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KORT NIEUWS:

Aanpak kruising
N201/N231

Aalsmeer - De provincie
gaat maatregelen treffen
om de kruising N201 met
de Legmeerdijk (N231) veiliger te maken. Dit naar aanleiding van de vele aanrijdingen die hier al hebben
plaatsgevonden. Uit onderzoek is gebleken dat de
meeste aanrijdingen worden veroorzaakt door een
combinatie van hoge snelheid, weinig zicht en het negeren van roodlicht. De provincie gaat nu op de N201
de snelheid ongeveer 150
meter voor de kruising verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Op de Legmeerdijk geldt al een maximumsnelheid van 60 kilometer.
Ook gaan drempels bij de
kruising aangelegd worden,
vinden aanpassingen van
de markeringen plaats en
komen er meer (waarschuwings)borden.

Service

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

Uitvoer voor een aantrekkelijk(er) Aalsmeer

Gemeente aan de slag
met 38 mooie ideeën
Aalsmeer - Genoeg fietsenrekken bij bushaltes, openbare zwemtrappen, fitnessgelegenheden, een voetbalkooi, speeltuinen en
vooral meer (wilde) bloemen en bomen. Dit is slechts een greep
uit de ingebrachte ideeën die de gemeente de komende tijd gaat
realiseren.

Hagelschade?
Welke hagelschade?

abspijnaker.nl

Likes en haalbaarheid
De keuze welke ideeën de gemeente gaat uitvoeren is op basis van onder meer likes, haalbaarheid en kosten. In totaal levert het tot nu toe 38 mooie ideeen op die de gemeente gaat uitvoeren. Wethouders Wilma Alink
en Robert van Rijn zijn blij met de
plannen die er liggen: “Het is een
mooie mix van ideeën waar iedereen, van jong tot oud, straks
plezier van heeft. Wil je in de bui-

tenlucht spelen, sporten of liever
op een bankje uitrusten en genieten van de natuur? Het zit er
allemaal bij.”
Het is niet uitgesloten dat de gemeente ook nog andere ideeen gaat uitvoeren. Als er budget
overblijft wordt dit opnieuw bekeken. Daarnaast zijn er nog ideeen die om nader onderzoek vragen, bijvoorbeeld de realisatie
van twee openbare peuterbadjes.

Vertrouwd, vakkundig en snel
Pijnaker - Aalsmeer

Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
T
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Pannen in de tuin en een
nieuwsgierige geit...
Aalsmeer - De foto’s voor de zomerwedstrijd Tuin en Dier blijven
de mailbox van de redactie vullen. Vooral veel foto’s van honden
en katten worden ingestuurd,
maar ook vogels, vlinders en libellen zijn vastgelegd. De dieren hebben de overhand, maar
er worden eveneens kijkjes gegeven in prachtige tuinen. De tuin
van de familie Siebeling springt
er deze week uit. De keukenkastjes zijn leeg, want alle potten en
pannen zijn gevuld met ‘lekkere’ plantjes: “Wij hebben maar besloten om de potten en pannen
uit de kast te halen. Die gebruiken we even niet meer. De zomer
komt eraan en we gaan buiten
eten met de barbecue en skottelbraai moet het lukken. Evenals
met eigen sla, andijvie, broccoli,
bieten, augurkjes, bonen, tomaat
en courgette dit jaar. En als toetje fruit, zoals aardbei, framboos
en Franse wijnbes. Ook allemaal
uit eigen tuin. Ook buiten kun je
gezond eten. Er komen ook allerlei beestjes wat mee eten, maar ja
die moeten ook wat, maar er blijft
nog genoeg over voor ons. En na
de zomer zien we wel weer hoe
we verder gaan. Ik denk andere
pannen kopen.”
De tweede gekozen foto geeft
vast en zeker een brede glimlach.
De geit van de buren laat zich
even zien en doet zich tegoed
aan het groen van de familie

Peters. De bijgeleverde tekst is
kort maar pakkend: “De blaadjes
bij de buren zijn altijd veel lekkerder.”
Tot half augustus
De families Siebeling en Peters
maken kans op een waardebon
van tuincentrum Het Oosten.
Ook kans maken op de mogelijkheid om een cadeau voor de
tuin of uw/jouw dier uit te gaan
zoeken bij het tuincentrum aan
de Aalsmeerderweg? Stuur dan
een foto van de tuin of een (huis)
dier of een combinatie van deze
twee met een verhaal(tje) naar:
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Deelnemen aan de zomerwedstrijd kan tot half augustus.

Het is nodig te weten wat de directe kosten zijn, maar ook wat de
jaarlijkse onderhoudskosten zijn.
Natuur en groen
In totaal zijn er zo’n 140 ideeën ingediend. Bewoners stemden hier
1400 keer op. Veruit de grootste
categorie is natuur, groen en biodiversiteit (27% van alle ideeën),
gevolgd door straten en pleinen.
Een overzicht van de 38 uit te
voeren ideeën staat op de website participatie.aalsmeer.nl (pagina ‘realisatie projecten’). Bij de
ideeën die de gemeente niet gaat
uitvoeren, komt uitleg waarom
niet.

BEZORGERS

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Surveillance zag iets ﬂikkeren op Mikado

Politie en brandweer
voorkomen schoolbrand
Aalsmeer - Op vrijdag 19 juli
rond half één in de nacht zagen
surveillerende agenten iets flikkeren op het dak van brede school
De Mikado in de Catharina Amalialaan. Er werd poolshoogte genomen en het bleek om brand
te gaan. Direct is de brandweer
gealarmeerd. Deze was snel ter
plaatse en gelukkig maar. Volgens de brandweerlieden had
het niet veel langer moeten duren of het vuur had zich verspreid
tot in de school. Door de hitte van
het vuur was net voor de komst
van de brandweer het alarm van

de school al afgegaan. De brandweer heeft het vuur geblust en
had de brand redelijk snel onder
controle.
De brand was ontstaan in de rubberen speeltegels op het speeldak. Deze moeten als verloren
beschouwd worden, de schade
is aanzienlijk. Zowel de politie als
de brandweer vermoeden dat de
brand is aangestoken. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

“Op naar prettig en veilig zomerseizoen”

Toezichthouders op het
Surfeiland
Aalsmeer - Het Surfeiland is deze zomermaanden weer een
drukbezochte plek. De gemeente heeft er na een aantal incidenten voor gekozen om toezichthouders in te zetten om voor iedereen een aangenaam verblijf te
verzorgen. Ook vindt de gemeente het belangrijk om de huisregels nog eens in herinnering te
brengen. Als zowel gezinnen
met jonge kinderen als de oudere jeugd willen genieten van het
strand en de andere voorzieningen is het van belang deze regels
te kennen en na te leven.

gels actief te handhaven volgens
de Algemeen Plaatselijke Verordening. Het gaat dan vooral om
het voorkomen van overlast door
alcohol en drugs, vervuiling, geluidsoverlast, vernielingen, agressief gedrag en verkeer. Bij overtredingen worden in het geval
van minderjarigen direct de ouders geïnformeerd. Ook als dat
om 3.00 uur ’s nachts is.
Banken en struiken
Naast het verscherpen van het
toezicht en de handhaving worden banken verplaatst en struiken gesnoeid om te zorgen dat
alle bezoekers zich op zo’n manier gedragen dat iedereen zich
op het Surfeiland thuis blijft voelen. En het jongerenwerk biedt
recreatieve activiteiten aan tijdens de zomervakantie.

In de weken voor de zomervakantie is sprake geweest van overlast
in de weekenden. Ook hebben
er twee vechtpartijtjes plaatsgevonden. “Het gaat om incidenten
die niet thuishoren op ons mooie
Surfeiland”, zegt burgemeester
Oude Kotte. “Iedereen moet daar De burgemeester gaat er voorop een goede en leuke manier alsnog van uit dat deze maatrekunnen recreëren.”
gelen voldoende zullen zijn. “Op
naar een prettig, gezellig en veiHuisregels
lig zomerseizoen”, zegt Oude KotDe huisregels zijn binnenkort te. “Zonder overlast voor alle beduidelijk te lezen op het bij de zoekers.” Mochten de maatregeingang geplaatste bord. De po- len onvoldoende blijken, is camelitie heeft van de burgemeester ratoezicht een eventuele volgende opdracht gekregen om de re- de stap.
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Zeilmast bij Inner-Art

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

De Kwakel - Op zaterdag 20 juli
heeft Kooyman B.V. bij zorgboerderij Inner-Art als sponsor geholpen bij het plaatsen van twaalf
meter hoge oude zeilmast. De
zeilmast is geschonken door vrijwilliger Marcel. Met elkaar is de
mast opgeknapt. De mast zal uit-

Elke vrijdag thema-middag

Ook in zomermaanden
dagelijks Odense huis
Aalsmeer - Het inloop Odense huis voor ouderen in gebouw
Irene gaat in de zomermaanden
gewoon door. Dagelijks is er een
programma waarbij de nadruk
ligt op activiteiten als geheugentraining, bewegen en muziek.

Pannebar en nu al jaren verdwenen. De beelden zijn van vroeger
en nu en worden getoond op het
scherm.

Thema de Indianen
Voor alle komende vrijdagen
staan de overige thema’s geAalsmeer in beeld
pland. Vrijdag 26 juli ‘de IndiaElke eerste vrijdag van de maand nen’ en vrijdag 9 augustus wordt
is Wim Roodenburg speciale gast de film ‘De nieuwe wildernis’ geom het verhaal van ‘Aalsmeer in toond. Bij de inloop Odense kunbeeld’ te vertellen. Op vrijdag 2 nen ouderen gewoon binnenloaugustus wordt met behulp van pen, er is geen indicatie nodig,
fotomateriaal gewandeld van Ku- Aanvang is 14.30 uur in gebouw
delstaart naar Aalsmeer. De He- Irene in de Kanaalstraat.
renweg en de Kudelstaartseweg
komen in beeld. Denk aan Vrou- Voor informatie kan gebeld worwentroost, café Jansen, later de den naar 06-22468574.

‘Wat niet past laten we achter’
Kudelstaart - Een bezoekje aan
afvalcontainers in de open ruimte
levert zo nu en dan verrassende
aangezichten op. Zoals de stek op
de foto, te vinden aan de Spiegelstraat, een zijstraat van de Bilderdammerweg. Reuze handig dat
plastic en textiel worden verzameld, evenals glas. Gemak dient
de mens en het enige dat energie kost is de route naar de containers. Ze zijn niet meer weg te
denken uit het straatbeeld dus
menig inwoner kent ongeveer

wel de afmetingen van de opening voor flessen en die voor de
inname van plastic. Opvallend is
dan ook dat er een plastic klapstoel naast de bak is gedeponeerd en een supergrote plastic
pot. Wat gaat er door het hoofd
van de afvalbrenger: ‘dat ruimt
de ander wel voor mij op?’ Terwijl toch bekend moet zijn dat afval dat je hier niet kwijt kunt - buiten normale proporties dus - naar
Meerlanden moet worden gebracht. Zou dat te veel werk zijn?

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 28 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Wim de Knijff.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Geen dienst i.v.m. zomerstop
tot zondag 25 augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
G. Drayer en om 18.30u. met
ds. A. Jansen. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Hugo van Oudenallen. Oppas op aanvraag:
oppas@dgaalsmeer.nl. Collecte: Stuurgroep duurzame ontwikkeling van WereldWerk.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. Teus Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met dhr.
P.J. Verhagen uit Harderwijk.
Organist: Hugo v/d Meij. Oost:
Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. J Tiggelaar uit Opende. Organist: Jan Piet.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Dienst.
Spreker: Jenny Mendes. Baby-

oppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Vertaling
in het Engels en Spaans.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Diensten om 10u. met ds. D.A.
Westerkamp uit Houten en
18.30u. met ds. A. Jansen, gez.
dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering met
M. van Zoelen. Zondag om
9.30u. Woordcommunieviering met Rob Mascini. Om 14u.
Poolse dienst met Andrzej in
Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. Dienst. Voorganger: Nico
Schoorl. Organist: Toon Renssen. Lezingen: Lisette VisserMoleman en Maaike McCurdy.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. M.J. Wattel uit Hoofddorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds.
mw. M. Meiring-Snijder, luchthavenpastor Schiphol.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

eindelijk vol komen met klompen; een echte blikvanger op het
erf. De mast komen bewonderen kan tijdens de openingstijden
van zorgboerderij Inner-Art van
maandag tot en met donderdag
tussen 9.00 en 16.00 uur. Adres:
Vuurlijn 36 in De Kwakel.

Kerkdienst Oud
Katholieke kerk

Aalsmeer - Iedereen is welkom
op zondag 28 juli in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394. Om 16 .00 uur begint
de maandelijkse kerkdienst, kerk
open vanaf 15.30 uur. Voor de
heilige communie in de kerk
wordt iedereen uitgenodigd die
gedoopt is en in zijn of haar kerkgemeenschap. Voorganger is pastor Nico Schoorl en het orgel wordt
bespeeld door Toon Renssen.
De lezingen worden verzorgd
door Lisette Visser-Moleman en
Maaike Mc Curdy. De volgende
Oud-Katholieke viering is op zondag 25 augustus vanaf 16.00 uur
met pastoor Martina Liebler.

Succesvolle
reanimatie

Aalsmeer - Op woensdag
17 juli rond zes uur in de
avond zijn de hulpdiensten
gealarmeerd voor een reanimatie in het Boerhavehof. De politie, brandweer,
ambulancedienst, ggd en
het reanimatieteam zijn ter
plaatse gegaan. De snelle
eerste hulp heeft baat gehad. De 71-jarige patiënt is
met hartslag en ademhaling
per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.

