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De rode beuk in de Schoolstraat. Samen met het huis vormt de boom al zo’n 100 jaar een karakteristiek plekje op het hoekje met
de Dorpsstraat. Helaas denken de nieuwe eigenaren hier anders over. Er is een kapvergunning aangevraagd.

Aanvraag om te kappen: Verdwijnt
rode beuk uit de Schoolstraat?
Aalsmeer - Bomen en Aalsmeer
hebben een soort haat-liefde verhouding. Met enige regelmaat verdwijnen er bomen om plaats te maken
voor veelal nieuwbouw, herinrichting
of wegens ziekte. Zo gaat een boom in
de Wilgenlaan gekapt worden,
wegens splijting is er een verhoogde
kans op een stambreuk, en gaan liefst
25 zieke essen op en rond Fort Kudelstaart uit het ‘groene bos’ gehaald
worden en moeten hier nog eens 18
bomen gekapt worden omdat deze
het beton van de monumentale kazematten aantasten. Het wordt even een
kaalslag, maar er komen nieuwe knotwilgen en fruitbomen voor terug.

Rode beuk in Schoolstraat
Een gat gaat ook ontstaan in de
Schoolstraat. Er is een kapvergunning aangevraagd voor de rode beuk
op het achtererf van de hoekwoning
met de Dorpsstraat en hier is
menigeen ontdaan over. Best begrijpelijk, want deze Fagus Sylvatica siert
al zo’n 100 jaar de tuin/straat op.
Ondanks dat de beuk op de lijst van
beschermde bomen staat, lijkt vooralsnog zijn lot (kappen) beslist.
De beuk staat op particulier erf en
heel dicht op de woning met bijgebouw. Het huis, dat onder
beschermd dorpsgezicht valt, wordt
momenteel gerenoveerd en de beuk

Boom Stationsweg pal naast de nieuwbouw: Geprobeerd wordt de boom te sparen.

is hierbij een sta-in-de-weg, zeker
ook voor de naastgelegen bebouwing (huis en garage) in de Schoolstraat waar nieuwbouwplannen voor
zijn.
Spijtig
De gemeente staat dus met haar rug
tegen de muur of er moeten zoveel
bezwaarschriften ingediend worden
voor behoud van de beuk. Het bezwaartermijn in de vergunningsperiode loopt nog tot half augustus en
een (schriftelijk) bezwaar indienen
kan via de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de
gemeente. Wellicht kan dankzij
bezwaren een rigoureuze vormsnoei
nog afgedwongen worden, maar de
gemeente heeft er een hard hoofd in.
De beuk staat nou eenmaal op particulier terrein. “Volgens de (nieuwe)
regels zal de kapvergunning, hoe
spijtig ook, verleend moeten worden
omdat de boom te dicht op een
gevel staat. De verwachting is dan
ook dat bezwaren daar niet tegenop
gewassen zijn. Maar formeel nog
even afwachten dus”, laat de
gemeente in een reactie weten.
Boom Stationsweg
Mazzel dat ie wel op gemeentegrond
staat heeft de boom bij de nieuwbouw aan de Stationsweg. De
nieuwe bewoners krijgen uitzicht op
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Gewonden na eenzijdig ongeval
Amstelland - Op de Meerlandenweg in Amstelveen, vlakbij Uithoorn en
Aalsmeer, is maandag 25 juli in de ochtend een heftig ongeval gebeurd.
Zeker drie personen raakten daarbij gewond. De bestuurder van een auto
raakte, door nog onbekende oorzaak, de macht over het stuur kwijt.
De auto kwam in botsing met een boompje en rolde daarna over de kop.
De auto kwam vervolgens op zijn zij tot stilstand tegen een boom.
Alle inzittenden van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het
eenzijdige ongeval.

bestaand groen, maar zij die op de
hoek gaan wonen kunnen een boom
letterlijk aanraken. Aan kappen
wordt vooralsnog niet gedacht. De
gemeente laat weten dat geprobeerd
gaat worden de boom te sparen.
Met het ’bomenteam’ gaat bekeken
worden hoe de boom het beste
gesnoeid kan worden.
Het kan dus wel, behouden en kortwieken. Ook zo benieuwd wat het
uiteindelijke resultaat zal zijn?!

Gespleten boom in Wilgenlaan.
Foto: www.kicksfotos.nl

2

NIEUWS

inderegio.nl • 28 juli 2022

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 31 JULI
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RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.

Tuinkeuring Groei en Bloei in
Zuid: Wie wint een groenbon?
Aalsmeer - Jaarlijks gaan de keurmeesters van Groei en bloei door
Aalsmeer heen om de voortuinen te
keuren. Deze keer zijn van 1 tot en
met 10 juli de voortuinen gekeurd in
het oude deel van de wijk Zuid
(tussen Molenvliet-, Zwarte- en
Stommeerweg). Er wordt gekeken
naar ouderhoud en verzorging, maar
ook of er kleur aanwezig is dat langer
blijft doorbloeien en daardoor de
straat langer opfleurt. De grootte van
de tuin maakt niet uit en alhoewel
Groei en Bloei liever groene dan
stenen tuinen zien, maken eigenaars
van betegelde tuinen die opgevro-

lijkt zijn met bloemen en planten ook
kans op een prijs. De rondgang is
voltooid, alle tuinen zijn nu bekeken
en gekeurd. De genomineerde
tuinen zijn op de foto gezet. “Er zitten
juweeltjes van tuinen bij”, zo laten de
keurmeesters weten.
In september horen de eigenaren
van de genomineerde tuinen (28 in
totaal) of ze een prijs (groenbon)
gewonnen hebben. Geniet alvast
even mee met twee genomineerde
voortuinen: Zwarteweg 39 en
Hortensialaan 202. Volgende week
maakt Groei en Bloei in de krant nog
twee genomineerde tuinen bekend.

134e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Orgel van Oud Katholieke kerk
na renovatie weer in gebruik

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Rondleiding over
Zorgvlied
Amstelland - Marcel Bergen, auteur
van Wandelen over Zorgvlied, geeft
op zondagmiddag 7 augustus van
14.00 tot 16.00 uur een rondleiding
over begraafplaats Zorgvlied. Tijdens
de twee uur durende rondleiding
krijgt u informatie over Zorgvlied als
historische en moderne begraafplaats op de grens van Amstelveen
en Amsterdam. De wandeling gaat
langs een groot aantal rijksmonumenten die funeraire symboliek
bevatten uit de negentiende eeuw. U
krijgt uitleg over de betekenis van de
symbolen en hoe men in de negentiende eeuw dacht over de dood.
Daarnaast is er aandacht voor graven
van bekende overledenen, monumentale bomen en Zorgvlied als
moderne begraafplaats. Deelname:
10 euro per persoon. Aanmelden:
www.wandelenoverzorgvlied.nl.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 18.30u.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. S. Maliepaard uit Barneveld, gez. dienst
met CGK.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met zr. Paulien Walch. Collecte:
St. Peace Home Busua.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. A.
Bosma. Info: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. A.J.
Fraanje uit Drachten.
Organist: Joshua Prins.
Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met dhr.
Theo Maarsen. Organist:
Henk van Voorst. Zie:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst.

Spreker: Elsa Waljaard. Info:
www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In
Kloosterhof: Zaterdag 16.30u.
Woordcommunieviering, voorganger B. Dullens. In Karmelkerk:
Zondag om 9.30u. Woordcommunieviering. Voorganger:
Jeroen Hoekstra. Om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof Kicka.
Woensdag 3 augustus 10.30u.
Eucharistieviering.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. dienst. Voorganger: pastoor
Martina Liebler.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
liturgie. Voorganger: father Ion.
Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds.
Gonja van ‘t Kruis. Info:
www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag dienst
om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit
Kudelstaart. Info:
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering. Info: stjangeboortesecretariaat@live.nl.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Besmettingen met corona in
Aalsmeer weer gedaald
Aalsmeer - Het aantal positief op
corona geteste inwoners blijft in
Aalsmeer en regio dalen. Van 12 tot
en met 26 juli werden in Aalsmeer
besmettingen vastgesteld bij 95
inwoners en dat zijn er 43 minder
dan de vorige periode. Wel is vanuit
Aalsmeer een inwoner ter behandeling tegen corona opgenomen in het
ziekenhuis.
Ook in Uithoorn zakken de aantallen,
93 (-65) positief geteste inwoners,
net als in Haarlemmermeer, 515
(-128) besmettingen met corona. Er
worden vanuit Haarlemmermeer, net
als vorige periode, 6 inwoners in het
ziekenhuis behandeld tegen het
virus. Amstelveen had eind juni en

Koffie-inloop De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 augustus houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat van de Bilderdammerweg.

begin juli nog een stijging van positief geteste inwoners, maar in deze
gemeente zijn nu ook de cijfers naar
beneden gegaan: 421 (-98) besmettingen. Er liggen vanuit Amstelveen
eveneens minder inwoners met
corona in het ziekenhuis, nog 2 (was
5). In alle gemeenten geen sterfgevallen door het virus.
Toch blijft het raadzaam om de basisregels te handhaven, corona is niet
weg en weet nog te besmetten, dus:
Regelmatig d handen wassen, goed
ventileren, testen bij klachten en bij
een positieve test vijf dagen in
quarantaine. Samen ervoor zorgen
dat corona niet weer de ‘macht’
neemt!

Van 10.00 tot 11.30 uur is iedereen
welkom, de toegang is gratis. Koffie
en thee staan klaar. Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven
aan zieke mensen of om een gesprek
van mens tot mens te hebben. Kom
ook en neem gerust iemand mee.

Aalsmeer - Op zondag 31 juli wordt
weer een dienst gehouden in de Oud
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394. De aanvang is 16.00
uur- en iedereen is welkom. Voorganger is pastoor Martina Liebler.
Koordirigent en cantor is Gertjan
Arentsen. Het orgel wordt bespeeld
door Bram Biersteker. De eerste
schriftlezing wordt verzorgd door
Maaike of Orla McCurdy en de
tweede door Iny Waaning.
Orgel gerenoveerd
Tijdens deze dienst wordt voor het
eerst na de grote renovatie het
(deels) Knipscheer orgel bespeeld.
Bijna alle onderdelen zijn gedemonteerd en afgevoerd naar de werkplaats en vervolgens heeft het
pedaalklavier nieuw schapenleer
gekregen, de dode diepgang is
verminderd, de koppelingen van de
bedieningskastjes zijn vernieuwd, de
pijpen (uit 1926) zijn stuk voor stuk
schoongemaakt en bijgewerkt, de
houten pijpen zijn voorzien van
nieuw vilt en schapenleer, de motor
van de blaasbalg heeft een servicebeurt gehad en de zwikkels zijn
hersteld. Daarna is alles weer gemonteerd is en is het orgel gestemd. Dit
nam zes uur in beslag. De Stichting
Leefomgeving Schiphol heeft de
renovatie gesubsidieerd. Er waren
echter gigantische tegenslagen
waardoor een enorm financieel
tekort is ontstaan. Na de officiële
ingebruikname van het orgel gaan
daarom enkele concerten georganiseerd worden om het ‘gat’ te dichten.
Na afloop van de dienst volgt een

gezellig samenzijn met deze keer een
traktatie en een glaasje vanwege het
feit dat vier vaste kerkgangers
onlangs jarig zijn geweest. Er is één
collecte voor de kosten van de dienst
en het behoud van dit unieke
complex. Donaties om de kosten van
de renovatie van het orgel te dekken
zijn nog altijd welkom:
NL34INGB0000 4105 91-Stichting
Bisschopskas van Haarlem onder
vermelding van kerkorgel Aalsmeer.
Kijk voor meer informatie op
www.aalsmeer.oudkatholiek.nl.
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TV Kudelstaart: Dit najaar weer een
zelfgeschreven revue
Kudelstaart - Zeker drie jaar heeft
het publiek er op moeten wachten.
De reden is bekend, het gemis van
volle zalen willen de leden van TV
Kudelstaart graag snel vergeten.
Ontzettend blij zijn dan ook alle
enthousiastelingen van de Toneelvereniging dat er weer gespeeld kan en
mag worden. Vol trots laat het team
weten dat er in het najaar weer een
zelfgeschreven revue gepresenteerd
zal worden. Uiteraard met het hele
pakket zoals u van de club gewend
bent: zang, dans, spektakel en hilariteit. Het creatieve brein achter dit
alles is opnieuw Tineke van Kleef. Zij
heeft de coronatijd gebruikt om haar
creativiteit weer volop te laten
stromen met een hilarisch geheel tot
gevolg. “Hoewel er prachtige toneelstukken te verkrijgen zijn, vinden wij
het als vereniging echt een feestje
om ons eigen stuk te kunnen spelen
waarbij iedereen aan bod komt”,
aldus Tineke.
Door Europa
De naam van deze revue is ‘Waar de
wind ons brengt’. De sketches gaan
dit keer half Europa door! Het publiek
wordt meegenomen van de Zaanse
Schans tot aan Schotland, beland
met elkaar in de skilift, zingt Franse
chansons en ziet een doldwaze
bonte avond op de camping. En
herinnert u zich de komische type-

DONDERDAG 28 JULI:

* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘The Floral Album’
en mini-expo Mondriaan in
Flower Art Museum. Open do.
t/m zo. 13 tot 17u. T/m 14
augustus.
VRIJDAG 29 JULI:

* Expositie Fotogroep Aalsmeer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: vrijdag t/m zondag 14 tot
17u. T/m 14 augustus.
* Peuravond DIP. Verzamelen
19.45u. bij Drijfhuis, start 20.30u.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
vanaf 20u. Elke vrijdag.

