van 1 jaar   
Verzonden: 15 juli 2022

- Sierteeltstraat 25 (kad. perc. B 8945), 1431 GM, (Z22-
037061), het plaatsen van een bouwbord op de grasvlakte 
nabij het gebouw van Royal Flora Holland voor een peri-
ode van ca. 3 jaar   Verzonden: 12 juli 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z21-095097), brandveilig gebruik KDV 

Kindkoers   Verzonden: 14 juli 2022



Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!
Kijk voor onze occasions

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247

Mazda Service Dealer

Donker

D.W.R.P. ZORGGROEP
meer dan alleen zorg

Vacatures Gehandicaptenzorg
Aalsmeer/Amstelveen
(6 tot 24 uur p wk) (ook ZZP’ers)

Vanaf september zoeken wij (assistent) Groepsleidster
niveau 3, 4 of 5 (SPW, MMZ, PW, HBO of vergelijkbaar diplo-
ma) het samen met een collega begeleiden van 4 kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand (leeftijd 3 tot 4 jaar).
Werk je graag in kleine groepjes, wil je iedereen aandacht 
geven en werk je graag met kinderen die net iets meer nodig 
hebben. Dan is deze vacature vast iets voor jou.
Werktijden ma, di, do en vr. 9.30 u–15.30 u.

Dagbesteding, wonen, logeren regio Amsterdam/Amstelland
info@dwrpzorggroep.nl  *  www.dwrp.nl  *  T: (020) 6462582

Bloemenexport BV  -  Uitgeest

Bloemen inkoper
Voor het inkopen van producten op locatie Aalsmeer.

In bezit van rijbewijs B en bij voorkeur ook CE + Code 95
Uit omgeving Uitgeest is een pre.

Met de vrachtauto rijd je naar Aalsmeer en koopt daar in.
Vervolgens kom je met de producten weer naar Uitgeest

voor het verzendklaar maken voor de klanten.
Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden een marktconform salaris.
Een pensioen en handelen volgens het CAO.

Werk vanuit standplaats Uitgeest.

Geesterweg 14, 1911 NB Uitgeest
Tel.: 0251 – 315141   /  0620.345.005

E-mail: info@berkobloemen.nl

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Wij zijn met SPOED op zoek naar

VAKANTIE
BEZORGERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 

0251-674433
VISSERSTRAAT 10  |  1431 GJ AALSMEER 

INFO@VERSPREIDNET.NL  |  WWW.VERSPREIDNET.NL

GEVRAAGD:

CHAUFFEUR
 65+ van harte welkom
 in het bezit van rijbewijs B
 veel rij-ervaring is een pré
 sociaal vaardig
 sterk, want je moet behoorlijk veel sjouwen
 betreft het uitrijden van pakketten kranten naar onze bezorgers
 totale werktijd ongeveer 5-6 uur per week
 voor 1 dag per week op de woensdag of donderdag

O�ciële Mededelingen
21 juli 2022

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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:
- Rietwijkeroordweg 6B (kad.perc. A 3321), 1432 JE, (Z22-

025248), het tijdelijk aanbrengen van stelconplaten op een 
grasland naast de oprit van het bedrijventerrein i.v.m. het 
vervangen van de bestaande houtopslag  

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.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV  de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:

- Winkelstraten Zijdstraat, Molenplein, Dorpsstraat, School-
straat en Weteringstraat (Z22-054249) Braderie Aalsmeer 
Centrum op 3 september 2022, ontvangen op 12 juli 2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (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.
- Surfeiland en de westeinderplas (Z22-039177) Grote Prijs 

van Aalsmeer op 2 oktober 2022, verzonden 15 juli 2022

COLLECTES

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.

- Praamplein 4A in Aalsmeer en Einsteinstraat 103 in Kudel-
staart (Z22-055586) Verkoop kamerplantjes t.b.v. Scouting 
Ti�o op 29 oktober 2022, ontvangen 16 juli 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Bilderdammerweg 123 (Z22-050808) Verlichtingstijden 

aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudel-
staart op 27 juli 2022, melding akkoord 13 juli 2022

- Bilderdammerweg 123 (Z22-050810) Verlichtingstijden 
aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudel-
staart op 28 juli 2022, melding akkoord 13 juli 2022

- Clubhuis windsurfclub Aalsmeer (Z22-054471) BBQ sei-
zoensafsluiting 2022 WSCA op 11 september 2022, mel-
ding akkoord 13 juli 2022

- Kudelstaartseweg 295 (Z22-055039) Live optreden band 
Super Friday op 16 september 2022, melding akkoord 14 
juli 2022

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

TER INZAGE

t/m 04-08-22 het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplube-
stemmings-plan CO2 transportleiding ‘de 
Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stuk-
ken

t/m 11-08-22 Omgevingsvergunning 1e fase reconstruc-
tie Machineweg met bijbehorende stukken 
(Z21-025925)

t/m 26-08-22 verleende omgevingsvergunning voor de re-
alisatie van een appartementengebouw met 
17 wooneenheden geschikt voor starters aan 
de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer 
2021’ en het besluit hogere grenswaarden 
geluid met de daarbij behorende stukken

t/m 26-08-22 de verleende omgevingsvergunning en het 
besluit hogere grenswaarden geluid bestem-
mingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbeho-
rende stukken voor de realisatie van één vrij-
staande woning op het perceel Hornweg 
242A te Aalsmeer.

Te koop:
Theorieboek niv. 4 onderwijsas-
sistent school en didactiek pw isbn 
9789006622287 zgan € 15,00. Tel. 
0297-344364
Te koop:
Grote bananendozen kleding jongen 
en meisje 86/92 €50,- per doos 
98/104. Tel. 0619-266517
Te koop:
Mooi solide fonduestel kleur brons 
op spiritusbrander en onderbord i.g.s 
€15,-. Tel. 0297-283036
Gratis afhalen:
In Leimuiden: 25-delige grote winkler 
prins encyclopedie plus suppl. Tel. 
06-11467264
Gezocht:
Onze gezellige bridgeclub, gevestigd 
in De Kwakel, is op zoek naar nieuwe 
leden. De deur staat voor u open. Tel. 
06-38912017
Te koop:
Wedgewood lampenvoet met 
kap totaal 50 cm hoog, kap 27 cm 
hoog en 40 cm doorsnee €30,-. Tel. 
06-55576750
Te koop:
Weber houtskool barbecue, zwart op 
wieltjes, grillopp. 55cm, €45,-. Hard-
plastic opbergkist 75x60x40cm €35,-. 
Tel. 06-30022620
Te koop:
Dames �ets gazelle 28’’ i.g.st. met 
goede banden, versnellingen 
en verlichting p, st.€150,-. Tel. 
06-34540047
Te koop:
Sparta athos heren�ets (57cm) en 
dames�ets (56cm). Alu velgen/
velgremmen. Prijs/stuk €75,-. Twee 
voor €125,-. Tel. 06-34067358
Te koop:
Absortiekoelkast 5310 z.g.a.n. 
Op 220 v,12,volt en gas. boot, 
camper,tuinhuisje €500,-. Tel. 
06-33774783
Te koop:
Mooie Mahoni houten roeiboot 
met klein trail afmet;3,6x1,3x0.15m, 
met thomos 4,5pk: €500,-. Tel. 0297-
268958/06-20459390.
Te koop:
Bamboemat afm. 1.80 x 1.80 cm van 
€50,- nu €20,-. Statief voor schotel 
€15,-. Houten noren z.g.a.n. €12,50. 
Rode poppenwagen €15,-. Tel. 0297-
564561
Te koop:
Z.g.a.n. hoekbank, is te groot in het 
juist verkregen andere huis, voor u 
eerste beller €100,- gratis bezorgd. 
Tel. 06-22834077
Te koop:
Jansport rugtas, zware kwaliteit, veel 
opbergvakjes €15,-. Dunlop water-
dichte tuinschoenen, mt 45 €10,-. Tel. 
06-30022620
Te koop:
Bankschroef met tafelklem, bekbr. 
4cm, bekop. 5cm, €10,-. Steenkorf + 
ardenner vulbr. Hg 90cm, br 130cm 
€10,-. Tel. 06-30022620

Gevraagd:
Oude houten /metalen kast met veel 
laden. Tel. 06-20818104
Te koop:
Vintage metalen ladekast vv 10 laden. 
Afmetingen 70 x 28 x 41 diep.Vaste pr. 
€ 65,-. Tel. 06-20930822

Gezocht:
Gegalvaniseerde aanhanger. Tel. 
06-20893486
Te koop:
Scooter Aprilia Mojito Custom 3500 
km zwart-blauwe plaat 2009 €400,-. 
Tel. 06-29087535

Te koop:
Simer vlak pomp om je zwembad 
leeg te laten lopen met Gardena 
aansluiting €50,-. Tel. 06-28406331
Te koop:
2-zits bankje met bijpassende stoel, 
bekleed met rode ploegstof. Vraag-
prijs €50,-. Tel. 0297-326003
Te koop:
2 baaltjes mooi kort hooi zeer 
geschikt voor geiten en konijnen. 
€8,50 per baaltje. 
Tel. 06-23667995

Gevraagd:
Van wie mag ik een kloofmachine 
gebruiken? Lenen/huren. Tel. 0297-
340602
Te koop:
Stevige jongens�ets. Dikke banden, 
3 versnellingen, 26 inch wielen i.z.g.s. 
€60,-. Tel. 06-40543142
Vermist:
Meisjes�etsje blauw hand- en 
traprem, als nieuw uit school-
�etsenrek de brug: tip €100,-. Tel. 
06-20459390