Eén baan op Burg. Kasteleinweg, Zwarteweg deels dicht

Veilige schooloversteek
voor Triade in de maak
Aalsmeer - Tussen 17 en 24 juli zijn bij de kruising Zwarteweg
met de Burgemeester Kasteleinweg werkzaamheden uitgevoerd
voor realisatie van een veilige
schooloversteek voor fietsers en
voetgangers. Na de zomervakantie wordt IKC Triade in gebruik genomen en dan is het natuurlijk
wel belangrijk dat alle leerlingen
(van voorheen De Hoeksteen en
De Wegwijzer) veilig hun nieuwe
school kunnen bereiken. Er worden bij de kruisingen met de Kasteleinweg en de Waterhoenstraat
op de Zwarteweg drempels aandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Oktober t/m mei.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in Ontmoetingsruimte Ons
Tweede Thuis, Jasmijnstraat
33. Van september t/m april.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

gelegd, reflectoren geplaatst,
evenals snelheidsmeters, bebording en wegmarkering (schoolzone). Vanwege de werkzaamheden
was op de Burgemeester Kasteleinweg één rijbaan beschikbaar
en werd het verkeer op de Zwarteweg omgeleid met borden via
de Ophelilaan en de 2e J.C. Mensinglaan.
Verkeersregelaars
Ook zijn verkeersregelaars ingezet om een en ander in goede banen te leiden. Niet iedereen bleek
afgelopen dagen gecharmeerd

van de (voor hen plotselinge) afsluitingen. De verkeersregelaars
kregen diverse verwensingen
naar hun hoofd geslingerd en dat
is eigenlijk wel een beetje treurig.
Ze doen ‘gewoon’ hun werk. Steek
liever een duimpje op, ze werken
tot slot mee aan de realisatie van
een veilige oversteek voor scholieren uit Aalsmeer! Naar verwachting is de klus nu geklaard,
maar mochten de werkzaamheden uitlopen, dan worden deze
uitgevoerd tussen 25 en 31 juli.
U/jij ziet het vanzelf aan de borden en afzettingen.
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Dorpswandeling met Jan
van Veen zaterdag
vervolg zult u met een andere
blik Aalsmeer bekijken. De wandeling begint om 13.00 uur in de
Historische Tuin, ingang Praamplein. Deelname kost 5 euro per
persoon en een plaats reserveren
kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen
naar de Historische Tuin: 0297322562. Na de wandeling kunt u
nog deelnemen aan de maandelijkse bloemen-en plantenveiling
op de Tuin.

▲

Aalsmeer - Je loopt tientallen
keren door het dorp. Nog even
boodschappen doen, nog even
een tijdschrift kopen, maar je
staat eigenlijk geen moment stil
bij het feit, dat achter de gevels
van diverse gebouwen een verhaal steekt. Daar kan zaterdag 27
juli verandering in komen: onder
leiding van Jan van Veen loopt u
op een andere manier door het
dorp. Leuk om de verhalen uit
voorbije tijden te horen. In het

25 JULI

Akoestische muziek op zondagmiddag

Boxin’ the Vox met mooie
Ierse songs in The Shack

Oude Meer - Zondagmiddag 28 kaal duo op hun terras staan; Lost
juli staan ze weer op het terras & Found. Twee akoestische gitavan The Shack: Boxin’ The Vox met ren en twee prachtige stemmen.
mooie en vrolijke Ierse songs, Mike Vos en Marco Diamontatos
prachtige liedjes van Melanie, Si- nemen je mee op een muzikamon & Garfunkel, Boudewijn de le reis langs hun persoonlijke inGroot en vele anderen. Boxin’ the spiratiebronnen uit vele decenVox bestaat uit David Plasmeijer nia. Nummers van onder andere
(vocals, guitar, bass, mandoline) David Bowie, Neil Young, The Cuen Anne-Lotte Paymans (vocals, re, Beatles, Pearl Jam, The Kinks,
guitar). Hun muziek is geïnspi- Black Crowes, Tom Petty, Moody
reerd op de muziek van Folk mu- Blues en Bob Dylan zorgen voor
zikanten als Luka Bloom & Christy de nodige nostalgische herkenMoore en jaren zestig en zeventig ning!
muzikanten. Ook zo’n zin in een
akoestisch feestje op een Sunday Woodshack weekend
Shack Afternoon? Zorg dan dat je Op vrijdag 9 en zondag 11 augushierbij bent want met Boxin’ the tus vindt het jaarlijks terugkerend
een ieder vraagt zich af: ‘Hoe doet Vox is het altijd weer een feestje! Woodshack weekend plaats. En
zij dat?’ Neem de tijd om eens te De entree is gratis.
dat betekent dat The Shack terug
kijken naar verweerde muren die
gaat naar het Woodstock tijdperk.
de gebouwen tot iets bijzonders Raw Medicine
Love Peace Happiness & Music
maken. Het werk van Roos maakt Raw Medicine is een geweldige dus met vrijdag 9 augustus een
deel uit van de Mokum Collectie, energieke band. Deze geoliede Tribute to CCR en zondag 11 aumeer tekeningen van haar zijn machine speelt dampende rock, gustus: Woodstock Sunday met
het hele jaar door te bezichtigen die je ouderwets bij de keel grijpt, Coolcast!
en uiteraard komen ook de gou- The Shack is op de zondagen
in het Huiskamermuseum.
we ouwe juweeltjes voorbij in The open vanaf 15.00 uur. Aanvang
Shack op vrijdag 2 augustus. Met van de bands is om 16.00 uur. En
Spontaniteit
Weer heel anders is het werk oudgedienden uit onder andere de entree op de zomerse zondavan Marijn van Wijk, een grote- Herman Brood, The Wild Roman- gen is gratis! Vrijdag 2 augustus
re tegenstelling met het werk ce en Vitesse; Dirk Vermeij, Rudy open om 20.00 uur, aanvang Raw
van Roos is haast niet mogelijk. Englebert en Arthur Bont.
Medicine is om 21.00 uur, entree
Groots en meeslepend kleurrijk
10 euro. Voor alle info en opeeen scala aan energie en spon- Lost & Found
ningsdagen: www.the-shack.info.
taniteit druipt van het doek. Hij Zondag 4 augustus heeft The Adres: Schipholdijk 253b in Ouschildert naargelang zijn stem- Shack weer een ijzersterk muzi- de Meer.
ming. Het komt zoals hij voelt dat
het moet gaan.
Geweldig is de deelname van natuurfotograaf Gerrit Karssing. Zijn
foto’s tonen een prachtige verstilling en benadrukken de schoonheid van de natuur.
Welke mogelijkheden er allemaal
zijn bij het 3D printen laat Peter
Cocu zien. Van technische en medische objecten tot kunstzinnige
vazen. Heel fascinerend.
De meeste kunstenaars zijn gedurende het hele weekend aanwezig om hun werk toe te lichten. Het programma van het Cultuurpunt wordt later bekend gemaakt.
Rianne Middelkoop en Tineke van Kleef zijn het creatieve brein achter ‘Het
circus’ en samen met de spelers van Toneelvereniging Kudelstaart zal de
Janna van Zon
voorstelling tot leven gaan komen.

Uiteenlopen kunst in De Oude Veiling

Voorbereiding van KCA
Kunstroute in volle gang
Aalsmeer - Zoals ieder jaar belicht de Nieuwe Meermode ook
nu weer - in aanloop naar de
KCA Kunstroute op 21 en 22 september - een aantal locaties en
deelnemende kunstenaars. Deze week staat De Oude Veiling in
de schijnwerpers. Gedurende het
derde weekend in september van
12.00 tot 17.00 uur valt er voor de
bezoekers van De Oude Veiling
heel veel op het gebied van kunst
te ontdekken.
In alle zalen hangen, liggen en
staan de meest uiteenlopende
kunstwerken. Het is coördinator Thomas Visser gelukt om een
mooie mix van kunstenaars bij
elkaar te brengen hetgeen een
bezoek aan de Huiskamer van
Aalsmeer meer dan de moeite
waard maakt.

Verrassend
Op veler verzoek komt Sophie de
Kort met haar minutieuze tekeningen en foto’s exposeren. Ook
Tom de Hundt zei ‘ja’. Heel benieuwd wat hij dit keer laat zien,
want bij Tom weet je het maar
nooit. Het is net wat hem invalt
en dat maakt het werk juist zo
verrassend en spannend. Melissa de Vos is recent met een schitterende eindlijst afgestudeerd
als edelsmid aan de academie in
Schoonhoven. Zij heeft speciaal
voor de KCA Kunstroute nieuw
origineel en betaalbaar werk gemaakt. Zij heeft het vak in de vingers, een heel eigen stijl. Van haar
gaat u zeker nog veel zien en horen in te toekomst. Ook een aantal leden van fotogroep Aalsmeer
komt exposeren. Onder andere Marlien Smit, Jan Kohl en Petra van Dijk hebben de smaak van
het exposeren te pakken en komen met nieuw fotowerk. En dan
de kleurpotlood tekening van
Roos de Lange. Geen mens gelooft dat het kleurpotlood is en Foto van Gerrit Karssing.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Elektrische gitaar
‘SX’ €165,KOOPJE:

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Kindergitaar (3/4)
‘Salvador’ €79,TIP:

Keyboard ‘Medeli’ Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels
‘M12’ €189,Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Expositie ‘Het Circus’ in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9
om 16u. Open iedere donderdag tot en met zondag van 14
tot 17u. Tot en met 28 juli.
Expositie Henny Bax in gang
Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm. T/m eind juli.
Expositie Amazing Amateurs
in burgerzaal, gemeentehuis. Te bezoeken tijdens openingstijden.

26 JULI

Nieuwe exposities in Flower
Art Museum (tegenover de
watertoren): Flora Botanica en
Bees, bugs & butterflies. Tot en
met 29 september. Open: Vrijdag, zaterdag en zondag van
11 tot 17u.
Expositie Jan Dreschler in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart.
Expositie Ons Tweede Thuis in
De Oude Veiling, Marktstraat.
Hippiemarkt op Surfeiland,
Kudelstaartseweg, 16 tot 23u.

27 JULI

Expositie over ‘100 jaar Fokker’ in Crash Museum In fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug.
Open 11 tot 16u en woensdag
13 tot 16u.
Zomer Schrijftafel in bibliotheek, Marktstraat, 11 tot
12.30u.
Dorpswandeling met Jan van
Veen. Start 13u. bij Historische
Tuin, ingang Praamplein. Om
15u. bloemen- en plantenveiling.
Open tennis dubbeltoernooi
bij TV Kudelstaart. Tot en met
28 juli.

29 JULI

Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.
Expositie ‘De kracht van de
boom’ bij Fysio en Fitness in
Kudelstaart. Open 8 tot 21u.
Tot eind juni.

30 JULI

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u. Ingang Praamplein
Walking-handball voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg
van 10.30 tot 11.30u.

31 JULI

Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Zomercompetitie Bridgeclub
Onder Ons in buurthuis Hornmeer, Dreef 1. Inschrijven vanaf 19.15u. Aanvang: 19.45u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

1 AUGUSTUS

Wandelen in het Amsterdamse Bos van 19 tot 20.30u. Verzamelen Bosrandweg, tegenover Rietwijkeroordweg.

28 JULI

Watertoren aan Westeinder
open voor publiek, 13-17u.
Ook op 3 augustus.
Boxin’ the Vox live in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Foto: www.kicksfotos.nl
Oude Meer vanaf 16u.

Nieuwe revue door Toneelvereniging

Circus in Kudelstaart!
Kudelstaart - Noteer alvast in de
agenda: 15, 22, 23, 29 en 30 november, want dan kom het circus
naar Kudelstaart! Al iets gehoord?
De eerste geruchten in de supermarkt wellicht? Of gefluister in
de horeca rondom Kudelstaart?
Er komt namelijk een grootschalig circus naar Kudelstaart. Wilde tijgers door brandende hoepels, paarden die kunstjes doen
op twee benen, grappige clowns
die buikpijn bezorgen van het lachen en een circusdirecteur die
alle gasten welkom heet en samen met zijn familie zorgt voor
een geweldige avond uit. Ongetwijfeld dat alles, samen met
zang, dans, glitters en nog heel
veel meer! Althans, dat zou de bedoeling moeten zijn. Maar of één
en ander ook zo glorieus op z’n
pootjes terecht komt of is er sprake van reeds vergane glorie?

haald of uw verre tante gebeld
om dit heuglijke nieuws te vertellen en in november met elkaar
naar dit circus af te reizen. Wat,
waar en hoe zult u zich alvast verrukt afvragen? Het ‘wat’ daar zal
Toneelvereniging Kudelstaart u
komende maanden middels de
media van alles over laten weten. Het ‘waar’ zal in het mooi verbouwde Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg gaan plaatsvinden, uiteraard in een heuse circusambiance. Hoe u aan entreekaarten kunt komen en per wanneer deze te verkrijgen zijn, dat
zal na de vakantieperiode bekend worden gemaakt. In ieder
geval is de grande opening van
het circus op vrijdag 15 november en de andere data zijn vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29
en zaterdag 30 november. Het circus komt naar Kudelstaart, iedereen mag het horen en niemand
Grande Opening
hoeft dit te missen. Komt dat zien
Wellicht staat u nu al te popelen, en beleven met Toneelvereniging
heeft u de buurvrouw erbij ge- Kudelstaart.

Veiling bloemen en planten
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Doe eens wat anders
tijdens de zomervakantie. De
laatste zaterdag van de maand,
27 juli, gaat de traditionele bloemen- en plantenveiling om 15.00
uur van start in de Historische
Tuin. Belangstellenden zijn van
harte welkom in de speciale veilingzaal. Beleef het koopproces
vanaf de houten banken die uitkijken op de authentieke Jugendstil klok. De veilingmeester geeft

een inkijkje in zijn bijzondere
wereld. In de gemoedelijke ontvangstruimte staat de koffie klaar.
Uw entreekaartje geeft toegang
tot de veiling. Donateurs, museumkaarthouders en kinderen tot
12 jaar gratis.
De Historische Tuin is bereikbaar
via de ophaalbrug aan het Praamplein en geopend van dinsdag
tot en met zondag van 10.00 tot
16.30 uur.