Het team van Toneelvereniging Kudelstaart

ZATERDAG 30 JULI:

tjes Juffrouw Janssen en Tante
Pollewop nog? Deze twee vrolijke
tantes zorgden online voor een dikke
glimlach toen spelen voor publiek
niet mogelijk was. U ziet ze zeker
terug op het podium tijdens de
revue.
Voorbereiding in volle gang
Het plezier mag dan hoog in het
vaandel staan; in de voorbereidingen
is het team zeer gedreven en wordt
er momenteel al hard gewerkt. In
november zal deze komische revue
gespeeld worden in het alom
bekende Dorpshuis van Kudelstaart.
De speeldata zijn zaterdag 5

november (première) en vrijdag 18
en zaterdag 19 november 2022 (en
tevens een aantal voorstellingen die
vooralsnog voor een besloten gezelschap is).
De kaartverkoop zal in het najaar
plaatsvinden, zowel online als via de
bekende verkoopadressen. Hou de
plaatselijke media in de gaten als ook
de website:
www.toneelverenigingkudelstaart.nl
Als het publiek er net zo naar uit kijkt
als alle betrokkenen voor en achter
de schermen, kan het niet anders
dan dat het opnieuw een geslaagd
feest zal worden later dit jaar.

* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open 10.30 tot 16.30u.
Lezingen over ‘Battle of Britian’
op 13 en 14 augustus om 13u.
* Dorpswandeling met gids. Start
13u. bij Historische Tuin, ingang
Praamplein. Om 15u. Veiling
bloemen, planten en fruit.
* Midgetgolfbaan open voor
publiek. Beethovenlaan. Open
iedere zaterdag, zondag en
woensdag van 13 tot 17u.
ZONDAG 31 JULI:

* Watertoren open voor publiek
van 13 tot 17u.
* Undercoversessie Golden

Earring in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer, 16u.
MAANDAG 1 AUGUSTUS:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.
* Bridgen voor gezelligheid in
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.
DINSDAG 2 AUGUSTUS:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere di t/m
vrij van 9.30 tot 16.30u. Zaterdag
en zondag van 10 tot 16.30u.
* Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16:30u.
Ingang via Praamplein.
* Sportieve vakantieactiviteit voor
jeugd groepen 3 t/m 8 in De
Bloemhof, Hornweg van 10 tot
12u. Ook op 23 augustus.
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
WOENSDAG 3 AUGUSTUS:

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis van 10 tot
12u. Elke woensdag.
* Koffie-inloop in De Spil, Kudelstaart van 10 tot 11.30u.
* Zomerbridgen met Onder Ons in
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u.
Inschrijven om 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

Dorpswandeling en veiling bij
de Historische Tuin zaterdag

Lezingen over
‘Battle of Britian’ in
het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - De Slag om
Engeland (the Battle of Britain)
was tijdens de Tweede Wereldoorlog een luchtoorlog tussen
de Duitse Luftwaffe en de Britse
Royal Air Force (RAF). De luchtoorlog begon op 10 juli 1940
met de slag om het kanaal en
verliep in vijf fasen tot hij tenslotte na de slag om Londen
eindigde op 31 oktober 1940. De
luchtslag heeft voorkomen dat
de Duitse troepen Groot Brittannië binnenvielen en heeft
daarmee het verloop van de
oorlog positief beïnvloed voor
de Engelsen. Rick Franke neemt
bezoekers mee door het verloop
van dit gevecht tijdens lezingen
op zaterdag 13 en zondag 14
augustus, beide dagen vanaf
13.00 uur. De toegang tot het
Crash museum en/of de lezing
bedraagt 7,50 euro voor volwassenen en kinderen van 12 jaar
en ouder, 4 euro voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Kinderen
jonger dan 6 jaar, donateurs en
veteranen hebben gratis toegang. Het Crash Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan
de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug bij Rijsenhout. Het
museum is op zaterdag en
iedere tweede zondag van de
maand open van 10.30 tot 16.30
uur.
Kijk voor meer informatie over
het museum en het werk van
het Crash Luchtoorlog en
Verzetsmuseum ’40- ‘45 op de
website www.crash40-45.nl.

AGENDA

istorische film over handel in
sierteeltproducten in alsmeer
Aalsmeer - De historische film van
de maand augustus van stichting
Oud Aalsmeer is samengesteld uit
twee films die gaan over de handel in
sierteeltproducten binnen Aalsmeer
in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw. De eerste film heeft de titel
‘Een bloeiend bedrijf’ van de VBA en
is uit 1986. De tweede film geeft een
beeld van Baardse BV bloemen- en
plantenexport in 1984. In de film ‘Een
bloeiend bedrijf’ wordt het hele
proces gevolgd van aanvoer tot aflevering welke in de VBA plaatsvond in
het jaar 1986. In deze film kunnen
heel veel mensen herkend worden
die in die tijd binnen de veiling werkzaam waren. De tweede film volgt
logistiek gezien op de eerste film. De
geveilde producten komen bij
Baardse binnen en ook daar wordt
het proces gevolgd tot aan het
vertrek naar hun vaak buitenlandse
klanten. Deze film werd geproduceerd door Jaap Tromp. Beide films
geven een goed zicht op hoe de
producten door het afzetproces
binnen de VBA heen gingen. Ook in
de tweede film zijn weer veel
mensen te zien die in dat jaar werkzaam waren bij Baardse BV. Beide
films heeft stichting Oud Aalsmeer
geschonken gekregen van Wim van
Vliet van de KMTP met toestemming

van de betreffende bedrijven. De
films zijn door Dick P. van der Zwaard
opnieuw gemonteerd en voorzien
van muziek en geluid.
Totale duur circa 31 minuten. Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere
maand een historisch film op de
website www.stichtingoudaalsmeer.
nl en is te bekijken via de knop ‘Film
van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen
en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen
kosten verbonden.
Op TV Aalsmeer
De film wordt in augustus ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden.
Vrijdag 12 augustus is de eerste
vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag
later, zaterdag 13 augustus, is de film
nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De
uitzendingen worden vooraf gegaan
door een inleidend interview met
een medewerker van Oud Aalsmeer
op zaterdag 6 augustus. Het interview door presentator Jan van Veen
is te beluisteren op zowel Radio als
TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00
uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van
Caiway te vinden op kanaal 12 en bij
gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort
op kanaal 1389. Meer informatie:
www.radioaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Museum Historische Tuin
organiseert dit seizoen weer iedere
laatste zaterdag van de maand een
dorpswandeling in Aalsmeer
Centrum en een publieke veiling in
de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer. Zaterdag 30 juli gaan de deelnemers aan de dorpswandeling op
pad met architect Joop Kok. Hij heeft
een grote kennis van de lokale
historie en bouwkunde en vertelt
hier graag over. Onderweg bekijkt
(en bezoekt) u een aantal interessante gebouwen en plekken in de
dorpskern. Leuk voor bezoekers,
maar zeker ook voor dorpsgenoten.
Na de wandeling loopt u gegarandeerd met een andere blik door het
prachtige dorp! De dorpswandeling
start om 13.00 uur bij de kassa van
de Historische Tuin en duurt ongeveer vijf kwartier. Deelname kost 5
euro per persoon en een plaats reserveren kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen
naar de Historische Tuin:
0297-322562.

Bloemen, planten en fruit
Na de wandeling wordt vanaf 15.00
uur een publieke veiling gehouden.
In het veilinggebouw van het
museum kunt u ‘bij afslag’ bloemen
en planten, maar ook verse groenten
en fruit van de Tuin kopen. Iedereen
met een entreekaartje voor het
museum mag meedoen. De veilingmeester legt graag uit hoe het werkt.
Voor museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot 12 jaar is de
toegang tot het museum (en de
veiling) gratis. De opbrengsten van
de veiling komen ten goede aan het
onderhoud van het museum.
Augustus en september
De volgende wandelingen en
veilingen staan gepland op 27
augustus en 24 september. Ook hiervoor kan al gereserveerd worden.
Wandelingen, veilsessies en rondleidingen op de Tuin zijn op aanvraag
ook voor groepen te boeken. Kijk
voor alle informatie op:
www.historischetuinaalsmeer.nl.
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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
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk
alleen via de website van de gemeente inzien.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl.
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. 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 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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.
OMGEVINGSVERGUNNING OOSTEINDERWEG 49
AALSMEER, Z19-020203
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een
omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de
legalisatie van een bestaand parkeerterrein en de uitbreiding
daarvan met een aantal nieuwe parkeerplekken, om voldoende parkeerruimte te kunnen bieden aan de werknemers van
de op deze locatie aanwezige scheepswerf. Het parkeerterrein
is aangelegd naast het bestaande parkeerterrein aan de Oosteinderweg 49 in Aalsmeer. Beide parkeerterreinen zijn met elkaar verbonden door een ophaalbrug, waarvoor reeds een tijdelijke vergunning is verleend en die met deze procedure een
permanente status krijgt. Op het parkeerterrein zijn een geluidsscherm, lichtmasten en groenstroken gerealiseerd. Ook is
de uitrit verbreed en wordt een sloot gedempt. De genoemde
werken en werkzaamheden passen niet binnen het vigerende
bestemmingsplan ”Oosteinderweg 2020” en kunnen mogelijk
worden gemaakt met een uitgebreide afwijkingsprocedure op
grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 29 juli 2022 voor 6 weken, op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB14xAVG01, en
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.
Beroepsmogelijkheid
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).). Beroep indienen kan voor
burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Let op:
het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit
niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor de
behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek
om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.

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.
- Mr. Jac. Takkade 15A, 1432 CA, (Z22-057726), het renoveren van de bedrijfsruimte
- Legmeerdijk naast 326 traf (sectie C, nrs. 4061, 4062 en
4063), (Z22-057284), het inrichten van een mobiliteitsplein
aansluitend op de luifel van het tankstation
- Legmeerdijk 313 (sectie C, nr. 4013), 1431 GB, (Z22057281), het plaatsen van een koelcel (035) in bestaande
ruimte voor opslag en overslag van bloemen en planten
- Margrietstraat 13, 1432 HR, (Z22-057078), het plaatsen van
een bouwcontainer in de straat
- Rietwijkerdwarsweg 5-7, 1432 JD, (Z22-057035), het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw
- Uiterweg tegenover nr. 9, (Z22-056313), het verlengen van
een stalen damwand langs de zuidelijke waterkant
- Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z22-056312), het uitbreiden van de woning aan de zijgevel en het plaatsen van een
brug
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Eendegateiland (Westeinderplassen H 372), (Z22-048056),
het vervangen van het bestaande berghok op een recreatie-eiland Verzonden: 20 juli 2022
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:
- Sportlaan 17, 1431 HW, (Z22-039934), het bouwen van een
mantelzorgwoning bij de woning Verzonden: 25 juli 2022
- Oosteinderweg 407 en 409, 1432 BH, (Z22-043955), het
herstellen van de fundering van beide woningen Verzonden: 25 juli 2022
- Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 3051 en andere) , (Z22041402), het aanleggen van een CO2 transportleiding
en het inrichten van tijdelijke werkterreinen Toelichting:
tijdens het in behandeling nemen van de aanvraag bleek
dat de locatie zoals eerder gepubliceerd niet volledig was
Verzonden: 20 juli 2022
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet 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:
- Rechtsbuitenstraat 27, 1433 DS, (Z22-027404), het aanleggen van een in- en uitrit Verzonden: 22 juli 2022
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:
- Gloxiniastraat 22, 1431 VG, (Z22-033796), het plaatsen van
een dakopbouw Verzonden: 21 juli 2022
- Zijdstraat 21, 1431 EA, (Z22-032648), het afwijken van het
bestemmingplan voor het vestigen van een winkel met
lunchroom Verzonden: 20 juli 2022
- Oosteinderweg 409, 1432 BH, (Z21-095072), het maken
van een tweelaagse uitbreiding inclusief dakterras aan de
achterzijde van de woning en het vervangen van de dakpannen en de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de
woning Verzonden: 19 juli 2022
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030873), het verwijderen van 18 bomen die het beton van de monumentale kazematten van het Fort Kudelstaart aantasten Toelichting:
het gaat om 18 bomen en het planten van nieuwe knotwilgen en fruitbomen is komen te vervallen. Verzonden: 19
juli 2022
- Kudelstaartseweg 148a, 1433 GN, (Z21-057278), het
vervangen van de bestaande woning Toelichting: de
aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de bestaande woning, het bijgebouw is komen te vervallen Verzonden: 15 juli 2022
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.

