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Aalsmeer

KORT NIEUWS:

Klussers actief

Aalsmeer - In zowel Amstelveen als Haarlemmermeer
zijn de travellers weer actief.
De veelal Ierse/Engelse klussers bieden aan reparaties of
vernieuwingen aan of bij het
huis uit te voeren. Er wordt
een prijs afgesproken, maar
uiteindelijk pakt de rekening
vele malen hoger uit of er is
betaald en de klussers komen
niet meer opdagen. De politie
raadt aan vooral niet in zee te
gaan met deze travellers. Een
klus in of bij het huis? Er zijn
genoeg erkende bedrijven in
Aalsmeer en omstreken die
goed en als afgesproken hun
diensten verlenen.
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www.bosse-elektro.nl

HARTELUST
HARTELUST Toenemende veiligheids- en verkeerseisen

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
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www.pietdupau.nl
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Vuurwerk Schevingen afgelast,
gevolgen voor Vuur en Licht?
Aalsmeer - Vorige week werd bekend dat het Vuurwerkfestival in
Scheveningen dit jaar geen doorgang vindt. De steeds toenemende veiligheidseisen van de gemeente Den Haag waren voor de
organisatie reden om te stoppen
met de voorbereidingen. Plaatsgenoot Mike (Multi) van der Laarse is juryvoorzitter van het vuurwerkfestival in Scheveningen
en zag het van nabij gebeuren:
“Scheveningen is een publieksfestival. De gemeente Den Haag
betaalt een subsidie (150.000
euro) waarmee een groepje organisatoren samen met ondernemers aan de slag gaat. Doel
van het vuurwerk is om het imago van Den Haag als aantrekkelijke stad te versterken, bezoekers naar Scheveningen te trekken en de bedrijvigheid bij horeca, hotels, enz. aan te zwengelen. Dat heeft heel goed gewerkt
de laatste jaren. Zo goed zelfs dat
het verkeer naar en van Scheveningen op vuurwerkdagen chaotisch druk geworden is. Met name dit was voor het Haagse gemeentebestuur aanleiding om
de veiligheidseisen aan te scherpen. En toen daar door de organisatie een plan voor gemaakt was,
kwamen er weer aanvullende eisen. Op een gegeven moment is
toen het punt gekomen dat de
organisatie gezegd heeft dat ze
niet meer aan de veiligheidseisen
kunnen voldoen. Ze hebben het
festival afgezegd.”

Tuin als hobby en Gucci
lijkt op ruimtewezen ET

Geheel links Björn van Dijl, voorzitter van de vuurwerk-organisatie in
Scheveningen. In het midden Mike van der Laarse, jury-voorzitter in Schevingen en voorzitter Vuur en Licht in Aalsmeer.

ze krant te lezen dat er extra druk
op de organisatie ligt vanwege
de kosten van toenemende veiligheids- en verkeerseisen. Dat
roept de vraag op of een situatie
als in Scheveningen zich ook voor
zou kunnen doen in Aalsmeer.
Mike: “Het eerlijke antwoord daarop is helaas ja. Wij zitten ook in
een ontwikkeling waarbij de veiligheidseisen steeds toenemen.
Dat heeft te maken met het groter worden van het evenement
en we zijn het op zich met de hogere eisen eens. We maken overigens al jaren een veiligheidsplan
en een verkeersplan en hebben
het best goed voor elkaar. Maar
als we steeds meer moeten doen
op dit punt, kunnen Ap Eigenhuis
en ik het niet meer zelf doen en
Druk op organisatie
moeten we professionele krachOver het Aalsmeerse evene- ten inhuren die veel geld kosten.
ment Vuur en Licht op het Water Die kant gaat het op. En dat kunwas twee weken geleden in de- nen we niet betalen uit de spon-

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN

GEEN KRANT?
0251-674433

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
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sorinkomsten die grotendeels
voor het vuurwerk bestemd zijn.”
“Nul opgeleverd”
De voor de hand liggende oplossing lijkt te zijn dat de gemeente Aalsmeer bijspringt voor de
extra kosten in verband met veiligheidseisen welke zij zelf stelt.
Anders dan in Den Haag betaalt
de gemeente Aalsmeer nul euro
voor de organisatie van Vuur en
Licht op het Water. En, Mike zit er
schot in het overleg met de gemeente? “We hebben een prettig gesprek gehad met de burgemeester en we krijgen aanmoedigende woorden van wethouder
Robbert-Jan van Duijn, maar tot
nu toe heeft dit nul opgeleverd.”

Aalsmeer - De foto’s voor de zomerwedstrijd Tuin en Dier blijven
de mailbox van de redactie vullen. Vooral veel foto’s van honden
en katten worden ingestuurd,
maar ook vogels, vlinders en libellen zijn vastgelegd. De dieren hebben de overhand, maar
er worden eveneens veel kijkjes
gegeven in prachtige tuinen. De
tuin van de familie C. Piet springt
er deze week uit. Geen moestuin
dit keer, maar een kleurige tuin
vol bloeiende planten en tot in de
puntjes onderhouden. Om jaloers
van te worden. De familie C. Piet
uit de Vuurdoornstraat heeft een
verklaring voor de ‘keurige’ tuin:
“Beiden zijn we gepensioneerd
en vinden het fijn om in de tuin te
hobbyen. Elke dag genieten we er
van, we wanen ons in de tuin op
vakantie.”

ook nog andere huisgenoten,
waaronder de geadopteerde krielen Nugget, Chicky en Trijntje. De
krielen zijn erg tam hebben veel
ruimte om heerlijk te scharrelen.”
Tot half augustus
De familie C. Piet en Caroline
Bax maken kans op een waardebon van tuincentrum Het Oosten.
Ook kans maken op de mogelijkheid om een cadeau voor de tuin
of uw/jouw dier uit te gaan zoeken bij het tuincentrum aan de
Aalsmeerderweg?
Stuur dan een foto van de tuin
of een (huis)dier of een combinatie van deze twee met een
verhaal(tje) naar:
redactieaalsmeer@meerbode.nl.

De tweede gekozen foto is er
weer één van een eigenwijs dier.
Geen geit, maar een hondje.
Gucci is haar naam en Caroline
Bax uit het Einthovenhof is haar
bazin: “Onze kleine Gucci wordt
12 jaar en gedraagt zich als een
diva. Een mopshond die beslist
niet een grote hond uit de weg
gaat. Als ze slaapt dan snurkt ze
met heel veel geluid. Op deze foto lijkt ze op ET, het ruimtewezen
Voorbereidingen
Ondertussen worden de voor- uit de jaren tachtig film die naar Deelnemen aan de zomerwedbereidingen met honderd pro- huis wilde bellen... Gucci heeft strijd kan tot half augustus.
cent inzet voortgezet voor opnieuw een gezellig en veilig Vuur
en Licht op het Water op zaterdag
7 september aanstaande. De inwoners van Aalsmeer kijken in ieder geval al reikhalzend uit naar
dit evenement met de verlichte
boten en het spectaculaire vuurwerk en hopen net als de twee
organiseren dat Vuur en Licht
niet (ook) voor Aalsmeer verloren gaat, maar juist nog vele jaren
mag en kan plaatsvinden!
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Leesplezier delen in een
leeskring in bibliotheek

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

Bijzondere en historische graven

Wandeling over Zorgvlied
Amstelland - Op zondagmiddag
4 augustus geven Marcel Bergen
en Irma Clement (auteurs Wandelen over Zorgvlied) een funeraire wandeling over begraafplaats
Zorgvlied. De twee uur durende
wandeling gaat langs een groot
aantal bijzondere historische en
moderne graven die op Zorgvlied
te vinden zijn. De auteurs geven
uitleg bij de uitbundige funeraire symboliek uit de negentiende
eeuw die is aangebracht op de
rijksmonumenten van onder andere Oscar Carré (1891), Sophia
Knoll (1890) en Adrianus Hartog
van Banda (1873). Maar ook bij
graven van bekende overledenen
wordt stil gestaan.
Daarnaast vertellen de auteurs
meer over de tuin- en parkaanleg en de monumentale bomen
op de begraafplaats. Ook komen
moderne aspecten van Zorgvlied
aan de orde, waaronder het ondergrondse grafkeldercomplex
‘t Lalibellum en het Crematorion.

Container voor
oud papier
De wandeling start om 14.00 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Verzamelen bij de witte kantoorvilla aan de Amsteldijk 273 in Amstelveen. Deelname kost 10 euro
per persoon en dit bedrag is inclusief koffie of thee. Reserveren
bij Zorgvlied via 020-5404927 of
via zorgvlied@amstelveen.nl.

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Maurice Lubbers.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Geen dienst i.v.m. zomerstop
tot zondag 25 augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
A. Hilbers en om 18.30u. met
ds. B.J. Eikelboom, gez. dienst
in het Lichtbaken, Rijsenhout.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Jaap Brüsewitz.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: Jongerenwerk.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
dhr. W.F.A. van Bloemen.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. A.
Fraanje uit Drachten. Organist:
Joshua Prins.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met
ds. F. van Wiligen-Kerkvliet uit
Uithoorn. Organist: Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst.
Spreker: Henk Bruggeman.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Vertaling in het Engels en Spaans.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Diensten om 10u. met ds. J.
Weij en 18.30u. met ds. B.J. Eikelboom uit Rotterdam, gez.
dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
Eucharistieviering.
Zondag
om 9.30u. Regionale eucharistieviering met Rob Mascini. Om 14u. Poolse dienst met
Andrzej in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 1030u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. R.J. Bakker uit Amsterdam.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag: Kerk gesloten voor
viering, zie Aalsmeer of Uithoorn.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Oktober t/m mei.

Aalsmeer - Op de eerste maandag van de maand heeft
Aalsmeers Mannenkoor Con
Amore een container staan op
de parkeerplaats van The Beach
aan de Oosteinderweg 247a. Deze container kan gevuld worden
met oud papier, karton en verpakkingsmaterialen door particulieren en bedrijven. De opbrengst
komt ten goede van de koorkas. Maandag 5 augustus staat
de container klaar van 10.00 uur
tot 19.00 uur. Het inbrengen van
papier wordt zeer gewaardeerd.
Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Arie Koningen via 0297-323847.

Koffie in de Spil

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Zondag 4 augustus

Amstelland - Lezen doe je
meestal alleen, maar wanneer je
op zoek bent naar meer verdieping, en je jouw kijk op bijzondere werken uit de literatuur wilt delen, is het leuk om je aan te sluiten bij een leeskring. Bibliotheek
Amstelveen Stadsplein organiseert op dinsdag 13 augustus van
10.30 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst over hoe je een
leeskring vormt.
Deze dag biedt ook meteen de
mogelijkheid om andere mensen
met interesse in een leeskring te
ontmoeten.
Tijdens het lezen maak je kennis met werelden en personages waar je in je eigen leven wellicht zelden of nooit mee te maken hebt. En soms maakt een
boek zoveel indruk op je dat je
hier graag met andere mensen
over zou praten. Hiervoor is het
concept ‘De leeskring’ in het leven geroepen. Je begint met z’n

Dansfestival en pannenkoeken eten

Een middagje op stap met
Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdag 12 juli is de Zonnebloem afdeling Kudelstaart naar het werelddansfestival in Schagen geweest. Speciaal voor vele Zonnebloem gasten
was deze middag georganiseerd.
Om 12.00 uur vertrok de bus vanaf het kerkplein in Kudelstaart
richting Schagen. Ondanks dat de
meeste gasten al iets hadden gegeten of meegenomen, hadden
de vrijwilligers voor iedereen een
krentenbol meegenomen, want
ja de meeste zijn toch gewend
om op dat tijdstip iets te eten. De
bus arriveerde mooi op tijd bij de
sporthal in Schagen, waardoor er
nog tijd was voor een kopje koffie
of thee. Om 14.00 uur begon het
dansfestival. Uit zes verschillende landen traden dansgroepen
op, ook uit Nederland. Ieder land
trad met hun volksdans in originele klederdracht op. Alle ZonEvangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in Ontmoetingsruimte Ons
Tweede Thuis, Jasmijnstraat
33. Van september t/m april.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

nebloem gasten en hun vrijwilligers hebben bijzonder genoten
van het optreden. Na afloop van
het dansfestival heeft de bus een
tussenstop gemaakt bij een pannenkoekenrestaurant in Heerhugowaard. Terwijl iedereen van
zijn of haar drankje zat te genieten en aan iedere tafel gezellige
gesprekjes plaatsvonden, werden
overheerlijke pannenkoeken geserveerd en als toetje een dame
blance. Na het eten was het tijd
om weer de bus in te stappen en
richting huis te gaan. De gasten
vonden het weer een geslaagd
uitje en hebben genoten van zowel het dansfestival als het gezellige eten met elkaar.
Voor meer informatie over vrijwilliger of gast worden bij de Zonnebloem kan contact opgenomen worden met Els Schaefers
via 0297-342414.