25 juli 2019

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend.
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt
in de Staatscourant en digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
De inspreker 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
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

-

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen 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 worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:
-

Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

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

Gemeente Aalsmeer zoekt:

Medewerker(s)
Wijkbeheer

met specialisatie Heemgroen
36 uur per week

Zie www.amstelveen.nl
TER INZAGE LEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘LAN
DELIJK GEBIED OOST  MACHINEWEG 293A’ EN ONT
WERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUID
HINDER Z19001705
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
bekend, dat met ingang van 29 juli tot en met 8 september
2019 het ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 293a’ met de daarop betrekking hebbende stukken
ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor
1 woning die aan de Machineweg geprojecteerd is.
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van
het perceel Machineweg naast 293 in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één
vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven
aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te
wijzigen zoals genoemd in artikel 15.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost’.
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken
gedurende 6 weken, van 29 juli tot en met 8 september 2019,
op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

-

-

in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.02P-OW01 en
via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl
de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op
woensdagavond van 16.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van
8.30 uur tot 10.30 uur;
de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag
8.30-12.30 uur).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze betreffende dit ontwerp wijzigingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253,
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Landelijk Gebied Oost – Machineweg 293a’. Een
zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via http://0358.
ropubliceer.nl. Vervolgens selecteert u het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie ‘reageren’.
Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen
kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Geluidsonderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting voor de te
realiseren woning die is geprojecteerd aan de Machineweg
de voorkeurswaarde wordt overschreden. Als gevolg hiervan dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. De
maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Hierdoor is het mogelijk een procedure hogere grenswaarde te
doorlopen. In samenhang met het ontwerpwijzigingsbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan
ter inzage. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het
gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens
de hiervoor genoemde openingstijden en via de website van
Aalsmeer en via www.ruimtelijkeplannen.nl (als bijlage bij het
wijzigingsplan). Belanghebbenden kunnen gedurende de
voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen
naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Machineweg 293a’. Degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact
opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Rietwijkeroordweg 41, Sectie A nr. 3440, 1432 JG, (Z19043970), het wijzigen van de bestaande kassen aan de
achterzijde van het perceel, het verplaatsen van de noordgevel en het vervangen van de gevelbekleding en het dak
- Oosteinderweg 254, 1432 BC, (Z19-043888), het realiseren
van een tuinkamer i.p.v. terras
- Hornweg 249, 1432 GK, (Z19-043901), het uitbreiden en
wijzigen van een woning
- Stommeerweg 116, 1431 EZ, (Z19-043796), het verbreden
en vergroten van een kozijn aan de achtergevel van de woning
- Uiterweg 317 A en B en Uiterweg 319 A en B, 1431 AJ,
(Z19-043432), het wijzigen van de indeling van een dubbel
woonhuis
- Uiterweg 94, 1431 AR, (Z19-043086), het splitsen van de
kavel en het bouwen van 2 woningen
- Middenweg t.h.v. 5, 11 en 29a, 1432 DE, (Z19-042750), het
plaatsen van een drietal bewegwijzeringspanelen naast de
rijbaan
Aanvragen ligplaatsvergunningen voor woonarken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor ligplaatsvergunning(en) is/
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend
- Uiterweg 269 ws10, 1431 AH, (Z19-042666), het verplaatsen van de recreatie-ark naar een andere ligplaatslocatie

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Ophelialaan 201, 1431 HG, (Z19-035596), het plaatsen van
een dakopbouw aan zowel de voor- en achterkant van de
woning Verzonden: 18 juli 2019
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-027377), het
wijzigen van twee in-en uitritten door een brede in-en uitrit. Verzonden: 19 juli 2019
- Wissel 40, 1431 LP, (Z19-023273), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 19 juli
2019
- Uiterweg 12, 1431 AN, (Z19-039446), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorgevel van de woning Verzonden: 17
juli 2019
- Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z19-036622), het plaatsen van
dakkapellen op de zijgevels Verzonden: 17 juli 2019
- Helling 24 , 1431 BS, (Z19-040599), Het vergroten van de
entree en het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak Toelichting: gedurende het proces is gebleken dat de
omschrijving onjuist was. Verzonden: 17 juli 2019
- Dorpsstraat 98, 1431 CG, (Z19-030580), het bouwen van
een uitbouw aan de rechter zijgevel, het wijzigen van de
gevels en interne constructieve wijzigingen Verzonden:
16 juli 2019
- Oosteinderweg 472, 1432 BP, (Z19-035575), het kappen
van een boom Verzonden: 16 juli 2019
- Azaleastraat 7, 1431 SH, (Z19-028478), het realiseren van
een dakopbouw met een dakkapel op de voor- en achtergevel Verzonden: 12 juli 2019

Vervolg op de volgende blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 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
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij 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 contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is
verlengd met zes weken. De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo
verlengd.
- Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z19-036622), het plaatsen van
dakkapellen op de zijgevels Verzonden: 16 juli 2019

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
GECOMBINEERDE WELSTANDS EN
ERFGOEDCOMMISSIE
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

t/m 25-07-19

COLLECTEVERGUNNING VERLEEND

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

In drukke straat bij supermarkt (Z19-041709) Collecteren Stichting Steun mensen rechten stop maatschappelijk geweld van
28 juli tot 3 augustus 2019, verzonden 18 juli 2019

t/m 26-07-19

TER INZAGE:
t/m 25-07-19

ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken Polderzoom fase 2 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde (IDN:
NL.IMRO.0358.07N-OW01)

t/m 08-09-19

ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”.
(IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)
besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken m.b.t. bekendmaking wet geluidhinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van
woningen gelegen aan de weg “Oosteinderweg”, te Aalsmeer mogen ondervinden
ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost - Machineweg 293a’ en ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z19001705

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Voor kinderen 4 tot 9 jaar

Roodkapje en de wolf in het Amsterdamse Bos
Amstelland - Op zondagmiddag 28 juli zingt Roodkapje een
vrolijk liedje in het Amsterdamse Bos, om 12.00 uur, 13.30 uur of
15.00 uur. Maar verdraaid, daar is
die nare wolf weer. Je speelt het
sprookje van Roodkapje na. Deze
activiteit staat onder leiding van
Natuur is een Feest en is voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)
ouders of begeleiders. De kosten
zijn 5 euro per kind en 2,50 euro
per volwassene. Duur: 1 uur buiten. De start is bij De Boswinkel.
Egel en konijn
En/of maak op woensdagmiddag
31 juli om 12.00 uur, 13.30 uur of
15.00 uur, iets lekkers voor egel
en konijn. In het Bos is genoeg
te vinden! Egel eet graag insecten. Maar Konijn is vegetariër. Wat

ga je maken? Ook deze activiteit
staat onder leiding van Natuur is
een feest en geschikt voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders en begeleiders.

buiten en de start is eveneens bij
De Boswinkel. Aanmelden voor
beide activiteiten kan via 0205456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de
Bosbaanweg 5. Openingstijden:
Kosten 5 euro per kind en 2,50 dinsdag tot en met zondag van
euro per volwassene. Duur: 1 uur 10.00 tot 17.00 uur.

Bindingkamp Sprimont 2:

Zwemmen en avonddropping

Weer veertig kinderen op Bindingkamp:

Groeten uit warm Warnsveld
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
zijn er weer 40 kinderen vertrokken op Bindingkamp! De tweede groep vertrok naar Warnsveld.
Verslag van de kinderen: “We zijn
vanaf de Waterlelie naar Warnsveld gereden. Toen we eenmaal
aan kwamen moesten we best
lang wachten tot we naar binnen konden. Daarna zijn we gaan
eten. We aten spinazie en cour-

gette lasagne. Daarna hebben we
het thema besproken; mikken en
raken. Toen gingen we naar bed,
maar er werd veel overgelopen.
Dag 2: We werden van stomme
muziek wakker. We gingen lekker
ontbijten met warme croissants.
Na het eten begon de sportdag
en na de lunch zijn we naar de
Berkel gegaan en hebben we lekker gezwommen. Daarna gingen

we nasi eten, het was heel lekker.
De derde dag zijn we met de trein
naar Deventer gegaan waar we
een Crazy 44 hebben gedaan. En
vandaag, dinsdag, gaan we een
speurtocht naar het zwembad
doen. De rest van de week gaan
we een gooi doen naar het verZondag was een actieve dag met
breken van het hitterecord!
Groeten uit Warnsveld van Esther, klimmen en mountainbiken. De
echte beukers gingen nog een
Fabiënne, Fenne, Noor en Fleur.

Kinderen en leiding vermaken zich prima!

Zonovergoten Binding
kampterrein in Orvelte
Aalsmeer - Zaterdag 20 juli vertrok een kamp van De Binding
in de regen richting Orvelte. Bericht van de deelnemers: “We wisten al dat dit de laatste regen
van de week ging worden en dat
blijkt! We zitten op een zonovergoten kampterrein waar we ons
behoorlijk vermaken. Er is een
groot speelterrein met volleybalnet, voetbalveld en een heel leuk
bos. We zijn ook nog naar een
soort klimbos geweest waar we
konden klimmen, boogschieten
en netten klimmen. Op dinsdag
zijn we naar kamp Westerbork geweest en hebben we een rondleiding gehad over het oude kampterrein, dit maakte best wel indruk. We houden erg van zingen,
dus dat doen we luidkeels en bijna overal. Op de fiets, onder de
douche en natuurlijk tijdens het
avondprogramma onder leiding
van Caspar en Lucinda op piano
en gitaar.

Tijdens de sportdag was vooral
het kwallenballen populair en er
zijn bijna geen gewonden gevallen! We kunnen dus eigenlijk bijna alles goed, we zijn echt ideale
kampkinderen. De leiding zeurt
alleen elke keer dat we zo weinig slapen, maar die lijden aan

Aalsmeer - Op zaterdag 20 juli vertrokken wij met 40 kinderen
en 12 man leiding richting Sprimont in de Belgische Ardennen.
Met veel te veel spullen! Gelukkig
lukte het wel om alles mee te krijgen. Bij het vertrek kregen we een
flinke bui over ons heen, waarna
we als verzopen katjes richting
Sprimont vertrokken. Na ons geinstalleerd te hebben, en de laatste buien, kon het genieten eindelijk beginnen.

dormafasie en zeggen ook elke
keer dat ze zich beskitteld voelen, dus die sporen niet helemaal. We denken er nog over om
een paar dagen langer te blijven,
maar mocht dat niet lukken, zijn
we terug op zaterdag 27 juli rond
12.30 uur!”

Zondagmiddag
weer open

Watertoren
beklimmen!
Aalsmeer - De watertoren is aanstaande zondag 28 juli weer open
voor publiek. Van 13.00 tot 17.00
uur is het mogelijk om dit rijksmonument van binnen te bewonderen en om de trappen te
beklimmen naar het topje van
de toren van ingenieur Sangster. Op de trans kan vervolgens
bij helder weer genoten worden
van een wijds uitzicht tot ver buiten de gemeente. Ook leuk om te
zien trouwens hoe klein de bootjes op de Westeinderplassen zijn
vanaf vijftig meter hoogte.
Een tip alvast voor zaterdag 3 augustus: De LokAalsmeer route
fietsen met naast een bezoek aan
de watertoren ook naar de palingboer, het zeepjesatelier, fort
Kudelstaart en korenmolen De
Leeuw.

rondje extra. Het klimmen leverde mooie beelden op voor onze
dagelijkse vlog:
#kampkrantiszo2017.

‘s Avonds werden we op pad gestuurd voor een lange avondwandeling.
#dropping #magzekerweerniet

Maandag begon de Mikken & Raken competitie met allerlei spelletjes. De ping pong ballen vlogen door de steengroeve en de
kontjes werden geschud. ‘s Middags heerlijk even gedipt in de
Ourthe, waar we door een boze boer weg werden gestuurd.
#magzekerweerniet.

De temperatuur lopen langzaam
op dus gaan we nog op zoek naar
ander zwemwater.
#datzienwedaarwel
Verder staat er nog een Cowboy
& Indianen Bonte Dag, een dagje
naar Luik en een hilarisch avondprogamma in het draaiboek.

“Waarom bouwen ze rivieren Groetjes van Sprimont 2
waar je niet in mag zwemmen?” Lonneke Maarsen

LEZERSPOST
Gemeente heeft idee overgenomen

“Er komen zwemtrapjes bij
de Westeinderplassen”

Aalsmeer - Een paar weken geleden heb ik een oproep gedaan aan de gemeente
Aalsmeer om zwemtrapjes te
plaatsen bij de Westeinderplassen, zodat er op meer plaatsen
heerlijk gezwommen kan worden. En na het zwemmen ook
weer veilig via het trapje uit
het water. Ik heb veel leuke reacties gekregen van enthousiaste inwoners, die ook lekker
willen zwemmen. En het bleek
ook dat dit idee al bij de gemeente was ingediend, op de
website participatie.aalsmeer.
nl. Op deze website van de gemeente Aalsmeer kunnen ideeen ingediend worden en meegedacht worden over de plannen van de gemeente rond
de Westeinderplassen. Goed
nieuws is dat de gemeente het

idee op 9 juli ook heeft overgenomen. Ze vermelden op de
website: “Wij brengen zwemtrapjes aan bij enkele openbare zwemplekken. Wel horen we
graag aan welke plekken daarbij wordt gedacht. Dit willen
we doen in kwartaal drie.” Dus
heb ik, en een aantal anderen,
op de website een voorstel gedaan voor plaatsen waar trapjes handig kunnen zijn. Als er
nog mensen zijn die ook een
voorstel willen doen dan kan
dat vast nog wel via de website. Ik hoop dat de gemeente de
trapjes aan brengt aan het begin van het derde kwartaal, dan
kunnen we er deze zomer nog
gebruik van maken.
Jacqueline van Es
jacquelinevanes@gmail.com
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Op zaterdagen 27 juli en 3 augustus

Zomer Schrijftafel in de
Bibliotheek
Aalsmeer - Deze zomer wordt er
ijverig geschreven in de Bibliotheek en iedereen kan meedoen.
Op zaterdag 27 juli kun je in Bibliotheek Aalsmeer aanschuiven aan de zogenaamde Zomer
Schrijftafel en voor zaterdag 3 augustus kun je in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein een plekje reserveren.

Activiteiten overzicht

ken van wat er in de deelnemers
omgaat.
Het gaat aan de schrijftafel niet
om spelling, stijl of grammatica.
De deelnemers schrijven vanuit
hun hart. Een vorm van schrijven
die ook wel mindfull of intuïtief
schrijven wordt genoemd.