Te koop:
25 baantjer boeken t.e.a.b. Div bluray 
�lms a 3e div dvds a €0,50 sony 
surround set 4x speaker+ sub woof 
€30,-. Tel. 0297-521651
Aangeboden:
Ongeveer 50 stuks betontegels, 
50x50cm. Minder mag ook. Tel. 
06-30022620
Te koop:
Jonge grijze valkparkieten zeer 
geschikt om handtam te maken €15,-
per stuk. Tel. 06-28147051



Oude Meer - Ze stonden al eerder op 
het podium van The Shack en iedere 
keer is het weer volop genieten van 
deze twee topmuzikanten. Reden 
genoeg dus om dit muzikale duo 
terug te vragen. Zondag 24 juli zijn 
ze er weer en met mooi weer op het 
gezellige terras aan het water. 
Acoustic Mix is een mix van twee 
bijzonder goeie gitaristen: Jos van 
Hoo� en Remco Tammer. Gewapend 

met akoestische gitaren, banjo bass-
drum en mondharmonica spelen ze 
alle stijlen, van rock en pop tot 
country en reggae uit de jaren zestig 
tot negentig. Wie kent ze niet, de 
grote hits van: Doobie Brothers, Mink 
deVille, The Stranglers, Shocking 
Blue, CSNY, en vele anderen. Kortom, 
Acoustic Mix is verrassend goed en 
laat de muzikale tijden herleven!
The Shack is zondag 24 juli open 
vanaf 15.00 uur, de band begint om 
16.00 uur, entree 10 euro. 

Golden Earring undercoversessie
Op zondag 31 juli brengt de band 
Naked Truth een akoestische 
hommage aan de Haagse rockers van 
de Golden Earring. De band bestaat 
ui een vijftal gerenommeerde muzi-
kanten en zijn zelf ook afkomstig uit 
de Haagse popscene. De setlist komt 
uit het complete Golden Earring 
repertoire, zowel oude en nieuwe 
nummers.

Reserveren voor de optredens is
niet verplicht, maar wel mogelijk. 
Stuur dan even een mail naar
info@the-shack.info.
Alle verdere informatie en het volle-
dige programma is te vinden op: 
www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Acoustic Mix
live in The Shack

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Kees Markman(60) is een energieke man, vol enthousiasme 
en dadendrang. Al 45 jaar is muziek de rode draad in zijn leven. Dat 
begon al op schoolfeestjes. Als 16-jarige kwam hij als DJ bij de Pannebar. 
Wat voor herinneringen heeft hij daaraan? 
“De Pannebar wás Gerard en Miep Bloemen, zoon Henk en dochters 
Yvonne en Astrid. Bij binnenkomst waren meteen rechts de toiletten, 
daarna de bar waar Henk achter stond met het aquarium achter hem, 
links meteen de dansvloer met de losse gekleurde lampjes aan het dak, 
rechtsaf naar de Pannebar waar toen nog de bakplaat stond met 
barkrukken; daar zijn diverse afspraakjes gemaakt. Later verdween deze 
hoek en werd dat de dansvloer met een verhoging in de hoek en de DJ 
bar er tegenover. Dat is altijd zo gebleven tot het eind.” 

Wat maakte die Pannebar zo leuk?
“Ome Gerard en tante Miep waren fantastisch. Gerard kwam wel eens 
naar mij toe om half twee ’s nachts en zei dan:  draai nog maar even een 
uurtje door, het is zo gezellig. Natuurlijk waren er wel eens ongeregeld-
heden of een vechtpartijtje, ik heb genoeg meegemaakt, maar dat 
hoorde er in die tijd gewoon bij. De populaire plekken om uit te gaan 
waren de CanCan in Uithoorn, het Zeepaardje in Noordwijk en de 
Pannebar hier in Aalsmeer. Toen de Pannebar verdween ben ik meer met 
mijn eigen disco gaan draaien.” 

Je hebt er niet je beroep van gemaakt?
“Nee, maar het is wel al dertig jaar een volledig bedrijf: Kees Markman Pro 
Audio (KMPA). Via Joop en Ria van Leeuwen ben ik destijds in de 
TV-studio terecht gekomen. Zij verzorgden al het bloemwerk voor Joop 
van den Ende. Toen een diskjockey een keer niet op kwam dagen belden 
ze mij. Ik heb er zo’n tien jaar rondgezworven. Samen met Gaston Starre-
veld heb ik zeven jaar lang de eindfeesten van de Honeymoon Quiz 
verzorgd. 
Maar mijn vak was kweker; samen met mijn broer en mijn neef hadden 
we een grote Hedera kwekerij. Daarmee zijn we gestopt toen Greenpark 
ontwikkeld werd. We wonen nog wel alle drie op dezelfde locatie. Sinds 
de kwekerij verkocht is, werk ik bij Ron Maijenburg, de eigenaar van HMS 
verhuur hier in Aalsmeer. Hij is een goede vriend van me. Ik ben er bijna 
iedere dag, want in de bouw is het altijd druk. Ik bezorg al het materiaal 
dat verhuurd wordt en haal het ook weer op. Dat is best een �inke klus, 
de ene keer gaat het om een hoogwerker voor werkzaamheden op een 
ponton onder de A9, de andere keer is het een mini graafmachine voor 
een toneelvereniging in het Amsterdamse bos. Heel afwisselend.”

Is het te combineren met je muzikale activiteiten? 
“Dat is goed te doen, want die zijn meestal in het weekend. Daarnaast 
verzorg ik al 25 jaar uitvaartdiensten. De begrafenisondernemer belt mij 
-en soms is dat midden in de nacht- met de vraag of ik de volgende 
morgen een ruimte in kan richten waar de overledene opgebaard kan 
worden. En dat kan ik iedereen aanraden: thuis is zoveel mooier als er een 
ruimte beschikbaar is. Soms is dat de garage of een deel van een loods. Ik 
kleed die helemaal aan met meters gordijnen en verlichting. De uitvaart-
dienst is vaak op een andere locatie maar ook daar verzorg ik de hele 
entourage, een presentatie van foto’s in combinatie met muziek, de 
verlichting en het geluid. En dat bedien ik zelf tijdens de uitvaart. Als na 
de dienst de aanwezigen naar het crematorium of de begraafplaats gaan, 
bouwen we in die tijd de zaal weer om tot ontvangstruimte voor condole-
ance en samenzijn.” 

Hoe ervaar je dit zelf?
“De aanloop naar een uitvaardienst is natuurlijk lastiger dan naar een 
feest, dat is logisch. Maar ook van een feest maken we een complete 
happening. Samen met Marcel Wilkes en Jan de Groot, ook voormalige 
Pannebar diskjockeys, organiseren we op zaterdag 8 oktober weer de 
Dance Classics Show (www.danceclassicsshow.nl )in The Beach. We zijn 
een week bezig om dat op te bouwen. Dat kost veel energie, maar dat 
heb ik genoeg. 
Ik heb vroeger bij mijn vader dag en nacht gewerkt, nooit over gezeurd. 
Mijn motto is altijd: als mensen je iets vragen en je kunt ze helpen, moet 
je dat doen. Dat krijg je op een andere manier weer terug. En verder moet 
je blij zijn dat je iedere ochtend gezond weer wakker wordt, want dat kan 
zomaar anders zijn.” 

Wie wil jij  de 
volgende keer in de  
Schijnwerper 
zetten? “Leen Mulder 
van muziekwinkel 
Stage Music shop in 
de Schoolstraat.”
Dat verhaal is over 
een paar weken te 
lezen. Ook de Schijn-
werper is even met 
vakantie!

Muziek is al 45 jaar rode draad 
in leven van Kees Markman

Aalsmeer - Op dinsdag 9 augustus 
organiseert de OVAK voor leden de 
tweede �etsdagtocht van 2022. Er 
wordt om 9.30 uur verzameld bij 
eetcafé De Halve Maan aan de Haze-
kade in Bodegraven. Hier wordt 
gezamenlijk ko�e en thee met iets 
lekkers gedronken en na de medede-
lingen kan eenieder starten aan de 
tocht. Het traject is circa 42 kilometer 
lang. Haasten is niet nodig, genieten 
van de omgeving is de aanrader en 
dit kan tot 17.00 uur. Onderweg is er 
de gelegenheid om te lunchen in een 
restaurant of te genieten van de 
eigen meegenomen broodjes. Na 
a�oop wordt met elkaar gegeten. 
Het diner start om 17.30 uur. De dag 
eindigt om circa 20.00 uur. De kosten 
voor deze dag bedragen 35 euro per 
persoon over te maken voor 1 
augustus op rekeningnummer 
NL55INGB0004947582 ten name van 
OVAK Aalsmeer, onder vermelding 
van �etsdagtocht 9 augustus. Van te 
voren inschrijven is wel een vereiste. 
Het inschrij�ormulier is te vinden in 
de Doorvaart. De route wordt over-
handigd in het restaurant. Voor de 
goede orde: Eenieder rijdt op eigen 
risico en aangeraden wordt 
voldoende afstand te houden.

fietstocht in 
Bodegraven

Klaverjassen OVAK
Aalsmeer - Er wordt iedere woens-
dagmiddag vanaf 13.30 uur geklaver-
jast in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. De deur staat echter al 
eerder open, zodat voor aanvang nog 
even bijgepraat kan worden onder 
genot van een bakje ko�e of thee. 
De kaartmiddag is alleen toegankelijk 
voor OVAK-leden. Ook een kaartje 
leggen en nog geen lid? Kom eens 
aan. Er is geen competitieverband als 
u eens in de maand komt is dat ook 
prima. De OVAK-soos op 13 juli is 
gewonnen door Anthonia van der 
Voort met 5606 punten, gevolgd 
door Ria Pieterse met 5124 punten en 
Harry Blok met 4931 punten. Rita 
Pannekoek wist beslag te leggen op 
de laatste plaats met 3532 punten.