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Praamplein 4A in Aalsmeer en Einsteinstraat 103 in Kudelstaart (Z22-055586) Verkoop kamerplantjes t.b.v. Scouting
Tiflo op 29 oktober 2022, verzonden 19 juli 2022
VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u
in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Vlinderweg,
op parkeerterrein in zuidwestelijk deel van Vlinderweg
TER INZAGE:
t/m 04-08-22:

t/m 11-08-22:
t/m 26-08-22:

t/m 26-08-22:

t/m 08-09-22:

het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de
Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken
Omgevingsvergunning 1e fase reconstructie Machineweg met bijbehorende stukken
(Z21-025925)
verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw met
17 wooneenheden geschikt voor starters aan
de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer
2021’ en het besluit hogere grenswaarden
geluid met de daarbij behorende stukken
de verleende omgevingsvergunning en het
besluit hogere grenswaarden geluid bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbehorende stukken voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg
242A te Aalsmeer.
de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken Oosteinderweg 49 ten
behoeve van de legalisatie van een bestaand
parkeerterrein en de uitbreiding daarvan
met een aantal nieuwe parkeerplekken, om
voldoende parkeerruimte te kunnen bieden
aan de werknemers van de op deze locatie
aanwezige scheepswerf.

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 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. 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. 020-5404911.
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Corrie de Boer: “De bieb heeft mij een
prachtig sociaal leven gegeven”
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Het is nog maar een
kleine maand en dan zullen de
bezoekers van de bibliotheek in de
Marktstraat het vertrouwde gezicht
van bibliothecaris Corrie de Boer
moeten missen.
Van proefstation naar de bieb
In 1976 begon Corrie de Boer haar
opleiding bibliothecaris aan de
Frederik Muller Academie. Na afronding solliciteerde zij bij het Proefstation en kreeg vervolgens interessant
werk. Dat bestond uit alle literatuur
verzorgen voor de aanwezige onderzoekers. “Het was leuk en ook
boeiend om te doen.” Toch was het
de rijkdom van zoveel mooie boeken
die zij zag in de bibliotheek waardoor
zij de overstap maakte.
Het was voor Corrie teleurstellend
dat er werd besloten de bibliotheek
in Kudelstaart te sluiten. Zij verhuisde
naar de bibliotheek in de Marktstraat.
Daar werd flink verbouwd en er was
de fusie met Amstelveen. Het betekende dat het assortiment werd
uitgebreid omdat lezers via reservering gebruik konden maken van deze
veel grotere collectie. Inmiddels
gebeurt er in de bibliotheek veel
meer dan alleen boeken uitlenen.
Het gezicht van de bieb legt graag
uit wat er allemaal gebeurt en wat
daarin haar aandeel is.
Leesplezier lessen
Veel mensen zullen geen weet
hebben van het gevarieerde
programma zoals bijvoorbeeld de
aan de jeugd - vanaf groep één tot
en met acht - gegeven educatie.
Ook het verstrekken van hulp aan
degenen die ondersteuning nodig
hebben bij het gebruik van een
e-reader, I-pad of de te lenen ebooks is bij weinigen bekend.
“De ochtenduren worden gebruikt
om leerlingen van de basisscholen
de instructies te geven waardoor zij
leren hoe je een boek moet zoeken.
Het is best ingewikkeld om uit die
grote rijstebrij een boek te vinden
dat je graag wilt lezen. Wij maken de
kinderen wegwijs hoe je dat het
beste kunt doen. En het werkt, dat
merk ik ’s middags wanneer de
kinderen met hun ouders terug
komen, dan vertellen zij hen wat zij
geleerd hebben.”
Een ander onderdeel is de jeugd te
enthousiasmeren meer te gaan
lezen. “Wij laten zien wat voor leuke
boeken wij allemaal hebben. Dat
lezen helemaal niet saai is. Nog
steeds is lezen niet een hobby van

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Van stad tot strand
Aalsmeer - Wij houden niet van hitte en niet van drukte. En dan is Denemarken een prima vakantieland. Niet te veel spektakel en avontuur,
gewoon rustig mooi en dat is wel zo prettig. We toeren op ons gemak
langs uitgestrekte korenvelden en kilometers bloeiende aardappels.
Denemarken is een land van aardappeleters. De nieuwe oogst is iets om
te vieren en overal langs de weg staan kraampjes met zakken vol jonge
piepertjes.
Wij volgen een route van stad tot strand, een mix van cultuur en natuur
en voor mij is dat de ideale combinatie. ’s Morgens wandelen we door de
kasteeltuinen van prins Joachim, de tweede zoon van Koningin Margarethe, ’s middags bezoeken we een historisch stadje met prachtige oude
straatjes. Mijn katholieke verleden stuurt mij de kerk in, iedere keer als ik
er een tegenkom. Man en ik hebben de morbide eigenschap dat we het
leuk vinden om over begraafplaatsen te wandelen: ‘Goh, kijk eens, hoe
prachtig het onderhouden is’ en ‘moet je zien, dit is een mooie steen, is
wel iets voor ons.’ Als dan de deur van de kerk openstaat moet ik even
naar binnen om het interieur te bewonderen. In Scandinavië is dat vaak
mooi van eenvoud, geschilderd in zachte pasteltinten. Bij de vijfde kerk
zegt hij: dit is de laatste hoor, we hebben er nou genoeg gezien. Maar het
is gelijk een heel bijzondere: de Dom van Viborg, aangeraden door onze
campingbeheerder. De koepel en alle muren van deze kathedraal zijn
beschilderd. Geen centimeter is onbenut gebleven en het is of ik een
moderne versie van de Sixtijnse Kapel binnenstap, gelukkig zonder het
‘silence, silence’ geroep van de suppoosten die daarmee zelf het meeste
lawaai maken.

iedereen”, wordt met enige spijt
gezegd om daar verder aan toe te
voegen: “Toch hebben ook de leesplezier lessen een positieve
uitwerking.”
Media wijsheid
Wat doe je met internet en wat kun
je er wel of beter niet opzetten? Het
is een actueel onderwerp, waaraan
ook veel aandacht wordt besteed.
“Wij leren de kinderen dat internet
heel nuttig en leerzaam kan zijn
maar ook andere kanten heeft, dat
wordt uitgebreid besproken. Het
begint simpel voor de jonge groepen
maar uiteindelijk wordt het steeds
intensiever. Het is leeftijd gericht
onderwijs.”
Digitale Overheid
Al een aantal jaren kunnen mensen
in de bieb terecht voor hun
problemen met de digitale overheid.
“Het kreeg pas een boost tijdens
corona-periode, toen de corona app
moest worden ingesteld. De mensen
zaten met hun handen in het haar.
De vraag om hulp was zo groot dat er
tot en met 31 december van dit jaar
een extra medewerker is aangesteld
voor de bibliotheek.
Daardoor kreeg ik meer tijd om deze
taak op mij te nemen. De bibliotheek
heeft de opdracht van de overheid
gekregen om mensen verder te
helpen hoe je leert en begrijpt hoe

de digitale wereld werkt. Wij geven
cursussen en dat is heel leuk om te
doen. Je maakt mensen wijzer en
meer zelfredzaam. Dit is een nieuwe
tijd. Wat voor jongeren vanzelfsprekend is, moeten ouderen zich eigen
leren maken.
De geboden ondersteuning maakt
voor hen het leven een stuk
gemakkelijker.”
Open + pas
Van alle jaren dat Corrie in ‘haar’
bibliotheek werkt is de huidige
ontwikkeling van de Open-+ pas
voor haar het meest bijzonder. Het
betekent dat de bibliotheek alle
dagen van de week van zeven uur ’s
morgens tot elf uur ’s avonds
geopend is. Het enige wat de leden
hoeven te doen is een pasje en code
aanvragen. Het blijkt een groot
succes. “Wij hebben inzicht in het
gebruik van de pas en de nieuwe
aanmeldingen.”

Denemarken is een eilandenrijk met bossen, heuvels, duinen, uitgestrekte
zandstranden en waddenkusten. Het is net Texel, maar dan honderd keer
groter en met bijkomend voordeel dat er geen gedoe is over parkeerplaatsen of beschikbare kampeerplekken. Ruimte zat. Ons einddoel in
Denemarken is het uiterste puntje van Jutland: Grenen waar de Noordzee
en de Oostzee bij elkaar komen. De kustlijn hier heeft prachtige kleine
baaien en witte zandstranden. Er liggen verschillende bunkers als overblijfsel van de strijd die hier in verschillende oorlogen geleverd is. De
vuurtoren staat symbool voor de bescherming van het achterland. In
1807 al gebruikten de Denen de toren om de Engelsen buiten de deur te
houden. Ze lieten het licht uit, zodat de schepen niet via het Kattengat
Kopenhagen konden veroveren, maar op de kop van Jutland op de
klippen liepen. Een historische plek waar wij op zondagochtend een heerlijke wandeling maken en ik op de kiezelstroken wat stenen verzamel om
als ‘Happy Stones’ te beschilderen.
We zijn begonnen in het zuiden van Jutland met temperaturen van 37
graden, maar terwijl ik dit schrijf wijst de thermometer 16 graden aan en
heeft het de hele dag gehoosd van de lucht. Niet echt de bedoeling, maar
in ieder geval een prima dag om een campingwasje te doen en het
dagboek bij te werken.
Morgen nemen we de boot richting Zweden.
Truusoudendijk@gmail.com

Weloverwogen besluit
Nog even en dan zitten de jaren in de
bibliotheek er op voor Corrie de Boer.
“Ik heb een weloverwogen besluit
genomen maar naarmate het
moment van afscheid nadert, wordt
het wel steeds moeilijker voor mij. Ik
krijg hier zo een prachtig sociaal
leven cadeau. Mijn toekomst staat
nog open, die treed ik met blijdschap
tegemoet.”

Bindingkamp Texel: Sportdag,
speurtochten en bonte avond
Aalsmeer - “Dit jaar mogen we na
drie jaar eindelijk weer op Bindingkamp. En wat hadden we er allemaal
weer zin in! Onderweg naar Texel zat
de sfeer er al goed in en eenmaal
aangekomen op het kamp begonnen
we al snel met allerlei activiteiten. We
hebben een leuke sportdag gehad,
zijn naar het strand gegaan, hebben
speurtochten gehad en hebben
lekker geluncht op een terrasje. De
koks maken elke avond heerlijke
maaltijden. We beginnen en sluiten

de dagen af bij de vlag en houden de
leiding lekker wakker in de nacht.
Vandaag hebben we de bonte dag,
we hebben net een lipdub
opgenomen.
Deze dag draait om het thema van
het kamp: De gemene deler.
Vanavond hebben we de bonte
avond met als thema festival. We
kijken uit naar de rest van de week.”
Groetjes, de meidenkamer.
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Tour de rance pri svraag:
Jonas Vingegaard winnaar!
Aalsmeer - De Tour de France is weer
ten einde, menig wielrenliefhebber
heeft dagelijks met plezier (en soms
afschuw na een valpartij) voor de
televisie gezeten. Net als andere
jaren heeft de Meerbode rond de
Tour een prijsvraag gehouden. Wie
wint de gele trui en best logisch dat
de meeste inzenders van het Tourspel de winnaar van de vorige
ronden van Frankrijk invulden: Tadej
Pogacar. Maar nee, hij eindige dit jaar
op de tweede plaats. De Tour de
France werd deze 2022 een Deens
feestje met niet alleen de start in dit
land, maar ook de winnaar komt uit
Denemarken: Jonas Vingegaard.
Gelukkig heeft een handjevol deelnemers wel zijn naam genoteerd,
echter bij de tweede vraag vallen

weer deelnemers af. Steven Kruijswijk had alle credit, maar is niet de
beste Nederlander geworden. Hij viel
uit na een valpartij in ronde 15
waarbij hij een schouderblessure
opliep en niet verder kon in de Tour.
Bauke Mollema met een eindklassering van plaats 25 mag zich ‘beste
Nederlander in de Tour’ noemen. De
derde vraag, beste Nederlander in
het bolletjesklassement (bergetappes), gaf geen enkel goed
antwoord. Niemand tipte Dylan van
Baarle (32). Bij vraag vier, hoeveel
Nederlanders winnen een etappe,
waren de inzenders karig met
aantallen. En deze voorzichtigheid
blijkt een goede zet, slechts twee
Nederlandse renners (Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen) wisten

Vrijdag
DIP-peuravond

een etappe te winnen. De oplossing
van de puzzel was niet moeilijk, voor
velen vooral een leuke ontspanning:
‘Wie wint de Tour! Dat is nog
koffiedik kijken. Misschien wel een
Nederlander?’ De redactie van de
Meerbode stort zich nu op alle oplossingen en gaat de winnaars bepalen.

Wie wint het sporthorloge ter waarde
van 250 euro van Sparnaaij Juweliers,
de Sigma Rox gps ter waarde van 129
euro van Bert de Vries Fietsen, een
waardebon van 50 euro van Waning
Tweewielers en de doos Tarani rosé à
31 euro van Wittebol Wijn? Volgende
week de bekendmaking!

Sierteeltman Peter Janmaat
zwaait af bij Bouquetnet

Foto: VLN Nieuws – Vivian Tusveld.