Het schrijven start op beide data om 11.00 uur en duurt tot
Schrijven is een prachtige ma- 12.30 uur en iedereen is uitgenonier om je gedachtes op een rij te digd om mee te doen. Tussen het
zetten of om een mooi verhaal te schrijven door krijgen de deelnevertellen. Mensen die van schrij- mers de kans om uit eigen werk
ven houden weten niet altijd di- voor te dragen. Op deze manier
rect waar ze moeten beginnen en krijgt iedereen een leuk inkijkje in Van links naar rechts: Marc Rost, Jan Hilverda, Melchior Moen, Arthur
daarom heeft de Bibliotheek Am- hoe de andere deelnemers de op- Koekkoek en Jan Eveleens
stelland de Zomer Schrijftafel in drachten interpreteren. Een plekhet leven geroepen. Samen met je aan de Zomer Schrijftafel reserzo’n tien andere schrijfliefheb- veren kan via www.debibliotheebers ga je aan de slag met een kamstelland.nl. De kosten bedraaantal korte opdrachten. Het doel gen 10 euro voor leden en 20 euvan de opdrachten is het losma- ro voor niet leden.

iranda’
s
m
Momenten

Bronx met skatende hiphoppers)
en liep door de Megatent waar ik
de gemiddelde leeftijd wat opschroefde. Over leeftijd gesproken; Alles loopt er door elkaar.
Van jong tot oud, mensen met
kinderwagens, pubers, 70 plussers. Er is een reuzenrad en andere kermisattracties, een Blagenparadijs voor de allerkleinsten,
een Discotent, homobar (Gay
Aalsmeer - Vorige week donder- doen is belangrijker dan windag toog ik met Hubbie richting nen), rock ’n roll circus, (bolletje)
het Oosten van het land om on- Speeddatecafé, strand met sparze tent op te zetten in Lievelde, telvijver en een bos. En dan vernog geen kwartier fietsen van geet ik nog de helft!
Lichtenvoorde al waar het festival der festivals jaarlijks plaats- Samen gingen we aan het einde
vindt: De Zwarte Cross. Ieder van de middag naar het hoofdjaar gaat mijn wederhelft het he- podium waar de band ‘Navarole weekend met zijn beste maat, ne’ zijn opwachting maakte en
maar dit jaar mocht ik een daggie we zijn in de Schaterbar terechtmee. We gingen ‘kamperen bij de gekomen waar comedians de beboer’. Nou ja, een soort van kam- zoekers aan het lachen kregen
peren bij de boer, want nóg hon- en het muzikale intermezzo ook
derd andere festivalbezoekers hier weer fantastisch was. Zwarmoesten op dezelfde twee (!) toi- te Cross is een festival waar je bij
letjes en er werd gedoucht bij de (geweest) moet zijn. Ondanks dat
boerin thuis. Ja mensen, ook in er meer dan tweehonderdduitwee douchejes.. Het kwam erop zend bezoekers op af komen (in
neer dat we stroom konden pak- drie dagen) is er nooit een onverken en water voor een x-bedrag togen woord. Er hangt humor in
per persoon, maar het mocht de de lucht. Overal spreuken en gekpret niet drukken. Ik heb twee ke teksten. Wat te denken, naast
nachten geslapen als een roos. de eerdergenoemde gekkigheOf was het eerder een os? Ik denk den, van ‘Broodje Schoap’ bij de
dat laatste. Toen de tent stond shoarmatent, ‘Wat de boer niet
gingen we een hapje eten bij de kent is hier volop verkrijgbaar’ en
plaatselijke vreetschuur, wat ove- ‘Te veel drinken is slecht, maar te
rigens heerlijk smaakte naast de weinig nog veel slechter’ bij de
toen al rijkelijk vloeiende wijntjes vele drankbars, Hey Ho, baal stro’,
en biertjes. Bij terugkomst scho- ‘Hand in hand Karbonade’ en bij
ven we tot diep in de nacht aan een vleesstalletje ‘Allah’s afbakbij een stel gezellige gasten die bar’. Allemaal met een knipoog,
een partytent hadden opgezet maar over die laatste is nu zo’n
en een koelkast vol lekkers had- enorme ophef. Azijnpissers naar
den staan. De Cross was begon- me dunkt. Er hangt juist een fannen!
tastische sfeer van verbroedering tussen die vele bezoekers. Ik
Vrijdag na het ontbijt toog ik dan wil het graag nog eens meemaook met een lichtelijke kater rich- ken. Toen we ’s nachts bij de tent
ting het festivalterrein. En ik heb aankwamen, had ik stalpoten
werkelijk mijn ogen uitgekeken! van het vele slenteren, piepenWát een megafeest is dit zeg. Zo de oren van de muziek en kleine
ontzettend gaaf om mee te ma- oogjes van de versnaperingen,
ken. We belandden voor twaalf maar het bleef nog lang onrustig.
uur al bij een coverband van the Inmiddels waren namelijk vrienPolice en ik stond iets over twaal- den aangekomen en er kwamen
ven al te swingen met een water- een paar gezellige campinggastje in de hand. Onder de Zwarte ten langs voor een afzakker. We
Cross-slogan van ‘Niks is onmo- hebben totdat het licht werd zo
gelijk’ zijn er naast diverse motor- vreselijk gelachen, echter de incrosswedstrijden en gekke auto- houd waarover is niet geheel geraces tal van evenementen.
schikt voor deze column.
Mijn Hubbie bezocht overwegend de ruigere muziekoptre- Ooit gehoord van ‘bloemkolen
dens, maar ik noem waar ik on- op de toep?’ Ach, laat ik het houder andere nog meer beland ben den op ‘What happens op de
en ik moet erbij vermelden dat Zwarte Cross, stay’s op de Zwarbij ieder thema bijpassende mu- te Cross.
ziek was te horen: De theatertuin met diverse vernuftigheden Hubbie, mag ik volgend jaar weer
en ‘andere apartigheden’, de reg- mee? Please?
gaeweide waar ik een cocktailtje dronk uit een plastic bekertje
maar die meer dan prima smaakte, ik stond met mijn voetjes in
het zand bij Exoticana, keek om
een hoekje bij de Gospel-Church
(‘Before singing the church uit’),
lag heerlijk languit in het gras bij
De Bayou, deed een dansje bij DJ
Jean op ‘De Dansvloer’, gooide
een basketbal terug in ‘The Noaberhood’ (je waande je er in de

Zwarte Cross

Florist Holland en HilverdaKooij

Directies proosten op
oplevering nieuwbouw
Kudelstaart - Per september
2019 gaan Florist Holland en HilverdaKooij samen verder als één
bedrijf onder de naam HilverdaFlorist. Inmiddels worden de eerste stappen gezet om de ambities
voor groei en innovatie te realiseren. Afgelopen week is 4,5 hectare grond aan de Achterweg, aansluitend op het terrein van Florist
Holland, succesvol opgeleverd.
Na de zomer start de verbouwing
en nieuwbouw van de kassen en
bedrijfshallen waaronder de uitbreiding van het kantoor, de kan-

tine, expeditiehal, productie en
veredeling. Daarnaast staat de
nieuwbouw van een R&D laboratorium en een meerlagenteeltsysteem in de planning voor realisatie.
Een intensief project waarbij de
focus ligt op investering in automatisering en duurzame, innovatieve teelt- en veredelingstechnieken. De komende periode zullen bovenstaande activiteiten onder begeleiding van de gezamenlijke directie gefaseerd worden
uitgevoerd.

Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 26 juli bent u van
harte welkom in de inloop
Odense in het gebouw van
Ontmoetingscentrum Irene.
Deze middag is er om 14.30
uur geschiedenis van de
Indianen met film en muziek.
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Woensdag 31 juli kunt u
genieten van o.a. een kip
cocktail, stokbrood met
kruidenboter, hamburger
met kerriesaus, romige kerrie
saus, gemengde salade,
twisteraardappelen,
aardbeienbavarois met
vanille saus en slagroom
naar keuze voor maar € 14,-.
U bent van harte welkom
vanaf 17.00 uur. Reserveren
kan via Tel. 0297-820979.
Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Vrijdag 2 augustus kunt u
genieten van o.a. een
minestronesoep, breek
brood met aiolidip, lasagne
bolognese, Italiaanse

tomatensalade met olijven
en mozzarella en een
stracciatellaijs met Baileys
likeur en slagroom naar
keuze voor € 14,-. U bent van
harte welkom vanaf 17.00
uur. Reserveren kan via tel.
0297-820979.
Op woensdag en vrijdag
middag kunt u genieten van
een lunch van de lunchkaart van 12.00 - 14.00 uur. 's
Avonds kunt u genieten van
een warme 3-gangen diner.
Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 2 augustus bent
u van harte welkom in de inloop Odense in het gebouw
van Ontmoetingscentrum
Irene. Elke vrijdagmiddag is
een thema. De eerste vrijdag
van de maand is dat Oud
Aalsmeer. Er zijn mensen die
zich verdiept hebben in de
historie van Aalsmeer.
Er is veel foto en film materiaal waar over gesproken
kan worden. U bent van
harte welkom om 14.30 uur.
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Botanische- en insecten-kunst

Verrassende exposities
in Flower Art Museum
Aalsmeer - Twee heel verschillende tentoonstellingen, die toch
goed bij elkaar aansluiten. Dat
kan gezegd worden van de exposities ‘Flora Botanica’ en ‘Bees,
bugs & butterflies’ in het Flower
Art Museum. Afgelopen weekend
werden ze geopend door natuurschrijver Caspar Janssen. In zijn
openingsspeech verbond Janssen de eeuwenoude kunst van
het (botanisch) weergeven van
planten met de insecten die door
deze planten worden aangetrokken. Zelf heeft hij op zijn Amsterdamse balkon een plantenweelde gecreëerd die vele kleine
beestjes aantrekt, waarover hij regelmatig publiceert in de Volkskrant. Bloemen en insecten hebben elkaar nodig en dit gegeven
draagt ertoe bij dat de tentoonstellingen in het museum een logisch geheel vormen.
‘Flora Botanica’
De expositie ‘Flora Botanica’ is
ontstaan door een samenwerking van het museum met de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland. Deze vereniging streeft een hoge kwaliteit na
en herbergt enkele van de beste botanische tekenaars en schilders die Nederland rijk is. Bij botanisch tekenen worden planten
zo waarheidsgetrouw mogelijk
weergegeven, deze kunstvorm
is dan nauw verbonden met de
wetenschap. Door kleurnuances en compositie geeft de kunstenaar toch een eigen draai aan
het werk. In het Flower Art Museum zijn maar liefst 72 werken te
zien van in totaal meer dan twintig verschillende kunstenaars.
Kevers van straatafval
De andere tentoonstelling, ‘Bees,
bugs & butterflies’, toont de creatieve uitspattingen van elf verschillende kunstenaars. Deze tentoonstelling is meer dan alleen
mooie plaatjes en objecten, maar
is ook een boodschap. Door insecten letterlijk in de schijnwerper te zetten vragen de kunstenaars aandacht voor de ‘kleine
helden’ van de natuur, die on-

Kevers van straatafval van Sandra
Westgeest (foto Wieneke van Rossum).
misbaar zijn voor een goed werkend ecosysteem maar bedreigd
worden door onder andere het
grootschalige gebruik van pesticiden en de verstedelijking van
het landschap. De gepresenteerde kunst is zeer verrassend; zo
zijn er kevers gemaakt van straatafval, reuzespinnen, handgebreide sprinkhanen en ‘farmaceutische’ vlinders.
Beide tentoonstellingen lopen tot
en met 29 september en zijn vanaf heden elke vrijdag, zaterdag en
zondag te bezoeken van 11.00 tot
17.00 uur. De entree is 5,50 euro,
kinderen tot en met 14 jaar gratis
en Museumkaarthouders krijgen
50% korting. Groepen kunnen op
afspraak een rondleiding boeken,
ook doordeweeks of ’s avonds.
Meer informatie:
www.flowerartmuseum.nl.
Het museum bevindt zich aan de
Kudelstaartseweg 1, tegenover
de watertoren.

Spinnenweb van handgeschept
papier door Lenie Voortman (foto
Wieneke van Rossum).

Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer

Actie Hivos: Eerlijke
rozen in supermarkten
Aalsmeer - HIVOS, een organisatie vanuit humanistische overtuiging opgericht in 1968, is in juli
een actie gestart in de vorm van
een spel voor supermarkten. Doel
is dat supermarkt-ketens met elkaar de strijd aangaan voor de
verkoop van eerlijke rozen in hun
winkels.
Acht supermarktketens (Albert
Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl,
Deen, Dirk en Plus) kunnen punten verdienen voor iedere stap
die zij zetten op weg naar leefbaar
loon voor de rozenmedewerkers/
sters in Afrika. Voor slechts 13
cent meer per bosje rozen kan
dit doel bereikt worden. Een leefbaar loon is een loon waar je net
genoeg aan hebt om het hoogst
noodzakelijke voor jou en je familie te betalen. Met Fairtrade rozen
krijgen deze bloemenarbeiders
samen daar nog een extra premie
op waarbij zij zelf kunnen beslissen wat zij met dit geld kunnen
doen. Bijvoorbeeld een school of
een ziekenpost bouwen, wegen
verbeteren, sanitaire voorzieningen of een waterput aanleggen.
Supermarkt Plus verkoopt al jaren Fairtrade rozen, dus geeft al
het goede voorbeeld.
De Werkgroep Fairtrade Gemeen-

te Aalsmeer roept de andere supermarktketens op om ook mee
te doen aan dit spel en over te
gaan op de verkoop van Fairtrade rozen. Voor meer informatie: www.hivos.nl.
Meer informatie van de werkgroep is op te vragen via e-mail:
jbkooij@kabelfoon.nl of telefonisch via: 0297-321509.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Beleving van de Westeinderplassen intensiveren

Realisatie ‘Waterfront
Aalsmeer’ komt in zicht
Aalsmeer - De plannen voor het
Waterfront in Aalsmeer zijn met
een bijdrage van ruim 3,2 miljoen
euro van Stichting Leefomgeving
Schiphol (SLS) een stap dichterbij
uitvoering gekomen. Het front is
bedoeld om de beleving van de
Westeinderplassen te intensiveren en het aanzicht van de ‘kustlijn’ te verfraaien. Met de bijdrage
van de SLS kunnen aanvullende
projectonderdelen gerealiseerd
worden, zoals de uitbreiding van
het Surfeiland, de aanleg van een
wandelpromenade en het toegankelijker maken van de watertoren.
“Dit zijn plannen met een grote
maatschappelijke plus”, laat Joost
Wagemakers van SLS in een reactie weten. “Meer mensen die
op een laagdrempelige manier
kunnen genieten van de rust en
de ruimte die de plassen te bieden hebben, en daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in
Aalsmeer vergroten. Daarbij is
het project echt in samenspraak
met de bevolking tot stand gekomen”. De SLS wordt gefinancierd
door het Rijk, Provincie NoordHolland en Schiphol en draagt
bij aan projecten die de leefbaarheid rond de luchthaven verbeteren of in stand houden. Een vlonder, een buitendouche en barbecueplekken worden ook door de
stichting gesubsidieerd.
Bloemendorp aan het water
“Hiermee wordt de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de
oevers van de Westeinderplassen verbeterd. We vergroten de

Foto: Kenneth Samp
mogelijkheden voor waterrecreatie en de mogelijkheden voor
niet-seizoensgebonden recreatie in Aalsmeer en mensen kunnen elkaar makkelijker ontmoeten langs de waterlijn”, zegt verantwoordelijk wethouder Robbert-Jan van Duijn. ”Bovendien
versterkt het de identiteit van
Aalsmeer als bloemendorp aan
het water.” De plannen gaan in totaal zo’n 6 miljoen euro kosten.
Ook het Hoogheemraadschap
van Rijnland neemt een deel van
de kosten op zich.

seerd om plannen te verzamelen. Een openbaar toilet, oplaadpunten voor elektrische fietsen,
een kade met wandelpromenade, schaduwplekken met bomen
en extra parkeren zijn voorbeelden van plannen en ideeën uit de
participatie.