Winst Riet en Guusje 
bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 uur 
voor 55+ers een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van Kudel-
staart. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma en nieuwe kaar-
ters zijn van harte welkom. Ko�e en 
thee staan klaar. Op donderdag 14 
juli waren achttien leden aanwezig 
en mocht een nieuw lid, Maaike 
Spaargaren, welkom geheten wor-
den. Het klaverjassen is gewonnen 
door Riet Pothuizen met 5682 
punten en 2 marsen, op twee Huub 
Bouwmeester met 4893 punten en 
plaats drie was voor Coby Bouw-
meester 5260 punten en 1 mars. Bij 
het jokeren was Guusje Kok met 123 
punten overslaanbaar. Op tweede 
volgde Trudy Knol met 314 punten. 
Het Jokeren is gewonnen door 
Guusje Kok met 123 punten,2e plaats 
Trudy Knol met 314 punten. De 
volgende kaartmiddag is donderdag 
21 juli. Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met Hans van 
Schuilenburg (penningmeester) via 
06-12699009.

Amstelland - Zorgt u voor iemand 
met dementie of Parkinson? Dan 
biedt Mantelzorg & Meer in 
augustus twee gespreksgroepen: 
Als u mantelzorger bent van een 
naaste met Parkinson, is er op 
woensdag 10 augustus een 
gespreksgroep van 10.00 tot
12.00 uur. Deze bijeenkomst wordt 
gehouden bij Mantelzorg & Meer 
aan de Bouwerij 4d in Amstelveen.
Op maandag 15 augustus is er een 
gespreksgroep speciaal voor 
partner en kinderen van iemand 
met dementie. Deze gespreksgroep 
wordt samen met Participe georga-
niseerd in ‘De Meent’ aan Orion 3 in 

Amstelveen. De bijeenkomst is
van 13.30 tot 15.00 uur. Gespreks-
groepen bieden herkenning,
erkenning, steun, tips, adviezen en 
u kunt uw ervaringen delen met 
anderen in een soortgelijke situatie. 
Want delen helpt, geven mantel-
zorgers aan.
Kom langs en ervaar het zelf!
Deelname is kosteloos. Graag wel 
vooraf aanmelden via de website
www.mantelzorgenmeer.nl of bel 
020-5127250. De gespreksgroepen 
zijn voor mantelzorgers die wonen 
in de gemeente Aalsmeer, Amstel-
veen, Uithoorn en in Ouderkerk aan 
de Amstel.

Gespreksgroepen rond dementie 
en Parkinson voor mantelzorgers

Aalsmeer - Een oproep van DIP aan 
alle onderzoekers die willen weten 
hoe het met de palingstand in de 
Westeinderplas is gesteld. Zoals al 
jaren gebruikelijk is, wordt er onder 
leiding van de Dippers een avond 
georganiseerd waarop met de peur 
zal worden getracht een zo groot 
mogelijk aantal alen in de praam te 
slingeren.
Natuurlijk zijn hengels absoluut 
verboden! De gevangen alen zullen 
worden geschouwd door de Dippers 
en uiteindelijk zal de conclusie 
worden getrokken. Ook in het kader 
van de wedstrijd spirit, die bij DIP 
hoog in het vaaldel staat, is er weer 
een prijs voor de peurkampioen 
2022, de tinnen aal (beschikbaar 
gesteld door de mannen van ‘de 
Bruine Vis’, een eveneens duister en 
soms illegaal gezelschap) en een 
teamprijs, meestal gewonnen door 
de Dippers zelf. Verder is het de 
bedoeling dat iedereen die mee wil 
doen zelf de spullen meeneemt (en 
begin vroeg met spitten, want de 
wurmen zitten di(e)p! Vergeet zeker 

uw rijgnaald en Ijzergaren niet. Net 
zoals de hoognodige versnape-
ringen om het de hele avond te 
kunnen volhouden. Eventueel kan 
door de ervaren deelnemers ‘rijgles’ 
worden gegeven aan de novicen. 
Het rijgen der peuren vangt aan om 
19.45 uur onder de kraan van het 
Drijfhuis. Rond 20.30  uur zal de 
eerste gezamenlijke peurstek 
worden ingenomen. Op een teken 
van de voorzitter vaart ieder daarna 
weg om op een vastgestelde eind-
tijd op een nader te bepalen plek 
elkaar weer te ontmoeten. Dan 
begint het uitermate spannende 
deel: het schouwen der vangst door 
de Dippers.
Nadat alle uitslagen bekend zijn 
gemaakt aan de deelnemers, 
worden alle vangsten onder het 
slaken van de kreet: van je 1,2,3 in 
DIP’s naam, weer te water gelaten. 
Alles wat er na die tijd nog 
gevangen wordt, is natuurlijk niet 
meer geldend voor het onderzoek. 
De Dippers rekenen op een massale 
opkomst.

Peuravond DIP: Onderzoek naar 
palingstand in Westeinder

8 inderegio.nl • 21 juli 2022NIEUWS





10 inderegio.nl • 21 juli 2022NIEUWS

Aalsmeer - De Binding is per direct 
op zoek naar een vrijwilligerscoördi-
nator voor gemiddeld 4 uur per 
week. Als vrijwilligerscoördinator ben 
je verantwoordelijk voor het enthou-
siasmeren en ondersteunen van de 
grote groep vrijwilligers van de 
Binding. Je houdt ontwikkelingen in 
het werkveld zorg en welzijn in de 
gaten en adviseert en ondersteunt 
het vrijwillig bestuur bij hun 
bestuurstaken. Daarnaast onder-
steun je ook meer praktisch door 
bijvoorbeeld vergunningen aan te 
vragen, subsidie aanvragen te 
schrijven en de jaarverantwoording 

te maken samen met de penning-
meester. De Binding zoekt een 
enthousiaste duizendpoot met orga-
nisatorisch talent, iemand die goed is 
in netwerken  met kennis van de 
Aalsmeerse samenleving. A�niteit 
met de Binding en de Doopsgezinde 
gemeente Aalsmeer is een pré. 
Reageren kan door een sollicitatie te 
mailen naar info@debinding.nl. 
Reageren kan tot en met 15 
september. Meer informatie of 
vragen? Bel met Tessa Westerhof die 
de functie nu nog bekleedt via 
06-14929662 of met Lizanne 
Eveleens via 06-14672374. 

De Binding is op zoek naar 
vrijwilligerscoördinator

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - We hebben ons leven weer teruggebracht tot twaalf vier-
kante meter en dat is goed te doen. Het biedt eigenlijk alleen maar voor-
delen. Geen onnodige ballast maar slechts het hoognodige mee en eerlijk 
gezegd is dat nog best veel als ik het vergelijk met hoe wij vroeger op pad 
gingen. Geen jerrycan vullen als je een kopje thee wilt zetten, er komt 
gewoon water uit de kraan en als ik een knop omdraai gaat het gas aan. 
De �es sherry hoeft niet meer in een plastic zak tussen de rotsen in de 
rivier geklemd te worden om op temperatuur te blijven, die kan gewoon 
in de koelkast. Er kan zelfs een ijsklontje in mijn glas. Ongekende luxe. 
Ook heb ik vier paar schoenen mee, van stevige gympen tot slippers en 
dat is meer dan ik gewend ben. Er hangt zelfs een gezellig jurkje in de 
kast. Leven in een busje, ik kan er prima tegen. Voor ons gaat het om een 
paar weken vakantie, maar we komen regelmatig jongelui tegen die 
permanent voor deze manier van leven kiezen. Ik noem ze de nieuwe 
hippies. En dan bedoel ik niet de dertigers en veertigers die in wappe-
rende jurken, afgeknipte spijkerbroeken en rammelende kettingen op 
Ibiza feest gaan vieren, dat zijn luxepaarden met genoeg geld om een 
schijn van alternatief zijn te creëren. Een modegril, gaat ook weer over. 
Nee, ik heb het over jonge mensen die in plaats van een huis een busje 
aanscha�en en dat tot hun woon- en werkplek maken. Laatst stond er 
een stel tegenover ons dat rondtrok van plek naar plek. Zij deed iets crea-
tiefs en werkte vanuit hun busje, hij bouwde stands op bij een evenement 
en zodra dat was afgelopen gingen ze op pad naar het volgende festival. 
Hond en kat mee. De kat had zelfs een eigen luikje in de bus. ’s Avonds 
zaten ze met vrienden met een biertje rond het kampvuur. De volgende 
dag weer door naar een plek waar werk te vinden was. Ik bewonder dat 
soort mensen en ben er ook een beetje jaloers op.  
Wij trekken ook een paar weken rond. Alleen maar voor de lol. Hond mee. 
Niks geboekt, de enige planning is Scandinavië, in de volgorde: Dene-
marken-Noorwegen-Zweden. We zien ‘s morgen wel waar we ‘s avonds 
zullen slapen. Het bed is mee, dus het maakt geen klap uit waar we dat 
neer zetten. De tanks zijn vol met diesel en met water en op het dak ligt 
een zonnepaneeltje dat ons van de hoogstnoodzakelijke stroom voorziet, 
want de telefoons moeten wel opgeladen worden, het licht aan en het 
toilet doorgespoeld. Maar we kunnen zo’n drie dagen achtereen ‘in het 
wild’ kamperen, daarna zijn we toe aan iets meer faciliteiten. Op het 
ogenblik zitten we de hitte uit aan de Deense waddenkust. Morgen wordt 
het koeler en gaan we weer verder. Waarheen? Nog geen idee. Gewoon 
onze neuzen achterna. Het Macbook is mee, deze column komt de 
komende weken vanaf locatie. 
Reageren?
truusoudendijk@gmail.com