Woning in Westwijk beschoten,
politie zoekt getuigen
Amstelveen – Vrijdag 22 juli rond
half zeven in de ochtend kreeg de
politie een melding dat op een
woning aan de Catharina van Renneslaan in Amstelveen Westwijk geschoten zou zijn. Ter plaatse werd
een kogelinslag in de woning gezien.
Uit voorlopig onderzoek blijkt de verdachte er vandoor gegaan is in de
richting van de Jo Vincentlaan. Daar
is de verdachte een steeg in gerend
richting de Willem Andriessenlaan.
De politie denkt dat hij daar in een
auto is gestapt. Bij het schietincident
zijn gelukkig geen gewonden
gevallen. Een team van de recherche
doet onderzoek naar het schietinci-

dent en het bijbehorende motief. Het
team komt graag in contact met
getuigen en/of betrokkenen. Is je iets
opgevallen rond 06.30 uur? Mogelijk
heb je enkele dagen of weken hiervoor opvallende personen of
verdachte zaken in de omgeving
gezien? Of heb je (deurbel of
dashcam) beelden die de politie
kunnen helpen bij het oplossen van
deze zaak? Neem dan contact op met
de politie via 0900-8844.
Blijf je liever anoniem? Bel dan met
Meld Misdaad Anoniem via 09007000. Via de website www.politie.nl
kan je ook het tipformulier invullen
en meteen je beelden uploaden.

Te warm en regen: lechts n
dag rolstoelwandelvierdaagse
Aalsmeer - Eindelijk kon de rolstoelwandelvierdaagse dit jaar bij het
Kloosterhof weer gelopen en gerold
worden. In 2019 voor het laatst en
ook nu weer gelijk met de Nijmeegse
vierdaagse. De wandelvierdaagse
vanuit het zorgcentrum in de Clematisstraat begon dinsdag 19 juli met
een dipje. Het was te heet en niet
verantwoord om met bewoners en
duwers te gaan lopen. Dus werd, net
als in Nijmegen, besloten er een driedaagse van te maken. Maar, woensdag 20 juli werd eveneens een
warme dag, er werd 27 graden voorspelt, dus ook deze dag werd afgeblazen. Op naar donderdag 21 juli.
De regen zou na 14. 30 uur stoppen,
maar buienradar gaf later de gehele
middag regen aan, dus weer niet
doorgegaan. Maar gelukkig was er
vrijdagmiddag 22 juli wel groen licht.
Het was prima wandelweer, de groep
kon gaan. Met 16 bewoners en vrolijk

gestemde lopers ging men op pad.
De route ging via het Baanvak naar
de Anthony Godinweg richting de
N201. Op het parkeerterrein bij de
mooie nieuwbouw van de Laurierhof
stonden koffie, thee en lekkere koek
klaar voor de pauzestop. Wat een
gezelligheid met elkaar, muziekje
erbij vanuit de bus, top. De wandeling werd weer opgestart en via de
Spoorlaan terug richting het Kloosterhof, waar de groep feestelijk
onthaald werd met gladiolen en een
medaille. Een orgeldraaier zorgde
voor de welkomsmuziek.
Daarna volgde nog een gezellig
samenzijn met de bewoners en familieleden. Ondanks dat er uiteindelijk
slechts één dag gelopen kon worden,
kijken de deelnemers terug op een
leuk evenement. Hopelijk kan in
2023 wel een volledige rolstoelwandelvierdaagse gelopen/gerold
worden!

Aalsmeer - Na een carrière van exact
50 jaar neemt Peter Janmaat afscheid
van de handel. Het bekende gezicht
van de nationale en internationale
sierteelt heeft na een prachtig professioneel pad van maar liefst 50 jaar
besloten af te zwaaien. Het laatste
decennia heeft Janmaat met veel
plezier zijn kennis en ervaring gedeeld met het ambitieuze team van
Bouquetnet en Celieplant. Dit jaar is
Janmaat 65 jaar geworden en kiest
hij voor een stap terug. Hij wil uit de
dagelijkse operaties, ziet uit naar
meer tijd voor zijn vrouw en familie
en betrokken te blijven bij jong
talent.

Robert Zurel, de laatste Zureller die
betrokken was bij het familiebedrijf
Zurel, vroeg mij tien jaar geleden bij
zijn bedrijf Bouquetnet. Dat dit het
laatste deel van mijn carrière is
geweest, voelt helemaal kloppend. Ik
ben heel dankbaar voor mijn carrière,
de ontmoetingen, de successen, de
leermomenten en voor mijn vrouw
en familie die mij altijd hebben
gesteund. Na 50 jaar is het tijd om
een nieuwe weg in te slaan en ik kijk
er naar uit om mijn ervaring en
energie parttime te gaan inzetten
voor jong talent bij One Flora Group,
naast meer tijd te hebben voor mijn
vrouw, familie en dierbaren.”

Van timmerman naar directeur
Exact 50 jaar geleden, op 1 augustus
1972, begon Peter Janmaat zijn loopbaan bij Zurel. Hier begon hij als een
hulpje die de spijkers uit de, toen
nog houten, kisten trok waar de
bloemen in werden vervoerd. Als vijftienjarige met slechts een diploma
voor timmerman op zak, viel hij bij
de toenmalige Zurel directie op door
zijn enthousiaste houding. Al snel
begon hij de carrièreladder te beklimmen, werkte hij minstens 50 uur
per week en deed hij allemaal opleidingen. De overname van het
familiebedrijf door het Italiaanse
Ciccolella mar-keerde het einde van
een 36-jarige carrière bij Zurel.
Daarna is Janmaat 4 jaar zelfstandig
aan de slag gegaan in de sierteeltbranche en aansluitend nog eens
tien jaar bij Groenland, waar hij verantwoordelijk was voor de organisaties Bouquetnet, Celieplant en Bouquetnet Greenpackers. De afgelopen
jaren is Janmaat werkzaam als managing director bij Bouquetnet en
Bouquetnet Greenpackers in Aalsmeer, hij is in deze functie verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse gang van zaken. Deze organisatie, die op duurzame wijze kwaliteitsboeketten levert aan internationale retailers, draagt Janmaat een
warm hart toe. Een jong, ambitieus
team, vele successen en een stijgende omzet maken dat hij de laatste
jaren als zeer prettig heeft ervaren.
Peter Janmaat: “Voor mij is dit een
‘full circle moment’. Ik ben begonnen
bij Zurel als vijftienjarige zoon van de
Aalsmeerse melkboer en had nooit
gedacht dat dit mijn pad zou zijn.

Kennis verder delen
Janmaat zal parttime aan de slag
gaan bij One Flora Group als projectmanager. One Flora Group is een
nieuwe organisatie, gevormd uit de
fusie van Groenland en L&M Groep
op 28 juni 2022. Met deze fusie werd
een unieke, strategische samenwerking gerealiseerd die past bij de
groeistrategie van beiden familiebedrijven. ‘Together as one’ zetten ze in
op een slimmere keten, waarbij ze
zich verbinden aan het succes van
kwekers en klanten met duurzaamheid hoog in het vaandel. Leuk detail,
Peter Janmaat heeft met drie generaties van de familie Zurel gewerkt en
nu ook met de derde generatie van
de familie Leeuwenburg.
Afscheid
Een officieel afscheid volgt na de
zomer, hiervoor zullen de uitnodigingen te zijner tijd verzonden
worden.

Peter Janmaat.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 29
juli wordt onder leiding van de
Dippers een avond georganiseerd
waarop met de peur zal worden
getracht een zo groot mogelijk
aantal palingen in de praam te slingeren. Natuurlijk zijn hengels absoluut verboden! De gevangen alen
zullen worden geschouwd door de
Dippers. Er is weer een prijs voor de
peurkampioen 2022 (tinnen aal) en
een teamprijs. Het is de bedoeling
dat iedereen die mee wil doen zelf de
spullen meeneemt. Vergeet zeker uw
rijgnaald en Ijzergaren niet. Net zoals
de hoognodige versnaperingen om
het de hele avond te kunnen volhouden. Het rijgen der peuren vangt
aan om 19.45 uur onder de kraan van
het Drijfhuis. Rond 20.30 uur zal de
eerste gezamenlijke peurstek worden
ingenomen. Op een teken van de
voorzitter vaart ieder daarna weg om
op een vastgestelde eindtijd op een
nader te bepalen plek elkaar weer te
ontmoeten voor de prijsuitreiking.
De Dippers rekenen op een massale
opkomst.

ectificatie:
Werkvakken van
80 tot 90 meter
in Centrum!
Aalsmeer - Een kleine rectificatie wat betreft de start van de
werkzaamheden in de Zijdstraat,
Punterstraat en het Molenplein.
Niet schrikken, de klus is niet uitgesteld, de voorbereidende werkzaamheden beginnen volgende
week (begin augustus) en een
week later wordt een aanvang
gemaakt met de vervanging van
de gasleiding, waterleiding en
laagspanningskabels.
En de planning is nog steeds dat
de werkzaamheden van de nutsbedrijven eind april 2023 afgerond worden, inclusief stops
tijdens de feestweek en van half
november tot en met de feestdagen, en dat daarna gelijk
wordt gestart met de definitieve
inrichting van de winkelstraten.
Maar dit zou niet gaan lukken
met de grootte van de werkvakken die vorige week in de
krant vermeld werden. Natuurlijk zijn deze niet 80 tot 90 centimeter lang (zou heel lang gaan
duren als elk werkvak zo’n 7 tot 8
weken open ligt), de werkvakken zullen circa 80 tot 90
meter lang zijn.
Misschien heeft u/jij er overheen
gelezen, maar gezien de vele
reacties (men kon er gelukkig
wel om lachen), is dit foutje
recht zetten wel een must.
Dus: Werkvakken van circa 80 tot
90 meter! Voor vragen tijdens de
uitvoering kan contact opgenomen worden via:
t.konijn@amstelveen.nl of met
de combi-aannemer (Van
Baarsen) ter plaatse.
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1,6 Miljoen voor projecten in en rondom de Westeinderscheg
Aalsmeer - De provincie NoordHolland stelt 1,6 miljoen beschikbaar
voor projecten die de natuur en het
landschap van de Westeinderscheg
versterken. Ook recreatieve voorzieningen die het gebied beter toegankelijk en beleefbaar maken vallen
onder de subsidie. Van 2 augustus
2022 tot 1 maart 2023 staat de regeling open. De Westeinderscheg is een
gebied dat loopt van de Oeverlanden
en het Amsterdamse Bos via de
Bovenlanden naar de Westeinderplassen en uiteindelijk het Groene
Hart. De ambitie is dit gebied te
ontwikkelen als één van de groene
‘scheggen’ in de Metropoolregio
Amsterdam. Op dit moment is de
Westeinderscheg versnipperd en
ontbreekt de focus, terwijl juist in dit
gebied tal van complexe opgaven
samenkomen.
Natuur, recreatie en historie
Gedeputeerde Esther Rommel
(Natuur): “De betrokken overheden
zitten op één lijn: we gaan aan de
slag met de ontwikkeling van dit
mooie gebied. We willen dat samen
doen met lokale partijen. Daarom
stelt de provincie deze subsidie ook
nadrukkelijk open voor lokale organi-

saties die zich inzetten voor de
natuur, recreatie of cultuurhistorie in
de Westeinderscheg.”
Beleefbaarheid
De Westeinderscheg wordt een
gebied dat rust en ruimte gaat
bieden aan inwoners van de drukke
metropoolregio. Daarvoor zijn onder
meer aantrekkelijke vaar-, fiets- en
wandelverbindingen nodig. Nu
ontbreken die nog of zijn er
onderweg obstakels zoals bijvoorbeeld wegen of bedrijventerreinen,
waardoor het gebied minder prettig
te doorkruisen is.
Plannen die de bereikbaarheid en
beleefbaarheid van het gebied
verbeteren of natuur en landschap
versterken komen voor een subsidie
in aanmerking. De subsidie bedraagt
tot 75% van de kosten voor de
aanleg van fysieke voorzieningen,
met een maximum van 150.000 euro.
Het toekennen van subsidie verloopt
op volgorde van ontvangst. Vanaf 2
augustus staat de regeling gepubliceerd op de pagina van de provincie
(Loket/Subsidieregelingen). De subsidieregeling is bedoeld voor
projecten die op korte termijn
kunnen worden uitgevoerd.