Klaar voor de toekomst
Er kwamen ook vragen over de
verkeersafwikkeling en de mogelijkheden voor parkeren. Die
onderwerpen worden nog nader onderzocht. “Wij willen onze inwoners zoveel mogelijk beParticipatietraject
trekken bij de ontwikkeling van
‘Aalsmeer Waterfront‘ komt tot het Waterfront”, zegt wethouder
stand in een uitgebreid participa- Van Duijn. “Alleen op die manier
tietraject. Inwoners en onderne- maken we Aalsmeer samen aanmers zijn vanaf het begin nauw trekkelijker en klaar voor de toebetrokken bij de ontwikkelingen. komst.”
Zo zijn wensen van, met name,
jonge inwoners door het gebruik De plannen gaan in de nabije toevan een app in kaart gebracht komst nog diverse inspraakproen is een ‘beachevent’ georgani- cedures doorlopen.

Dippers: “Het was een mooie avond”

Zeeuw wint met mini-aal
de Dip peuravond
Aalsmeer - Het was een mooie
avond vrijdag 20 juli, een prachtiger avond zelfs, alle sterren stonden goed. Voorbereiding top, secretaris Spaargaren had de praam
op tijd boven water gehaald, penningmeester Prochaszka had een
mooi stukje geschreven in de
krant, pr-man van Leeuwen was
vroeger terug gekomen van vakantiereces, accordeonist Trommel was gebrand op revanche na
de 0 vangst vorige week en voorzitter van der Meer had zijn composthoop op tijd leeg gespit voor
verse wurmen. Daar lag het dus
allemaal niet aan, maar wat wel?
De insteek van deze Aalsmeerse Algemene Peuravond (AAP),
is al jaren: Vang zoveel mogelijk aal zonder proces verbaal, en
ook dit laatste deel ging wederom goed. Handhaving en politie
hebben zich aan de stilzwijgende afspraak (smeergeld) gehouden om wederom niet aanwezig
te zijn.
Met dertig man en zes pramen en
bokken werd er onder de kraan
van het Drijfhuis enthousiast gestart met het rijgen der wurmen.
De spanning steeg ten top, want
wie zal er deze avond weer (n)iets
vangen? Maar mensen het was
wederom een spektakel, een ieder gooide bij de eerste stek volledig geconcentreerd zijn peur
overboord en de spanning steeg
ten top toen de heer Spaargaren
al vrij snel bijna beet had.
Deze spanning zette zich door
over de rest van de avond, de zes
boten gingen zich verspreiden
over de Poel om zo veel mogelijk
kans te hebben om de eigen geheime wapens in te zetten. Zoals:
Bloeddoping, je mag op je peur

gaan staan na 2 uur geen vangst,
of stiekem je wormen andersom op de draad te rijgen of andere geheime activiteiten. Maar
het bleef een herhaling van zetten, het peloton bleef redelijk bij
elkaar.
De spanning steeg, want wie zou
de overal winnaar zijn van deze
peuravond? Vorig jaar was ploeg
Dip nog verslagen door drie onbekende Brabanders, maar dat
zou toch hopelijk maar eenmalig zijn?! Na jaren van winst door
voorzitter Van der Meer was dat
toen een enorme teleurstelling.
Hij slaapt er nog steeds slecht
door... Het zou zeker ook niet
goed zijn voor de sponsors, (firma Aalbatros en wurmen kwekerij Sijtjeshoeve). Helaas, het werd
wederom een deceptie, ondanks
wat stuiptrekkingen van bijna
vangsten van Spaargaren, een
bijna beet van Trommel en een
vermeende stoot van Prochaska, had van der Meer(val) geen
stootje gehad. De Dippers zaten
wel vooraan in het peloton, maar
werden op de valreep toch ingehaald door wederom de onbekende buitenstaander (Zeeuw)
Henk van Klinken. Met maar liefst
één aaltje van 19 centimeter ging
hij er uiteindelijk met de winst
vandoor. Jammer maar volgend
jaar zullen de Dippers met andere spelregels, onder andere alleen
Aalsmeerders en de minst vangende krijgt de prijs, zeker weer
goed terugkomen.
Uiteindelijk was het toch een
mooie avond en onder toeziend
oog van dertig man werd de (mini)aal met een 1, 2, 3 in dips naam
overboord gezet en ging ieder
zijns weegs.

LEZERSPOST

Actie voor
beter openbaar
vervoer in
Rijsenhout
Rijsenhout - De laatste
maanden loopt het gigantisch uit de hand met Atax/
AMLflex van Connexxion in
Rijsenhout.
• Chauffeurs komen na 1
uur of helemaal niet.
• Er worden chauffeurs ingezet die geen of heel
slecht Nederlands spreken.
• Klachten worden door
Connexxion en Atax/
AMLflex genegeerd. Men
neemt geen contact op
en men hoort nooit meer
wat.
• Contracten van diverse mensen zijn niet meer
verlengd omdat Atax/
AMLflex/Connexion de
mensen laten staan
• Afspraken met artsen,
tandartsen zijn niet mogelijk door bovenstaande.
• Schoolgaande
jeugd
moet regelmatig bij de
schoolinspectie op het
matje komen.
• Bij het station in Hoofddorp staan regelmatig
drie of meer chauffeurs
te niksen want ze krijgen
de ritten niet en de mensen moeten lang wachten, want Atax/AMLflex
heeft de chauffeurs verboden om de mensen
mee te nemen als de app
ze niet aan deze chauffeur
toewijst.
• De app is sterk verouderd
en bijna elke dag werkt
de app niet. Connexxion vindt het te duur om
hierin te investeren. Er
zijn ook goede chauffeurs
(Lindsey, Farzad, Midas en
Mohammed Viral en nog
een paar) die wel goede service willen verlenen, maar dat wordt door
ATAX niet toegestaan.
Connexxion blijft in gebreke. In het Verkeersplan
dat door het college en
de burgemeester is goedgekeurd voor de komende tien jaar staan ambitieuze ideeën en beloftes,
maar Connexxion wil/kan
daar niet aan voldoen.
Nu wordt het echt tijd dat
er actie gaat komen!
Mevrouw L.M.Meijerde Groot, Rijsenhout
karperenco@hetnet.nl

Foto: VTF – Laurens Niezen

Woning vol rook door
pannetje op het vuur
Aalsmeer - De brandweer is rond
tien voor één in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli uitgerukt naar een melding van
een woningbrand aan de Hornweg. Een fietser, die langs het
huis reed, zag dat de woning vol
rook stond en dat er nog personen in het huis aanwezig waren.
Hij heeft direct 112 gealarmeerd.
Toen de brandweer ter plaatse
kwam, bleek een pannetje op het

vuur voor flinke rookontwikkeling te zorgen.
Vier personen zijn door de brandweer uit de woning gehaald en
door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken vanwege
rookinhalatie. Niemand hoefde
mee naar een ziekenhuis.
De schade aan het huis viel mee.
De brandweer heeft de woning
geventileerd waarna de bewoners weer naar binnen konden.

Bewoners Kloosterhof én wethouder
super enthousiast!

Rolstoelvierdaagse
weer een groot succes
Aalsmeer - Van 16 tot en met
19 juli werd voor de derde keer
de rolstoelvierdaagse georganiseerd met de bewoners van zorgcentrum ’t Kloosterhof. Per middag werd er door familie en vrijwilligers gemiddeld 5 kilometer
gelopen met de bewoners. Iedere middag werd naar een andere
‘hoek’ van Aalsmeer gelopen. Er
zijn vele mooie plekjes ontdekt.
Om 13.30 uur werd er gestart en
de weergoden waren de deelnemers goed gezind, zodat het
heerlijk lopen was met de bewoners, die er volop van genoten.
Halverwege werd er koffie of thee
gedronken met uiteraard wat lekkers erbij en bij terugkomst in ’t
Kloosterhof nog wat gedronken
en gezellig nagepraat.
Woensdags kregen de bewoners
bij terugkomst een ijsje en donderdags werd er halverwege patat gegeten in de kantine van FC
Aalsmeer, welke door de vereniging werd gesponsord. Vrijdag 19
juli was het feest. De laatste middag lopen door de nieuwe wijk
bij de Burgemeester Kasteleinweg en door het Seringenpark.

Gladiolen en medaille
Bij terugkomst speelde er gezellige muziek, verzorgd door Frits
Grimbergen en werden de bewoners ingehaald door personeel,
familie en vrijwilligers die eerder
deze week mee hadden gelopen.
Uiteraard waren er de gladiolen
en een heuse medaille voor alle
kanjers.
Ook wethouder Wilma Alink was
aanwezig en was zo enthousiast over de verhalen van de bewoners dat zij spontaan toezegde volgend jaar op de laatste dag
zelf mee te lopen. Na een gezellige middag in de grote zaal met
een hapje en een drankje en een
optreden van Tonia Grimbergen
kwam er een einde aan deze vierdaagse. Alle bewoners zijn het er
over eens de vierdaagse er volgend jaar weer moet komen en
dat dit zeker gaat gebeuren, is inmiddels toegezegd.
’t Kloosterhof wil alle familieleden, vrijwilligers, chauffeurs van
de bezemwagen, sponsoren, verkeersregelaars en de bewoners
bedanken voor hun inzet bij deze geweldige happening!
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Kleding maakt de man

Als een dief in de nacht
Kudelstaart - Als een dief in de nacht of anders gezegd, als een donderslag bij een heldere hemel, zijn de gezegden die direct bij mij
omhoog kwamen. Wat is er gebeurt zult u zich
afvragen.
Nou het volgende; zaterdagochtend 6.45 uur.
Ik was wakker geworden door de aanhoudende stroom van vliegtuigen die op deze vroege
ochtend allemaal naar hun vakantiebestemming moesten, dat is ‘normaal’ in deze tijd
van het jaar. Kijkend uit mijn raam zag ik echter nog iets dat op een normale zaterdagochtend niet gebeurd. Een grote kraan stond op
het Kerkepad, u weet wel, het historische pad
dat vanaf de Kudelstaartseweg naar de verdwenen kerk en daarna verder naar De Kwakel
voerde. Er bewogen zich een paar schimmige
figuren rondom de kraan. Mij afvragend wat
er stond te gebeuren werd er een bakje door
de kraan omhoog gehesen. Aan het einde van
het dijklichaam, ter hoogte van de sloot stonden een tweetal monumentale bomen, die
voor een mooi doorzicht zorgden. Beide bomen, acers, staan op de lijst van beschermde
bomen van de gemeente Aalsmeer. Toen ik
ook het bekende geluid van een kettingzaag
hoorde schrok ik definitief wakker en realiseerde ik me dat de bomen zouden worden omgezaagd. Samen met de buurman hebben we de
politie gebeld, maar die verwijzen naar de gemeente, waar we maandagochtend de eerste
zijn, te laat dus!
Navraag heeft geleerd dat één van de buren
al een week of vier geleden de gemeente in
kennis heeft gesteld van het feit dat de bomen omgezaagd zouden gaan worden. De gemeente heeft daar echter niets mee gedaan,
een grote schande, want de beide monumentale bomen zijn gekapt, slechts de stronken
markeren de plaats waar eens twee mooie
acers stonden. De beide acers zijn er door de
onlangs overleden Henk de Boer eigenhandig neergezet, zo’n 75 jaar geleden. Dat dit net
na zijn overlijden gebeurt maakt het helemaal
des te verdrietiger.

(de gemeente slaapt toch zaterdag) twee bomen heeft laten kappen. Hij was er zaterdagochtend zelf bij.
Er zal door de omwonenden aangifte van
moedwillige vernieling worden gedaan. Bij de
gemeente zal een verzoek tot intrekken van
de bouwvergunning worden gevraagd om de
beide ‘ontwikkelaars’ op een passende wijze
te straffen en het terrein vol te zetten met behoorlijke bomen en geen woningen. We zullen het bos de naam ‘Het Bos van de Boer’ noemen.
Terwijl ik voor de zoveelste keer een stukgegooid flesje op het fietspad opruim, komt de
vrachtauto langsgereden met de twee kale
stammen, waarschijnlijk op weg naar de openhaard van de landeigenaar of de ‘ontwikkelaar’.
Namens een aantal omwonenden,
Dick Kuin
info@dickkuin.nl

Kudelstaart - Zondag 28 juli gaat
in de Samen-op-weggemeente Kudelstaart dominee Marieke
Meiring-Snijder uit Woerden voor
in de dienst die om 10.00 uur begint.
Mevrouw Meiring is als predikant
sinds 1 november 2015 verbonden aan de Stichting Protestants
Luchthavenpastoraat Schiphol.
Zij heeft in verschillende kerkelijke gemeentes gewerkt in Nederland en in het buitenland. Van
2004 tot 2007 was zij verbonden
aan de Engelssprekende Presbyteriaanse Kerk van Maleisië.
Naast het predikantswerk in Kuala Lumpur doceerde zij destijds
aan twee theologische opleidin-

gen. Na haar terugkeer volgde
een beroep door de Protestantse
gemeente te IJsselstein, waaraan
ze van 2009 tot 2015 verbonden
is geweest. Gedurende die periode was zij tevens geestelijk verzorger van het Johannes Hospitium in Wilnis. In 2017 voltooide
zij de postacademische opleiding
tot geestelijk begeleider. Marieke is ambtelijk verbonden aan
de Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark te Hoofddorp en zij
is woonachtig in Woerden.
De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol biedt
vanuit een protestants-christelijke identiteit aan reizigers op de
Luchthaven Schiphol pastorale

en diaconale ondersteuning. Zij
heeft daarvoor een pastor aangesteld die in oecumenische samenwerking met twee pastores
van een andere kerkelijke achtergrond het pastoraat gestalte geeft. De luchthavenpastores staan iedere hulpvrager die
op hun pad komt, bij, ongeacht
levensbeschouwing of religie.
De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk:
respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie. Komen mensen zichtbaar in nood, dan wordt
vrijwel altijd het luchthavenpastoraat ingeschakeld. Luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke
Marechaussee, inlichtingenbalies, de medische dienst en alarmcentrales doen in die gevallen al
snel een beroep op het pastoraat.
Iedereen is welkom om de dienst
in De Spil aanstaande zondag bij
te komen wonen.