Kudelstaart - Op woensdag 7 augustus houdt de SOW gemeente haar maandelijkse koffie-inloop in gebouw de Spil aan de
Spilstraat 5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is
10.00 uur. Iedereen is welkom
en 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. U/jij
komt toch ook en neem gerust iemand mee.

RKDES haalt
oud papier op
Kudelstaart - Vrijdagavond 2
augustus haalt de jeugd afdeling van sportvereniging RKDES
weer het oude papier op in Kudelstaart. Gaarne de papiercontainers of dozen papier plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met
de opbrengst van het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle
Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus, verzamel het papier (geen melk- en frisdrankpakken) voor de eerste vrijdagavond
van de maand. Kijk voor alle datums, meer nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Koffie en thee in de kerk
Rijsenhout - Woensdag 7 augustus staan om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Werf koffie en de thee weer klaar. Neem
een breiwerk, haken, patchwork
of andere hobby mee. Ook zonder dat, welkom hoor! Leuke patronen of iets gemaakt, neem het

mee! Naast handwerken is het zeker fijn zo mensen te ontmoeten
en te spreken. Daarom wordt bij
deze iedereen uit Rijsenhout uitgenodigd. Voor meer inlichtingen
belt u met: Adrie van Limpt via
0297-320799 of Gre Tuinstra via
0297- 331545.

allen aan een mooi boek en wanneer iedereen het verhaal op zijn
eigen manier heeft beleefd, komt
de leeskring bij elkaar.
In de leeskring bespreek je met
andere liefhebbers de verschillende thema’s uit het boek en discussieer je bijvoorbeeld over hoe
de schrijver zaken bedoeld heeft,
of over hoe de personages in de
verschillende situaties hebben
gehandeld. Met andere lezers
in gesprek gaan zorgt voor nog
meer verdieping en misschien
wel tot een hele andere kijk op
het verhaal.
De toegang tot deze informatiebijeenkomst is gratis en je kunt
je aanmelden via secretariaat@
debibliotheekamstelland.nl
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Nieuwe Meerbode
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www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Workshop, lezing en concert

Aalsmeer - Leer de beginselen
van het botanisch tekenen, combineer een museumrondleiding
met een vaartocht, verdiep je in
de geschiedenis van botanische
kunst of luister naar harp- en vioolmuziek tussen de bloemrijke
kunst. In het Flower Art Museum
in Aalsmeer is komende maand
weer van alles te beleven. In het
museum werden onlangs twee
nieuwe tentoonstellingen geopend: Flora Botanica (botanisch
tekenen en schilderen) en Bees,
bugs & butterflies (over de insectenwereld). Naast deze exposities
biedt het museum aan de Westeinderplassen in augustus tal van
activiteiten.

▲

Flower Art Museum pakt
uit met activiteiten
aal voor de deelnemers een veilsessie ingepland. Daarna is het
tijd voor een rondvaart door het
eilandenrijk van de Westeinder,
waarna de dag omstreeks 16.30
uur weer eindigt bij het Flower
Art Museum. Kosten voor deze complete dag zijn 23 euro per
persoon (exclusief lunch).

Botanische kunst
In het kader van de tentoonstelling Flora Botanica wordt vrijdag
23 augustus een lezing gegeven over botanische kunst door
Els Hazenberg-Meertens. Aan
bod komen de geschiedenis, de
technieken en ook de bloemstillevens uit de Gouden Eeuw. Els
Hazenberg woont al 45 jaar in
Botanisch tekenen
Aalsmeer en is werkend lid van
Zaterdag 10 augustus is er van de Vereniging Botanisch Kunste13.30 tot 16.00 uur een workshop naars Nederland. Na een druk lebotanisch tekenen. Docent is Els ven als bloemenarrangeur en levan der Giessen van de Vereni- rares bloemsierkunst wijdt zij zich
ging van Botanisch Kunstenaars sinds 2003 intensief aan het botaNederland. Botanisch tekenen nisch tekenen. De lezing begint
is een kunstvorm met een lan- om 20.00 uur en entree is 5,50 euge traditie. Tijdens de workshop ro per persoon.
gaan deelnemers aan de slag volgens de basisbeginselen van het ‘Engel of Bengel’
botanische tekenen en schilde- Als u recent naar het Concertgeren. Er wordt een bloem naar de bouworkest bent geweest, dan is
werkelijkheid getekend en daar- de kans groot dat u daar harpisna ingekleurd of geschilderd. Tot te Anneleen Schuitemaker heeft
slot wordt de afbeelding gela- horen spelen. Anneleen geldt als
mineerd en krijgt de deelnemer een van de grootste Nederlandhem in de vorm van een boeken- se harptalenten van dit moment
legger mee naar huis. Kosten zijn en speelt met diverse toporkesslechts 10 euro inclusief materi- ten over de hele wereld. Vrijdag
alen en koffie/thee. Er is plaats 30 augustus speelt zij samen met
voor twaalf deelnemers.
topvioliste Merel Vercammen in
het Flower Art Museum. In dit
Bloemenbelevenis
concert wordt de harp naar voren
Zaterdag 17 augustus hebben be- gehaald als veelzijdig kamermuzoekers de unieke mogelijkheid ziek instrument; soms engelacheen rondleiding in het Flower Art tig, soms juist ontzettend krachMuseum te combineren met een tig. Muziek voor viool en harp van
bezoek aan tuinbouwmuseum onder andere Franse en Italiaande Historische Tuin en een rond- se componisten wordt ten gehovaart over de Westeinderplassen. re gebracht. Aanvang is 20.00 uur,
De dag start om 10.00 uur met kaarten kosten 20 euro per perkoffie en appeltaart in het muse- soon.
um. Vervolgens is er een rondlei- Reserveren voor alle activiteiten
ding door de tentoonstellingen, is mogelijk via: info@flowerartwaarna bezoekers met de boot museum.nl. Voor Museumvriennaar de Historische Tuin worden den gelden kortingen. Meer ingebracht. Hier kan de lunch wor- formatie op de website: www.floden gebruikt en ook is er speci- werartmuseum.nl.
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Vrijdag en zondag livemuziek

Raw Medicine en Lost &
Found live in The Shack
Oude Meer - Op de vrijdagavond
en zondagmiddag kunnen de liefhebbers van livemuziek hun muzikale hart weer ophalen in The
Shack in Oude Meer. Op vrijdag
2 augustus staan er oudgediende van Herman Brood, The Wild
Romance en Vitesse op het podium. Dirk Vermeij, Rudy Englebert
en Arthur Bont vormen samen
de band ‘Raw Medicine’. Deze geoliede machine speelt dampende
rock, die je ouderwets bij de keel
grijpt! In deze vette band hoor je
hoe goed Dirk op de gitaar is en
houden Arthur en Rudy het zaakje goed bij elkaar in een stampende ritmesectie. Het gas erop, glashelder en strak en uiteraard komen ook de gouwe ouwe juweeltjes voorbij! Vorig jaar mocht The
Shack al genieten van dit steengoeie trio en vrijdag komen ze
dit nog een ‘dunnetjes’ overdoen.
Een band die staat als een huis:
Raw Medicine speelt pure rock
’n roll.

maar een kleine greep uit het repertoire van dit geweldige muzikale duo!

Woodstock Weekend
Op vrijdag 9 en zondag 11 augustus is weer het jaarlijks terugkerend Woodshack weekend.
En dat betekent dat The Shack
terug gaat naar het Woodstock
tijdperk. Love Peace Happiness
& Music dus! Vrijdag 9 augustus
staat al een tijd vastgespijkerd in
de agenda van The Shack en veel
mensen kijken hier al heel lang
naar uit, want dan staan ze er
weer; vijf topklasse muzikanten in
een fenomenale Creedence Clearwater Revival tribute. Op zondagmiddag 11 augustus: Woodshack-Woodstock-Jam op het terras. Ieder jaar weer een groot succes. De semi-akoestische band
Coolcast neemt het voortouw op
deze muzikale middag, uiteraard
met vele van hun muzikale vrienden.
The Shack is open op vrijdag 2
Muzikale reis
augustus om 20.00 uur. Aanvang
Op zondagmiddag 4 augustus Raw Medicine is om 21.00 uur, enpresenteert The Shack ‘Lost & tree 10 euro. Zondag 4 augustus
Found’. De zomerse zondagmid- open om 15.00 uur. Aanvang Lost
dagen in The Shack blijven een & Found is om 16.00 uur en de enpubliektrekker voor jong en oud, tree is dan gratis. Ga voor alle info
dus bij mooi weer staat ook dit naar www.the-shack.info. Adres:
duo op het gezellige terras. Mike The Shack, Schipholdijk 253b in
Vos en Marco Diamantatos gaan Oude Meer.
het publiek verrassen met een
akoestisch optreden en nemen
je mee op een muzikale reis langs
hun persoonlijke inspiratiebronnen uit vele decennia. Nummers
van onder andere David Bowie,
Neil Young, Beatles, Pearl Jam,
The Kings, Black Crowes, Tom Petty, Moody Blues, Bob Dylan en
The Doors zorgen voor de nodige
nostalgische herkenning en kippenvel momenten. En dit is nog

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Expositie ‘Het Circus’ in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9
om 16u. Open iedere donderdag tot en met zondag van 14
tot 17u. Tot en met 28 juli.
Expositie Henny Bax in gang
Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm. T/m eind juli.
Expositie Amazing Amateurs
in burgerzaal, gemeentehuis. Te bezoeken tijdens openingstijden.
Wandelen in het Amsterdamse Bos van 19 tot 20.30u. Verzamelen Bosrandweg, tegenover Rietwijkeroordweg.
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Exposities in Flower Art Museum (tegenover de watertoren): Flora Botanica en Bees,
bugs & butterflies. Tot en met
29 september. Open: Vrijdag,
zaterdag en zondag van 11 tot
17u.
Expositie Jan Dreschler in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart.
Expositie Ons Tweede Thuis in
De Oude Veiling, Marktstraat.
Odense huis voor ouderen
met foto’s en beelden van
oud Aalsmeer in Irene, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
Raw Medicine live in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 21u. Open: 20u.

3 AUGUSTUS

LokAalsmeer. Bezoek palingboer, zeepjesmaker, korenmolen De Leeuw en Watertoren
van 10 tot 17u.
Expositie over ‘100 jaar Fokker’ en lezing (13u.) in Crash
Museum In fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug. Open 11 tot
16u en woensdag 13 tot 16u.

4 AUGUSTUS

Poppenkast ‘Kriebels’ op kinderboerderij Boerenvreugd in
Hornmeer. Voorstellingen om
11u. en om 15u.
Watertoren aan Westeinder
open voor publiek, 13-17u.
Lost & Found live in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u. Open:
15u.

5 AUGUSTUS

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

6 AUGUSTUS

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u. Ingang Praamplein
Walking-handball voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg
van 10.30 tot 11.30u.
Fietstocht PCOB Senioren naar
vogelpark in Waverpolder.
Vertrek: 13.30u. bij Parochiehuis, Gerberastraat.
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Koffie en handwerken in Ontmoetingskerk Rijsenhout v/a
10u.
Koffie in de Spil, Kudelstaart
vanaf 10u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

Motor- en autopuzzelrit met
barbecue in Het Dijkhuis

Natuurverhalen in Tuin
Bram de Groote
Uithoorn - In een idyllische omgeving naar mooie natuurverhalen luisteren? Dat is mogelijk op
zondag 4 augustus. De Tuin Bram
de Groote is namelijk een grote
inspiratiebron voor Elza Vis. Zij is
verhalenverteller en zal 4 augustus weer optreden in de tuin.
Er staat veel te bloeien omdat er
na de warme periode gelukkig
ook wat regen is gevallen. In elke border is wel wat bijzonders te
vinden, zoals blauwe knoop, wilde judaspenning, schaduwkruiskruid, kaardenbol, mariadistel.
Het is weer spannend welke plant
de aandacht heeft getrokken van
Elza en waarover zij een bijzonder
verhaal zal gaan vertellen. Zij zal

dit doen om half twee en daarna
nog twee keer, afhankelijk van de
belangstelling. Neem eventueel
een klein krukje of stoeltje mee
om gezellig aan te schuiven.
Iedereen is van harte welkom in
de Tuin Bram de Groote tijdens
de zondagopenstelling op 4 augustus van 13.00 tot 16.00 uur. De
Tuin Bram de Groote ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan. De toegang is
gratis.
Bezoekers kunnen naar binnen via de zijingang tegenover
de werkschuur van Landschap
Noord Holland (Elzenlaan 27).
Fietsen kunnen worden gestald
bij de werkschuur.

Oude Meer - Op zondag 25 augustus start om 14.00 uur de eerste equipe in de puzzelrit van
Buurtvereniging Het Dijkhuis. Er
is een fantastische route uitgestippeld met leuke en soms pittige vragen. Motoren, auto’s en
zelfs brommers kunnen aan deze
rit meedoen. De rit duurt ongeveer anderhalf uur en voert langs
mooie en verrassende plekjes in
de omgeving. Voor het winnende
team is er eeuwige roem en staat
er een leuke prijs klaar.
Daarna is er aansluitend een ge-

zellige barbecue, waaraan ook
mensen kunnen deelnemen die
niet hebben meegereden. Deelname aan de puzzelrit is gratis, maar aanmelden is verplicht.
De barbecue kost 12,50 euro voor volwassenen en 5 euro
voor kinderen onder de 12 jaar.
Ook hiervoor is opgeven noodzakelijk. Voor zowel de puzzelrit als de barbecue kan dat vóór
12 augustus via info@hetdijkhuis.net. Het adres van Het Dijkhuis is Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer..