Op pad

Klaverjassen OVAK
Aalsmeer - Er wordt iedere woens-
dagmiddag vanaf 13.30 uur geklaver-
jast in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. De deur staat echter al 
eerder open, zodat voor aanvang 
nog even bijgepraat kan worden 
onder genot van een bakje ko�e of 
thee. De kaartmiddag is alleen 
toegankelijk voor OVAK-leden.
Ook een kaartje leggen en nog geen 
lid? Kom eens aan. Er is geen compe-
titieverband als u eens in de maand 
komt is dat ook prima. De OVAK-soos 
op 13 juli is gewonnen door 
Anthonia van der Voort met 5606 
punten, gevolgd door Ria Pieterse 
met 5124 punten en Harry Blok met 
4931 punten. Rita Pannekoek wist 
beslag te leggen op de laatste plaats 
met 3532 punten.

Regio - De leden van het CDA Noord-
Holland hebben op 13 juli tijdens de 
provinciale ALV in Laren Dennis 
Heijnen (33) opnieuw verkozen tot 
lijsttrekker. De huidige fractievoor-
zitter zal de kandidatenlijst 
aanvoeren bij de Provinciale Staten-
verkiezingen van 2023. Heijnen is 
sinds 2016 Statenlid en sinds de 
zomer van 2018 fractievoorzitter van 
het CDA in Noord-Holland.
Heijnen werd unaniem voorge-
dragen door het provinciale afde-
lingsbestuur. Afdelingsvoorzitter 
Daan Versteeg is verguld met de 
uitkomst van de stemming: “We 
hebben veel vertrouwen in Dennis 
als lijsttrekker. Hij heeft het de afge-
lopen jaren uitstekend gedaan en 
brengt met zijn enthousiasme 
energie in de campagne.”
Heijnen: “Ik ben zeer vereerd 
opnieuw het vertrouwen te hebben 
gekregen van onze leden om lijst-
trekker te mogen zijn van het CDA 
Noord-Holland”. Politiek bedrijft hij 
vanuit zijn idealen als CDA’er en daar 
is hij trots op. “Het CDA is de partij 
die open staat voor iedereen die 
normen en waarden hoog in het 
vaandel heeft staan. Voor iedereen 
die zich beseft dat we elkaar nodig 
hebben en die wil zorgen voor de 
aarde, voor mens, dier en milieu. Bij 
het CDA houden we van realistische 
politiek, gedreven door de inhoud. 
Met schreeuwen los je niets op, wel 
met oprechte interesse in de ander”, 
aldus Heijnen.
De rest van de kandidatenlijst zal 
vastgesteld worden tijdens de alge-
mene leden vergadering in het 
najaar en zal in november bekend 
worden gemaakt.

Dennis Heijnen (33) 
opnieuw lijsttrekker 
CDA Noord-Holland

Aalsmeer - De afgelopen maanden 
heeft de Wmo-vervoerder gewerkt 
aan een verbeterplan. Uit de evaluatie 
van de gemeente blijkt dat er nu 
voldoende verbeteringen zichtbaar 
zijn. Er zijn minder klachten binnen-
gekomen en het stiptheidspercen-
tage is gestegen. Ook de communi-
catie naar de inwoners is verbeterd en 
de capaciteit is op orde. De gemeente 
stopt daarom met de maandelijkse 
boete die aan de vervoerder was 
opgelegd.

Aan de slag
Diverse klachten van inwoners en een 
laag stiptheidspercentage waren voor 
de gemeente aanleiding om een 
verbeterplan te vragen aan de Wmo-
vervoerder. Dit verbeterplan is binnen 
de termijn ontvangen en de 
vervoerder is hiermee aan de slag 
gegaan. 
“Helaas zagen we in eerste instantie 
te weinig verbeteringen. Daarom 
zagen we ons genoodzaakt de 
vervoerder een boete op te leggen. 
Gelukkig zijn er nu meer verbete-
ringen en kan de boete stoppen. 
Uiteraard houden we de vinger aan 
de pols en blijven we wekelijks in 
gesprek met de vervoerder”, aldus 
wethouder Willem Kikkert. 

Aandachtspunten
“Er blijven wel aandachtspunten bij 
het Wmo-vervoer. Met name de 
avond- en weekendritten zijn qua 
planning en bereikbaarheid van de 
centrale nog voor verbetering 
vatbaar. Hier werkt de vervoerder nu 
hard aan. De personele bezetting 
blijft ook een aandachtspunt. De 
vervoerder heeft nu voldoende perso-
neel, maar zal hier ook op moeten 
blijven inzetten gezien de huidige 
arbeidsmarkt”, vervolgt de wethouder. 

Belangrijk
De stiptheid is verbeterd sinds april 
en ook de communicatie vanuit de 
vervoerder gaat nu beter. De 
vervoerder neemt steeds vaker 
proactief contact op met de 
inwoner en belt, bijvoorbeeld als 
een rit te laat dreigt te komen of als 
er sprake is van klachten, de 
inwoner op om te onderzoeken 
waar het fout is gegaan. Dit heeft 
er toe geleid dat het aantal 
klachten per week onder de tien is 
uitgekomen. “Dat is een mooie 
verbetering en laten we hopen dat 
dit aantal nog verder daalt. Het 
Wmo-vervoer is belangrijk voor 
vaak kwetsbare inwoners die echt 
afhankelijk zijn van deze vorm van 
vervoer. Elke klacht is er daarom 
één te veel,” zegt Kikkert.

Klachten Wmo-vervoer
Wmo-vervoer is voor inwoners die 
hun eigen vervoer niet meer zelf-
standig of met hulp van familie of 
vrienden kunnen organiseren. Daar 
is bijvoorbeeld sprake van als 
iemand vanwege een handicap, 
beperking of psychische aandoe-
ning niet meer kan reizen met het 
openbaar vervoer. Het Wmo-
vervoer is van cruciaal belang voor 
de inwoners om mee te kunnen 
doen in de samenleving. De 
huidige vervoerder verzorgt de 
ritten in Aalsmeer sinds 1 januari 
2022. 

De gemeente adviseert de klachten 
bij de vervoerder te blijven melden. 
Wanneer de klacht niet naar tevre-
denheid wordt uitgevoerd, kan de 
klacht bij de gemeente worden 
ingediend. Dat kan via het formu-
lier op de website of een mail naar: 
klacht@aalsmeer.nl.

Wethouder: “Wmo-vervoer
is voldoende verbeterd”

Uithoorn - Aan de Randweg in 
Uithoorn is zaterdag 16 juli rond vijf 
uur in de middag brand ontstaan in 
een berg droog gras. De brand 
woedde ter hoogte van het �etsvia-
duct over de N201. De brand 
zorgde voor een �inke rookwolk. 
De brandweer van Uithoorn is ter 
plaatse gekomen om het vuur te 

blussen en kreeg hierbij hulp van 
de collega’s uit Aalsmeer. Met veel 
water is de brand geblust. De 
gemeente heeft vervolgens het 
verbrande gras weg laten halen. 
Vermoedelijk is de brand ontstaan 
door broei in de berg gedroogd 
gras, maar naar de exacte oorzaak 
wordt onderzoek gedaan.

Veel rook door brand in
berg gras

Foto: VLN Nieuws - Najim Kroezen
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Aalsmeer - De bewoners, vertegen-
woordigd door de Stichting Recht op 
Bescherming tegen Vliegtuighinder 
(RBV), eisen dat de minister een 
einde maakt aan de ernstige hinder- 
en slaapverstoring die worden 
veroorzaakt door het vliegverkeer op 
Schiphol. Meer dan 200.000 omwo-
nenden worden dagelijks ernstig 
gehinderd door vliegtuiglawaai. En 
meer dan 23.000 mensen worden 
door vliegtuiglawaai in hun slaap 
gestoord. 
Ongeveer 1,5 miljoen omwonenden 
ondergaan meer vliegtuiglawaai dan 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) uit oogpunt van gezondheid 
toelaatbaar vindt.