INGEZONDEN
Rigoureuze stappen zetten om
onveiligheid ‘knip’ op te lossen
Aalsmeer - De heer Bon verwoordt in zijn ingezonden brief in de
krant van 14 juli denk ik de mening van veel inwoners van Aalsmeer.
Dat er dringend rigoureuze stappen moeten worden gezet om de
onveiligheid, die is ontstaan door de ‘knip’ in de N196, op te lossen zal
ook bij velen duidelijk zijn. Terecht ook, dat de heer Bon niet alleen de
verkeersveiligheid aankaart, maar ook wijst op de negatieve milieueffecten van ‘blokkade’ N196/Burgemeester Kasteleinweg.
Het is voor mij duidelijk dat het college, dat indertijd zijn zegen heeft
gegeven aan de thans bestaande infrastructurele situatie, moest
samenwerken met partijen die in een sterke positie waren om een
dergelijk infrastructuur voorstel door te drukken. Rijkswaterstaat, de
Provincie Noord Holland, belanghebbenden als de Luchthaven
Schiphol, de busmaatschappij Connexxion, de veiling Royal Flora
Holland en waarschijnlijk ook het overleg-orgaan MRA om de belangrijksten te noemen.
En bij deze belanghebbenden ligt dan ook waarschijnlijk het ontstaan
van het door de heer Bon geschetste probleem. Het wordt geen
eenvoudige opgave voor het nieuwe college om tot een oplossing te
komen en dit zal veel daadkracht en tijd vergen. Dat nog los van de
financiële obstakels die er om de hoek zullen komen kijken.
Wijsheid is het naar mijn idee om het nieuwe college van Aalsmeer te
vragen enkele maatregelen te nemen, die niet door de genoemde
‘derde partijen’ kunnen worden geblokkeerd of vertraagd. Allereerst:
Onderzoek de oplossing van de heer Bon (bustraject open stellen
voor algemeen verkeer, in ieder geval voor zwaar vrachtverkeer) op
effectiviteit en haalbaarheid. Indien het inderdaad een bruikbaar
voorstel blijkt hoeft de implementatie ervan weinig tijd en kosten met
zich mee te brengen. Mijn aanvulling is: maak van de Stommeerweg,
Hortensialaan, de Zwarteweg, Ophelialaan, Mensinglaan een 30 kilometer zone (controleer de naleving er van) en maak er een verbod
voor het zware vrachtverkeer. Sta alleen vrachtverkeer toe dat een
ontheffing heeft ontvangen van de gemeente Aalsmeer. Beide maatregelen kunnen gewoon een gemeenteverordening zijn.
Ongetwijfeld zullen er in het college en in de gemeenteraad functionarissen zijn, die over hun eigen schaduw heen moeten kunnen
stappen, omdat zij indertijd hebben ingestemd met de slecht uitgepakte werkwijze voor de N201 en N196.
Maar: de veiligheid van met name de fietsers op genoemde trajecten
zal danig worden vergroot en het zal voor gebruikers van het wandelgebied langs de Westeinder een stuk aangenamer worden zonder alle
dieseldampen die er nu vaak hangen.
Paul van der Meer
Stommeerweg 19, Aalsmeer
Mail: paul@p2pcom.nl

Samenwerking
Voor de lange termijn werkt de
provincie Noord-Holland samen met
de omliggende gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlem-

mermeer en Uithoorn en het hoogheemraadschap Rijnland aan een
uitvoeringsprogramma Westeinderscheg. Dit moet begin 2023 gereed
zijn. Binnen het uitvoeringspro-

gramma werken de gezamenlijke
overheden samen met vele andere organisaties en partijen aan het versterken van
het landschap én aan het zichtbaar
maken van de Westeinderscheg.

‘Politieke draad’ wordt eind augustus weer opgepakt
Aalsmeer - Het zomerreces is nog in
volle gang, maar achter de schermen
wordt al hard gewerkt door alle fracties, het college en medewerkers van
de gemeente om de ‘politieke draad’
weer op te pakken. Op dinsdag 30
augustus staat de eerste vergadering
gepland. In de zogenaamde beeldvormde commissie ruimte wordt
gesproken over het bestemmingsplan
Westeinderhage. Het voornemen is
om aan de westzijde van Kudelstaart
circa 267 woningen en appartementen (huur en koop) te bouwen. Er
is gelegenheid voor inspraak en de
fracties krijgen de mogelijkheid om
vragen te stellen aan de portefeuillehouder, wethouder Bart Kabout.
Green Park Aalsmeer
Vervolgens wordt gesproken over
aanvulling op de structuurvisie Green
Park Aalsmeer 2016. Doel van dit voorstel is om de ontwikkeling van Green
Square in Green Park Aalsmeer tot een
hoogwaardig centrumgebied te
bevorderen en te voorzien van een
actueel planologisch beleidskader.
Green Park blijft hierna onderwerp

Telefonische
oplichters actief!
Amstelland - De politie ontvangt
weer veel meldingen van mensen
die telefonisch benaderd worden
namens de ‘National Police’, ‘Dutch
Supreme Court’ (Hoge Raad der
Nederlanden) en ‘Ministry of Justice’.
Als zij opnemen krijgen zij een
Engels gesproken bandje te horen.
De telefoontjes lijken van een willekeurig Nederlands (mobiel) nummer
te komen. Deze telefoonnummers
zijn ‘gespooft’ (tijdelijk gestolen). De
meesten zijn van particulieren en
ondernemers die er niets mee te
maken hebben. Nadat je opneemt
hoor je waarschijnlijk dat je BSNnummer wordt misbruikt en dat er

van gesprek, want ook op de agenda
staat het exploitatieplan deelgebied 2
West van Green Park wat het mogelijk
moet gaan maken om het bedrijventerrein verder te ontwikkelen. Portefeuillehouder van Green Park is
wethouder Robert van Rijn. Tot slot
komt de algemene verordening
ondergrondse infrastructuren aan de
orde. Doel van dit voorstel is om de
regels voor de aanleg, instandhouding
en verwijdering van kabels en
leidingen in en op de openbare grond
te actualiseren in het kader van
bestaande inzichten, nieuwe ontwikkelingen en een verdere toename van
de werkzaamheden in de bodem.
Portefeuillehouder is wethouder Dick
Kuin. De vergadering wordt besloten
met informatie over de regionale
samenwerking. Voorzitter van de
commissie Ruimte is Dirk van der
Zwaag.
Afvalstoffenverordening
Twee dagen later, op donderdag 1
september, wordt plaatsgenomen in
de raadzaal voor de vergadering van
de commissie maatschappij en

een arrestatiebevel loopt tegen je of
dat je onderdeel uitmaakt van criminele activiteiten, zoals drugshandel
en witwassen. Hierna wordt je
verzocht het cijfer 1 in te toetsen
om te worden doorverbonden met
een ‘agent’. Deze persoon stelt
vragen om je identiteit te controleren. “Ga hier nooit op in”, waarschuwt de politie. “Blijf alert op
toekomstig telefoonverkeer en bel
onbekende telefoonnummers niet
altijd direct terug. Maak nooit geld
over op basis van een bericht of
telefoontje, maar verbreek de
verbinding. Geef ook geen informatie door en download geen
software op verzoek van een
onbekende.”
Meer weten? Kijk dan op
www.politie.nl/babbeltrucs.

bestuur. Het wordt de eerste vergadering als voorzitter voor Greta Holtrop.
Belangrijkste agendapunt is de afvalstoffenverordening 2022. Doel van dit
voorstel is om de gemeentelijke regelgeving over de inzameling van afval
aan te laten sluiten bij het in 2021
vastgestelde beleid ‘van afval naar
grondstoffen’. De afvalstoffenverordening wordt tevens geactualiseerd.
Portefeuillehouder is wethouder Dick
Kuin. Hierna en tot slot is er gelegenheid om luchtvaartzaken te
bespreken. Een terugkerend agendapunt waarin fracties en/of de
wethouder Schiphol onderwerpen
aan kunnen dragen op het gebied van
Schiphol en overlast van vliegverkeer.
Beide vergaderingen beginnen om
20.00 uur in de raadzaal van het Raadhuis en belangstellenden zijn welkom.
De vergaderingen zullen ook te
volgen zijn middels livestream via de
website: www.aalsmeer.nl.
Inwoners die willen inspreken over
onderwerpen op de agenda dienen
dit tot 12 uur op de dag van de vergadering aan te vragen bij de griffier.

In augustus geen
kaartmiddag OVAK
Aalsmeer - Ondanks de hoge temperatuur waren toch nog 16 klaverjassers naar het Parochiehuis gekomen
om een kaartje te leggen tijdens de
OVAK-soos op woensdag 20 juli. De
eerste plaats is behaald door Francis
Starreveld met 5582 punten. Ruud
Bartels wist beslag te leggen op de
tweede plaats met 5435 punten en
Gees Hulsegger wist als derde te eindigen met 5204 punten. Na lange
afwezigheid sloot Thea van Aalst met
3580 punten de middag af. Vier
klaverjassers behaalde ieder twee
marsen. In verband met de vakantie
wordt er in de maand augustus niet
geklaverjast. De eerstvolgende kaartmiddag is op woensdag 7 september.
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BOB IN DE BOVENLANDEN

Polderloop De
Kwakel: Voor jong,
oud én teams
De Kwakel - De vakanties zijn
begonnen, dus bijna tijd voor de
Polderfeesten, met de beroemde
en gezellige Polderloop op
donderdag 4 augustus in De
Kwakel. Loop jij ook mee? De
organisatie van de loop is in
gezamenlijke handen van de
Atletiek Klub Uithoorn (AKU) en
het Feestcomité de Kwakel.
Programma: 18.30 uur: 1,2 kilometer Specials G-run; 19.00 uur:
1 kilometer kidsrun; 19.15 uur: 4
kilometer en 20.00 uur:10 kilometer. Er zijn verschillende
mooie en/of lekkere prijzen te
winnen en voor iedereen ligt
een mooie herinnering klaar. De
organisatie vraagt de deelnemers, zowel voor de G-run, de
kidsrun en de langere afstanden,
om zich zoveel mogelijk van
tevoren in te schrijven via
www.inschrijven.nl (tot en met 1
augustus).
Teambattle
Dit jaar is een extra competitie in
de vorm van een Teambattle
toegevoegd. Naast de individuele deelname aan de Polderloop is er de mogelijkheid om
ook als lid van een team bij de
afstand van 10 kilometer deel te
nemen aan deze Teambattle.
Een team bestaat uit minimaal
vier en maximaal zes personen.
De tijden van de vier eerstaankomenden van een team
worden opgeteld. Een team kan
gevormd worden door bijvoorbeeld een groep vrienden/vriendinnen/buren, een sportteam
van een vereniging, een bedrijfsteam, ouders en leerkrachten
van een school, etc.
Kijk voor meer informatie over
de polderloop en de mooie
prijzen/herinneringen op
www.aku-uithoorn.nl.
Voor verdere inlichtingen kan
ook contact opgenomen
worden met Jos Lakerveld (AKU)
via 06 57036868 of per mail:
jostineke8@gmail.com.

Doorzomeren

Oekraïense vluchtelingen aan
de slag bij Royal FloraHolland
Aalsmeer – De invasie van Rusland
in Oekraïne bracht een enorme
stroom aan vluchtelingen op gang.
Net als andere Europese landen
vangt ook Nederland veel Oekraïense
vluchtelingen op. Een deel van hen
vond via vaste uitzendpartners de
weg naar de werkvloer van Royal
FloraHolland. Daar zijn ze zeer
welkom, want de veilingen kampen
nog steeds met personeelstekort.
De eerste Oekraïense vluchtelingen
startten in april bij Royal FloraHolland. Dat zij instructies in de eigen
taal krijgen, helpt om meer Oekraïners aan werk te helpen.
Via uitzendpartners werken er al 46
vluchtelingen. Een groeiend aantal,
want alleen al in Naaldwijk komen
daar op dit moment wekelijks acht
nieuwe Oekraïense uitzendkrachten
bij.
Ook in Aalsmeer zijn inmiddels
Oekraïense vluchtelingen aan de
slag. Jerry Kuper, teammanager
Logistiek: “De eerste ervaringen zijn
zeer positief. Het is een betrouwbare,
gemotiveerde, leergierige en hardwerkende groep. Door de uitstekende samenwerking met de planners en met uitzendbureau TempoTeam loopt het heel goed.”
Steun en toeverlaat
De groep wordt in het Russisch
aangestuurd, de taal die zij ook
onderling spreken. Geert-Jan van
Schaik, teammanager Logistiek
(Distributie Snijbloemen) in Naaldwijk woonde en studeerde een tijd in
Rusland. Zijn kennis van het Russisch
komt nu goed van pas.
Zijn steun en toeverlaat en de drijvende kracht achter het team is
Sonata Zukauskiene uit Litouwen, die
naast Litouws ook vloeiend Pools,
Russisch en Nederlands spreekt.
Sonata kwam vier jaar geleden
binnen bij Royal FloraHolland als
orderpicker. Inmiddels werkt ze bij
Distributie Snijbloemen. Om goed te

kunnen werken, houdt het team
wekelijks een weekstart in het
Russisch. De verkeers- en rijregels en
andere instructies zijn in het Russisch
beschikbaar.
Cultuurverschillen
Bij het aansturen van Oekraïners
merk je wel culturele verschillen.
Geert-Jan: “Oekraïners praten niet
over leed. Ze geloven dat je meer
leed aantrekt door erover te praten.
We praten hier dus niet over de
oorlog. Mensen zijn ook gewend om
op hun woorden te letten. En al sta je
nog op een goede voet, wat zij
persoonlijk vinden van de oorlog
krijg je er niet uit. Oekraïners
gebruiken geen overbodige
woorden in hun spreektaal. Vertaal je
hun taal letterlijk naar het Nederlands dan zeggen ze gerust ‘Kom
hier!’, terwijl wij vragen ‘Kun je even
hier komen?’ Dat is dus geen onbeleefdheid. Daarnaast zijn ze gewend
‘u’ te zeggen, staan ze op voor
ouderen in het openbaar vervoer en
zijn ze rustiger dan Nederlanders.”
Aanpakken en leiding geven
De zussen Amalia Korytna en Anaït
Azatian kwamen in april via Olympia
Uitzendburo bij het team en geven
inmiddels instructie aan nieuwe
collega’s uit Oekraïne. “Het is goed
werken hier”, vindt Anaït. Amalia: “Ik
heb wel een voorkeur voor het orderpicken. Dat vind ik leuker dan het
werk bij de dozenpool. Er is meer
energie, meer onderlinge communicatie en je werkt met meer collega’s.”
In hun thuisland waren ze chef in een
banketbakkerij, ieder in een eigen
filiaal. Ze weten van aanpakken en
zijn gewend om leiding te geven.
“Dat merk je aan alles”, geeft GeertJan aan. “Waar anderen niet aan de
slag gaan, en als reden aangeven dat
er geen trekkers zijn, regelden zij met
handen en voeten zelf de trekkers.”
Bron: Royal FloraHolland