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Ukelele ‘Leho’
(tenor) €79,AANBIEDING:

Microfoon
‘Gatt Audio’ €22,95

Dé vioolspecialist

Alle maten

violen

voor kinderen en
volwassenen (prof. en les)
vanaf €95,-

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

‘Dubbeldorpers’ organiseren
Kunstroute 2.0 in Oude Meer
Oude Meer - Op 21 en 22 september, tussen 12.00 en 17.00
uur, sluiten de ‘dubbeldorpers’ uit
Oude Meer en Aalsmeerderbrug
zich graag aan bij de Aalsmeerse kunstroute. In het Dijkhuis
wordt door lokale kunstenaars divers werk geëxposeerd. Van Russische iconen, foto’s en aardewerk tot schilderijen en airbrush
paintings. Er wordt aan een object gewerkt en kunstenaar Peter Klijn geeft demonstraties airbrush painting. Kinderen, die
door al dat moois plotseling inspiratie krijgen, kunnen zelf met
hun eigen kunstwerk aan de slag.
De toegang is gratis. Om de alternatieve Kunstroute 2.0 zo goed
mogelijk te laten aansluiten bij de

Aalsmeerse route vaart er tussen
12.00 en 17.00 een gratis pontje
voor voetgangers en fietsers tussen de Pontweg in Aalsmeer en
Het Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer. Net zo enthousiast als het creatieve team
en wilt u ook uw kunst exposeren
in Het Dijkhuis? Of speelt u misschien wel heel mooi op een instrument? Dan is het comité van
Het Dijkhuis op zoek naar u! Want,
ook u kunt uw kunst (schilderijen,
muziek, beeldhouwen enz.) op
21 en 22 september tonen in Het
Dijkhuis. Stuur vóór 15 augustus
een berichtje naar info@hetdijkhuis.net en er wordt contact opgenomen. Kijk voor meer informatie op www.hetdijkhuis.net
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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
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend.
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl

BEKENDMAKINGEN
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.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

-

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Y.
O.
P.A.

13-11-1988
02-08-2004
26-09-1991

24-07-2019
24-07-2019
23-07-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

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

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

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt
in de Staatscourant en digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

Gemeente Aalsmeer zoekt:

Medewerker(s)
Wijkbeheer

met specialisatie Heemgroen
36 uur per week

Zie www.amstelveen.nl

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.

22-11-1989

24-07-2019

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

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.
- Dorpsstraat 32, 1431 CD, (Z19-045279), het transformeren
van een bestaand winkelpand en woning naar 7 appartementen
- Bosrandweg 3, 1432 CD, (Z19-045149), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorgevel van de woning
- Oosteinderweg 482, 1432 BR, (Z19-045052), het uitbreiden
van een woonhuis
- Huygensstraat 5 , 1433 BP, (Z19-044806), het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak
- Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-044769), het
kappen van 31 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van
HOV-busbaan door Aalsmeer
- Zwarteweg, Sectie C nr. 4152, (Z19-044327), het verbreden
van de bestaande watergang en het aanleggen van een
natuurvriendelijke oever
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z19-044032), het verbouwen van een
slaapkamer en brandveilig gebruik van kinderopvang
Kindkoers
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:
- Dorpsstraat 32, 1431 CD, (Z19-033658), het wijzigen van de
bestaande winkel en bovenwoning naar 7 appartementen,
het wijzigen van de voorgevel en het vervangen van de
kap Verzonden: 29 juli 2019
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Sierteeltstraat 1, 1431 GM, (Z19-035274), het wijzigen van
twee entreegevels Verzonden: 26 juli 2019
- Mendelstraat 56, 1431 KM, (Z19-039639), het maken van
een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde van de woning Verzonden: 26 juli
2019
- Kanaalstraat 51, 1431 BV, (Z19-040871), het uitbreiden van
het dakterras aan de achterzijde van de woning Verzonden: 24 juli 2019
- Hornweg 68, 1432 GN, (Z19-023441), het uitbouwen van
de entree, het plaatsen van 2 dakkapellen en het wijzigen
van de kozijnen aan de voorzijde en het bouwen van een
dakopbouw aan de achterzijde van de woning Tijdens de
behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrij-

ving onjuist is. Verzonden: 24 juli 2019
Hornweg 315, 1432 GL, (Z19-023990), het bouwen van een
woning en het aanleggen van een in- en uitrit met toegangspoort Verzonden: 23 juli 2019

Geweigerde 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 132, 1432 GP, (Z19-029405), het kleinschalig
kamergewijs verhuren van de woning Verzonden: 26 juli
2019
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
GECOMBINEERDE WELSTANDS EN
ERFGOEDCOMMISSIE
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
GEACCEPTEERDE MELDINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Speeltuin Copernicusstraat (Z19-044022) Sportmiddag op
17 augustus 2019, melding akkoord 23 juli 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE:
t/m 08-09-19

ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost - Machineweg 293a’ en ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z19001705

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.
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Wees er snel bij

Duurzaamheidsfonds
nog tot oktober!
Aalsmeer- Inwoners van
Aalsmeer die samen met hun
buren of Vereniging van Eigenaren (VvE) hun woningen
willen verduurzamen kunnen
voor een subsidie nog tot oktober 2019 een beroep doen op
het duurzaamheidsfonds.

ne Frankstraat en Haya van Somerenweg in Kudelstaart organiseerden een buurtproject
voor hun jaren tachtig woningen. Ook diverse VvE’s ontvingen al subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar verduurzaming.

Met een subsidie van Duurzaamheidsfonds Aalsmeer is
het mogelijk om een adviseur
in te huren. De adviseur onderzoekt hoe je het beste de woningen kunt verduurzamen en
welke kosten en financiering
nodig zijn. Ook kan de adviseur meedenken over de aanpak van een project met de
straat of buurt.

Ook voor energiecoöperatie
Het Duurzaamheidsfonds is
uitsluitend bedoeld voor initiatieven die zich richten op
meerdere particuliere woningen. Ook mensen die een energiecoöperatie willen oprichten
kunnen terecht bij het Duurzaamheidsfonds. Het fonds is
niet bedoeld voor individuele
woningeigenaren. Zij kunnen
voor advies naar Energieloket
Aalsmeer.

Buurtprojecten
Momenteel lopen twee buurtprojecten met steun van
het
Duurzaamheidsfonds
Aalsmeer. Bewoners van de
Wilgenlaan in Aalsmeer onderzoeken met een adviseur
hoe ze hun jaren dertig woningen energiezuiniger kunnen maken en hoe ze samen
duurzame energie kunnen opwekken. Bewoners van de An-

Inwoners van Aalsmeer die nog
gebruik willen maken van het
Duurzaamheidsfonds moeten
er snel bij zijn. Zij kunnen contact opnemen met Carina Dijkhuis, aanjager Duurzaamheidsfonds Aalsmeer via c.dijkhuis@
amstelveen.nl. Meer informatie
is te vinden op: www.aalsmeer.
nl/duurzaamheidsfonds

Activiteiten overzicht

Warm en gezellig druk
op tweede hippiemarkt
Aalsmeer - Op vrijdag 26 juli
vond voor de tweede maal de Ibiza Hippiemarkt plaats op het Surfeiland. Het was er prachtig weer
voor, tropisch warm. Een tropisch
stormpje deed halverwege even
flink wat stof (letterlijk) opwaaien, maar het vele publiek kon deze verfrissing wel waarderen.
Er was van alles te koop, uiteraard
in Ibiza-stijl. Leuke sieraden, zomerse kleding, kleurige omslagdoeken en onder andere hoe-

den en tassen. Aan de innerlijke
mens was natuurlijk ook gedacht.
Er waren allerlei hapjes en drankjes te koop. Een dansje kan eveneens gewaagd worden. Er was
tropische muziek van verschillende dj’s en onder andere saxofonist Pierre Roomenburg. De
sfeer was opperbest, de aanwezigen genoten zichtbaar en velen
van hen zullen volgend jaar (als
er een derde editie komt) zeker
weer aanwezig zijn.

Inloopcentrum Odense Op
vrijdag 2 augustus bent u
van harte welkom in de
inloop Odense in het
gebouw van Ontmoetingscentrum Irene. U kunt gaan
kijken naar foto’s van oud
Aalsmeer en recente beelden door Wim Roodenburg.
Er is veel foto en film materiaal waar over gesproken
kan worden. U bent van
harte welkom om 14.30 uur.
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Woensdag 7 augustus kunt
u genieten van o.a. een
heldere ossenstaartsoep met
madeira, stokbrood met
kruidenboter, gebraden
kiprollade, champignonroomsaus, snijbonen
met rozijnen en spekjes,
aardappelen crème fraîche,
bieten salade en chocolade
ijs met ananas en vanillesaus
met slagroom naar keuze
voor maar € 14,-. U bent van
harte welkom vanaf 17.00
uur. Reserveren kan via
tel. 0297-820979.

Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Vrijdag 9 augustus kunt u
genieten van o.a. een
linzensoep, zuurdesem
brood met kruidenboter,
ossenhaaspuntjes in rode
wijnsaus, gestoofde
ratatouille, pommes rissoles,
frisse komkommersalade en
een chipolatabavarois met
marasquinsaus en slagroom
naar keuze voor € 14,-.
U bent van harte welkom
vanaf 17.00 uur. Reserveren
kan via tel. 0297-820979.
Inloopcentrum Odense Op
vrijdag 9 augustus bent u
van harte welkom in de
inloop Odense in het
gebouw van Ontmoetingscentrum Irene. Kanaalstraat
12 in Aalsmeer. Deze middag
kunt u om 14.30 uur kijken
naar de film: ‘‘De nieuwe
wildernis’’, een film waar u de
vier jaargetijden in het jonge
natuurgebied de Oostvaardersplassen in Flevoland
volgt.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

LEZERSPOST

“Super bedankt
Aalsmeer
over Hoop”

Overvloedige oogst door tropische hitte

Groente en meer van de
Historische Tuin
Aalsmeer - Het is er weer: (h)eerlijke groente van de Historische
Tuin. Alles vers en met liefde gekweekt. De tropische hitte van
de afgelopen weken mondde uit
in een overvloedige oogst. Een
greep uit het assortiment: (bos)
uien, sperziebonen, pompoenen,
courgettes geel en groen, Kudelstaartse Koninkjes (krielaardappeltjes), augurken, bietjes, Piet
Vissers (typisch Aalsmeerse snijbonen), wortelen en nog veel
meer. Kom langs, weeg je producten zelf af en geniet van dagverse

groente. Verder zijn er naast zomerhoning van het bijenvolk ook
diverse soorten jam verkrijgbaar.
Verwen jezelf of een ander eens
met zwarte bessen-, aardbeien-,
pruimen- of frambozenjam. In de
loop van het seizoen komen er
nieuwe smaken bij.
De Historische Tuin blijft verrassen! Iedere dinsdag tot en met
zondag geopend van 10.00 tot
16.30 uur. Ingang via de ophaalbrug op het Praamplein in het
Centrum.

Verduurzamen van woningen

Gemeente werkt niet
samen met Zonneplan!
Aalsmeer - De afgelopen week
hebben diverse inwoners van
de gemeente een brief ontvangen van Zonneplan. De gemeente kreeg hierop diverse telefoontjes van inwoners die denken dat
Zonneplan een zonnepanelenproject uitvoert in samenwerking
met de gemeente.
Dit is echter niet het geval. Zonneplan is een commerciële partij,
zoals er wel meer aanbieders zijn
van zonnepanelen.

genaamde
duurzaamheidslening. Dit is een lening die inwoners zelf kunnen aangaan via
de gemeente. De lening kan gebruikt voor zonnepanelen, maar
ook voor andere maatregelen zoals isolatie van de woning.
Het gebruik van de duurzaamheidslening is niet voorbehouden aan Zonneplan. Ook een lokaal bedrijf kan zonnepanelen
plaatsen. Kijk voor informatie
over verduurzamen van de woning en/of de duurzaamheidsDuurzaamheidslening
lening op de website van de geDe brief verwijst ook naar de zo- meente: www.aalsmeer.nl.