Gezondheidsschade
Dat geluidshinder tot gezondheids-
schade leidt, is wetenschappelijk 
bewezen: onder meer hart- en vaat-
ziekten en leerachterstanden zijn 
met ernstige geluidshinder in 
verband gebracht. “Dat moeten de 
omwonenden kennelijk voor lief 
nemen”, aldus RBV. Verblind door de 
wens om van Schiphol een internati-
onale hub-luchthaven te maken, 
heeft de Staat tot op heden geen 

maatregelen getro�en die de omwo-
nenden e�ectief beschermen tegen 
vliegtuiglawaai. Niet alleen het vlieg-
tuiglawaai, maar ook andere 
gevolgen van het toenemende vlieg-
verkeer hebben nadelige e�ecten op 
de gezondheid van de omwonenden. 
De uitstoot van kankerverwekkende 
en ander schadelijke sto�en, zoals 
�jnstof en ultra�jn stof, is toege-
nomen met het vliegverkeer. En ook 
hier is de Staat laks met het tre�en 
van maatregelen om de omwo-
nenden te beschermen.
In de dagvaarding die donderdag 14 
juli aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat is uitgebracht, stelt 
RBV dat de Staat onrechtmatig 
handelt en het recht op bescherming 
van de persoonlijke leefomgeving 
van omwonenden schendt. 
Voor omwonenden is het onbegrij-
pelijk dat de Staat zonder deugde-
lijke onderbouwing van het econo-
misch belang van een internationale 
hub-luchthaven in Nederland, er 
toch telkenmale voor kiest om het 
welzijn en de gezondheid van die 1,5 
miljoen omwonenden daaraan 
ondergeschikt te maken. Advocaten-
kantoor Prakken-d’Oliveira is door 

RBV in de arm genomen voor de 
rechtszaak, die pas na de zomer zal 
worden gevoerd. Het gespeciali-
seerde mensenrechtenkantoor won 

al eerder belangwekkende proce-
dures tegen de Staat en wordt door 
RBV gezien als de juiste partner in de 
strijd tegen de Staat.

Omwonenden Schiphol slepen Staat voor de rechter

Elles ter Vergert en Channa Samkalden van advocatenbureau Prakken-d’Oliveira en 
Jan Boomhouwer, bestuur RBV.

Kudelstaart – Zou het echt? 
Omwonenden van de oude rij 
huizen aan de Bilderdammerweg 
die op de sloopnominatie staan, 
hoorden maandagmorgen werk-
zaamheden. De oude huizen 
moeten plaatsmaken voor het 
nieuwe project Westeinderhage.
De sloop is echter nog niet ingezet, 
maar met redelijk zwaar materieel is 
de enorme wildgroei in de voor- en 
achtertuinen aangepakt. Bijna alle 
bewoners zijn enige tijd geleden 
vertrokken maar de groei in de 
tuinen woekerde voort tot buiten-

sporige proporties. Een enkeling 
had het gekscherend over ‘de bota-
nische tuinen van Kudelstaart’.
De rij huizen gaan plaats maken 
voor dertien eengezinswoningen 
en vier seniorenwoningen. Volgens 
Woningbouwvereniging Eigen 
Haard zou sloop/nieuwbouw dit 
jaar moeten aanvangen en zou de 
oplevering in 2023 zijn.
De verwijdering van het wildgroei 
in de tuinen zal een voorbode zijn 
van algehele sloop, maar op het 
moment van de foto was die nog 
niet aangevangen in elk geval.

Wildgroei voor sloopwoningen 
Bilderdammerweg verwijderd

Amstelland - De provincie Noord-
Holland voert werkzaamheden uit op 
de N522 bij Ouderkerk aan de 
Amstel. De brug over de Amstel 
wordt vervangen. De eerste van de 
twee nieuwe bruggen is gereed en 
nu worden de aansluitingen op deze 
nieuwe noordelijke brug aangelegd. 
Hiervoor is de brug afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer van donder-
dagavond 21 juli (20.00 uur) tot en 
met zaterdagochtend 23 juli (07.00 
uur). Met de afsluiting is er geen 
doorgaand gemotoriseerd verkeer 
over de brug mogelijk. 
Lokaal verkeer wordt ter plaatse met 
gele bewegwijzering omgeleid. Fiets- 
en voetgangersverkeer via de brug 
blijft mogelijk. Lijnbussen en nood- 
en hulpdiensten worden wel langs 
het werk geleid en kunnen over de 
brug rijden. Voor overig doorgaand 
verkeer is de N522 ter hoogte van de 
brug gestremd. Dit verkeer wordt 
omgeleid via de A2 en A9.

Fietsers en voetgangers
Vanaf 23 juli (07.00 uur) is de noorde-
lijke brug open voor verkeer. Er is dan 
1 rijstrook per rijrichting voor het 

gemotoriseerde verkeer beschikbaar. 
Naast de weg voor autoverkeer, ligt 
een vrij liggend �etspad, met daar-
naast een afgescheiden trottoir. Voet-
gangers krijgen tijdelijk ter hoogte 
van Oranjestaete een voetgangers-
oversteek naar de Amstelzijde en 
vice versa.

Twee bruggen
De werkzaamheden aan de kruising 
van de N522/Hoger Einde maken 
deel uit van de vernieuwing van de 
Brug Ouderkerk. De provincie Noord-
Holland vernieuwt de brug over de 
Amstel in de N522 tussen Amstel-
veen en Ouderkerk aan de Amstel en 
vervangt deze door twee nieuwe 
bruggen. De noordelijke brug krijgt 
in de eindsituatie een rijstrook voor 
verkeer richting Amstelveen, de 
zuidelijke brug krijgt een rijstrook 
voor het verkeer naar Amsterdam 
Zuidoost en een rijstrook voor 
afslaand verkeer naar het Hoger 
Einde-Noord. Tegelijkertijd met het 
werk aan de brug vinden er aanpas-
singen plaats aan de aansluitende 
wegen en �etspaden. Hierdoor 
verbetert de verkeersveiligheid 

rondom de brug en stroomt het 
verkeer op de provinciale weg beter 
door. Met vragen over de werkzaam-
heden kunnen (vaar)-weggebruikers 
en omwonenden contact opnemen 
met het Servicepunt via 0800-0200 

600 (gratis) of per mail servicepunt@
noord-holland.nl. De werkzaam-
heden zijn te volgen via:
www.noord-holland.nl/brugouder-
kerk en via de facebookpagina 
AmstellandMeerlanden.

Afsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel van 21 tot 23 juli

Eigenaren gezocht 
buitenboord-
motoren
Aalsmeer - In een lopend 
onderzoek, waarbij een 
verdachte is aangehouden, heeft 
de politie een drietal buiten-
boordmotoren aangetro�en. 
Het betreft motoren van de 
merken Yamaha, Honda en 
Suzuki. De politie is op zoek naar 
de eigenaren. Ben jij de eige-
naar, weet je wie de eigenaar is 
of heb je meer informatie? Neem 
dan contact met de politie via 
0900-8844 en vermeld hierbij 
het volgende nummer: 
PL0600-2022313310.

Aalsmeer - “De afgelopen tijd word 
ik in Aalsmeer en Kudelstaart regel-
matig voorbij gereden door elektri-
sche steps, vaak bestuurd door jonge 
kinderen. Wat die kinderen niet 
weten, en hun ouders waarschijnlijk 
ook niet, is dat die dingen een 
WA-verzekering (net als brom�etsen) 
moeten hebben, die je overigens 
alleen krijgt als er een kenteken voor 
de step is afgegeven. In de meeste 
gevallen is er geen kenteken afge-
geven en zijn ze dus onverzekerd.
Gezien de relatief hoge snelheid en 
de onstabiele (kleine) wielen, is het 
wachten op ongevallen, waarbij 
buiten de lichamelijke ellende ook 
een behoorlijk �nancieel probleem 
kan ontstaan voor de bestuurder van 
die step. Een ‘gewone’ gezins-WA 
verzekering dekt dit namelijk niet. 
Toch even iets om over na te denken 
als je op een elektrische step stapt of 
hem aan je kinderen mee geeft”, 
aldus Peter Voogt uit Kudelstaart.

Onverzekerd op 
elektrische step

Aalsmeer - Ondernemers krijgen nu 
geen tegemoetkomingen meer, 
waardoor zij de belastingachter-
standen straks moeten gaan betalen. 
Het vermoeden is nu opgewekt dat 
steeds meer ondernemers hierdoor 
in de moeilijkheden gaan komen.
Vanuit de gemeente en in samenwer-
king met Nieuw Ondernemend Aals-
meer wordt er sinds september 2021 
gratis hulp geboden voor onderne-
mers die �nanciële problemen 
hebben, problemen om de gewenste 
omzet te halen of administratieve 
achterstanden hebben. Er wordt 
ondersteuning gegeven voor onder-
nemers die een nieuw bedrijfsplan 
nodig hebben, ondernemers die een 
doorstart willen maken of juist hun 
bedrijf willen beëindigen.
Over Rood is een vrijwilligersorgani-
satie die ondernemers helpt om hun 
problemen op te lossen en te zorgen 
voor een �nancieel gezonde 
toekomst. Aan iedereen wordt hulp 
geboden en er is geen wachttijd.
Hulp nodig? Neem dan contact op 
door te bellen naar 0297-366182 of 
te mailen naar info@nieuwonderne-
mendaalsmeer.nl

Hulp voor 
ondernemers 
met problemen 
in Aalsmeer



Aalsmeer - Op zaterdag 16 juli zijn 
34 kampkinderen samen met 10 
leiding vertrokken naar Stadska-

naal in Groningen. Een verslag van 
Pien, Saar, Yanira en Fiona: “Bij 
aankomst maakten we de tentenin-

deling en daarna werden de tenten 
meteen versierd! Dat moest ook 
wel, want elke dag is er een tenten-
keuring door de tovenaar en de 
heks. Iedere avond wordt de vlag 
verstopt en moeten de kinderen de 
vlag proberen te stelen, maar de 
leiding kan ons wel betrappen. De 
vlag mag niet op de grond vallen, 
want als dat gebeurt is het kamp 
meteen afgelopen en moeten we 
naar huis. Dat is al zeventien jaar 
niet meer gebeurd en de regel 
bestaat al 57 jaar!