Non stop muziek en talkshows

Belinda Buskermolen op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Komende week zijn
er naast non stop muziek overdag, in de avonduren weer programma’s te beluisteren bij Radio
Aalsmeer, zoals ‘Thank God It’s
Friday’, ‘Ga Toch Wegman’ en de
‘DakVanJeHouse-Mix’. Naast deze
shows hebben de volgende programma’s een uitgebreidere aankondiging.

In de negentiger jaren maakte
ik mijn entree in de branche.
Werken bij het bedrijf van mijn
vader en dan met name in de
avond- en nachtdiensten. Ik
regelde het ophalen en verzorgen van overledenen. De familie zocht de kleding voor hun
dierbare uit en gaf deze aan
ons mee. Wij zorgden er vervolgens voor dat de kleding netjes
kwam te zitten, zodat iedereen
respectvol afscheid kon nemen.

Stem dus op maandag 29 juli van dy van de Aardweg te beluisteren
18.00 tot 19.00 uur af op ‘Blikope- zijn. Het was bierbrouwer Paul
ner Radio’.
Buck die Trudy van den Aardweg
vroeg als 235e gast. Zij is ortho‘Echt Esther’ terugblik
moleculair voedingsdeskundige
Esther Sparnaaij blikt in haar en gewichtscoach, maar was dat
show de komende weken terug niet altijd. “Trudy komt oorspronop de leukste gesprekken die zij kelijk uit de financiële wereld.
in haar programma heeft gehad Ik ben erg benieuwd of zij daar
in 2019. Zo komen onder andere geen heimwee naar heeft”, aldus
de afleveringen met Generation de Kudelstaartse Limburger Buck.
‘Blikopener Radio’
One en Ingrid Stoop terug, maar ‘Door de Mangel’ is iedere maanAfgelopen maandag werd het ook de show met enkele Radio dag te beluisteren tussen 19.00
door omstandigheden toch een Aalsmeer collega’s over wat het en 20.00 uur. Zoals elk programherhaling. Maar wat voor een! zo leuk maakt om bij de lokale ma op Radio Aalsmeer, is ook deDe uitzending met Christian Ba- omroep actief te zijn. Iedere don- ze uitzending weer terug te luistist, die leerzame spellen maakt. derdag tussen 19.00 en 20.00 uur. teren. Radio Aalsmeer is te beHij heeft bijvoorbeeld Perfect
luisteren via 105.9 FM in de ether,
Earth Animals ontwikkeld, een ‘Door de Mangel’
99.0 FM op de kabel, digitaal raapp waarbij kinderen dierenkaar- Zelfs tijdens de zomerperiode diokanaal 868 (Caiway) en via
ten verzamelen in de natuur. Ko- hoeft u de wekelijkse Aalsmeer- de website www.radioaalsmeer.
mende week komt Belinda Bus- se talkshow niet te missen. Ge- nl. Daarnaast is Radio Aalsmeer
kermolen, die mensen aanspoort durende het zomerreces zijn er te vinden op televisie met Tekst
hun talenten te ontdekken en te zeven herhalingen van ‘Door de TV: kanaal 12 van Caiway, of kagebruiken.
Mangel’ te beluisteren. Komen- naal 1389 van KPN/XS4ALL/TelOok helpt ze mensen hun ma- de maandag 29 juli zal de uitzen- fort. Volg Radio Aalsmeer ook op
nagement skills te verbeteren. ding van 10 december jl. met Tru- Twitter en Facebook.

pyjama aan.

Wat zou ú kiezen? Blauw, zwart,
casual? En heeft u dat vastgelegd, zodat uw nabestaanden
hier ook van op de hoogte zijn?
Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de
maand heeft Dunweg Uitvaartzorg inloopspreekuur. Dit is van
9.00 - 10.00 uur in Hoofddorp
en van 10.00 - 11.00 uur bij Begraafplaats Zwanenburg. Loop
gerust binnen voor informatie
over wat er komt kijken bij het
regelen van een uitvaart. De

Overdag liep ik zelf altijd in driedelig zwart kostuum. In het begin is dat een beetje wennen als
je 19 bent, maar na een paar
weken wist ik niet beter. Voor
de uitvaart trokken wij onze
jacquet aan, een zogenaamde
billentikker met grijs gestreepte
pantalon en voorzien van een •
hoge hoed.
•
Het ging niet alleen om de kleur
van de kleding, maar ook om
de uitstraling. Het publiek zag
Maar wist je dat wij destijds met duidelijk wie de uitvaartverzorname nachtkleding meekregen? ger was en leiding had over het
Na de verzorging kreeg bijna ie- geheel.
dereen een nachtjapon of pyjama aan. Het ging in die tijd nog Inmiddels is veel veranderd. Zo
weleens door mijn hoofd dat is onze basiskleding nu blauw
het toch wel heel apart was, dat en vragen nabestaanden dikje bij het afscheid nemen van wijls om ons voor de uitvaart
een familielid, vriend of kennis, niet om te kleden naar zwart.

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Fashion, tassen, sieraden en muziek

Weer Hippiemarkt op het Surfeiland

Aalsmeer - Op vrijdag 26 juli
wordt weer een Midzomernacht
Hippiemarkt georganiseerd op
het Surfeiland van Aalsmeer. De
Hippiemarkt heeft vijftig stands
met verschillende lounge en
food-gedeeltes.
Ook is er een podium aanwezig waar verschillende artiesten,
waar onder andere saxofonist
Pierre Roomenburg, het ultieme

Niet alleen de gemeente moet zich schamen,
maar ook de landeigenaar en die als ‘ontwikkelaar’ van het terrein op een stiekeme wijze

Luchthavenpastor gaat
voor in dienst De Spil

Inmiddels loop ik al heel wat ja- hem/haar opeens in nachtkleren mee in de uitvaartbranche. ding zag.
Vroeger vond men dat een saai
beroep, maar tegenwoordig
Na de verzorging
is veel mogelijk en bijna niets kreeg bijna iedereen
meer vanzelfsprekend of zoals
een nachtjapon of
het al jaren gedaan wordt.

Ibiza gevoel zullen overbrengen.
Bezoekers kunnen heerlijk over
de markt rondstruinen op zoek
naar fashion, tassen, sieraden,
lifestyle- en woonaccessoires.
Ook kunnen er leuke Ibiza-activiteiten worden uitgevoerd, zoals
Tarot readings. Buiten de markt
worden lounge- en foodgedeeltes gecreëerd waar wat gegeten
en gedronken kan worden. Ook

Sporten, recreëren en elkaar ontmoeten

Uitwerking ideeën voor
park langs Machineweg
Aalsmeer - Een park om in te
sporten, recreëren, elkaar te
ontmoeten, de hond uit te laten of te wandelen dat moet
het Park langs de Machineweg
allemaal worden. Op maandag
8 juli vond de derde bijeenkomst plaats, waarbij een team
van omwonenden, belanghebbenden en ondernemers meedenkt over de inrichting van
een park langs de Machineweg en de herinrichting van de
openbare ruimte rondom de
Bloemhof. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst samen met Green Park Aalsmeer.
Sportkooi
Na de vorige bijeenkomst zijn
de verder uitgewerkte plannen gedeeld met de subsidieverlener Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Zij vonden vooral de plannen met de
sportkooi in hoofdlijn te dominant in het programma.
“Na de afstemming met de SLS
is de gemeente in gesprek geraakt met de provincie. De provincie wil de Waterwolftunnel
energieneutraal maken. Om dit

te bereiken hebben zij een vermogen van 800.000 kWh nodig
en is zij op zoek naar mogelijkheden om dit vorm te geven.
De gemeente heeft de plannen
rond de Bloemhof laten zien en
is sindsdien in gesprek met de
provincie over de haalbaarheid
van een sportkooi met een dak
van zonnecellen. Om dit goed
te onderzoeken is wel meer tijd
nodig”, aldus wethouder wethouder Robert van Rijn.
Fasering van het project
Omdat het belangrijk is dat de
vaart in het project blijft worden nu snel een aantal quick
wins uitgevoerd en het project opgeknipt in twee fases.
Fase 1 bestaat uit de ontwikkeling van het park en fase 2
uit de ontwikkeling rondom
een sportkooi op het voorterrein van de sporthal De Bloemhof. Ontwerpbureau Zus gaat
deze ideeën verder uitwerken
tot een ontwerp dat aan de gemeenteraad en de SLS wordt
voorgelegd. In september
komt het team weer bij elkaar
om hier verder over te praten.

Overzichtelijke folder Greenport

aan de kinderen is gedacht. Zij
mogen gratis limonade en snoep
consumeren.
De Hippiemarkt op het Surfeiland
van Aalsmeer is gratis toegankelijk en vindt aanstaande vrijdag
plaats van 16.00 tot 23.00 uur. Op
de Facebookpagina Hippiemarkt
Aalsmeer is meer informatie over
dit evenement te vinden.

Advies politie voor
tijdens uw vakantie:

Voorkom
inbraak... doe
alsof u thuis bent
Aalsmeer - De vakantieperiode
is aangebroken en dat is mede te
zien aan de diverse caravans in de
wijken. De laatste week heeft de
politie enkele ontmoetingen gehad met ‘bezoekers’ met een bedenkelijk oogmerk; mensen die
rondscharrelen en rondrijden op
verdachte wijze.
Daarom deze tips:
• Inbrekers letten op als mensen
hun caravans inpakken en zullen deze wijken ‘in observatie
nemen’.
• Laat een waarschuwingsadres
achter bij politiemedewerkers
van ‘Service en Intake’ die het
vakantieadressenproject invulling geven.
• Zorg dat het hang- en sluitwerk
van de woning op orde is.
• Sein buren in om een oogje in
het zeil te houden.
Maar ook voor de ‘achterblijvers’
blijft het advies om ramen en
deuren gesloten te houden voor
‘vreemden’ en als de woning wel
gelucht wordt extra waakzaam te
zijn want: inbrekers blijven actief
in vakantietijd!

Yorick Rens is projectsecretaris
Ruimte bij Greenport Aalsmeer.
“Het is voor ondernemers soms
knap lastig om erachter te komen bij welk loket ze aan moeten
kloppen. Voor de ene vraag kun
je uitstekend bij de greenport terecht, maar soms moet je naar het
Aalsmeer - Wilt u uw glastuin- ke folder waarmee ondernemers gemeentelijk loket of je eigen fibouwbedrijf uitbreiden, stop- in de regio Aalsmeer in een oog- nanciële adviseur. We hopen wat
pen, verkopen, nieuw bouwen opslag zien waar zij met hun vra- duidelijkheid te scheppen door in
of verplaatsen? En heeft u geen gen naartoe kunnen.
kaart te brengen waar je terecht
idee waar u met uw vragen hier- Greenport Aalsmeer en HOT wil- kunt met welke vragen.”
over terecht kunt? Greenport len hiermee ondernemers onAalsmeer en Ontwikkelingsbe- dersteunen die over de toekomst De folder is als download bedrijf HOT geven duidelijkheid!
van hun bedrijf nadenken of al schikbaar via:
Zij introduceren een overzichtelij- stappen willen zetten.
www.greenportaalsmeer.nl.

Tuinbouwbedrijf stoppen,
verkopen of verplaatsen?
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TOUR DE FRANCE 2019

Wout van Aert: Wat een talent!
Maandag 15 juli, 10e etappe
Saint-Flour – Albi 167 km
De dag voordat de gehele Tour
de France van een welverdiende
rustdag gaat genieten geeft altijd
een boost om nog net even meer
te doen dan de dag van gisteren. Vandaag gold dat zeker voor
Team Jumbo Visma die, na de behaalde successen, bijna dagelijks
feest kan vieren. Wat een geweldige ploeg is dat! Er wordt inmiddels gefluisterd dat ene Tom Dumoulin de ploeg komt versterken,
maar dat wordt natuurlijk aan alle kanten nog ontkent. Het zou
wat zijn, zo’n ploeg en dan ook
nog Dumoulin strikken. Ik krijg
bijna visioenen van een lang ver-

vlogen tijd met Post’s TI Raleigh
ploeg. Gouden tijden! De etappe
wordt beëindigd met een massasprint en het is Wout van Aert,
jawel, die alle topsprinters weet
voor te blijven. Dat kan ie dus ook
al. Wat een talent! Vandaag werd
ook bekend dat één van de grootste renners en (bijna) filosoof Laurens ten Dam een punt achter zijn
carrière gaat zetten. Een groot
gemis, wie herinnert zich niet
de Tour van enkele jaren gelden
waar Bau en Lau de boventoon
voerden. Is er ergens een denderend afscheid gepland? Zo niet,
dan wordt het tijd dat iemand in
de wielerwereld dat gaat organiseren. Ik ben er!
Dick