Aalsmeer - Wat een heerlijke
Hollandse zomer; wind, regen,
wolken, zon, hitte, koelte.
Zwoele nachten, koele nachten,
een extra dekbed of een laken.
In de mooie weekenden is het
een drukte van belang met
boten op de Westeinder Plassen,
met minder mooi weer haken
veel watersporters af. Het leuke
van een zomer zoals deze is dat
de ene dag de boten in de
‘schuilhavens’ uit de wind liggen
met het tentzeil halfgesloten en
de andere dag liggen zij midden
op het weidse water, met geïmproviseerde zonnedaken van
lappen en lakens, mooie design parasols, of een ‘biminitop’. (Bimini is een
eilandengroep die deel uitmaakt van de Bahama’s. De zomers daar zijn
mogelijk inspiratie voor de naamgever van dit stuk doek dat hoog boven
een boot uittorent, voor bescherming tegen felle zon of slagregen). Maar,
op doordeweekse dagen is het ‘s morgens en in de vroege middag heerlijk
rustig op de Poel en kun je volop genieten van de zomernatuur.
Augustus
Het is bijna augustus, de lente lijkt ons te hebben verlaten. Het loof van
bomen en struiken wordt donkerder en de vruchten en bessen krijgen een
diepe kleur en komen op volle rijpte. Op het hoogtepunt, wanneer de
bessen en vruchten bijna overrijp zijn en de navelstreng met de boom zal
worden verbroken, komen zwermen vogels deze lekkernijen verorberen
en zullen de zaden zich via hen verspreiden over het gebied en de fauna
gaan verrijken.
Het lentegevoel
De lente heeft geprobeerd ons te verlaten, maar weet ons zelfs aan (bijna)
het begin van de oogstmaand nog te verrassen. Veel watervogels hebben
hun ‘tweede leg’ aan het eind van deze julimaand; kuikeneendjes, kuikenkoetjes, kuikenwaterkipjes, kuikenfuutjes en kuikenzwaantjes. Zelfs onze
kip, die na de dood van haar zus nu alleen is overgebleven, heeft gezelschap op haar kippenweide van het echtpaar waterkip met acht pulletjes
die graag mee-eten uit haar voederbak. Het is heerlijk om je weer in de
lente te wanen, zodat je niet te snel in de herfst-blues belandt. Het lentegevoel wordt ook aangewakkerd door de zangvogels die al vanaf maart,
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, hun kunsten vertonen.
Herfst
Ik ben, deze late juli-namiddag, inmiddels aangekomen bij de Koddespoel.
Hier hebben verschillende akkers een metamorfose ondergaan van
teeltakker naar natuur-moerasland. Stichting De Bovenlanden heeft dit
gebied betoverend mooi aangepakt; een kopie van een oude schuilhut
staat als ijkpunt op de kop aan de Grote Poel en vanaf de Westeinderdijksloot kijk je over het gebied tot aan Kudelstaart. De omliggende eilanden
lijken imposanter geworden door deze terug-naar-de-natuur sfeer.
Duizenden paarse wilgenroosjes en heel veel andere wilde bloemen-variëteiten trekken de aandacht tussen riet, rietsigaren, kikkers en babyganzen.
De avondmist, met ondergaande zon en de voorzichtige geur van een om
de hoek liggende vroege herfst, maakt het plaatje compleet.
Doorzomeren… lente, zomer, herfst ineen… ik hou er van!
Reacties: bobplaswijck@planet.nl

‘102’ van Theo van der Wie wint
jonge duivenvlucht Duffel

Akoestische hommage aan
Golden Earring in The Shack

Aalsmeer - Zaterdag 23 juli werden
8813 Noord-Hollandse jonge duiven
om 08.00 uur op een afstand van 131
kilometer te Duffel gelost. De ‘102’
van Theo van der Wie arriveerde om
09.41.30 uur en was met een gemiddelde snelheid van 77 kilometer per
uur alle 315 deelnemende duiven in
de competitie van PV de Telegraaf te
snel af. In rayon 4 van de afdeling
Noord-Holland klasseerde deze duif
zich met 1916 duiven in concours als
43e. De ‘102’ van het soort van clubgenoot Leo van der Sluis is uit het
goede hout gesneden; haar vader, de
‘344’ won bij Theo in 2019 ook een
eerste prijs vanuit Pontoise, afstand
401 kilometer. Gelijktijdig met de
jonge duiven werden er 36 oude
duiven in Duffel gelost. Met 27 deelnemende duiven klasseerden de
duiven van Cees van Vliet zich in de

Oude Meer - Golden Earring was een
van de populairste bands van de
afgelopen decennia die ook internationaal veel succes heeft gehad met
hits als Radar Love, Twilight Zone en
When The Lady Smiles. De hoogste
tijd dus voor een eerbetoon aan deze
Nederlandse rockers in een spetterende undercoversessie met een hele
toffe line-up. Twee weken geleden
stonden ze nog op de Zwarte Cross
in een volle undercovertent en
aanstaande zondag 31 juli op het
podium in The Shack. Het album
Naked Truth staat centraal deze
middag, met een setlist van alle grote
hits. Een prachtige akoestische
hommage aan de Haagse rockers van
Golden Earring door een vijftal gerenommeerde muzikanten uit de
Haagse popscene. Golden Earring
undercover bestaat uit: Martin van

Telegraaf van 1 tot en met 12. In
rayon 4 met 66 duiven in concours
klasseerde de eerste duif van Cees
zich als tweede en in afdeling NH
met 378 duiven in concours als
achtste. De vlucht vanuit Issoudun
werd in verband met ongunstige
weersomstandigheden op zaterdag
uitgesteld naar zondag. De 1732
Noord-Hollandse postduiven werden
daar op een afstand van 619 kilometer om 06.45 uur gelost. Met een
gemiddelde snelheid van 87 kilometer per uur arriveerde om 13.50.42
uur de eerste van de acht deelnemende duiven van Aad van Belzen
en was de snelste in de Telegraaf met
79 duiven in concours. In rayon 4 van
de afdeling NH klasseerde deze duif
zich tegen 392 duiven als vijfde en in
afdeling NH met 1732 duiven in
concours als vertiende. Op 29 juli

Theo van der Wie met zijn winnende
duif, de ‘102’.

inmanden J30 jonge duiven voor
vlucht Lennik. Op 1 augustus inmanden T31 Zevenhuizen/Groot Ammers.

der Starre (zang), Ron Knoester
(gitaar/zang), Dave Bordeaux (bas/
zang), Dennis van Hoorn (drums) en
Bas Knoester (gitaar). Met deze
topmuzikanten op het podium, mag
je weer een spectaculaire ode
verwachten. Niet te missen voor de
fans van Golden Earring én voor de
liefhebbers van livemuziek.
Reserveren
Let op: Voor deze middag gaan de
reserveringen hard, dus wil je zeker
zijn van een plek, stuur dan even een
mailtje naar info@the-shack.info. The
Shack is op zondag 31 juli open vanaf
15.00 uur, de band begint om 16.00
uur, entree 15 euro.
Alle verdere informatie en het volledige programma is te vinden op de
website: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

16 NIEUWS

inderegio.nl • 28 juli 2022

Voetbal, tennis en spelletjes
tijdens SCW jeugddagen

Wethouder Frank Berkhout met de UNESCO-leerlingencommissie van KKC.

KKC haalt 10.000 euro op voor
Oekraïense vluchtelingen
Amstelland - Het Keizer Karel
College in Amstelveen heeft met de
door hen georganiseerde sponsorloop 10.000 euro opgehaald voor
Oekraïense vluchtelingenkinderen in
Amstelveen. Afgelopen donderdag
15 juli is een cheque overhandigd
aan stichting Participe, tijdens de
afsluiting van het schooljaar in de
tijdelijke school voor Oekraïense
kinderen in de oude Griffioen.
Schoolleider Simon Vellinga was
samen met KKC leerlingen, Kyrsten,
Zeina, Juliette en Liza, uitgenodigd
voor deze avond.
Vellinga: “Wij zijn blij dat wij samen
met wethouder Frank Berkhout,
namens het Keizer Karel College en
de Gemeente Amstelveen, een heel
mooi bedrag konden doneren voor
de zomeractiviteiten en theateractiviteiten voor de gevluchte kinderen.
Ik ben trots op onze leerlingen en op
hoe zij zelf een sponsorloop hebben
georganiseerd met zo’n grote
opbrengst. Het was een gezellige,
maar ook heel indrukwekkende
avond. Wij kregen een rondleiding
door het Griffioen-gebouw dat in
no-time is omgetoverd tot schoolgebouw, kinderopvanglocatie en recreatieruimte. Men vertelde ons dat de
theaterzaal nu ook gebruikt wordt
voor creatieve therapie: afgelopen
weekend hebben Oekraïense

kinderen samen met een toneelgroep uit Amstelveen een voorstelling gemaakt en uitgevoerd over hoe
zij van de ene op de andere dag
letterlijk werden losgerukt uit hun
vertrouwde wereld en moesten
vluchten. Door die verhalen stonden
wij midden in Amstelveen even in
een totaal andere wereld. De uitnodiging om elkaar vaker te ontmoeten
en om Nederlandse en Oekraïense
tieners met elkaar in contact te
brengen nemen wij dan ook met
beide handen aan. Als UNESCOschool willen wij deze kinderen
graag ondersteunen en voor zover
mogelijk een beetje een gevoel van
thuis bieden.”
Het KKC wist het bedrag in te
zamelen door middel van een sponsorloop georganiseerd door de
UNESCO-leerlingencommissie eind
juni. Hiermee haalden zij 4.619,49
euro op. De school zelf heeft dit
bedrag aangevuld tot 5.000 euro en
de Gemeente Amstelveen heeft het
bedrag vervolgens verdubbeld!
Boukje Jonkheer, UNESCO-coördinator: “Ik ben bijzonder trots op onze
leerlingen die zichzelf letterlijk in het
zweet hebben gewerkt om dit mooie
bedrag bij elkaar te brengen. Ook
ben ik heel dankbaar dat de
Gemeente Amstelveen hun inzet
beloont door het door hen opge-

haalde bedrag te verdubbelen.”
Het geld wordt gebruikt voor zomeractiviteiten voor de Oekraïense
kinderen. Er worden onder andere
slaapzakken gekocht voor kinderen
die meegaan op kinderkamp Kinderland en er worden workshops bekostigd die worden gegeven door de
Amsterdamse Theaterstudio.
Waarom deze actie? De kinderen van
veel Oekraïense vluchtelingen
verblijven in Amstelveen. Het Keizer
Karel College vindt het belangrijk
hen te steunen. Eerder dit jaar heeft
de UNESCO-leerlingencommissie van
de school een actie georganiseerd,
waarmee zij schoolspullen inzamelden voor deze kinderen. Zij
waren toen erg blij met de geleverde
schoolspullen. Met het oog op de
naderende schoolvakantie wilde de
UNESCO-leerlingencommissie
nogmaals een donatie aan hen doen.
Organisatoren
Deze sponsorloopactie is georganiseerd door de UNESCO-coördinatoren en de UNESCO-leerlingencommissie in samenwerking met de
Junior Ambassadors. Zij hebben een
succesvol evenement neergezet,
waarmee zij zowel de Oekraïense
kinderen hebben kunnen helpen, als
ook een sportieve dag, in het teken
van een goed doel, voor hun eigen
schoolgenoten.