Zondag zijn we met een oude loco-
motief naar Duitsland* gereden, 
daar gingen we het leuke ruilspel 
doen. Een groepje had een bril 
gekregen die wel 320 euro waard 
was! Maandag deden we een 
speurtocht en eindigden we bij een 
meer, daar mochten we als verras-
sing zelf pannenkoeken bakken. 
Vandaag is het heel warm, maar we 
doen leuke waterspellen en gaan 
straks buikglijden. Het is super leuk 
hier en we hebben veel plezier! “
Opmerking van de leiding: we 
kunnen de kinderen alles 
wijsmaken. 

Bindingkamp Stadskanaal:
“Het is superleuk hier”

Levend bingo als avondprogramma tijdens het Bindingkamp in Stadskanaal.

Kudelstaart - Vorige week stond in 
het teken van het afscheid van de 
leerlingen van groep 8 van OBS 
Kudelstaart dalton. De week begon 
op maandag met de uitvoering van 
de musical: ‘Wie steelt de show?’. 
Deze opvoering was voor de leer-
lingen van de school, maar ook oud 
leerlingen en enkele leerlingen van 
de naastgelegen school. 
Dinsdagavond was het optreden 
voor genodigden; dat waren familie 
en vrienden maar ook een oud-leer-
kracht en zelfs de oud-directeur. 
Woensdag zijn de kinderen ’s 
morgens uitgezwaaid door alle leer-
krachten en leerlingen. Er vloeide 

menig traantje! De laatste school-
week werd afgesloten met een 
uitvoering van de musical, maar nu 
dan voor de ouders. En tenslotte was 
er het eindfeest. Er kwam een swin-
gend eind aan de schoolcarrière op 
OBS Kudelstaart dalton. 
Er werd door de leerkrachten niet 
alleen afscheid genomen van de leer-
lingen, maar ook van ouders die nu 
geen kinderen meer op de basis-
school hebben. De leerkrachten van 
OBS Kudelstaart dalton hebben de 
leerlingen goed voorbereid op de 
middelbare school en wensen 
iedereen alle goeds voor de 
toekomst!

Groep 8 OBS Kudelstaart neemt 
afscheid met musical en feest

Kudelstaart - Na een goed zaalsei-
zoen waar een mooie tweede plek is 
behaald, zijn de spelers uit de B1 van 
korfbalvereniging VZOD op het veld 
verder gegroeid. Dit resulteerde in 
een kampioenschap en niet zomaar 
één, want de B1 is zelfs ongeslagen 
kampioen geworden! Dit is natuurlijk 
een mooie prestatie, maar wat 
misschien nog wel mooier is, is hoe 
hecht het team is geworden en hoe 
leuk ze samen spelen. Ook nieuwe 

teamleden werden meteen heel 
goed in de groep opgenomen. 
Als beloning voor het kampioen-
schap en om dit leuke seizoen af te 
sluiten, mocht de B1 van VZOD 
dinsdag 12 juli bij Christiani Aalsmeer 
pizza’s eten. De spelers hebben hier 
gezellig met z’n allen van de heerlijke 
pizza’s genoten. Hierna is het team 
nog in de Amstel gaan zwemmen en 
is de avond afgesloten met spelletjes 
spelen.

VZOD B1 viert kampioenschap 
met pizza’s en spelletjes

Aalsmeer - Kamp Schiphorst van
De Binding heeft het heerlijk! Een 
prachtig, statig (spook) huis met een 
eigen bos, een enorm sportveld en 
allemaal gezellige beestjes! Onder 
die beestjes is overigens ook de 
bedwants, but who wants to go to 
bed? Slapen doen de kampgangers 
niet, tot grote ergernis van de 
leiding, maar die hebben het zelf ook 
erg gezellig dus die moeten niet zo 
zeuren. De groep heeft een hele dag 
vet ver gekanoot in natuurgebied de 

Wieden Weerribben. De volgende 
dag was een Challenge Day met alle-
maal gekke spelletjes en emotionele 
gesprekken. De groep en leiding 
hebben elkaar beter leren kennen. 
Maandag is een bezoek gebracht aan 
een klimpark, maar omdat het super 
heet was, is het klimmen snel inge-
ruild voor een duik in het zwembad! 
Dinsdag hebben de kampgangers 
lekker aan een meertje gezeten, 
want het was liefst 38 graden, en 
zaterdag komen ze weer thuis.

Kamp Schiphorst heeft het heerlijk

Aalsmeer - Na twee corona-jaren was 
het afgelopen zaterdag 16 juli einde-
lijk zover. Met een groep 13- en 
14-jarigen en leiding vertrok een 
Bindingkamp naar Someren! Om 
twaalf uur reed de bus vanaf de 
parkeerplaats van de Waterlelie naar 
Brabant. De sfeer zat er meteen al 
goed in. Op het kampterrein werden 
de kamers snel verdeeld en werd op 

het sportveld begonnen met 
balspellen. De dag werd afgesloten 
met levend bingo en wie ben ik. 
Daarna begon de eerste nacht, 
waarin veel geoefend werd met over-
lopen en er weinig is geslapen. 
Inmiddels is er gezwommen, hebben 
de kampkinderen een dropping in 
het bos overleefd, zijn ze wakker 
gemaakt voor een heuse bootcamp, 

Zomerse kampweek in Someren beginnen de kampliedjes er steeds 
meer in te komen en is al soep, 
knakworstjes(2x) en Mexicaans 
gegeten. De komende dagen staan 
nog �ink wat verkoelende activiteiten 
op het programma en krijgt het 
kampgevoel de groep met de dag 
meer te pakken. Zaterdag 23 juli gaat 
de bus weer terug naar Aalsmeer. 
Maar voorlopig gaat de groep nog 
lang niet naar huis. Veel te leuk en 
gezellig in Someren!

Aalsmeer - Ook de deelnemers aan 
het Bindingkamp Ransdaal (1) 
hebben het naar hun zin en genieten 
volop van elkaar en alle activiteiten. 
Een verslag van Saartje, Quinn, 
Nienke, Nena en Brenda: “Op vrijdag 
15 juli  verzamelde wij met z’n allen 
bij de Waterlelie. We zaten in de bus 
en na een tijdje zei de leiding dat ze 
het verkeerde adres hadden inge-
voerd maar dit was niet het enige, er 
was ook veel �le. We kwamen pas na 
vier uur bij het huis in Randsdaal aan. 
We begonnen met leuke spellen, 
terwijl de leiding de spullen uit de 
bus haalde. Toen gingen we naar 

binnen en de prachtige kamers 
bewonderen. 
Op vrijdagavond werd het thema 
bekend gemaakt en dat is de gemene 
deler. Slapen is het er die avond niet 
echt van gekomen. Ook zijn er al een 
hoop partypoppers afgeschoten en 
ingenomen. Op zaterdag hadden we 
overdag de speurtocht en in de 
avond zijn we helemaal gek gegaan. 
Ook deze nacht weinig uurtjes 
gemaakt.  Zondag zijn we sportief 
bezig geweest, zoals buik glijden en 
kwallenballen. In de avond zijn de 
stembanden goed gebruikt. De 
maandag was echt voor de waag-

halzen, want we gingen tokkelen en 
rodelen. Het was echt super gaaf! In 
de avond hebben we het serieuze 
programma gehad, we praatten op 
andere manieren met elkaar, zoals 
over je gevoelens. De bonte dag zijn 
we goed begonnen met 15 party 
poppers voor de verjaardag van 
Saartje. We hebben een festival 
opgebouwd, maar voornamelijk in de 
schaduw gelegen met de voetjes in 
een badje en koude limo in de linker-
hand. We hadden een supergave 
silent disco. We moesten om 23 uur 
stoppen, door de prachtige zangkun-
sten van ons. En er is weer lekker 
weinig geslapen, wel veel overge-
lopen. Wat we voor de rest gaan 
doen weten we nog niet, maar het 
worden nog een paar leuke laatste 
dagen!”