De halve centimeter...
De Tour 2019, 11e etappe
Vandaag wordt er opnieuw
met een banddikte verschil
een etappe gewonnen. Alleen
valt helaas voor Dylan Groenewegen en voor Jumbo Visma het balletje net de verkeerde kant op. De zege is voor de
kleinste renner van het peloton de Australiër Caleb Ewan.
Op zo’n moment ziet de kijker een wolk van partijdigheid
voorbij drijven en moet er even
geslikt worden omdat het net
niet is gelukt de buit te pakken.
De hele dag is er met maar één
doel voor ogen gereden en dat
is de vijfde zege binnen halen.
De Jumbo Visma ploeg heeft
vanaf 60 kilometer voor de finish de touwtjes in handen,
het treintje loopt gesmeerd. En
toch….en toch komt het net
een halve centimeter tekort. Is
het de wind…of is het net iets
te vroeg op kop komen? De te-

leurstelling bij Dylan is groot.
”Het is gewoon K.. Ik zeg dat
niet graag, maar het is wel zo.”
Dat je bij het wielrennen meer
verliest dan je wint, is een bekend gegeven maar met zo’n
uitspraak help je de renner
niet die gefrustreerd over het
stuur hangt. Dus even inslikken
maar. De winnaar Caleb Ewan
kan zijn zege nog niet echt geloven. “Ik zat er een aantal malen zo dichtbij en vandaag is
het dan toch gelukt.”
Een nog grotere Nederlandse
pechvogel van deze dag is Nikki Terpstra. Hij raakt betrokken
bij een val, blijft liggen. Het ziet
er allemaal niet lekker uit. Een
lichte hersenschudding en een
scheurtje in de schouder beletten hem om weer op de fiets
te stappen en daarmee is voor
hem de Tour - toch al niet zijn
favoriete ronde - ten einde.
Janna

Groenewegen sacherijnig
Woensdag 17 juli, 11e etappe
Albi – Toulouse 167 km
Mart Smeets heeft het een typische ‘sjabloon’ etappe genoemd.
Ten dele ben ik het wel met hem
eens wanneer het gaat om de
etappe op zich. Maar er zijn toch
weer een aantal momenten die
geheel buiten de sjabloon vallen.
De ontsnapping bij de start van
de vier renners valt nog wel binnen het sjabloon, maar de valpartij waarbij ook Terpstra betrokken
is, is iets wat er bij mij buiten valt.
Niet alleen Terpstra, die niet meer
opstapt en dus naar huis gaat,
maar waar ook Langeveld bij is
betrokken. Eindelijk komt hij dan
in woord en beeld, maar wel op

een vervelende manier. Het is wel
Langeveld die vervolgens etappe winnar Ciccone op sleeptouw
neemt. Die zit er volgens mij helemaal doorheen, en dat na de rustdag, geen goed teken. TJV heeft
een perfecte trein in stelling gebracht voor Groenewegen, maar
in de laatste centimeter weet
Ewan zijn wiel net even eerder
over de streep te krijgen. Groenewegen en Team Jumbo Vista in
tranen achterlatend.
Dylan was na de verloren sprint
knap sacherijnig en liet dat in het
interview dan ook goed merken.
Ewen was wat realistischer en zag
in dat hij vandaag net even de betere was.
Dick

Wielrennen

Lorena Wiebes achtste
bij BeNe Ladies Tour
Uithoorn - Lorena Wiebes heeft
van 18 tot 21 juli meegedaan aan
de BeNeLadies Tour. Zo’n 140 dames deden hier aan mee. Donderdag 18 juli reed Lorena een
zeer goed proloog in Utrecht en
werd zij zesde. Hiermee greep ze
de witte trui voor het jongerenklassement. Vrijdag 19 juli reden
de dames een koers over 121 kilometer van Essen naar Roosdaal.
Hier finishte Lorena in het grote peloton. Zaterdag 20 juli werd
er eerst een koers over 90 kilometer verreden van Sluis naar Watervliet en hier werd Lorena vierde. Later op de dag werd er nog
een tijdrit over 13.8 kilometer verreden en hier werd Lorena veer-

tiende. Op zondag werd de laatste etappe verreden rondom Zelzate. Lorena wist deze koers over
112 kilometer te winnen. Tevens
won zij de rode trui van het puntenklassement en de gele trui
van het rushes-klassement. In het
algemeen klassement eindigde
Lorena op de achtste plaats.
Pijl van Heerlerheide
Bart de Veer ging zondag 20 juli van start in de pijl van Heerlerheide. Een klimcriterium in Limburg. Bart miste de beslissende
slag maar wist wel de sprint van
het peloton te winnen. Met een
zesde plaats op zak ging hij weer
terug naar huis.

De eerste Pyreneeën rit
De Tour 2019, 12e etappe
Vandaag kan het weer een leuke dag worden voor de avonturiers. Een kopgroep van veertig renners heeft er zin in, de
coureurs ruiken kansen om wat
seconden te sprokkelen. Een
van hen is de Fransman Guillaume Martin; hij heeft filosofie gestudeerd en schrijft boeken waar hij het wielrennen
op een filosofische manier benaderd. Daarmee heeft hij behoorlijk wat succes, maar wat
die secondes betreft: dat lukt
vandaag niet. Sagan pakt bij de
tussensprint de punten waarmee de groene trui nog steviger om zijn schouders komt.
Vervolgens geeft hij een kleine show op zijn fiets weg, altijd
leuk voor het fotograferende
publiek! Niet dat alle renners
hiervan geporteerd zijn. Gisteren werd de mobile telefoon
van een te enthousiaste kijker
uit de handen geslagen, stuiterend over het wegdek vond
het zijn weg. De verbolgenheid bij de eigenaar was groot
maar de vogel allang gevlogen.

Vandaag een ander schrikbeeld, bij de bevoorrading
wordt een helper tegen de
vlakte gereden, hij kwakt met
zijn hoofd op het asfalt. ‘Hoe
kan dat nu?’ zou je denken. Het
blijkt toch dat heel onervaren
mensen zo af en toe een blikje mogen aanreiken en geen
notie hebben van de snelheid
waarmee de renners komen
aanstormen. Deze man zal vannacht niet lekker slapen.
Simon Yates - vermoedt vandaag kansen. “Wat doet ‘ie
nu stom, dat is toch je eigen
kansen vergooien!” De commentatoren kunnen er niet
over uit. Toch blijken de mannen achter de microfoon het
fout te hebben. Yates heeft de
juiste benen, weet precies bij
welke bocht hij aan moet gaan
waarmee hij zijn rivalen voor
kan blijven. Hij mag vandaag
op het podium komen om te
worden gekust door de ronde
missen. “Ha, Yates heeft vandaag toch mooi gelijk.” Ook
voor de commentatoren zit de
dag er weer op.
Janna

Mooie rit door Pyreneeën
Donderdag 18 juli, 12e etappe
Toulouse – Bagnéres-de-Bigorre 202 km

Steven Kruijswijk rijdt uitstekende tijdrit

Vrijdag 19 juli, 13e etappe
Pau – Pau 27 km
Vandaag zou het gaan gebeuren, de klassementrenners zouden, één voor één, elkaars tijden
gaan verbeteren. Eigenlijk waren
alleen de laatste 10 tot 15 renners
interessant om te volgen. Voor
mij werd het pas echt spannend
toen Van Aert vertrok en een behoorlijke snelle rit aan het rijden
was, tot het noodlot toesloeg en
hij werd tegengehouden door
een dranghek. Einde Tour voor
Van Aert. Er wordt wel meer over
gesproken, maar de veiligheid
van de renners wordt soms wel

eens uit het oog verloren. Aanhet einde van de dag is Alaphilippe de snelste en wint hij 14 seconde op Thomas. Kruijswijk rijdt
een uitstekende tijdrit en staat op
een derde plaats in het algemeen
klassement. Het valt me bij de
Avondetappe ineens op dat de
afsluiting alleen nog maar door
Dione wordt gedaan en dat die
vervelende schreeuwende meneer is verdwenen. Misschien is
dat te danken aan ‘Lips’ die in zijn
column in Het Parool deze actie
totaal de prullenbak in heeft geschreven, waar ik het overigens
geheel mee eens was.
Dick

Stoomwals Kruiswijk doet goede zaken
De Tour 2019 14e etappe
Een mythische Col zo wordt
de Tourmalet door renners en
analytici gezien. Door de klimmers wordt uitgekeken naar
de dag van vandaag. Misschien
dat zij nú het verschil kunnen
maken. Omdat tot nu toe voorspellingen verrassend anders
uitkomen, houden de analisten hun kruid droog. Die onvoorspelbaarheid maakt het
kijken naar de Tour des te leuker en spannender, geen dag
is het zelfde. Dat is in vorige jaren wel eens anders geweest!
De Fransen staan bekend om
hun chauvinisme; de Tour is
van hen en niet van een Brit
of Texaan. Dit jaar komen zij
goed aan hun trekken. Al elf
dagen rijdt de Fransman Alaphilippe in de gele trui. Een renner met een tomeloze energie,
een die je maar beter niet als
slaapmaatje op je kamer kan
hebben. Een goede gangmaker die rijdt met zijn hart. Voor

de verplichtingen die hij als gele trui drager heeft, draait hij
zijn hand niet om. Ju-Ju wordt
de lieveling van de Fransen genoemd. Vandaag is de etappe zege voor een andere Franse held: Thibaut Pinot, ook al
zo’n explosief klein gifkikkertje. Heerlijk om naar te kijken
hoe hij dansend op de pedalen de laatste 2 kilometer van
de bergreus overwint. Nederland kent de nuchtere stoomwals Steven Kruijswijk een man
van weinig woorden maar grote daden. Hij weet op zijn rivaal Geraint Thomas weer seconden te winnen en behoudt
daarmee zijn derde plek.

niet slecht dus.
Vreemd is het plotseling afstappen van Rohan Dennis, de wereldkampioen tijdrijden. In de
Een aantal experts, waaronder Avondetappe weet Stef Clement
Kruijswijk, had het al aangekon- te melden dat hij, Dennis dus, wel
digd, het wordt een saaie etap- meer van dat soort vreemde acDe telkens weer gestelde
pe vandaag en… Ze hebben ge- ties heeft gehad. Een goede tavraag; kan Steven de Tour winlijk gekregen.
felbezetting trouwens , met Louis
nen wordt door ploeggenoot
Er was natuurlijk een ontsnap- van Gaal als grote animator. Top!
George Bennet - die vandaag
ping met een grotere groep ren- In het interview met Herman van
beulswerk verrichtte - positief
ners waar de uiteindelijke kop- Zandt doet Mike Theunissen eibeantwoord. Steven zelf begroep deel van uitmaakt. In de genlijk de beste uitspraak van
kijkt zijn kansen dag voor dag.
laatste klim gaan ze zij aan zij de de dag. Op de vraag van Van der
Verstandig!
berg op en in de afdaling van 30 Zandt of dit een overbodige etapJanna
kilometer naar de meet doen ze pe was antwoordde Teunissen
alle drie hun werk. In de straten dat het een mooie rit door de Pyvan Bagnéres-de- Bigorre is het reneeën was, daarmee was alles
Simon Yates die net even slimmer eigenlijk wel gezegd.
is dan Bilbao en Mülberger en Morgen zeer benieuwd naar de Hennie en Steven, zet ‘m op, jullie zijn de besten
met een goede sprint de etappe individuele tijdrit, in de hoop dat
overwinning behaald. Overigens de klassementrenners dan het
Zaterdag 20 juli, 14e etappe
heeft deze Yates inmiddels in alle vuur uit de wielen fietsen.
ze etappe gestort en wint hem
Tarbes – Tourmalet 117 km
grote ronden wel iets gewonnen, Dick
dan ook. Kruijswijk komt net achter Alaphilippe over de meet en
Ik hoorde gisteren iemand zeg- wint zo’n dertig seconden op
gen dat Alaphilippe in de eerste Thomas. Niks het loodje leggen,
echte bergetappe wel het lood- maar mee met de eersten. Alapje zou gaan leggen en dat Kruijs- hilippe maakt een goede kans
wijk vervolgens het geel zou pak- op de eindoverwinning wanneer
ken. Die voorspelling is in het ge- hij zo blijft fietsen. Dat Kruijswijk
heel niet uitgekomen. De scher- zo excelleert heeft, denk ik, alles
mutselingen op de eerste col van met zijn materiaal te maken. In
de dag vielen nog mee, de groep het fietsclubje waar ik zo af en toe
klassementrenners bleef aardig deel van uitmaak, rijdt één van
bij elkaar. Op de flanken van de m’n maatjes op een ‘oude’ fiets
Tourmalet begon het spel pas van Kruijswijk, nog uit de Rabo
echt. Team Jumbo Visma verbaas- periode. Het valt me telkens op
de vriend en vijand door met drie dat Hennie alles goed kan bijhouman in de kopgroep mee te zit- den wanneer we op pad gaan. Hij
ten. Kruijswijk had de hulp van blijft, net als Kruijswijk, altijd wel
Bennet en DePlus, die beiden een in het wiel hangen, dat is dan wel
De Tour 2019, 13e etappe
geweldige prestatie leverden. In weer jammer. Niettemin staat hij
iemand die zich gelukkig goed
het interview na de finish wist nog steeds zijn mannetje, net als
kan focussen op eigen kansen.
“De lol is er wel een beetje af”, Hij reed een hele goede tijdrit
Kruijswijk zelfs te melden dat ze Kruijswijk, maar dan met een bewas de opmerking van een ver- en staat nu derde. Tijdens een
soms iets te snel reden. Het laat- hoorlijk leeftijdsverschil. Zet ‘m
slagen commentator. De val interview toonde hij zijn geset steile gedeelte van de klim op Hennie en zet ‘m op Steven,
Wout van Aert was er niet één zonde realiteitszin. “De top ligt
werd de scherprechter, Thibaut. jullie zijn de besten.
van vallen en gauw weer op- heel dicht bij elkaar, het gaat
Pinot heeft zich geheel op de- Dick
staan. De Belg had zicht op een een spannende laatste week
tweede etappe zege. Het ter- worden.”
rein van de individuele tijdrit
leek hem op het lijf geschre- Een week waarin vele hoogven. Alles, kleding, fiets, ver- temeters gemaakt en berzorging, het was tot in de punt- gen overwonnen moet worjes geregeld. Het enige wat hij den. Kruijswijk kan deze goed
moest doen was hard trappen verteren, heeft dat al vaker laen dat deed hij! Tot aan twee/ ten zien. Maar het ene jaar is
derde van de rit was hij de snel- het andere niet en dat telt ook
ste renner maar toen. Iets te voor de wedstrijden. Dat op de
dicht langs een hek met een dag waarop de gele trui voor
wapperend reclame doek werd het eerst om de schouders van
hem fataal. Voor hem geen een Fransman werd geslagen overwinning maar einde Tour.
is nu precies honderd jaar ge“De hemel en de hel, wat ligt leden - En vandaag was Alaphidat toch dicht bij elkaar”, ver- lippe aan de beurt na het rijden
zuchtte de analist. Steven van een magistrale rit. Zo was
Kruijswijk - ploeggenoot van het extra feest voor de Fransen.
de onfortuinlijke van Aert - is Janna

De hemel en de hel voor Wout van Aert
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Wie houdt het hoofd koel?