Rijsenhout - Van 24 tot en met 26
augustus vinden traditiegetrouw bij
SCW de jaarlijkse jeugddagen plaats.
De jeugddagen zijn voor kinderen
van 5 tot en met 13 jaar, voor zowel
leden als niet leden, en de deelname
is gratis. De dagen starten om 10.00
uur en eindigen om 15.30 uur. Alles
wordt volledig verzorgd door SCW,
met behulp van Tennisvereniging
Rijsenhout, Sportservice Haarlemmermeer alle sponsoren en natuurlijk
de vrijwilligers.
Tijdens dit grote spektakel gaan de
deelnemers niet alleen voetballen
onder begeleiding van ervaren trainers, maar er komen ook andere
sporten aan bod. Er is een middag
met fantastische waterspellen, er is
een tennisclinic onder begeleiding
van tennisleraren en natuurlijk gaan
de deelnemers ook weer partijtjes
spelen en de jaarlijkse penaltybokaal
wordt ook weer uitgereikt.
Opgeven kan vanaf nu per mail:
jeugddagen@scwrijsenhout.nl tot
uiterlijk 20 augustus. Nodig al je
vriendjes en vriendinnetjes uit en

kom in de laatste week van de
zomervakantie naar de jeugddagen
bij SCW aan het Konnetlaantje!
Vrijwilligers
Uiteraard is hulp van vrijwilligers heel
erg belangrijk, dus ouders, opa’s,
oma’s, buren en anderen geef jullie
op via: jeugddagen@scwrijsenhout.nl
en kom helpen bij de jeugddagen.

Sportieve vakantieactiviteiten
voor jeugd in De Bloemhof
Aalsmeer – Ook deze zomervakantie
organiseert Team Sportservice Aalsmeer weer een sportieve vakantieactiviteit. Tijdens de vakantieactiviteit
zijn de kinderen lekker aan het
bewegen en hebben ook nog veel
plezier met elkaar. Op de dag van
deze vakantieactiviteit zijn er
verschillende sport- en spel-onderdelen dus voor iedereen zit er zeker
wat leuks tussen! Team Sportservice
organiseert de vakantieactiviteit

twee keer deze zomervakantie: De
eerste op dinsdag 2 augustus en de
volgende is op dinsdag 23 augustus.
Vind je het leuk om mee te doen en
zit je in groep 3 tot en met 8? Kom
dan op een van (of allebei) deze dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur naar
sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg. Beide dagen zijn uiteraard
gratis, maar vooraf inschrijven is wel
een vereiste en kan via:
www.noordhollandactief.nl.

Lekker eten, weinig slaap en leuke activiteiten in Stadskanaal 2
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 23
juli is een tweede groep van de
Binding al heel vroeg naar het kampterrein in Stadskanaal gegaan. Een
verslag van Maaike en Elin: “Het was
een gezellige lange bus reis met veel
grapjes, gegiechel en gepraat. Toen
we eindelijk aankwamen gingen we
de nee tassen uitpakken en onze
tenten versieren. Toen hebben de
koks lekkere shoarma gemaakt.
Daarna hebben we kennismaak
spellen gedaan met ons thema; de
gemene deler.
Na lekker, kort geslapen te hebben
werden we gewekt door de harde
muziek van de ochtendtune. We

hebben lekker ontbeten waarna een
super leuke sportdag volgde met
leuke waterspellen dat heerlijk
afkoelde met het warme weer. Deze
avond hadden de koks tomatensoep,
spaghetti en een feest toetje klaar
gemaakt. Die nacht heeft iedereen
heel veel overgelopen en heel weinig
geslapen! De volgende dag hadden
we een lange fietstocht naar het
boomkroonpad, een wandeling
tussen de toppen van de mooie hoge
bomen. Om af te koelen hebben we
als afsluiting gezwommen in een
tropisch meertje. Oftewel, een super
leuk begin van een nog leukere
week! Groetjes uit Stadskanaal.”

18 NIEUWS

inderegio.nl • 28 juli 2022

Zomerse reünie van rond- en platbodems op Westeinder
Door Theo van Mierlo
Aalsmeer - De VRSP (Vereniging
Schipperskring Rond-en Platbodemjachten) is de landelijke organisatie,
die zich als doel stelt het in stand
houden van het Hollandse traditioneel varend erfgoed en hun tradities.
Een landelijke organisatie met meer
dan 500 donateurs en met een eigen
jaarlijks magazine ‘de Loefbijter’. En er
worden op veel locaties evenementen georganiseerd. Voor de jaarlijkse zomerreünie was de keuze
gevallen op de Westeinderplassen,
met als gastvrije locatie jachthaven
Zeilfort in Kudelstaart. In de ontwikkeling van Zeilfort tot uitgelezen
ontmoetingspunt aan het water de
eerste keer met een uniek watersport-evenement. Er waren heel wat
schippers aangemeld, maar helaas
kon een aantal deze haven niet
bereiken doordat het hete weer
enige brugbedieningen stagneerde.
Zaterdag stond een zeilrace op het
programma. Schitterend zomerweer,
maar nagenoeg windstil. Schippers
in de aken, schouwen, jollen, tjalken,
schokkers, boeiers en botters lagen

ongeveer stil. Dit werd opgelost door
te peddelen met vaarbomen en
schipper Bouwe Guyt van de ‘Op de
Bollefooi’ zwom zelfs met een lange
lijn zijn Vollenhovense Bol naar voren
en werd later tot winnaar van deze
alternatieve funrace uitgeroepen,
voor ‘De Bever’, de Lemsteraak van
Wilma van Dijk, en ‘Vrouwe Elisabeth’,
de Klipperaak van Wiebe Briemen.
Zondag was er een prettige briesje
over de lengte van de Grote Plas en
kon het admiraalzeilen goed worden
uitgevoerd.
Schepen van ongeveer gelijke
grootte vormden een eigen eskader,
voeren in kiel- en frontlinie en gaven
met hun fok de groet aan het voor
anker liggende admiraalschip. Daar
werden groet en prestaties gewaardeerd door loco-burgemeester
Robert van Rijn en oud-onderzeebootkapitein Van Waning. Het eskader van de Aken werd het hoogst
gewaardeerd, voor de Aken-2 en de
Schokkers.
In september wedstrijden
De rond- en platbodemjachten
komen dit jaar nog weer terug in het

Bindingkamp Oostenrijk: ‘Toll’
Aalsmeer - “Het is ‘toll’ op Bindingkamp in Oostenrijk. We zijn met
zestien jongeren, één hoofdleiding,
één kok, één touringcar chauffeur/
kok, twee gewone leiding en twee
jongens die genoeg leidingpunten
hadden gehaald op proefkamp, dus
ook mee mochten als leiding. We
doen allemaal hele leuke en gevaarlijke dingen, zoals de Didamskopf
beklimmen, schnitzels eten in

Oostenrijkse kleding, rodelen, buikglijden, moddermaskertjes bij elkaar
opsmeren, tosti’s maken midden in
de nacht, tokkelen en kwalleballen.
Op een paar bulten na leeft iedereen
nog voor ‘ein hunderd procent’.
Soms is de leiding even in hun eigen
potje aan het koken, maar dat geeft
niet. Zaterdag zijn we weer terug in
Aalsmeer, als het goed is...
Tschuuuuuus!”

Fotograaf Kick Spaargaren ‘op
herhaling’ bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Terwijl het team van ‘Door
de Mangel’ met zomerreces is, hoeft u
de wekelijkse talkshow niet te missen.
Komende maandag 1 augustus om
19.00 uur kunt u luisteren naar een
herhaling van 24 januari. Toen was
fotograaf Kick Spaargaren de 334e
gast in de talkshow. De sportieve
avonturier spreekt ronduit over zijn
werk als medewerker op een kwekerij,
maar vooral ook over fotografie. Hij
fotografeert voor de Nieuwe Meerbode en onder andere ook bij de Aalsmeerse handbal. Daarnaast heeft hij
ook nog tijd om te schaatsen.
‘Echt Esther’ over angsten
Bij ‘Echt Esther’ donderdagavond 28
juli om 19.00 uur weer interessante
onderwerpen. Hoe leg je mensen uit
wat onrealistische angsten zijn, wat ze
met je doen? Met haar psychologische
debuutroman legt Elly Vos uit hoe dit
werkt. Het is niet zomaar iets wat
tussen je oren zit. “I am a creator of
my own happy life!” Daarover gaat
Wilma Dekker, donderdag 28 juli alles
vertellen. Zij startte na een heel moeilijke periode in haar leven Atelier
Wilma Creatief. Wat kun je daar doen
en wat brengt dat? En omdat Truus op
vakantie is draagt Bob van den Heuvel
een column voor uit eigen werk.
Aardbeienslof winnen bij Sem
Op zaterdag 30 juli gaat programmamaker Sem van Hest tussen tien en
twaalf uur uitgebreid de prachtige

stem van Rob de Nijs laten horen in
zijn uitzending ‘Sem op Zaterdag’. Ook
is er kans een lekkere aardbeienslof te
winnen. Tijdens de uitzending zal Sem
de vraag waarmee deze lekkernij
gewonnen kan worden voorleggen
aan de luisteraars.
‘Intermezzo’ met Anton Reicha
Het klassieke radioprogramma ‘Intermezzo’ staat maandagavond 1
augustus om 21.00 uur stil bij de
componist Anton Reicha. Deze filosoof
en wiskundige is pas op latere leeftijd
doorgebroken als componist met als
eerste leraar Beethoven. Een ondergewaardeerde componist waar programmamaker Sem van Hest u tijdens de
twee uur-durende uitzending kennis
mee laat maken.
Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website
www.radioaalsmeer.nl.

Rond- en platbodemjachten bij Fort Kudelstaart. Foto: Joke van der Zee

weekend van 17 en 18 september.
Dan strijken ze neer bij de haven de
watersport vereniging Nieuwe Meer,
van waaruit samen met de Westeinder Zeilwedstrijden andermaal
wedstrijden met zeer traditionele
wisselprijzen worden georganiseerd.

Eerst nog even surfen naar de relevante websites voor gedetailleerde
informatie en foto’s van deze schoonheden op het water:
www.vsrp.nl - www.zeilfort.nl;
www.wvnieuwemeer.nl en
www.westeinderzeilwedstrijden.nl.

Midgetgolf: 19e Koppeltoernooi
gewonnen door team Oirschot
Aalsmeer - Zondag 24 juli werd op
de banen van Midgetgolfclub Aalsmeer het 19de Koppeltoernooi
gespeeld. Het beloofde een warme
dag te worden en daar was geen
woord van gelogen. Vrijdag en
zaterdag werd er al druk getraind
door spelers uit het hele land.
Zondag om 10.00 uur stipt ging
vervolgens de wedstrijd van start. Er
werd gespeeld over vijf ronden.
Dingina Dissel en Martin van Holland
kwamen na het eerste rondje binnen
met een indrukwekkend resultaat
van 23 holeslagen. Dat is 13 keer een
hole-in-one en vijf tweeën. Een
uitzonderlijke prestatie, die later ook
niet meer werd geëvenaard. De
tweede ronde was voor Bertus Kwint
en Jan Spiljard met 24 holeslagen. De
derde ronde voor Siem van Duin en
Peter Korver, beiden uit Heerhugowaard, ook met 24 holeslagen. De
vierde ronde, het begon al aardig
warm te worden, was voor Hans en
Nick Verkooijen, beiden uit Oirschot,
ook met 24 holeslagen. De laatste
ronde was voor Wim Hulscher en
Dorus van Veenendaal uit de Veluwe.
Die konden er nog net een ronde van

25 holeslagen uitpersen. Hans en
Nick Verkooijen scoorden over vijf
rondjes 48 enen. In ronde drie
achtereenvolgend vijf enen op baan
14 tot en met 18 en in ronde vier vijf
enen op baan 1 tot en met 5. Niet
verwonderlijk dat vader en zoon
Verkooijen uit Oirschot het toernooi
op hun naam konden schrijven met
133 holeslagen over vijf rondes.
Gemiddeld 26 en een beetje per
ronde.
Open en 50-plus actie
Voor wie ook eens graag een balletje
wil komen slaan is het park elke
woensdag, zaterdag en zondag
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In
de maanden juli tot en met
september is er voor vijftig-plussers
een speciale actie: elke woensdag
van 10.00 tot 12.00 uur kunt u kennis
komen maken met het midgetgolf
spel voor slechts één euro voor een
rondje en het eerste kopje koffie is
voor rekening van de Midgetgolfclub.
Iedereen is van harte welkom op het
midgetgolfpark aan de Beethovenlaan.

Ouderensoos 55+
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van
13.30 tot 16.30 uur een gezellige
kaartmiddag in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Klaverjassen en
jokeren staan op het programma
en nieuwe kaarters zijn altijd
welkom. Ze mogen eerst kijken,
maar ook gelijk deelnemen.
Koffie en thee staan klaar. Op
donderdag 21 juli waren 19
leden aanwezig voor de wekelijkse kaartmiddag. Het klaverjassen is gewonnen door Yvonne
van Schuilenburg met 5542
punten en 1 mars, op twee Rita
Moeke met 5215 punten en 2
marsen en de derde plaats was
voor Nico de Jong 5154 punten
en 2 marsen. Bij het jokeren
pakte Hans van Schuilenburg de
hoogste eer met 327 punten,
gevolgd door Greet de Jong met
380 punten. De volgende kaartmiddag is donderdag 28 juli.