Aalsmeer - “Als alleenstaande moeder levend
onder minimum met 40
euro per week zijn de vakanties een crime, iedereen gaat met vakantie en
gaat dagjes uit. Nu is er de
Aalsmeerpas voor minimagezinnen. Niet dat je daar
veel mee kan, want met tieners ga je niet meer naar
Chimpie Champ.
Voor de vakantie begon
vroeg ik bij het WMO loket of het mogelijk was een
zwemkaart voor ons te krijgen, maar helaas een dikke ‘nee’.
Toen ik ook bij de bewindvoering een ‘nee’ kreeg op
een zwemkaart, stuurde
ik een mail naar Aalsmeer
over Hoop en met een dikke ‘ja’ kregen wij als gezin
een zwemkaart voor de
Waterlelie.
En wat hebben wij genoten met het prachtige weer
in het zwembad, echt heerlijk in eigen dorp toch een
beetje vakantiegevoel te
hebben.
Daarom, bij deze: Super
bedankt Aalsmeer over
Hoop voor jullie bijdrage
aan drie geslaagde weken
in het zwembad.”
Groeten van een minima
gezin

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

In vijf dagen door tien landen met hilarische opdrachten

Frank, Vincent en Martijn op
weg voor Undie 500 rally
Aalsmeer - De drie Aalsmeerse
vrienden Frank Koomen, Vincent
de Wilde en Martijn Vogelaar opperden ruim een half jaar geleden het idee om zich in te schrijven voor de Undie 500 rally. Het
’zusje’ van de grote Carbage rally.
In een auto van minimaal 20 jaar
oud met een dagwaarde van
maximaal 500 euro gaan ze in vijf
dagen door tien landen in Europa
rijden. Het wordt een trip met een
bonte stoet auto’s, want om deel
te mogen nemen moet de auto
‘aangekleed’ worden in een zelf
gekozen thema. Onderweg dienen de deelnemers allerlei hilarische opdrachten uit te voeren. De
deelnemers komen voornamelijk uit Nederland, maar ook diverse teams uit Engeland, Duitsland

en zelfs enkele teams uit Amerika gaan de Undie 500 rally rijden.
Frank, Vincent en Martijn kochten een oude auto en sleutelden
en klusten er maanden op los. Geinspireerd door de dames van het
thuisfront hebben ze de auto ‘gepimpt’ in tijgerprint en zichzelf ingeschreven als ‘Never Ending Story’ team.
Dagelijks slapen de deelnemers
op door de Undie geregelde
campsides. Eten kan door te koken met een eigen gasstelletje,
maar een maaltijd halen bij de
foodtrucks, die door de organisatie geregeld worden, is ook mogelijk. Iedere dag wordt besloten
met een gezellig feest.
De auto van Frank, Vincent en
Martijn in ‘Nellie Veerkamp style’)

is er klaar voor en de mannen
hebben laten weten enorm veel
zin te hebben in dit grote avontuur. Al voor ze nog maar één kilometer gereden is, hebben de
drie inwoners zich ook maar gelijk ingeschreven voor de wintereditie in februari 2020.
Maandag 29 juli is de Undie 500
rally van start. Gaan Frank, Vincent en Martijn het redden? Als
het goed is, kunnen ze aan het
einde van de week (vrijdag 2 augustus) welkom terug geheten
worden.
De mannen zijn deze week te volgen via Instagram: teamneverendingstory. Dagelijks brengen zij
het thuisfront op de hoogte van
hun reis. Kijk op https://www.undie500.com/
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Activiteit LokAalsmeer

Watertoren zaterdag én zondag open!
Aalsmeer - Ook in de maand augustus is de Aalsmeerse Watertoren
op alle zondagmiddagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Bovendien
is er een extra opening aanstaande zaterdag 3 augustus van 10.00
tot 17.00 uur, dit mede in het kader van de activiteit LokAalsmeer.
Naast het beklimmen van de watertoren kan deze dag ook een route gefietst worden en een bezoek gebracht worden aan de palingboer en het zeepjesatelier in Kudelstaart, staat het hek open van fort
Kudelstaart en verzorgen de molenaars van korenmolen De Leeuw in
de Zijdstraat/Molenplein demonstraties.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Tentoonstelling
In de maand juli konden iedere zondagmiddag tegen de honderd
bezoekers worden geteld, die het interieur van de watertoren kwamen bewonderen en de vele foto’s die op de panelen zijn tentoongesteld. De meeste van de bezoekers nemen de moeite om naar boven te klimmen om daarna vanaf de trans, op circa 50 meter hoogte,
een fantastisch uitzicht te hebben over de verre regio van Aalsmeer.
Bij mooie weersomstandigheden - en die waren er in juli - is zelfs de
Dom toren in Utrecht te ontwaren en de Sint Bavokerk in Haarlem.
Uiteraard een groots overzicht over Aalsmeer en haar Westeinderplassen en verderop de verkeerstoren van Schiphol en de landende en
opstijgende vliegtuigen.
Bezoek uit buitenland
Opvallend is dat vele bezoekers uit het buitenland de watertoren bezoeken, naast de vele inwoners van Aalsmeer en de directe plaatsen
hieromheen. Velen kijken al jaren tegen Aalsmeers trots aan en zijn tot
dan toe nog nooit naar binnen geweest of naar boven. Aan de hand
van de enthousiaste reacties blijkt het een verrassend en enerverende belevenis te zijn.
Levendig rijksmonument
De watertoren is een rijksmonument en is eigendom van de gemeente Aalsmeer. De Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer (SBWA) zorgt
met haar vrijwilligers, dat er bemanning tijdens de openingstijden
er is en dat er velerlei activiteiten worden georganiseerd. Zo blijft de
watertoren een ‘levendig’ monument dat bezocht kan worden door
inwoners, ‘buren’ en toeristen. Voor het beklimmen is de entree voor
kinderen slechts 1 euro en voor volwassenen 2 euro. Meer informatie
op: www.aalsmeer-watertoren.nl.

Kunstroute Aalsmeer op 21 en 22 september

De KunstKas: Originele bezienswaardige locatie
Aalsmeer - In aanloop naar de
KCA Kunstroute zaterdag 21 en
zondag 22 september besteedt
de Nieuwe Meerbode aandacht
aan een locatie en deelnemende
kunstenaar. Deze week: De KunstKas van Trudy en Tobias Rothe
aan de Aalsmeerderweg 325 (locatie 22).

te zien. Het ontstane kunstwerkje kan worden uitgeprint en voor
een klein bedrag worden mee
naar huis genomen worden. Tobias is in staat om mensen te laten kijken en te laten spelen. Met
zijn stelling wil hij bezoekers ‘triggeren’. Laat u verbazen over de
wondere wereld van Tobias Rothe! De KunstKas bestaat uit een
Het door Tobias Rothe bedach- grote loods, een ketelhuis en een
te thema oogt alweer veel belo- kas. In de loods zijn de installaties
vend: In het Kielzog van de Toe- van Tobias te bewonderen en tekomst. Tobias schrijft het volgen- vens het werk van de Amsterdamde: “Het gaat over de vraag of de se kunstenaar Saskia Pfaeltzer. In
toekomst invloed heeft op het het Ketelhuis wordt een demonheden. Dat het verleden van in- stratie (Zhou Le Sheng) en workvloed is op het heden en de toe- shop (Saskia Pfaeltzer) gegeven.
komst is algemeen aangenomen. In de kas is het werk te zien van
Dat maakt de vraag of de toe- Zhou Le Sheng en Walter Bosman.
komst van invloed is op het heden reëel. In feite kunnen wij het Saskia Pfaeltzer
antwoord makkelijk geven. Ja, Saskia Pfaeltzer haalt haar inspiwant als wij weten dat wij mor- ratie uit mensen, dieren en dingen een afspraak hebben is daar- gen om haar heen. Haar schermee al bepaald dat het heden is pe observaties weet zij moeiteveranderd.” Maar de vraag gaat loos tot uitdrukking te brengen
veel verder dan dat. Wie daar nu in uiteenlopende materialen, zonieuwsgierig naar is moet echt als brons, gips, klei, papier, epoxynaar de KunstKas om te kijken hars en piepschuim. Ook werkt
naar de door Tobias bedachte, be- zij met heel verschillend formazienswaardige en ingenieus uit- ten van metershoge porseleinen
gevoerde installaties: De aar- zuilen tot tien centimeter hoge
de draait (interactieve installatie beeldjes van paarden en danse2018), Frozen Time (geluid 2019) ressen. In 2010 leidden haar ween met zijn uniek bedachte instal- gen naar China waar zij vaak een
latie Us My Synthesia (2014) weet werkreis doorbrengt.. Bij de eerTobias kleur en geluid te visuali- ste kennismaking met de Kunstseren. Met je stem kunnen teke- Kas stroomden al direct de ideenen, de toonhoogte bepaalt de en voor een geweldige tentoonkleur en het volume de dikte. Hoe stelling door het hoofd. Haar dedat kan? Alleen Tobias kan deze corstukken zullen ongetwijfeld
vraag beantwoorden! De verba- prachtig tot hun recht komen.
zing en vreugde van de deelne- Ook de silhouet tekeningen die
mers - jong en oud - is heerlijk om de voorgevel van de KunstKas

gaan sieren zijn spraakmakend.
Geweldig zijn de hoofdtooien
die Saskia maakt en het leuke is
dat zij dit tijdens de Kunstroute samen gaat doen met de bezoekers. “Mensen ondergaan een
metamorfose”, verklaart zij enthousiast. Ook toont zij haar Chinese karakteristieke tekeningen.
En wat heeft u een geluk wanneer
u op het moment komt dat Saskia
gaat zingen. Wat een mooie stem
en voordracht!
Zhou le Sheng
De derde KunstKas gast is de uit
China afkomstige grootmeester Zhou Le Sheng. De kunstenaar woont en werkt nu in Den
Haag en heeft veel penseelkunstwerken met vogels, bloemen
en landschappen op zijn naam
staan. Zhou Le Sheng is een verbindende factor tussen de kunstgemeenschappen van Nederland
en China. Vanaf 1999 doceert hij
aan de Vrije Kunstacademie in
Den Haag, Volksuniversiteit Amstelveen, Chinees Cultuur Centrum en is gastdocent aan het Sinologisch Instituut van Universiteit Leiden. Hoe de klassieke penseeltekeningen - in volledige stilte - worden vervaardigd kunt u
tijdens de geplande demonstraties zien. Geweldig om mee te
maken!

der andere het volgende over:
“Ik schilder met name voorwerpen en personen die binnen dat
kader een speciale rol innemen.”
Zo werkt hij sinds enige tijd aan
een serie schilderijtjes van cassettebandjes. Paneeltjes waarop steeds één cassette met een
titel die voor hem refereren aan
een bepaalde spirituele ervaring.
Daarnaast wordt er ook groot
werk getoond.
De gastvrijheid van Trudy en Tobias Rothe staat altijd in het teken
van de kunstenaars. De zorgvuldigheid waarmee de kunstwerken worden getoond in een oorspronkelijke Aalsmeerse omgeving maakt een bezoek aan de
Walter Bosman
KunstKas waar groen en kunst
Tot slot de vierde uitgenodigde een eenheid vormen heel bijkunstenaar: Walter Bosman, af- zonder! Tijdens de KCA Kunstrougestudeerd aan de Wackers Aca- te op 21 en 22 september is de
demie. Het werk van Walter gaat KunstKas beide dagen van 12.00
vooral over het spirituele, het uur tot 17.00 uur geopend.
geestelijke. Hij schrijft daar on- Janna van Zon
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Marijtje Koningen en Dirk Stevens 60 jaar getrouwd

Het huwelijksgeheim? “Ook je
eigen dingen blijven doen”
Aalsmeer - Het was de eerste
keer dat wethouder Robert van
Rijn als loco-burgemeester op
bezoek mocht bij een 60 jaar getrouwd echtpaar. Trots stapte hij
met de ambtsketting om de jaren dertig woning binnen van
Marijtje Koningen en Dirk Stevens aan de Aalsmeerderweg. De
wethouder had een extra cadeautje meegenomen voor het jubilerende echtpaar. Een doos bonbons moest het goed maken dat
de administratie van de gemeente het even af had laten weten en
de trouwdag van Marijtje en Dirk
op 30 juli had genoteerd, terwijl
ze elkaar toch echt op 15 juli in
1959 het ja-woord hadden gegeven. Ook de felicitatie van het Koningshuis was voorzien van een
excuusbriefje. Het maakte het
echtpaar niet uit. Ze waren blij
met het bezoek van de wethouder, de bos bloemen die hij ook
nog had meegenomen en de kopie van de trouwakte.
Dansen in Uithoorn
Het werd een gezellig uurtje waar
vooral Marijtje het woord voerde.
De twee hebben elkaar ontmoet
tijdens het dansen bij De Rijk in
Uithoorn. Hij kwam vanuit Vinkeveen naar deze enige uitgaansgelegenheid in de nabijheid. Zij
fietste er stiekem heen met een
vriendin op zondag. “We mochten vanwege het geloof bijna
niets op zondag.”