Spanning stijgt verder in
Tourhome De Kwakel

Piepen, kraken en zuchten
De Tour 2019, 15e etappe

linge verschillen worden kleiner, maar in hun nek wordt er
Oh, wat zullen de renners na heel wat af gehijgd door manvandaag snakken naar de rust- nen die hun kansen ruiken. Als
dag van morgen. Als je van- Frankrijks lieveling Pinot geen
daag niet de benen had in de- slechte dag heeft, dan krijgen
ze monsterlijke Pyreneeën rit zij nog heel wat met hem te
was je kansloos.
stellen. Nog nooit was een Tour
Het piepte, het kraakte, er werd zo spannend.
gezucht en gesteund. Veel van
de renners zullen ver boven Steven Kruijswijk - geen liefhun limiet gereden hebben. hebber van tempowisselinHen wacht nog een pittige gen - is meer een man van de
week in de Alpen.
Alpen. Dat hij zich - als derde
“De Tour gaat op z’n kop, kijk geplaatst - goed weet te handeens in die ogen, man oh man”, haven geeft aan dat hij podischreeuwde de commenta- um waardig is. Hij heeft sterke
tor. Smaakmaker Alaphilip- mannen om zich heen die zich
pe toonde vandaag voor het niet gek laten maken, hun eieerst dat hij toch ook maar gen tempo rijden om te kungewoon een mens is. Hij be- nen herstellen. Hij had gedaan
houdt nog steeds de gele trui wat hij kon was het commen- op zich een geweldige pres- taar na de loeizware etappe en
tatie - maar de kans dat deze weet dat ‘zijn’ Alpen er nog aan
hem alsnog wordt ontnomen komen. Van hem is bekend dat
is na vandaag denkbeeldiger hij in de derde week altijd goed
geworden. De top drie weet presteert.
zich te handhaven, de onder- Janna

Bijzonder mooie etappe
Zondag 21 juli, 15e etappe
Limoux - Foix 185.5 km
Samen met fietsmaat Jaap gingen
we vanmorgen tegen de wind in
richting Leiderdorp. In een gezapig tempo, want de knie is nog
steeds niet goed. Dat geeft wel
de gelegenheid om onderweg
gewoon met elkaar te praten. Al
fietsend hebben we de touretappe van gisteren doorgenomen en
ook die van vandaag. We waren
het eens Jaap en ik, vandaag zou
een cruciale dag worden en stiekem hoopten we dat Alaphilippe
veel tijd zou laten liggen.
Na de koffie in Leiderdorp hadden we grotendeels de wind in
de rug en dat praat toch een stuk
gemakkelijker. Langs de dijk vanaf Nieuwe Wetering richting de
Aalsmeerderbrug, kun je behoorlijke bomen opzetten en in
Aalsmeer aangekomen waren
we het absoluut eens. Kruijswijk

moest zich handhaven en Alaphilippe zou in het geel blijven rijden.
Gevaarlijke outsider Pinot zou
zich laten zien en Thomas volgt
Kruijswijk op de voet. Eénmaal
thuis en op de bank om de etappe ‘live’ mee te maken ontspon
de etappe zich zo’n beetje zoals
Jaap en ik het hadden verzonnen.
Ik had dus net zo goed in de zon
kunnen gaan zitten en een goed
boek lezen, hoewel… Dan mis je
wel de spanning van ieder moment en daarom is het maar goed
dat ik op de bank ben blijven zitten. Wat een bijzonder mooie
etappe.
Morgen rusten de renners en ik.
Maar ik kan mij nu al verheugen
op de ritten van woensdag en
donderdag. Misschien ga ik dinsdag nog even een rondje met
Jaap, kijken of we het er nog even
over kunnen hebben.
Dick

Sportief weekend op zondag 1 september

Hardlopen of Spinfietsen
Hoofddorp - Twee sportieve evenementen op dezelfde dag maar
die bijten elkaar helemaal niet.
Op 1 september zal de al jarenlang terugkerende Haarlemmermeerrun die voor de vijftiende
keer gelopen zal worden en altijd zeer succesvol is te noemen
plaatsvinden. Maar de fietsers
komen ook op dezelfde dag aan
hun trekken. Want dan organiseren de Lions Club Ringvaart en Lions Club Haarlemmermeer-Host
voor de 2e keer een Spinning
-Event. Gezien de sportieve en
gezellige 1e editie van vorig jaar
smaakt dit evenement naar meer.
Het spinfietsen maakt een enorme groei door. Het is populair bij
wielrenners en ook als training
op de sportscholen, die daar ook
gretig op inspelen. Heerlijk om je
hoofd leeg te fietsen.
Mooi is dat de opbrengst ook dit
jaar weer voor het goede doel

is nl. “Hoofddorp aan Zee” die
een mooie vakantieweek organiseert voor kinderen die om redenen niet met vakantie kunnen
gaan. Zo konden de Lions Clubs
vorig jaar € 7.500,- doneren voor
dit doel. Daarmee is in ieder geval het doel bereikt dat de vakantieweek door zal kunnen gaan.
Om de geldmiddelen te vergaren hebben de Lions naast veel
fietsers, fietsclubs en ook sponsoren nodig die financieel een
handje willen helpen. Ook is
het sponseren van 1 of meerdere deelnemers mogelijk. Het evenement zal plaatsvinden op zondag 1 september. Op het Raadhuisplein in Hoofddorp-Centrum vanaf 12.00 tot 16.00 uur.
Voor een uur fietsen betaald men
€10.-. Aanmelden en voor meer
informatie kan via:
www.meerbewegen.org en klikken op MeerSpinning 2019.

Aalsmeerder bereikt 27e plaats

Topprestatie van Daniël
Giacon op WK schermen
Aalsmeer - Daniël Giacon van
Scherm Centrum Amsterdam is
als enige floretschermer van de
Nederlandse heren selectie door
naar het hoofdtoernooi van het
WK schermen in Boedapest. De
18-jarige schermer maakte een
goede start en verloor in de poulefase op woensdag slechts één
partij (met 5-4). In de vijf gewonnen partijen kreeg hij slechts vier
tegentreffers. Daarmee is Giacon
direct geplaatst voor de finaledag op zaterdag. Daar neemt hij
het bij de top 64 op tegen de Brit
Ben Peggs. Op de finaledag op
zaterdag nam de Aalsmeerder
het in de eerste partij op tegen
de Brit Ben Peggs. Daniël kwam al
snel op een kleine voorsprong en
wist deze uit te bouwen tot 15-8
winst. Daarna volgde de partij bij
de beste 32 schermers. Daniël trof
de regerend Olympisch kampioen Daniele Garozzo (26) uit Italië. De eerste manche wist Daniël
aardig bij de Italiaan in de buurt

Foto’s: A. Bizzi
te blijven, maar daarna moest
hij zijn meerdere erkennen in de
nummer 3 van de wereld. Daniël
verloor 6-15 en bereikte uiteindelijk de 27e plaats op dit WK.
Het is voor het eerst sinds jaren
dat een Nederlandse floretschermer de top 32 op een WK heeft
bereikt. Op maandag zal Daniel ook nog aan het teamevent
deelnemen. Meer informatie op
ww.danielgiacon.nl.

Welk team wordt eerste
winnaar Polderloop?
De Kwakel - Donderdag 1 augustus vindt weer de jaarlijkse
Polderloop tijdens het Kwakelse polderfeest plaats. De weersvoorspellingen zijn beter dan vorig jaar. Rond de start van de 4
en 10 kilometer wordt een prettige temperatuur van 20 graden
verwacht. Een nieuw element in
het loopevenement dit jaar is een
teambattle waarbij teams van
vier personen strijden om de titel ‘beste loopteam’ van De Kwakel. Je kunt natuurlijk ook met
een team meedoen omdat je het
leuk vindt om als vriendenteam,
sportteam of straatteam aan de
loop mee te doen Dit jaar is gekozen voor de 4 kilometer waarop teams kunnen strijden voor de
mooie wisselbeker. Als blijkt dat
meer teams ook aan een teambattle over de 10 kilometer mee
willen doen, zal dat volgend jaar
ook aan het programma worden
toegevoegd.

De Kwakel - In Frankrijk ontvouwt zich een zeer verrassende en spannende Tour de France,
met 6 renners binnen 2 minuten van leider Julian Alaphilippe.
In De Kwakel is het zonodig nog
spannender. Met 24 deelnemers
binnen 8 punten van de koploper belooft het een spannende
slotweek te worden in het Tourhome. De spanning hing zaterdag al in de lucht tijdens de jaarlijkse Tourhome barbecue. De rit
van die dag leidde naar de top
van de mythische Tourmalet. De
helft van de aanwezigen voorspelde Geraint Thomas als winnaar, de andere helft Thibaut Pinot. Barman Bart Peek barstte
in juichen uit toen Pinot aan het
langste eind trok. Bart zag zichzelf alweer in het geel rijden,
maar had buiten Kees van der
Meer gerekend. Op onnavolgbare wijze weet Kees dit jaar de
renners op hun plaats te zetten.
Door de verkregen ‘extra punten’
leidt Kees als sinds de start van de
Tour het klassement van de rode
trui. Nu levert deze gave hem ook
(opnieuw) het geel op. Tegen het
geluk van Kees staat de pech van
zoon Luc. Hij leverde per ongeluk
een lap met sprinters aan voor
een bergrit en daalde daarmee
af in het klassement. De aangeslagen Bart Peek kon zich troosten met de goed verzorgde barbecue en de aanwezigheid van
vrouw Cynthia. Dat Cynthia zelf in
de strijd voor de titel beste vrouw
voorbij werd gestreefd door Trudy Lauwers had geen invloed op
haar gemoedstoestand. Toen Dré
Verhoef ook nog eens beide blinde poules won, kon de middag
alleen maar gezellig afgesloten
worden.

de ploeg ‘Vieze papieren’. Dit ondanks een slippertje van kopman
Jan Harte. Hij haalde door middel
van een herstelbriefje op het laatste moment de gevallen Tiesj Benoot uit zijn voorspelling. Benoot
bleek de volgende weinig aangeslagen door zijn val en werd
vierde in de rituitslag. Het goede
presteren van ploeggenoten Fabian van der Hulst, Chris Verhoef,
Cynthia Peek en Jan van de Veerdonk deed het foutje van Jan teniet. Fabian van der Hulst werd
door Jelle de Jong afgelost als
drager van de witte trui voor beste jongere. Al is het bij Jelle maar
de vraag hoe wit de trui blijft tijdens zijn werkzaamheden als hovenier. Na een dag werken in de
tuin zal deze wellicht meer weg
hebben van het grijze exemplaar
dat Ron Plasmeijer warm houdt
voor leider Kees. Het lijkt erop
dat de temperaturen de komende week dezelfde stijgende lijn
in gaan zetten als de spanning in
het Tourhome. Elke dag zal reikhalzend uitgekeken worden naar
de nieuwe stand, die dagelijks
door Ingrid van Weerderburg en
Marga Kouw op het bord wordt
bijgewerkt. Wie het hoofd koel
houdt en zich tot Tourkenner van
De Kwakel mag kronen weet men
aan het einde van de week.

Algemeen klassement
1. Kees van der Meer: 98
2. Bart Peek: 98
3. Jelle de Jong: 96
4. Peter Mayenburg: 96
5. Fabian van der Hulst: 96
Rode trui
1. Kees van der Meer: 27
2. Peter Mayenburg: 22
3. Ron Plasmeijer: 21
Ploegenklassement
1. Vieze papieren: 299
In het ploegenklassement werd 2. Vet van de soep: 298
de leiding overgenomen door 3. Kuitenbijter: 296

De tijden van de vier lopers worden opgeteld en tellen allen dus
mee voor de einduitslag. Teams
kunnen zich nog opgeven via Jos
Lakerveld, jostineke8@gmail.com
of via de AKU website, www.akuuithoorn.nl. Maar uiteraard kan
iedereen ook individueel op de
4 en 10 kilometer de strijd met
zichzelf en anderen aangaan.
Daarnaast zullen daaraan voorafgaand de specials en de kinderen
hun afstand lopen.
De Polderloop start om 18.30 uur
met de G-run (1,6 kilometer), gevolgd door om 19.00 uur de kidsrun voor jeugd tot en met elf jaar
(1 kilometer), om 19.15 uur begint de 4 kilometerloop en als
laatste worden de deelnemers
aan de 10 kilometerloop ‘weggeschoten’ om 20.00 uur.
Inschrijven kan vanaf 18.00 uur,
voor de 1 kilometer tot 18.45 uur.

Wandelen in
het Bos
Aalsmeer - Op donderdag
1 augustus gaan Anne Marie van Elswijk en Ina van Willegen weer wandelen in het
Amsterdamse Bos en iedereen mag meelopen. De wandeling is van 19.00 tot 20.30
uur. Er wordt op deze manier
ontspannen aan de conditie gewerkt en het is ook ‘gewoon’ gezellig. Verzamelen
op de parkeerplaats halverwege de Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg
in Aalsmeer. De wandeling is
voor iedereen (man/vrouw,
jong/oud) die zin heeft om lekker te lopen en anderen te ontmoeten. Na de wandeling is er
koffie en thee bij de startlocatie. Om op de hoogte te blijven
van de wandelingen en voor
vragen kan een e-mail gestuurd wordren 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!

Bets en Huub
winnen Soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een
gezellige kaartmiddag in het
Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur.
Op donderdag 18 juli is het jokeren gewonnen door Bets Teunen met 357 punten, op de tweede plaats Jopie de Grauw met 452
punten en plaats drie was voor
Trudy Knol met 472 punten.
Bij het klaverjassen was deze
week Huub Bouwmeester met
5899 punten veruit de beste. Coby van Weerdenburg werd met
4983 punten tweede en Tini Buwalda met 4757 punten derde. De
poedelplaats is deze week uitgereikt aan Rita Moeke met 3277
punten.
Ook tijdens de vakantie vindt de
ouderensoos iedere donderdagmiddag plaats. Nieuwe jokeraars
en klaverjassers zijn van harte
welkom om één of meerdere keren te komen kaarten
Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, telefoon 0297-340776.