Bridgen bij Onder
Ons op woensdag
Aalsmeer - Tweeëntwintig
paren vonden op woensdagavond 20 juli de weg naar buurthuis Hornmeer om in een goede
sfeer 24 spellen te gaan bridgen
bij BC Onder Ons. Er waren
twaalf paren in de A-lijn en tien
paren in de B-lijn. De uitslag in
de A-lijn: 1. Han Frohn en Jan
Eckhard met 65.83%; 2. Cock v.d.
Maarl en Herman v.d. Peet met
61.25% en 3. Rita Ritzen en Trees
de Jong met 58.7%. In de B-lijn
werden Trudy Stokkel en Huub
Zandvliet eerste met 63.0%. Op
de tweede plaats eindigden
Gerbrand van Nigtevegt en Riet
Doeswijk met 63.10% en op drie
Henk Raadschelders en Marco
Hogenboom met 60.94%. De
bridgeavonden beginnen om
19.30 uur, inschrijven vanaf
19.15 uur. Wie acht keer geweest
is, speelt gratis mee op de feestelijke slotdrive. Wilt u het spelletje ook leren? Vanaf woensdagavond 14 september organiseert BC Onder Ons onder
leiding van een gediplomeerd
bridgedocent een cursus in het
buurthuis aan de Dreef 1. Voor
meer informatie kan contact
opgenomen worden met
mevrouw A. Tromp via
06-45304436.

Doppen sparen voor
de Pramenrace
Aalsmeer - Dit jaar heeft SPIE een
leuke inleveropdracht bedacht voor
het goede doel. Het bestuur en de
medewerkers willen graag van elk
team een grote zak met doppen van
petflessen, melkpakken, etc. in
ontvangst nemen tijdens de Pramenrace op zaterdag 10 september. De
organisatie hoopt toch wel van elk
team minimaal 1 kilogram aan
doppen (liefst meer) in ontvangst te
mogen nemen bij een nog nader
bekend te maken post. Het goede
doel dit jaar is KNGF Geleidehonden.
Aangeraden wordt om nu te reeds te
gaan verzamelen. Voor het team dat
de meeste doppen inlevert, ligt
misschien wel een mooie prijs klaar.
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23e Plaats voor floretschermer
Daniël Giacon op WK in Egypte
Aalsmeer - Momenteel vinden de
wereldkampioenschappen schermen
plaats in Caïro. Voor Nederland zijn
er vier floretschermers naar Egypte
afgereisd, waaronder de 21-jarige
Daniël Giacon. Op zondag 17 juli
vonden de voorrondes plaats van
het individuele heren floret toernooi.
Giacon van Schermcentrum Amsterdam (SCA) won vijf partijen in de
poule en verloor er slechts één met
een minimaal verschil (4-5). Daarmee
plaatste hij zich rechtstreeks voor het
hoofdtableau op woensdag.
Om een plaats bij de beste 32 schermers van de wereld veilig te stellen
trof hij SCA teamgenoot Dirk Jan van
Egmond die via eliminaties ook de
top 64 bereikt had. De heren schermen dagelijks met elkaar en kennen
elkaar door en door. De partij ging
dan ook aardig gelijk op. Uiteindelijk
won Giacon met 15-10.
Bij het tableau met de 32 beste
schermers was Enzo Lefort uit Frankrijk de tegenstander. Hij is de regerend wereldkampioen op floret individueel en Olympisch kampioen met
het Franse team.
Giacon wist tijdens de eerste
periode op een flinke voorsprong te
komen, maar de routinier Lefort
kwam in de tweede periode terug
en wist in de derde periode bij een

gelijke stand van 14-14 het
winnende punt te maken.
27e op wereldranglijst
Hiermee heeft de 21-jarige Aalsmeerder de 23e plaats op het WK
behaald en flink wat punten op de
wereldranglijst verdiend. Daniël sluit
het seizoen met de 27e plaats op
deze ranglijst. Het is de eerste keer
dat een Nederlandse floretschermer
in de top 30 staat op de wereldranglijst (sinds die digitaal wordt
gepubliceerd).
Olympische Spelen
Giacon heeft zijn zinnen gezet op

deelname aan de Olympische Spelen
van Parijs in 2024. Daarvoor moet hij
nog een stukje stijgen op de wereldranglijst. Dat kan alleen door punten
te behalen tijdens wereldbeker- en
Grand Prix wedstrijden die verspreid
over de hele wereld plaatsvinden.
Helaas is schermen in Nederland een
kleine sport waardoor er bij de KNAS
(de schermbond) nauwelijks budget
is om deelname aan deze toernooien
te bekostigen. De schermer, die
komend jaar hoopt af te studeren
aan de Haagse Hogeschool, is dan
ook hard op zoek naar sponsoren op
zijn weg naar Parijs. Meer informatie
op www.danielgiacon.nl.

Foto: Bizzi team.

Officieus: Bart Peek winnaar van de Tour de Kwakel
De Kwakel - Het was een drukke
week in het Tourhome in De Kwakel.
Een bezoek van de burgemeester,
een pubquiz en de ontknoping van
de Tour de Kwakel. De officiële
standen eindstanden van de het
Tourspel moeten nog worden opgemaakt, maar de rekenmeesters in de
Tourhome-app zijn unaniem. Bart
Peek wint de Tour de Kwakel.
Terug naar eerder deze week. Woensdagavond bracht burgemeester
Pieter Heiliegers met zijn vrouw een
bezoek aan het Tourhome. Hij was
zeer geïnteresseerd in het wel en
wee van het Tourspel en haar deelnemers. Ook was hij onder de indruk
van de rijke historie van het spel. Er
werd gesproken over de mogelijkheid de Tour de Kwakel aan te
merken als immaterieel erfgoed. Dit
zou de weg openen om het Tourhome op de werelderfgoedlijst van
UNESCO te plaatsen. Enkele van de
vele deelnemers die Heiliegers sprak
deze avond verleidden hem de
etappe van de volgende dag te voorspellen. Dit deed hij zeer respectabel

met zowel de juiste nummer één
(Vingegaard) als twee (Pogacar).
Pubquiz
Na een gezellige (laatste) vrijdagavond, was het zaterdagmiddag tijd
voor een pubquiz onder leiding van
Joris Voorn. De vragen waren over
het algemeen gerelateerd aan de
Tour de France. Ook braken de deelnemers hun hoofd over enkele
rebussen. Gelukkig hadden zij de
avond ervoor al even kunnen
oefenen in de Tourhome-app. Tussen
de vragenrondes was er tijd voor
Franse chansons. Er werd in koppels
gestreden en dit ging er fanatiek aan
toe. Uiteindelijk wisten linkeballers
Mario van Schie en Timo Kas
pubquizmaster Jim Voorn en zijn
maat Roel Egberts af te troeven.
Daarmee kreeg de quiz dezelfde
winnaars als de eerste editie drie jaar
terug. Op dezelfde zaterdagmiddag
werd in Frankrijk de beslissende
tijdrit in de Tour de France verreden.
De gehele top van het Kwakelse klassement had zich na de pubquiz in

Burgemeester Pieter Heiliegers op bezoek in het Tourhome.

het Tourhome verzamelt en keek in
spanning toe. Bart Peek leek deze
dag de beslissende slag geslagen te
hebben en ging met een voorspong
van 4 punten richting de ChampsÉlysées. Maar Bart durfde nog niet te
juichen. En terecht. Daan Herben
trok op zondag nog een eindsprint
die waarschijnlijk zelfs Jasper
Philipsen te veel zou zijn geweest.
Echter wist Bart nog net genoeg aan
te haken om de winst met 1 punt
voorsprong op Daan binnen te
slepen.
Voor Bart betekent de winst van de
gele trui dat hij na vele topklasseringen eindelijk zijn belofte inlost. En
dat hij niet langer dagelijks hoeft aan
te horen dat zijn vrouw Cynthia de
enige Tourwinnaar in huize Peek is.
Cynthia won de Tour de Kwakel in
2015.
Meer dan 2000 briefjes
Op moment van schrijven is Gerlinde
van Scheppingen de laatste 95 van
meer dan 2000 (!) briefjes aan het
nakijken en de standen aan het opmaken. Voor velen van Bart’s concurrenten lijkt er nog wel een troostprijs
in te zitten. Daan Herben lijkt zeker
van de witte trui, Eric Zethof van grijs
en Chris Verhoef van de gele pet. Met
name in de strijd om de rode trui,
beste vrouw en de Pietje Verhoefprijs
(beste in tijdritten) zou er nog wel
eens een verrassende naam uit
Gerlinde’s hoed kunnen komen.
Feestavond en uitreiking
De uitreiking van de prijzen en truien
vindt aanstaande vrijdag plaats in
het Tourhome tijdens de afsluitende
feestavond. Deelnemers en hun partners zijn vrijdag vanaf 20.30 uur
welkom in het Tourhome in Dorpshuis de Quakel.

De Tour van Nils Eekhoff (slot)
Door Jacques de Jonge
Rijsenhout – De Tour de France zit
erop. Nils Eekhoff was een van de
135 overgebleven renners die op de
laatste dag mochten paraderen op
de Champs-Élysées in Parijs. De
renner uit Rijsenhout eindigde op
plek 119 in het algemene klassement, vier plaatsen beter dan vorig
jaar. Een griezelige val, afzien, hitte
en slecht slapen hebben hem niet
klein gekregen.
De krijger van Team DSM kijkt in de
schaduw van de Eiffeltoren met
genoegen terug op zijn fietsreis. “Na
alle problemen die ik in het voorjaar
heb gekend kan ik alleen maar
voldaan zijn”, zegt Nils als hij de rekening opmaakt. Maar makkelijk was
deze Tour niet. Nils: “Er werd enorm
hard gereden, vooral door de
mannen van de grote ploegen. De
laatste dagen was ik helemaal op.
Maar ik ben blij dat ik toch mijn werk
heb kunnen doen voor kopman
Romain Bardet en dat ik een keer in
de vlucht van de dag heb gezeten.
Dat had ik me voor de start in Denemarken ook voorgenomen.
Zware val
Wie er nog aan twijfelde of Nils
Eekhoff dit jaar mee fietste in de Tour,
heeft deze zomer een lange siësta
gehouden. In de derde week van de
Ronde is de renner, in de schaduw
van het haantjesgevecht tussen
Vingegaard en Pogacar, opeens hot
news. Als hij in de rit naar Foix groenetruidrager Wout van Aert de winst

ontfutselt in een tussensprint komt
er stoom uit de sociale media en
twee dagen later ligt de naam
Eekhoff opnieuw op vele lippen,
ditmaal door een spectaculaire val.
De huiveringwekkende beelden
gaan de wereld over. Nils daalt met
een gangetje van zo’n 90 kilometer
per uur naar een dorpje, botst bij een
wegversmalling op de motor van de
Vlaamse televisie en rolt over de weg,
evenals de hem achterop komende
Nieuw-Zeelander Jack Bauer. Die
knalt op een remmende auto. “Een
samenloop van omstandigheden”,
noemt Nils het voorval. Beide renners
kunnen hun weg vervolgen met
schaafwonden. Nils moet bovendien
een uit het lood geslagen onderrug
over de vier cols van de dag tillen. “Ik
kon even geen power meer trappen
en de streep was nog ver. Het is frustrerend als je op zo’n zware dag extra
moet afzien”, zegt hij op de top van
de Hautacam, de laatste moordenaar
in het hooggebergte. De alom
gevreesde rit beëindigt hij tot eigen
verbazing nog netjes als 98ste.
Pijntjes
In de drie resterende dagen raast hij
met het peloton naar Parijs, gehinderd door vermoeidheid en pijntjes
in rug en nek. Nog even kopman
Romain Bardet uit de wind zetten,
een dienst bewijzen aan sprinter
Alberto Dainese, een tijdrit rijden in
de Lot (netjes 63ste, zonder zich
bovenmatig in te spannen) en zijn
klus is geklaard. De Tour van Nils
Eekhoff 2022 zit er op.

De groep Sportief Fietsen deelde enkele weken geleden het UWTC-parcours met
meervoudig paralympisch- en wereldkampioen Jetze Plat uit Vrouwenakker.

Gezellig en sportief ‘wielrennen’
ook voor vrouwen van 50-plus
Regio – Vrouwen van ongeveer 50
jaar en ouder die niet gedreven
willen wielrennen, maar wel houden
van ontspannen doortrappen op hun
race- of sportfiets kunnen zich nog
altijd aansluiten bij de groep Sportief
Fietsen, die elke vrijdagmorgen actief
is in Uithoorn. Judith, Willeke en
Lucet fietsen al twee jaar mee en
willen het aantal vrouwen graag in
balans brengen met de ook aanwezige mannen. De groep start om
10.00 uur op het verkeersvrije
parcours van UWTC op sportpark De
Randhoorn in Uithoorn. Na een
warming-up is er aandacht voor

behendigheid op de fiets en geleidelijke conditie-opbouw. Ook wordt er
soms gebruik gemaakt van de mountainbikes van wielerclub UWTC. Na
afloop volgt een gezellige koffieronde. De kosten bedragen 40 euro
per jaar. Sportief Fietsen wordt
ondersteund door het Nationaal
Ouderenfonds. Hoewel de groep
graag meer vrouwen ziet komen
blijven mannen ook welkom. Wie
belangstelling heeft kan eerst
komen kijken of meteen meedoen.
Informatie: Stuur een mail naar
bouteranton@gmail.com of bel
06-54333929.