hier werd geboren en is dus opgegroeid en oud geworden (met
een korte onderbreking) in hetzelfde huis. Ze zijn nog een keer
verhuisd, van het linkerdeel van
de twee-onder-een-kapper naar
het rechterdeel en dat is ook alweer 24 jaar geleden. Verhuisd
werd om hun zoon de gelegenheid te geven een gezin te stichten. Bij deze familie ligt de baHet feit dat Marijtje aan haar va- sis echt op de Aalsmeerderweg,
der vroeg of ze zijn fiets mocht want hun andere twee zonen wolenen, haar fiets had een lekke nen ook op steenworp afstand.
band, deed haar ouders vermoe- “We hebben drie zonen, drie
den dat er iets speciaals wachtte schoondochters, drie kleindochin Uithoorn. Na enige tijd mocht ters, vier kleinzonen en er is een
Dirk kennis komen maken. Hij trof achterkleinkind op komst”, vertelt
het (of niet) de hele familie, inclu- Marijtje vol trots.
sief ooms en tantes, neefjes en
nichtjes, waren die dag op visite. Rozenkwekerij en conciërge
Na hun trouwen hebben Dirk en Samen met haar man heeft zij
Marijtje drie jaar in Vinkeveen ge- vele jaren de rozenkwekerij van
woond, maar al snel werd terug haar ouders gerund. Een vetpot
naar Aalsmeer gegaan. De spoor- was het niet. Dirk heeft er vewagen naast het ouderlijk huis le baantjes bij gehad, waarvan
van Marijtje aan de Aalsmeerder- de bekendste bij menig inwoweg werd betrokken en na vier ner die van conciërge bij de Tuinjaar werd dit bijzondere onder- bouwschool was. “Als we naar de
komen verruild voor de woning supermarkt gaan, ben ik hem alvan haar ouders. De Aalsmeerse tijd kwijt”, legt Marijtje uit. “Staat
was acht maanden oud toen ze ie weer met iemand te praten en

onderweg zeggen velen hem gedag.”
Samen hebben ze vele jaren getennist, bij De Kegel en iets korter bij All Out, en fietsen was hun
grote hobby. Marijtje (82) fietst
nog veel, maar Dirk (84) mag na
zijn heupoperatie niet meer fietsen en hier baalt hij flink van. “Ik
heb nu een scootmobiel, maar
dat ding is niet voor uit te branden.” Samen hebben ze ook vele
jaren vrijwilligerswerk gedaan in
en voor het zorgcentrum. Natuurlijk hadden ze ook elk hun eigen
dingen om te doen. Volgens Marijtje het geheim van dit gelukkige huwelijk. Ze gingen op bridgen, maar dat vond Dirk maar
niks. Hij koos ervoor om te gaan
golfen, Marijtje bleef wel bridgen
en vindt het nog altijd leuk om te
doen, evenals zingen bij het koor.
Veel van wereld gezien
De twee hebben ook van veel vakanties genoten. Varen met de
kruiser door Nederland en later
met de sloep op de Westeinderplassen. Er zijn eveneens diverse buitenlandse reizen gemaakt.
“Naar Duitsland (in het begin met

Lezing Crash Museum over
Duitse luchtverdediging
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40- ‘45 organiseert op zaterdag 3
augustus een lezing over De Duitse luchtverdediging in Nederland
in de Tweede Wereldoorlog. De
geallieerden verloren in de jaren
veertig tot vijfenveertig heel veel
vliegtuigen boven Nederland. In
het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 zijn daarvan vele
resten te vinden. Hoe kregen de
Duitsers dat voor elkaar? In 1940
wilde maarschalk Göring met zijn
Luftwaffe niets weten van verdediging. Wie er ooit een vijandelijke bommenwerper boven Berlijn zag, mocht hem ‘Meier’ noemen, maar na ‘The Battle of Britain’ zou dat snel veranderen. De
Britten gingen al snel in de tegenaanval. Nu moesten de Duitsers wel iets organiseren. Zeker
toen een paar jaar later de Amerikanen zich aansloten. Jachtvliegtuigen en de Kammhuber linie
moesten ‘das Reich’ beschermen.
De Duitsers bleken ook prima radar te hebben. Er kwam een heel
systeem, dat geleid werd vanuit
Diogenes, de grootste bunker in
bezet Nederland. Het mocht allemaal niet helpen. Duitsland werd
toch verpulverd door duizenden
geallieerde bommenwerpers.
De lezing op zaterdag 3 augustus begint om 13.00 uur en Dick

Weber zal vertellen hoe de Duitsers in Nederland probeerden de
aanvallen op Duitsland af te weren. Deze lezing is goed te combineren met een uitgebreid bezoek aan het Crash luchtoorlogen verzetsmuseum ’40-’45.
Het museum is geopend op
woensdagmiddag van 13.00
tot 16.00 uur, de vaste zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur en iedere tweede zondag van de maand
ook van 11.00 tot 16.00 uur. De
toegang bedraagt 5 euro voor
volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs
van de stichting en veteranen
hebben gratis toegang.

de motor), wintersporten in Oostenrijk, later overwinteren in Benidorm en cruises naar de Fjorden en Sint Petersburg. “We hebben veel van de wereld gezien”,
zeggen Marijtje en Dirk. Nu blijven de twee dichter bij huis. “We
hebben een weekendje weg naar
keuze gekregen van alle kinderen. We worden gehaald en gebracht. Ik rij nog wel auto, maar
geen lange stukken meer. We
hebben gekozen voor Noordwijk.
Daar gaan we altijd met de Kerst
heen en het is er gezellig”, vertelt Marijtje. “In september of zo
gaan we.” Het zestig jarig huwelijk
is met de hele familie gevierd met
een heerlijk etentje bij Oriental in
Vrouwentroost.
Het echtpaar Stevens heeft het
nog altijd prima naar hun zin in
hun woning met hun drie zonen
in de nabijheid. “Niet dat we elkaars deur plat lopen, maar als we
wat vragen komen ze direct helpen. We hebben het goed.” Hopelijk nog vele jaren gelukkig samen. Namens de Meerbode: Gefeliciteerd!
Door Jacqueline Kristelijn

Brandewijnsloot
Aalsmeer - De toegangssloot
vanaf ons dorp naar de Westeinderplassen heet de Brandewijnsloot. De sloot vanaf de Ringvaart
langs de Historische tuin, via de kweekbakken en de molen, een
Brandewijnbrug naar de Nieuwe echt Aalsmeers plaatje. VerandeMeer.
ringen zijn nou eenmaal niet tegen te gaan. Het tuinpad van mijn
Haventje
vader is ook niet meer…
Dit is een mooi begin voor de toeristen die met een rondvaartboot Een deel van het supermarkttervanaf het Praamplein het Bo- rein aan de zijkant van het gevenlanden gebied gaan verken- bouw, is wel al mooi aangelegd
nen. De Historische tuin ligt, als met nieuw bos. Dat er goed uit
je de sloot in vaart, aan je rech- ziet. Jammer dat de groenstrook
terkant met in deze tijd van het achter de supermarkt nu nog aljaar klassieke soorten bloeien- leen uit gras bestaat. De bosde rozen. De heerlijke geuren ko- strook is nog niet doorgetrokken
men je door de open ramen van achter het gebouw, maar dat zal
oude kassen tegemoet. De be- ongetwijfeld nog wel gebeuren.
woners van het Zorgcentrum aan Dan lijkt het of je tussen de bode linkerkant kijken gezellig uit men parkeert.
op sloot en tuin waar altijd wat
te beleven is. Het haventje ach- Nieuwe Meer
ter het Praamplein wordt zomers Na de Brandewijnbrug is de sloot
druk gebruikt door passanten, erg smal geworden De rechtermensen die boodschappen gaan kant is mooi groen, de bossadoen in het dorp. Voorbij het nos- ge hangt alleen te ver over de
talgische bruggetje van de Histo- sloot. Als de bomen en struiken
rische tuin, vaar je via een span- daar gesnoeid en ingekort zounende bocht langs het apparte- den worden, kunnen de bootjes
mentengebouw tegenover het elkaar weer wat makkelijker pasTuinhuis, onder de Brandewijn- seren. Het is nou eenmaal een
brug door, waar je in het verleden drukke vaarroute. Via de mooie
door een groene oase voer.
rietoevers kom je bij de Kolenhaven en het pontje naar de NieuSupermarkt
we Meer. Het is opletten voor de
Op het ogenblik is het nog niet boten want de pont wordt bezo groen aan de linkerkant om- diend door de havenbezoekers,
dat daar de nieuwe supermarkt die niet altijd de regels kennen
is gebouwd. Ik vind het een mooi en kijken of er een bootje aangebouw. Het heeft een beet- komt. Het clubhuis van de haven
je het Aalsmeerse kassengevoel. dateert uit 1926 en is sinds de jaDe open parkeergarage eronder ren tachtig een gemeentelijk mogeeft een ruimtelijk effect. De nument. Na het terras van de haoude Rabobank die daar stond, ven vaar je rechts zo de Kleine
vond ik veel plomper en lelijker. Poel op.
Achter de toenmalige bank was
een wild bomenbos, wat samen De Brandewijnsloot met Zorgmet het groen aan de rechter- centrum, Historische Tuin, hakant, het idee gaf midden in de ventje, Kolen Haven en Nieuwe
natuur te zijn. Nu is het nog een Meer, is voor de watersporters
beetje kaal.
een mooie verbinding van het
Dorp naar de Poel. Een sloot waar
Veranderingen
Aalsmeer trots op mag zijn!
Het Praamplein was vroeger een
tuinbouwgebied met kassen, Reacties? bob@bovenlanden.nl

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Het museum is gevestigd in
het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk
voor meer informatie over het
museum en het werk van Crash
op de website www.crash40-45.
nl, op instagram of raadpleeg de
facebookpagina.

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen?
Iedereen is van harte welkom
bij klaverjasclub De Geluksvogels. Het hele jaar door wordt
er op de woensdagavond
vanaf 20.00 uur gekaart in het
Dorpshuis van Kudelstaart.
Op 24 juli is het klaverjassen
gewonnen door Ria van der
Laan met 5358 punten. Jan
Ramp werd tweede met 5352
punten en plaats drie was
voor Ben van der Voort met
5135 punten. De poedelprijs
was deze week voor Marga da
Silva met 3793 punten.

Mogelijk vertraging bij bruggen en sluizen

Aangepaste bediening bruggen in Provincie
Amstelland - De provincie
Noord-Holland moet sommige
bruggen en sluizen deze zomer
op aangepaste tijden bedienen.
Ondanks wervingsacties, aangepaste werktijden en pendelende
brugwachters is het niet gelukt
om voldoende brugbedieners te
vinden.
De brugbedieners zullen deze zomer voorrang geven aan de bediening van de drukste vaarrou-

BOVENLANDEN

tes. Op andere plekken zullen de
bedieningstijden mogelijk aangepast worden. Actuele informatie over brugbediening is te vinden op de website vaarweginformatie.nl of de app van RiverGuide. Door personeelsgebrek is het
de afgelopen maanden niet gelukt om alle bruggen en sluizen
volgens afspraak te bedienen.
Ondanks de werving van een
aantal extra brugbedieners kan

er deze zomer mogelijk toch vertraging in de brug- en sluisbediening ontstaan. Actuele informatie
over de brugbediening staat op
de website vaarweginformatie.nl
en in de app van RiverGuide. Vragen over brugbediening kunnen
ook gesteld worden aan het servicepunt van de provincie NoordHolland via 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail:
servicepunt@noord-holland.nl.

Hoeveelheid afval breidt zich uit

‘Horkengedrag’ bij container
aan Graaf Willenlaan
Kudelstaart - Inmiddels ruim
twee weken geleden dacht een
inwoner van Kudelstaart dat hij
een goede oplossing gevonden
had voor zijn afval. Dump het in
een grote plastic zak naast de
plastic container aan de Graaf
Willemlaan. In de zak grote stukken polystyreen (piepschuim),
ander hardschuim en rommel
die absoluut niet in die container
thuis horen en ook met het formaat zak kon men er al van uitgaan dat die er niet in zou gaan.
De oplossing is simpel, je zet het
gewoon ernaast en laat het liggen voor de gemeente. Inmiddels is deze denkwijze ook bij anderen doorgedrongen, de hoeveelheid vuil breidt langzaam uit.
“Een melding aan de gemeente
(ruim één week geleden) heeft
ook geen resultaat opgeleverd,
dus we zullen er waarschijnlijk

nog een tijdje tegen aan moeten
kijken. De term hiervoor is horkengedrag”, aldus inzender Peter
Vooges uit Kudelstaart.
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Storing bij brandstofvoorziening

LEZERSPOST

Genieten in Aalsmeer van
vliegtuigvrije avond
Aalsmeer - De brandstofstoring
bij Aircraft Fuel Supply, het bedrijf dat de vliegtuigen op Schiphol van brandstof voorziet, gaf
woensdag 24 juli overwacht rust
in Aalsmeer, zelfs voor mensen
die nabij de start- en landingsbanen wonen.
Vanaf één uur in de middag werd
het steeds rustiger in het luchtruim en kwamen de geruchten op gang. “Wat gaan er weinig vliegtuigen de lucht in en ook
zo weinig landingen, iets mis bij
Schiphol?” Ja, er kon niet meer
getankt worden en dus moesten
vele vliegtuigen aan de grond
blijven.
Natuurlijk was er medeleven met
alle wachtende passagiers, je zou
maar net lekker op vakantie gaan,
en met alle exporteurs van bloemen en planten. De handel op
deze tropisch warme dag kon
niet via de lucht naar klanten.
Maar van even geen vliegtuigen
en het heerlijke zomerse weer

hebben wel heel veel inwoners
geprofiteerd. Heerlijk buiten eten
en gezellig kletsen zonder geluidsoverlast. “Vervelend voor al
die mensen die vertraging hebben, maar op zo’n mooie zomeravond is het hier in Aalsmeer wel
heerlijk genieten met een vliegtuigvrije avond”, aldus een bericht op twitter. En: “Kwam terug van twee dagen Veluwe en
wist van niks. Wat een aangename verrassing.” Ook oud-burgemeester Jeroen Nobel twitterde
een bericht: “De storing op Schiphol levert in Aalsmeer en omgeving een voor velen wat onwerkelijk beeld op: zo stil is het in lange
tijd niet geweest.”
Rond half tien in de avond was
de storing verholpen en kwam
Schiphol weer in beweging en
dat was te merken. Er werd gelijk volop over Aalsmeer gevlogen. Of zoals werd gezegd bij het
zien van de eerste vliegtuigen in
de lucht: “Er is weer herrie!”