Bindingkamp Ransdaal (1):
“Er wordt erg weinig geslapen”
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Aalsmeer - Na twee jaar van afwezig-
heid mogen eindelijk weer de rond- 
en platbodems welkom geheten 
worden op de Westeinderplassen. 
Reserveer zaterdag 17 en zondag 18 
september alvast in de agenda!
Watersportvereniging Nieuwe Meer 
organiseert in samenwerking met 
Stichting Westeinder Zeilwedstrijden 
(WZW) de ‘Rond en Plat 2022’ op de 
Westeinderplassen. Het is één van de 
oudste zeilwedstrijden die Nederland 
kent voor Rond- en Platbodem-
jachten, Westlanders en Polyclassics. 
De wedstrijd wordt georganiseerd 

vanuit de wv Nieuwe Meer. Het 
wordt vast weer een gezellig en spor-
tief weekend waar de organisatie 
graag oude en nieuwe deelnemers 
hoopt te mogen begroeten. Dit om 
kennis over te dragen aan de nieuwe 
generatie van rond- en platbodem-
zeilers en om de schatten aan erva-
ringen en avonturen met elkaar te 
delen. Binnenkort volgt meer infor-
matie over het programma en de 
inschrijving op: www.westeinderzeil-
wedstrijden.nl. Voor vragen kan een 
mail gestuurd worden naar: ronden-
plat@wvnieuwemeer.nl

‘Rond en Plat’ zeilwedstrijden 
op Westeinderplassen

Kudelstaart - Ondanks de onderbre-
king door de lockdown afgelopen 
winter hebben de schakers van schaak-
club Westeinder afgelopen seizoen 
toch weer een volledige competitie 
kunnen spelen. Twee weken terug 
was de 35ste en laatste ronde. Vanaf 
de eerste ronde nam Peter Verschue-
ren de kop en bouwde superieur zijn 
voorsprong steeds verder uit. 
Daarmee werd Peter voor de 23e 
keer kampioen, op grote afstand 
gevolgd door Maarten de Jong, Jan 
van der Sluis en Gerard van Beek. 

Snelschaak kampioenschap
Ter afsluiting van de reguliere 
competitie werd afgelopen 
woensdag het jaarlijkse snelschaak 
kampioenschap gespeeld. Daarbij 
zorgde Marco Hutters voor een dave-
rende verrassing door er met de 
beker vandoor te gaan. Na de regu-
liere rondes stonden drie spelers 
bovenaan: Mladen Cicek, Marco 
Hutters en Jan van der Sluis. In de 
barrage die volgde wist Marco zijn 
beide tegenstanders echter knap te 
verslaan en werd daarmee de 
verdiende winnaar van het snel-
schaak kampioenschap. 
Over de prestatie van Marco werd 
afgelopen zaterdag bij de gezellige 
jaarlijkse barbecue van de schaak-
club nog lang na gesproken!

Zomercompetitie
Het schaken gaat deze zomer 
gewoon door. Elke woensdag vanaf 
20.00 uur spelen schakers voor de 
zomercompetitie twee partijen met 
iets kortere bedenktijd tegen 
dezelfde tegenstander. 
Na twee partijen is er dan weer gele-
genheid om na te praten aan de bar 
van Dorpshuis ‘t Podium in Kudel-
staart. Ook niet leden zijn van harte 
welkom om eens langs te komen 
voor een potje schaak deze zomer en 
de sfeer te proeven van de gezellige 
Westeinder schaakclub.

Peter Verschueren superieur bij 
schaakclub Westeinder

Trotse snelschaak kampioen Marco 
Hutters met kampioensbeker.

Winst voor Guda bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels. Er wordt elke 
woensdag vanaf 20.00 uur gekaart in 

het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Nieuwe kaarters zijn welkom. Op 13 
juli is het klaverjassen gewonnen 
door Guda Kluinhaar met 5301 
punten, gevolgd door Willy Mulder 
met 5056 punten en Martha Zethof 
werd derde met 4886 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Bert 
v/d Jagt met 3714 punten.

Aalsmeer - Op het laatste moment 
ingelast vanwege de tropische dag, 
maar opgemerkt werd de poolparty 
in De Waterlelie afgelopen dinsdag-
avond 19 juli wel. Het bericht op 

facebook en het a�che in het 
zwembad waren gelezen en het 
evenement in het buitenbad met 
muziek en extra verkoeling door de 
Brandweer trok veel bezoekers en 

Gezellige poolparty in zwembad

Aalsmeer - Waar kan je tijdens een 
tropische dag het beste zijn? Natuur-
lijk aan of op het water en dit kan in 
Aalsmeer met de Westeinderplassen, 
het surfeiland en het nieuw Waterfront 

prima. Massaal is verkoeling gezocht 
op het strand en langs de kanten van 
de Poel. Ook op de Westeinder zag het 
‘zwart’ van de bootjes. Het was duide-
lijk, naast vakantievierders had 

menigeen zichzelf een vrije dag of 
middag gegeven afgelopen dinsdag 
19 juli. En begrijpelijk, code rood (36 
graden) vraagt om aanpassing van het 
(werk)tempo en vraagt om koelte.

Tropisch warm: Druk in, langs en op de 
Westeinderplassen

Foto: www.kicksfotos.nl

van alle leeftijden. De Brandweer 
zorgde met sproeiers voor extra 
waterspektakel. Heerlijk koel en 
gezellig. “Een topavond”, aldus de 
aanwezigen. 

Aalsmeer – Dennis Wijnhout en Ilse 
Zethof gaan zaterdag 23 juli tussen 
14.00 en 15.00 uur terugblikken naar 
DownTown Ophelia en de boot-
jesdag van Stichting Dag van je 
Leven die in juni werden georgani-
seerd. Te gast in de radiostudio is 

Kudelstaarter Richard Zethof. Hij was 
zowel in de Ophelialaan als op de 
Westeinderplassen aanwezig en kan 
daar vast heel veel over vertellen. 
Ook kijken ze alvast vooruit naar 
DownTown op de Hoek dat op 18 
september bij café Op de Hoek wordt 

DownTown Radio blikt terug op 
evenementen met Richard

Richard Zethof te gast bij ‘DownTown Radio’ zaterdag op RAdio Aalsmeer.

georganiseerd. Ze gaan bellen met 
eigenaar Beatle Raadschelders. 
Richard mag voor deze uitzending 
ook de muziek uitkiezen. 

Marion Weij op herhaling
Terwijl het team van ‘Door de Mangel’ 
met zomerreces is, hoeft de weke-
lijkse talkshow niet gemist te worden. 
Komende maandag 25 juli om 19.00 
uur kan geluisterd worden naar een 
herhaling van 27 december 2021. 
Marion Weij was toen te gast in de 
studio. Zij ontzorgt mensen in hun 
laatste levensfase en helpt hen . De 
gevoelige en oplossingsgerichte 
Aalsmeerse is een bedrijf gestart 
onder de naam WeijSamen. Daarmee 
wil zij mensen in hun laatste levens-
fase begeleiden onder andere door 
het maken van een memorybox. Dit 
en meer is komende maandag vanaf 
19.00 uur te horen op Radio 
Aalsmeer. 
De lokale omroep van Aalsmeer en 
omgeving is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl.
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Midgetgolfbaan 
deze zondag 
gesloten!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
24 juli is de midgetgolfbaan aan 
de Beethovenlaan gesloten in 
verband met een koppeltoer-
nooi waar spelers uit het hele 
land aan deelnemen. Het 
koppeltoernooi wordt elk jaar in 
juli op de banen van de Midget-
golf Club Aalsmeer gespeeld. De 
wedstrijd zal de gehele dag 
duren. Woensdag zijn belang-
stellenden weer welkom vanaf 
13.00 uur om een rondje 
midgetgolf te spelen. 

Actie voor vijftig plussers
Vijftig jaar of ouder? Neem dan 
deel aan de actie van de Midget-
golfclub, die tot en met 
september duurt: Van 10.00 tot 
12.00 uur kennis maken met 
midgetgolfen voor 1 euro per 
persoon per keer inclusief een 
kopje ko�e/thee.

Bridgen in
De Kwakel

De Kwakel - Ook afgelopen 
week werd er weer enthousiast 
meegedaan met bridgen in De 
Kwakel. De resultaten bracht 
Anneke en Marco aan de top 
met 31 punten, gevolgd door 
Ria en Manuella en op drie Sonja 
en Hans. De top zes werd 
compleet gemaakt door Henny 
en Frank, Matty en Kees en Bep 
en Jannie. Wil je ook je zomers 
bridge ‘geluk’ eens beproeven? 
Doe dan mee met zomers 
bridgen op donderdagavond in 
dorpshuis de Quakel. Aanvang is 
19.30 uur, deelname kost 6 euro 
per avond. Aanmelden kan via 
een telefoon/app naar Hans 
Selman: 06-54108456 of mail 
naar:
leerkomgabridgen@gmail.com.

Zomerbridgen bij 
BC Onder Ons

Aalsmeer - Een iets mindere 
opkomst afgelopen 13 juli bij 
het zomerbridgen van BC Onder 
Ons. Toch hadden 21 paren zich 
aangemeld en daar waren 
enkele nieuwe gezichten bij. In 
de A-lijn eindigden twee paren 
op de eerste plaats met een 
score van 61.67%. Dat waren 
Willly Stokman met Gerbrand 
van Nigtevegt en Ariette Tromp 
met Ingrid Pattin. Op de derde 
plaats Rita Ritzen en Riet Does-
wijk met 59.58%.
In de B-lijn behaalden Emmy en 
Gerard van Beek met 64.17% de 
hoogste eer. Als tweede Gonny 
Zethof en Jan van Zwieten met 
60.42% terwijl de derde plaats 
werd behaald door Henk Raad-
schelders en Marco Hogenboom 
met 57.50%.
Elke woensdagavond organi-
seert BC Onder Ons vrij bridgen 
in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef. Aanmelden vanaf 19.15 
uur en het bridgen start om 
19.30 uur. Er wordt gestreden 
om mooie plantjes en er is een 
leuke loterij.