“Zonde van het mooie Seringenpark”

Ergernis over overvolle
prullenbakken
Aalsmeer - Door het mooie zomerse weer gaat menigeen naar
buiten om te genieten van het
zonnetje en om verkoeling te
zoeken in het water of in de parken. Er wordt een drankje meegenomen en wat lekkers, maar wat
doe je met de lege verpakkingen
als de openbare prullenbakken
vol zijn? Mee naar huis nemen
natuurlijk, maar dit wordt helaas
meestal niet gedaan. Het afval
wordt nog even in de volle afvalbak gepropt of er maar rondom
neergezet. En dit geeft veel troep,
wat eigenlijk heel gemakkelijk
voorkomen zou kunnen worden.
Gewoon vaker legen!
Het is vakantietijd, meer mensen vrij en bovendien was het
tropisch heet de dagen voor het
weekend en dus gingen mensen
massaal naar buiten. Diverse afvalbakken waren vrijdag in de
namiddag al tot de nok gevuld,
maar geen Meerlanden of gemeente om een ‘controle-rondje’ te rijden en dus hoopte het afval zich verder op tijdens de zonnige zaterdag en zondag rond de
bakken.
De grootste ergernis deze week,
zo blijkt. De redactie kreeg diverse foto’s van volle afvalbakken in
onder andere het Centrum, de
Hornmeer en het Seringenpark.
In dit park zelfs dubbele ergernis.
Naast de prullenbakken is ook de
‘emmer’ voor het deponeren van
zakjes met hondenpoep tot de
nok gevuld. “Bovendien zijn de
zakjes op en het stinkt vreselijk”,
laat Hansje Havinga van de werk-

Schiphol doet nooit wat
omwonenden willen...

Openingstijden opnieuw bespreken

VVD wil in gesprek met
Raad over koopzondag
Aalsmeer - Sinds december 2014
kent Aalsmeer een koopzondag. De fractie van VVD Aalsmeer
agendeerde destijds een motie in
de raad om winkelen op zondag
mogelijk te maken. VVD Aalsmeer
gaf toen aan het belangrijk te vinden inwoners zelf de vrijheid te
geven om hun dag in te delen.
Ook vond zij het belangrijk dat
ondernemers zelf de keuze hadden om hun winkels open te stellen. De gemeenteraad besloot de
motie in 2014 aan te nemen.

bijt graag verse broodjes te halen. VVD Aalsmeer vindt het daarom belangrijk dat er op 27 augustus een openbare vergadering
over openings- en sluitingstijden
plaatsvindt.
“Wat de VVD fractie betreft, is het
belangrijk om de openingstijden
op de zondag opnieuw onder de
loep te nemen. Sommige winkels
zijn, tegen de winkeltijdenverordening in, inmiddels al vroeger in
de ochtend open gegaan. Uiteraard moeten ondernemers zich
wel aan de wet houden. Maar, als
Vergadering op 27 augustus
de wens van zowel inwoners als
Vanaf dat moment is het in ondernemers zo groot is om op
Aalsmeer mogelijk om op zon- zondag eerder open te gaan, dan
dag vanaf 12.00 uur boodschap- is het aan de gemeenteraad om
pen te halen. Tijden verande- opnieuw met elkaar het gesprek
ren. Ondernemers geven in 2019 te voeren over de openingstijaan hun winkels graag vroeger den. Wat de VVD betreft, agendete willen openen op zondag. In- ren we dit onderwerp zo snel mowoners geven aan voor het ont- gelijk in de raad.”

Landelijk ingesteld per 1 augustus

Ook in gemeentehuis: Verbod
gezichtsbedekkende kleding
groep Seringenpark per mail weten. “Jammer van dit zo mooie
park.” Ze heeft de foto’s ook naar
de gemeente gestuurd en hoopt
op verbetering. En met haar vele
inwoners, want dat Aalsmeer op
diverse plaatsen kampt met overvolle prullenbakken is natuurlijk niet nodig. Overigens is dit de
laatste weken meerdere malen
voorgekomen. Kom op gemeente, tijd voor een ‘goed gesprek’
met de Meerlanden!
De Meerlanden zegt in een reactie toe de overvolle bakken vervelend te vinden en geeft aan maatregelen te zullen nemen. “Eén
van de redenen dat de afvalbakken vol zitten, is dat de hoeveelheid afval groter is door het aanhoudende mooie weer. Wij zorgen ervoor dat extra mankracht
wordt ingezet om de achterstand
weg te werken.”

Aalsmeer - Ook in het gemeentehuis van Aalsmeer is het vanaf
vandaag, donderdag 1 augustus,
verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om
een bivakmuts, een boerka, een
nikab, een integraalhelm of een
masker.
Het landelijk ingestelde verbod
geldt in en om gebouwen van
de overheid, het onderwijs en
de zorg en is bedoeld om gezichten herkenbaar te houden. Een

hoofddoek, een licht geschminkt
gezicht en een pet vallen bijvoorbeeld niet onder het verbod.
De handhaving van het verbod
gebeurt in het gemeentehuis
door medewerkers van de gemeente. Zij kunnen bezoekers
aanspreken op hun kleding en
wijzen op het verbod.
In het uiterste geval kan de beveiliging de bezoeker vragen het
gemeentehuis te verlaten. Als de
bezoeker dit niet doet kan de politie worden gebeld.

Aalsmeer - Onder het genot van de knetterende en bulderende vliegtuigen vind ik het nu tijd om eens te reageren op
de berichten in deze krant van vorige week. Is het ieder bekend dat de meeste herriemakers onze zgn. Nederlandse
trots is? Verwonderd over de toch nog positieve houding van
de vele sprekers om Schiphol aan te pakken sluimert er bij
mij toch stiekem de gedachte van een bepaalde struisvogelpolitiek. Ieder mens met hersenen weet dat Schiphol nooit
doet wat de omwonenden willen/vragen, dat is in het verleden al gebleken en nu de gemeente Aalsmeer geld heeft
aangenomen voor klussen die ze zelf moest betalen heeft
het zijn ziel verkocht aan de duivel, dus mond houden. Voor
de bevolking moet de gemeente wel haar tanden laten zien
aan Schiphol en soms eens wat grommen maar verder gaat
er niets gebeuren (struisvogelpolitiek).
Zoals het gemeentebeleid boven het maatschappelijk belang staat, zo staat de economie boven de hele bevolking.
Schiphol zwaait al jaar en dag over hun grote aandeel in de
economie, wat inmiddels al achterhaald is maar dat horen
wij niet te weten. De economie is in de plaats gekomen van
het menselijke belang en de uit Amerika overgenomen ludieke rekenmethodes vervagen alle menselijke begrippen/
belangen.
We zullen een voorbeeld moeten nemen aan Groningen,
daar is gaande wat bij Schiphol en tal van nog niet bekende
multinationals gemeengoed is, gesteund door de overheid
of zelfs door de overheid georkestreerd, foei.
Zoals we zien zijn de klachten van gedupeerde over de komst
van luchthaven Lelystad in een zwaai van tafel geveegd, wegens het feit dat Schiphol niet verder kon uitgroeien, en Lelystad zou dat op kunnen vangen. Nu ligt Lelystad nog even
stil, totdat Schiphol meer vluchten mag maken en dan plots
als een duveltje uit een doosje krijgt Lelystad groen licht en
zit meer dan half Nederland in de herrie en stank en ook nog
die gevaarlijke fijnstof.
Volgens milieudefensie stoot een startend vliegtuig net zoveel fijnstof (is dus geen co2) uit als 1000 vrachtwagens. Ook
is bekend gemaakt vanwege het klimaatgedoe dat het totale vervoersgebruik van alle Nederlanders staat voor 8.5% aan
fijnstofuitstoot en, let op, Schiphol staat garant voor 7.5%.
Met Lelystad erbij gaat dat percentage omhoog.
Een veel besproken item is ook de herrie van de vliegtuigen,
nou dat is iets om over na te denken. In legerkringen is het
algemeen bekend dat ze de gevangen of verdachten ‘breken’
door middel van herrie en lawaai.
Tijd voor actie
Willen we echt wat doen aan Schiphol dan is ons verbinden
met partijen die in het verleden hun oprechtheid en daadkracht hebben tentoongesteld een prioriteit, in de Achterhoek zeggen ze: ‘niet lullen maar poetsen’. Overigens is het
belangrijk om te weten dat alle grote bedrijven, zoals Schiphol (voor Aalsmeer e.o.) en Shell (voor Groningen) en Tata
Steel (voor Wijk aan Zee) aangestuurd worden door de aandeelhouders, die willen alleen maar meer… Eens kijken wie
de grootste aandeelhouders zijn.
Wat te doen? Verbinden met oprechte mensen die zeggen
wat ze doen en doen wat ze zeggen, en vooral Transparant.
Suzy Q
aalsmeerroute66@outlook.com

Briefjes op auto’s ‘hier geen Schipholparking’

Bewoners klaar met ‘wild
parkeren’ op de Oosteinderweg
Aalsmeer - Het was vorige week
nog een onderwerp in een televisieprogramma. Bedrijven die parking service voor de luchthaven
aanbieden, maar vervolgens de
aangeboden auto’s parkeren in
woonwijken. In het tv-programma ging het om ‘wild parkeren’ in
woonwijken in Hoofddorp, maar
ook in Aalsmeer zoeken deze bedrijven naar gratis parkeermogelijkheden. Vorig jaar is geruime
tijd gebruik gemaakt van de parkeerplekken langs de Machineweg. Hier heeft de gemeente uiteindelijk ingegrepen, maar welk
bedrijf heeft nu de Oosteinderweg uitgekozen om Schiphol parkingservice te verlenen?
Bewoners aan de Oosteinderweg ergeren zich hier in ieder geval groen en geel aan. Na een dag
thuis komen en geen ruimte hebben voor je auto is natuurlijk heel
vervelend. Zeker als deze ‘wildparkerende voertuigen’ een buitenlands kenteken hebben. Dan
weet je bijna wel zeker dat de eigenaar van deze auto op reis is
en waarschijnlijk geen idee heeft
dat zijn wagen niet op een veili-

ge, bewaakte locatie staat, maar
‘wild’ in een woonwijk is geparkeerd. De bewoners van de Oosteinderweg zijn er klaar mee en
hebben nu meerdere voertuigen
voorzien van een briefje met de
tekst ‘hier geen Schipholparking’.
Hopelijk pakt de gemeente deze terechte ergernis (weer) op
en neemt maatregelen. Er zijn in
Aalsmeer tot slot meer dan genoeg legale Schiphol parkeerlocaties!

Foto’s: VTF – Laurens Niezen

George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols
Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

Voor aanhangwagenreparatieen onderhoud ga naar
Aanwezig van
08.00 tot 13.00 uur.
Banden, onderdelen
en laswerk.

TECHNIEK

Aalsmeerderweg 230 | info@jovar.nl | www.jovar.nl
Gevraagd:
Gezocht gratis oude bandrecorders
en toebehoren. Tel. 0297-321068
Gevraagd:
Oude werkbank ladenkast gereedschapskast etc. Tel. 06-22885528

Te koop:
D.gr. bankstel leer 3-2-1 zit. Relaxst. +
salontafeltje €350,-. Tel. 06-44045713
Te koop:
Padvindersvlet €500,-. Tel. 0297329180

LAAT NÚ UW
TENT OF BOOTZEIL
REPAREREN

Vraagprijs € 27.000,-- kosten koper

Balder

Deze HOEKGARAGE in Aalsmeer heeft een
oppervlakte van ca. 18 m2. Op het dak van de
garage bevindt zich een zonnepaneel zodat u in de
garage beschikt over elektra. De vloer is vernieuwd
in 2018 en de garagedeur is met de hand te openen.
Oplevering: in overleg, kan spoedig.

Leimuiden
Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

Aangeboden:
Gratis af te halen kippenhok met
3 legkippen door vermoedelijke
verhuizing . Tel. 0297-530787
Te koop:
Ant. strakke eiken ladenkast 150
x 95 x 45 cm. Voorzien van houten
knoppen/sleutelgatplaten. Vast prijs
€300,-. Tel. 06-53346064
Te koop:
Evinrude lichtwin bb 4 pk 2 t bj €70,-.
Weinig draai uren. + Boekje. Service
beurt nodig €110 ,-.
Tel. 0297-283819
Te koop:
Roeispanen aluminium en wit kunststof deelbaar ingeschoven lengte
2.20m spaanbreedte 18cm.€12,50.
Tel. 0172-509847
Te koop:
Grote honden mand grijs kunststof
merk (perla ) mt. 87x57 met kunststof
liggedeelte €17,50 euro. Tel. 0172509847
Verloren:
Wie heeft maandag mijn peppa big
knuffel gevonden bij het surfeiland
olivia 3 jaar is heel verdrietig. Tel.
06-50637163
Te koop:
Racefiets €30,-. Hometrainer €25,-.
Tel. 0297-329180
Te koop:
4 Ballast blokken 12 kg van lood €25,per stuk. Tel. 06-51117676

Ook hoeft men niet in het bezit te ‘tochtje over de Poel’. Even geniezijn van een boot, deze kan ge- ten met foto’s van
huurd worden (zeil-, motor- en www.kicksfotos.nl.
roeiboten) bij de diverse jachthavens en Aalsmeer heeft haar
eigen Westeinder rondvaart (instappen vanaf de Historische Tuin
bij het Praamplein).
Van zon, strand en de Poel genieten kan natuurlijk ook vanaf het
Surfeiland. Een geliefde plek bij
inwoners en regiobewoners. Vanaf het recreatie-eiland is uitzicht
op het ‘groen’ van de Westeinderplassen. Met foto’s een kijkje
wat u/jij kunt verwachten bij een

te Aalsmeer

door Zeilmakerij

Genieten op/van Westeinder
Aalsmeer - De trots van Aalsmeer
is natuurlijk de watertoren, dit
monument zien na een reisje betekent echt thuis komen. De watertoren staat aan de Westeinderplassen en met deze ‘parel’ zijn inwoners met name in de zomer
bijzonder blij. Vooral de slootjes en doorgangen van de Kleine Poel vragen om per boot ontdekt te worden. De vele eilandjes ogen gevarieerd. Van werkzame seringenakkers tot bloemrijke
recreatie-plekjes. Wie geen eigen
eiland heeft, kan gebruik maken
van de gemeente-akkers, waar
48 uur aangemeerd mag worden.

Mendelstraat 74a

TE KOOP

Spinradhof 12

TE KOOP

te Aalsmeer

Vraagprijs € 375.000,-- kosten koper
Het is fantastisch wonen, in dit DRIEKAMERAPPARTEMENT op de begane grond met zonnige tuin
aan het water op het zuidoosten. Dit appartement
is gerealiseerd in 2012 en heeft een diepe woonkamer, 2 slaapkamers en een luxe badkamer en apart
toilet.

Wij zijn dringend
op zoek naar
nieuwe woningen
voor de verkoop.

Wilt u een van beide objecten bekijken
neem dan gerust contact op met
Makelaarshuijs Eikelenboom
023 – 5 61 60 94

Plannen om te gaan
verhuizen naar een nieuwe
stek? Is jouw huis ook toe
aan nieuwe bewoners?
Makelaarshuijs Eikelenboom wil je
ook graag helpen naar het zoeken van een
leuke passende woning. En het vinden van
geschikte bewoners van je oude woning.
Zullen we een afspraak maken?
Dan geven wij een gratis
waardebepaling van je woning.

Kruisweg 1023
2131 CR Hoofddorp
023-5616094
info@hetmakelaarshuijs.nl

www.hetmakelaarshuijs.nl
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46-Jarige wielrenster na
ongeval overleden
Kudelstaart - Op zondag 28 juli
rond twee uur in de middag heeft
een ernstig ongeval plaats gevonden op de kruising Herenweg
met de Ambachtsheerweg.
Een wielrenster is in botsing gekomen met een auto en was door
de klap enkele meters verder op
het wegdek beland. De politie,
brandweer en ambulancedienst
waren snel ter plaatse. Ook de
traumaheli is in de nabijheid geland. De brandweer en de ambulancemedewerkers zijn direct
gestart met het reanimeren van

de zwaar gewonde wielrenster.
Hierna is het 46-jarige slachtoffer
uit Kudelstaart met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.
Ze bleek veel breuken en interne verwondingen opgelopen te
hebben. De trauma-arts is meegegaan in de ambulance. Ondanks alle snelle hulp is de vrouw
later in het ziekehuis helaas toch
overleden.
De auto werd bestuurd door een
33-jarige vrouw uit Kudelstaart.
Zij en een inzittende waren hevig
Aalsmeer - Door een ongeluk
geschrokken.
op donderdag 25 juli in de middag tussen een auto en vrachtwagen op de N201 bij Aalsmeer
is de Waterwolftunnel in de richting van Schiphol enige tijd dicht
geweest. Om nog onbekende reden kwamen de auto en vrachtwagen vlak voor de tunnel met
elkaar in aanrijding. Meerdere

Wijsvinger blijft
aan hek hangen
Foto: VTF – Laurens Niezen

Tunnel enige tijd dicht
door aanrijding
personen raakten gewond. Hoe
het met ze gaat is nog niet duidelijk. In de melding aan de brandweer werd aangegeven dat er
sprake zou zijn van een lichte beknelling. Een traumahelikopter is
in de buurt van de tunnel geland.
De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van de
aanrijding.

Advies politie voor tijdens uw vakantie:

Voorkom inbraak...
doe alsof u thuis bent
Foto: Marco Carels

Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart

Nieuwe sloten voor AEDkasten in Kudelstaart
Kudelstaart - Hoewel het vakantietijd is wordt er door mensen
die betrokken zijn bij de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart gewoon doorgewerkt.
Door een gift van de stichting Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
werd het mogelijk de zes kasten in Kudelstaart van een nieuw
slot te voorzien. Ook zijn de kasten beplakt met nieuwe opvallende stickers. De overige kasten
in Aalsmeer worden binnenkort
allemaal omgebouwd. Wanneer
u ingeschreven staat bij HartslagNu, in het bezit bent van een
geldig reanimatiecertificaat en
woonachtig bent in Aalsmeer of
Kudelstaart kunt u vanaf heden
een sleutel bestellen in de nieuwe webshop. Deze is te bereiken
via www.reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl. De gift van de veiling
maakt het ook mogelijk dat inwoners van Kudelstaart de sleutel kosteloos kunnen aanvragen
via de webshop. In de webshop
is ook een hesje verkrijgbaar wat
ervoor zorgt dat u herkenbaar
bent voor de hulpdiensten.
Via de webshop kan men zich

ook aanmelden voor herhalingslessen of voor een reanimatietraining met ambulance personeel. Met het aanbieden van deze
trainingen hoopt de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart te
bereiken dat hulpverleners goed
voorbereid aan de reanimatie begint. Op de trainingsavonden zal
hier uitgebreid bij worden stilgestaan. Mocht uw scholing om wat
voor reden dan ook niet in orde zijn, wordt geadviseerd contact op te nemen met het bestuur door een mail te sturen
naar info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl
Locaties
De AED kasten in Kudelstaart welke 24 uur beschikbaar zijn en met
de sleutel te openen zijn hangen
in de Haya van Somerenstraat,
Leeghwaterstraat (hoek Darwinstraat), Einsteinstraat (achteringang Albert Heijn), gebouw de
Spil in de Spilstraat (zijstraat Bilderdammerweg), Jachthaven Kudelstaart (door poort rechts) en
Jachthaven Kempers in Leimuiden.

Controles door politie en handhavers

Aalsmeer - De vakantieperiode
is aangebroken en dat is mede te
zien aan de diverse caravans in de
wijken. De laatste week heeft de
politie enkele ontmoetingen gehad met ‘bezoekers’ met een bedenkelijk oogmerk; mensen die
rondscharrelen en rondrijden
op verdachte wijze. Daarom deze tips:
• Inbrekers letten op als mensen
hun caravans inpakken en zullen deze wijken ‘in observatie
nemen’.
• Laat een waarschuwingsadres

achter bij politiemedewerkers
van ‘Service en Intake’ die het
vakantieadressenproject invulling geven.
• Zorg dat het hang- en sluitwerk
van de woning op orde is.
• Sein buren in om een oogje in
het zeil te houden.
Maar ook voor de ‘achterblijvers’
blijft het advies om ramen en
deuren gesloten te houden voor
‘vreemden’ en als de woning wel
gelucht wordt extra waakzaam te
zijn want: inbrekers blijven actief
in vakantietijd!

Bekend is dat er regelmatig (te)
hard gevaren wordt op de Kleine
Poel en in de Ringvaart. De politie
heeft hierover diverse klachten
binnen gekregen en is daarom
de laatste dagen het water opgegaan om controles uit te voeren

Kluis weg na
woninginbraak

Alle hulp voor
onwel persoon

Fiets gestolen

Ouderenbond in actie
tegen criminaliteit
Amstelland - Het aantal woninginbraken is in vergelijking met
een aantal jaar geleden gelukkig
sterk afgenomen. Toch blijkt uit
onderstaande cijfers van het CBS
dat er in 2018 nog bijna 43.000
Aalsmeer - Op zaterdag 27 ju- bleek het te gaan om een kleine keer werd ingebroken. Daarnaast
li rond kwart over vier in de mid- brand in een niet al te grote kas. worden ouderen regelmatig
dag is de brandweer gealarmeerd De kas stond leeg, afgelopen ju- slachtoffer van online oplichting.
voor een brand in een kas aan de ni had de politie hier een inval ge- En omdat de impact op slachtOosteinderweg. Een passant die daan en een hennepkwekerij met offers heel groot is, komt ANrook zag en glas hoorde breken, zo’n vijftig planten ontmanteld. BO - met steun van het ministeheeft alarm geslagen door 112 te De brandweer wist het vuur snel rie van Justitie en Veiligheid - dit
bellen. De brandweerlieden kre- onder controle te krijgen en heeft najaar in actie. Samen met vrijgen hulp van de collega’s uit Am- de schade beperkt weten te hou- willigers gaat de bond de weerstelveen. Gedacht werd aan een den. Er is niemand gewond ge- baarheid van ouderen verbeteflinke brand, maar ter plaatse raakt.
ren. Want met een goede voorbereiding, meer bewustzijn en
het liefst ook wat meer assertiviteit is de kans kleiner dat iemand
slachtoffer wordt.
Foto: Marco Carels

Brand snel onder controle

en om de ‘hardvaarders’ te wijzen
op het gevaar van veel gas geven
tijdens deze drukke dagen. Natuurlijk is eigen verantwoordelijkheid in deze het grootste goed,
niemand zit op ongelukken te
wachten, toch?!
‘Hardvaarders’
Op facebook doet een ouder
een oproep aan de ‘hardvaarders’: “Alsjeblieft stoere mannen
met veel te snelle boten, in ons
prachtige Aalsmeerse water spelen ook onze kinderen. Gebruik je
verstand. Laat iedereen genieten
van dit mooie gebied.” En daarbij
tot slot een tip: “Wil je graag even
het gas open trekken? Doe dat
lekker op de hardvaarbaan, daar
is ie voor!”
Ook afgelopen weekend zijn
agenten en de handhavers de

Uithoorn - Op dinsdag 23 juli
rond kwart over twaalf in de middag is een inwoonster beroofd
van haar ketting. De vrouw had
boodschappen gedaan op het
Aalsmeer - Op zaterdag 27 juli Legmeerplein en was op weg naar
is rond twee uur in de nacht een huis. In de Jacob Catslaan werd zij
20-jarige inwoner behoorlijk ge- aangesproken door een man. Hij
wond geraakt. De man probeerde vroeg of zij wist waar een massabij de Dreef over een hek te klim- gesalon gevestigd was, hij toonmen. Hij bleef echter met zijn vin- de hierbij een plattegrond. Toen
ger haken aan het hek en liep een de vrouw beter keek, zag zij dat
diepe snijwond aan zijn wijsvin- dit niet een plattegrond van Uitger op. De politie en de ambulan- hoorn was. Ze werd wat wantroucedienst hebben eerste hulp ver- wig, zeker toen de man zijn hand
leend. Vervolgens is de ongeluk- op haar schouder legde. Plots rukkige klimmer naar het ziekenhuis te hij haar ketting van haar nek en
vervoerd voor verdere behande- ging er rennend vandoor.
ling.
De politie is gealarmeerd en
agenten zijn direct een onderzoek gestart, maar de dief is niet
meer aangetroffen. Het betreft
een man van 20 tot 30 jaar oud,
Noord-Afrikaans uiterlijk, spits gezicht en zwart glad gekamd haar.
Aalsmeer - Afgelopen weekend Hij sprak Nederlands met een buiis ingebroken in een woning aan tenlands accent. Op het moment
de Julianalaan. Om binnen te ko- van de diefstal droeg hij een nette
men hadden de dieven uit slot zwarte broek en een lcht gekleurd
uit de voordeur geboord. Het he- overhemd met korte mouwen.
le huis is doorzocht. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met Wie meer informatie heeft, wordt
een kluis. De inbraak werd dins- verzocht contact op te nemen
dag 30 juli bij thuiskomst ont- met de politie via 0900-8844.
dekt door de bewoners. Mogelijk Omwonenden die verdachte
personen hebben zien lopen of
wellicht meer informatie hebben
over de inbraak, worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via
Aalsmeer - Op maandag 29 juli
0800-7000.
om zeven uur in de avond werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een reanimatie aan
de Aalsmeerderweg. De politie,
Aalsmeer - Op donderdag 25 juli brandweer en ambulancedienst
is tussen 16.45 en 18.00 uur een zijn ter plaatse gegaan. Het bleek
fiets gestolen vanuit Kas. De fiets niet om een reanimatie, maar om
is van het merk Gazelle, type C8 een onwel persoon te gaan. De
en is grijs van kleur. Het rijwiel politie en de brandweer zijn weer
was voorzien van een mandje weggegaan. De medewerkers
voorop. Het registratienummer van de ambulance hebben eerste
eindigt op 019.
hulp verleend.