Aalsmeer - Het was voor de 48 deel-
nemers lekker samen hardlopen bij 
de maandelijkse AVA Waterdrinker 
Baanloop op woensdagavond 13 juli. 
In de eerste heat snelden Pol Plas-
meijer en Fleur Hofmijster naar de 
eerste plaats op de 1 kilometer. Pol 
won bij de mannen met de mooie 
tijd van 3 minuten en 10 seconden 
(3:10), Fleur zat daar met 3:12 kort 
achter. Pol en Fleur waren deelne-
mers van de MILA juniorengroep van 
AKU uit Uithoorn, die deze baanloop 
aangrepen om lekker samen een 
wedstrijd te lopen. In dezelfde heat 
liep AVA-ster Saartje Rewijk samen 
op met zowel broer Rink en trainer 
Janpieter Baars. Met z’n drieën liepen 
ze naar een eindtijd van 3 minuten 
en 22 seconden over de twee en een 
halve ronde, een vet persoonlijk 
record voor de 12-jarige Saartje. 

5 Kilometer
Voor de toppers op de 1 kilometer 
uit, deden haas David Trampert en 
Bas Stigter er samen alles aan om het 
baanrecord op de 5 kilometer van 
Bas nog scherper te stellen. De 14:51 
die AVA-er Bas precies twee jaar 
geleden liep, bleek nu niet haalbaar 
maar zijn 15:09 was nog steeds ruim-
schoots voldoende voor de winst. 
Bastiaan Langeveld uit Voorschoten 
werd met 18:19 tweede. Derde werd  
de kersverse wereldkampioen 
steeple chase bij de masters 65-plus 
Theo Woldberg. Wat minder snel 

maar met veel inzet en plezier deed 
ook een groep van HilverdaFlorist 
mee aan deze, ondanks het verfris-
sende windje, best wel warme 
baanloop. 

Weer Baanloop in augustus
Meer foto’s en de volledige uitslag 
met rondetijden zijn te vinden op 
www.avaalsmeer.nl.
De volgende AVA Waterdrinker Baan-
loop wordt gehouden op woensdag-
avond 10 augustus vanaf 20.00 uur 
op de atletiekbaan in de Sportlaan.

Samen hardlopen bij Baanloop 
Atletiekvereniging Aalsmeer

Saartje Rewijk ge�ankeerd door 
trainer Janpieter Baars en broer Rink.

Groep van HilverdaFlorist deed enthousiast mee aan de Baanloop.

Aalsmeer - Op zaterdag 16 juli 
werden 8501 Noordhollandse duiven 
om 08.00 uur op een afstand van 88 
kilometer gelost te Roosendaal. Het 
was de eerste o�ciële vlucht voor de 
dit jaar geboren duiven en een 
jongeling van Johan van Ackooy die 
om 09.19.01 uur arriveerde en met 
een gemiddelde snelheid van 71 
kilometer per uur tegen 265 deelne-
mende duiven beslag wist te leggen 
op de eerste plaats in de competitie 
van PV de Telegraaf.
Uitslag PV de Telegraaf: Johan van 
Ackooy, 1-9-10-11-14-22; P. van der 
Meijden, 2-25; Th. van der Wie 3-6-7-
15-16; JA van Dijk ,4-17-42; Van 
Leeuwen /Van Grieken, 5-12-13-18-
20-; A.van der Wie, 6-7-23; A.J. van 
Belzen,19-31; C. van Vliet, 24-47; Tim 
Reeuwijk 36-59.
Uitslag PV Strijd en Vriendschap met 
in concours 324 duiven: Gerard van 
Zelderen 1-2; J.P Konst 3-4; C. Buis Jr. 
5, H.C. Kooring 6-7; J. Staats 8.

Om 07.15 uur waren 2929 Noord 
Hollandse postduiven voor de laatste 
midfondvlucht op een afstand van 
360 kilometer gelost te Pont-Sainte-
Maxence. De snelst duif in de Tele-
graaf competitie arriveerde  met een 
gemiddelde snelheid van 71 kilo-
meter per uur om 12.21.11 uur bij 
Cees van Vliet. In rayon 4 van de 
Afdeling Noord Holland met in 
concours 630 duiven klasseerde deze 
duif zich als zesde.
Over de in totaal zes midfond-
vluchten (vluchten met een afstand 
van 300 tot maximaal 450 kilometer) 
van dit seizoen behaalden de eerst 
aankomende duiven van Aad van 
Belzen de meeste punten en werd hij 
hiermee midfondkampioen bij PV de 
Telegraaf. Zijn duivin de NL19-
1528738 werd op deze discipline 
duifkampioen.
Uitslag PV de Telegraaf met in 
concours 127 duiven: Cees van Vliet 
1-3-11; A.J. van Belzen 2-5-7-9-10; 

Van Leeuwen en Van Grieken 4-8; A. 
van der Wie 6-13, D. Jachowski 12-26.
Op 21 juli inmanden voor Issoudun 

fond oude duiven en op 22 juli 
inmanden voor Lennik met jonge 
duiven.

Eerste officiële vlucht voor jonge duiven

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Met twee venijnige 
etappes in de Pyreneeën als laatste 
benenbrekers is de Tour de France op 
weg naar eindstation Parijs. De 
renners zijn er bijna, maar nog niet 
helemaal. Dat geldt zeker voor Rijsen-
houter Nils Eekho�. In de weeken-
dritten zuigen het helse tempo, de 
hitte en de ontelbare hobbels op het 
parcours alle krachten uit zijn benen. 
Rijden is lijden. “Alle renners zitten nu 
aan hun limiet”, zegt Nils maandag op 
de rustdag. “Slecht slapen, een paar 
uurtjes maar, hebben mij ook geen 
goed gedaan.”

Contract verlengd
Blij is hij wel met de verlenging van 
zijn contract bij Team DSM tot eind 
2025. “Nils is een sterke teamplayer 
met de focus op klassiekers, grote 
ronden en lead-outs”, meldt team-
baas Rudi Kemna afgelopen 
maandag. Enkele andere ploegen 
toonden ook belangstelling voor de 
24-jarige renner, maar hij voelt zich 
op zijn plek bij DSM: “Ik heb een 
mooi, verbeterd contract kunnen 
tekenen. Bij het team kan ik soms 
voor eigen kans blijven rijden en ik 
ben ook in de komende jaren kandi-
daat voor een nieuwe Tour-start.”

Bang hartje
Terug nu naar de Tour van Nils, dit 
jaar. In de Alpen begint hij met een 
bang hartje aan de elfde etappe, rich-
ting slopende klim van l’Alpe d’Huez. 
Nils weet dat zijn vrienden Matthew 
en Ties op hem wachten bij oranje-
bocht 7. Maar kijkt hij dan nog helder 
genoeg uit de ogen om ze te 
herkennen? Het perspectief op een 
aangename reünie wordt er niet 
beter op als hij vijf kilometer voor de 
top van de eerste klim, de Galibier, 
het peloton moet laten gaan. 
Gelukkig kan hij met andere achter-
blijvers na een gedurfde afdaling 
weer aansluiten bij de groep. Daar 
zijn de brandjes inmiddels geblust. 
Op de respectabele Col de la Croix-
de-Fer is Nils zelfs 23 kilometer lang 

prominent in beeld als naaste buur 
van de gekleurde mannetjes Jonas 
Vingegaard (geel), Wout van Aert 
(groen) en Tadej Pogacar (wit). Hij zou 
ze zomaar een handje hebben 
kunnen geven. Ook weet hij dan al 
dat hij ruim voor de tijdslimiet op de 
alp van Huez kan aankomen. Met een 
brede grijns van oor tot oor verhoogt 
hij aan de voet van de slotklim zijn 
tempo en verlaat een omvangrijk 
tweede peloton. “Ik ben vooruit 
gereden, zodat ik bij bocht 7 ruimte 
en tijd genoeg zou hebben om er te 
kunnen genieten van de sfeer. Nooit 
eerder heb ik zoveel drukte meege-
maakt, heel indrukwekkend”, laat hij 
boven op de feestberg optekenen. 
Vriend Ties heeft hem onderweg een 
welkom zetje in de rug gegeven en 
de gemankeerde klimmer uit de 
polder komt comfortabel als 69ste op 
de top.

Druipend asfalt
Veel tijd om na te dromen over de 
mooie dag heeft Nils niet. In de drie 
volgende overgangsritten rijdt hij 
met een stekende zon op zijn rug 
over een irritant golvende parcours 
vol druipend asfalt. Klussen voor 
kopman Romain Bardet en op tijd aan 
de streep komen, is dan het enige 
wat telt. Maar in de eerste Pyrenee-
enrit van afgelopen dinsdag sluipt hij 
ook verrassend mee in de vlucht van 
de dag. Pas na 145 kilometer op de 
top van de eerste klim zien de favo-
rieten van de Tour hem terug. Nils 
heeft dan al als winnaar van de 
tussensprint heel sneaky punten en 
prijzengeld afgesnoept van Wout van 
Aert. Het is zijn eerste ‘overwinning’ in 
de Tour de France. Voor wat het 
waard is natuurlijk. Wout van Aert is 
in zijn groene trui niet echt gelukkig 
met de actie van het brutaaltje uit 
Rijsenhout, maar de tv-commenta-
toren genieten van zijn anarchistische 
move. Nils komt heel knap als 57ste 
aan de streep in Foix in een groepje 
met Mollema en Van Baarle. Weer een 
rit gestript. Zo gaat-ie goed. Of zijn de 
laatste bergen te hoog voor Nils 
Eekho�?
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