Weerbaarheid verbeteren

Druk op het water: Hou rekening met elkaar!
Aalsmeer - De zwembaden, het
Surfeiland en natuurlijk de Westeinderplassen zijn geliefde plekken bij warmte en zeker tijdens
de hittegolf afgelopen dagen.
Het was gezellig druk op alle ‘water-locaties’, op het Surfeiland
was het zelfs moeilijk om nog een
plaatsje te vinden. Jong en oud
geniet volop van de zon, het zand
en het water. Hier vooral zwemmers, maar op de Westeinderplassen vaart en zwemt men door
elkaar en dat vraagt alertheid en
rekening houden met elkaar.

Vrouw beroofd
van ketting

Foto: www.kicksfotos.nl
Westeinder opgegaan en hebben
voor enkele overtredingen bekeuringen gegeven. De komende vakantieperiode gaan de po-

litie en de handhavers zich regelmatig laten zien op de Poel. Hou
hier rekening mee, maar vooral:
Hou rekening met elkaar!

en weerbaar voelen, wil ANBO ervoor zorgen dat mensen minder
snel slachtoffer worden. En áls
ze dan slachtoffer worden, dat zij
weten wat ze moeten doen. Daarvoor doen we twee dingen: we
geven tips en we trainen vrijwilligers om (later dit jaar) bij mensen thuis informatie en voorlichting te geven.”

Doe altijd aangifte
Liane den Haan: “Veel mensen
schamen zich als ze zijn opgelicht aan de deur. Ze denken: hadden we maar beter moeten opletten. Dat is onzin. Oplichters kunnen zeer geraffineerd zijn. Doe altijd aangifte. Dan kan de politie
niet alleen op zoek naar de dader en kunnen volgende slachtoffers misschien vermeden worNieuwe vormen van inbraak
den, maar dan wordt ook duideDe overheid doet er veel aan lijker hoe vaak oplichting aan de
om criminaliteit aan te pakken. deur voorkomt.”
En met succes! Maar criminelen proberen voortdurend nieu- Gezocht: vrijwilligers
we manieren te vinden om men- Om mensen thuis informatie te
sen geld afhandig te maken. Zo geven om criminaliteit te voorkozien, bijvoorbeeld e-mails waar- men, zoekt ANBO vrijwilligers. In
bij je op foute links moet klikken het najaar organiseert de bond
of gevraagd wordt geld over te een aantal bijeenkomsten om
maken, er steeds echter uit. Het nieuwe vrijwilligers daarvoor te
is dan ook belangrijk dat men- trainen. Tijdens de training wordt
sen zichzelf beter beschermen. ingegaan op mentale weerbaarVooral ook omdat uit eerder on- heid, voorbereiding op babbelderzoek onder bijna 4.500 oude- trucs, phishing en andere vorren blijkt dat veel mensen dén- men van online oplichting, veiliken dat ze goed voorbereid zijn, ger internetbankieren en het bebijvoorbeeld op babbeltrucs en veiligen van apparaten. Ook krijphishing. Maar deze vormen van gen vrijwilligers meer inzicht in
criminaliteit zijn een groeiend de mogelijkheden om een huis
probleem en daarom wordt ver- beter te beveiligen. Bijvoorbeeld
moed dat mensen hun vaardig- met hang- en sluitwerk en kierheden overschatten. Liane den standhouders.
Haan, directeur-bestuurder van
ANBO: “Om te zorgen dat mensen Meer informatie is te vinden op
voorbereid zijn en zich assertief www.anbo.nl/veilig.
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kinder- en jeugd

krant

Zondag twee voorstellingen

Poppenkast ‘Kriebels’
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Zondag 4 augustus is
de poppenkastvoorstelling ´Kriebels´ op kinderboerderij Boerenvreugd te zien. De poppenkastdieren van poppentheater Zelen
hebben last van zomerkriebels.
Het wordt weer een beestenboel,
met heel veel jeuk, want het kriebelmonster komt ook mee naar
Boerenvreugd. En hij heeft grote kriebelplannen voor iedereen.
Maar natuurlijk ook vooral veel lol

deze middag. Zin een leuk vakantie uitje met de kinderen? Kom
deze zondag gezellig naar deze
vrolijke, kriebelige poppenkastvoorstelling van Theater Zelen op
kinderboerderij Boerenvreugd
aan de Beethovenlaan 118 in de
Hornmeer. Er worden twee voorstellingen gegeven, om 11.00 uur
en om 15.00 uur.
Beide voorstellingen zijn gratis
te bezoeken, maar varken Beer

neemt donaties graag in ontvangst.

Zomervakantie-activiteiten

om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00
uur, zoekt Zeerover Fabian jonge
matrozen. Leer zwaardvechten en
schatzoeken op de piratenschool.
Onder leiding van Natuur is een
Amstelland - Ontdek op zondag- doeld voor kinderen van 6 tot 12 Feest en deelname voor kinderen
middag 4 augustus, om 12.00 uur, jaar en (groot)ouders of begelei- van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders
13.30 uur of 15.00 uur, hoe een ders. Kosten 5 euro per kind en of begeleiders. Kosten 5 euro per
rups een mooie vlinder wordt. 2,50 euro per volwassene. Duur: kind en 2,50 euro per volwassene.
Of hoe een kikkervisje verandert 1 uur buiten en de start is bij De Duur: 1 uur buiten en de start is
in een kikker. Ontdek het en doe Boswinkel.
bij De Boswinkel.
het na.
Deze activiteit staat onder leiding Piratenschool
Bloemetjes en bijtjes
van Natuur is een Feest en is be- Op woensdagmiddag 7 augustus, Kom mee op zoek naar de witbilhommel op zondagmiddag
11 augustus om 12.00 uur, 13.30
uur of 15.00 uur. Er fladdert van
alles rond in het Bos, o.a. de witbolhommel en de pyjamabij. Wie
weet wat je allemaal nog meer
ziet. Eveneens onder leiding van
Natuur is een Feest en geschikt
voor kinderen van 6 tot 12 jaar
en (groot)ouders of begeleiders.
Kosten 5 euro per kind en 2,50
euro per volwassene. Duur: 1 uur
buiten en de start is bij De Boswinkel.

Metamorfose in het Bos

7 Kampen, 270 kinderen en 86 vrijwilligers

Bindingkamp: Zo vader, zo kind
Aalsmeer - De afgelopen twee
weken gingen 270 kinderen in
de leeftijd van 12 tot 18 jaar mee
met de kampen van de Binding.
Dit werd mogelijk door de inzet
van 77 vrijwilligers die een week
vakantie nemen om een kamp te
leiden. Achter de schermen werken dan nog 9 vrijwilligers die het
gehele jaar alle voorbereidingen
treffen om de in totaal 7 kampen
te laten vertrekken.
Alle kampen van 2019 waren
maximaal bezet en dat is echt
een record. &nbsp;Hoe kan het
dat een activiteit die al 77 jaar ge-

organiseerd wordt, zo populair
blijft? &nbsp;De foto bij dit artikel
geeft het antwoord. Te zien zijn
vier trotse vaders die hun zonen
en dochters naar de bus brengen
voor een eerste Bindingkamp.
Het is niet zomaar een groep vaders, want ooit gingen zij zelf samen naar hun eerste kamp. Zij
doorliepen de kampcyclus jaar
op jaar en hebben beleefd wat
het kamp aan hun ontwikkeling
heeft bijgedragen.
In elk geval heeft het bij hen teweeg gebracht dat zij ook hun
kinderen hebben opgegeven

voor het eerste Bindingkamp. Zij
troffen elkaar weer bij de bus en
dat leidde tot deze foto. Een mooi
plaatje dat aangeeft dat de waardevolle beleving van een kampweek graag doorgegeven wordt
aan de kinderen.
En die kinderen zetten zich later weer in als vrijwilliger en worden leiding of nemen zitting in de
kampcommissie. Waarschijnlijk
&nbsp;sturen zij ook hun kinderen dan weer mee met een eerste
Bindingkamp en prijkt er over 30
jaar misschien wel een foto met 3
generaties!

Aanmelden voor alle activiteiten
is noodzakelijk en kan telefonisch
via 020-5456100, via de website
www.amsterdamsebos.nl of in
De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag
tot en met zondag van 10.00 tot
17.00 uur.

Favoriete plekken in woord en beeld

Nieuw project Kunstploeg:
Panorama Aalsmeer
Aalsmeer - Het jongste project
van De Kunstploeg, Panorama
Aalsmeer, belooft iets moois te
worden. In het kort komt het erop neer dat deelnemers wordt
gevraagd in woord en beeld te
vertellen welke plek in Aalsmeer
favoriet is. Plekken die bijzonder,
waardevol of veelzeggend zijn.
Plekken met betekenis waar een
persoonlijk verhaal over te vertellen valt.

Waar het om gaat is dat deelnemers eerst een paar regels schrijven over die ene plek en er vervolgens een tekening, schilderij, fotocollage of borduurwerk
bij maken. In principe mag alles maar het hoeft niet letterlijk.
Weergeven welk gevoel die plek
geeft kan al veelzeggend zijn. Het
eindproduct moet wel in de A4
lijst passen die elke deelnemer
van De Kunstploeg meekrijgt.

Deelnemers gezocht
Mensen die deze plek willen delen in Panorama Aalsmeer zijn
meer dan welkom om mee te
doen. Tijdens de Kunstroute in
het derde weekend van september worden de bijdragen samen geëxposeerd in dat Panorama Aalsmeer. Die expositie is
in de oude romantische boomgaard aan de Uiterweg, al jaren
het thuishonk van de Kunstploeg.

Eerste kus
Het mag over van alles gaan. Dat
ene hoekje in de tuin, de boom
waar de eerste kus is gegeven,
dat kruispunt met dat ongeluk,
varen, die ene brug, een levendige winkelstraat, het graf van
opa, weerspiegeling op het water, dat ene eiland, een kunstwerk
of dat ene bankje aan het water.
Het mag over vroeger en het kan
over nu gaan, zolang het maar

Fietsgroep van de PCOB Senioren
naar vogelpark
Aalsmeer - Het is een heerlijke zomer om te fietsen. De fietsgroep
PCOB Senioren Aalsmeer heeft er
al volop van genoten. Op 6 augustus gaat de groep weer op pad. Er
wordt een route gefietst via Vrouwenakker en De Hoef naar de
Tienboerenweg in de Waverpolder. Daar bevindt zich de vogeltuin van de familie Van Tol. Tijdens

de koffiepauze is er ruim gelegenheid om vogels van over de hele
wereld van dichtbij te bekijken.
Als iedereen uitgekeken is, wordt
de fietstocht voortgezet naar de
pont bij Nes aan de Amstel. Langs
de Amstel fietst de groep terug
naar Uithoorn om via mooie fietspaden terug in Aalsmeer te komen. De fietsmiddag op 6 augus-

tus start om 13.30 uur bij het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Meefietsen met een vriend
of vriendin? Ook zij zijn welkom.
Voor vragen kan een e-mail gestuurd worden naar jan@westerhof50.nl of bel 06-22350307. Zorg
dat de accu van de fiets vol is, dan
heb je altijd wind mee!

Ouderensoos
eind augustus

Aalsmeer - Nog even geduld,
maar de Ouderensoos gaat
eind augustus weer om de
week kaarten. De eerste soosmiddag is op donderdag 29
augustus. De aanvang is als
vanouds 13.30 uur en er wordt
weer gekaart in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Kaartliefhebbers vanaf 55 jaar
zijn van harte welkom.

persoonlijk is over die ene mooiste plek. Een ode aan het verborgen Aalsmeer, dat is wat De Kunstploeg wil maken met het Panorama. Het project borduurt hiermee
voort op de succesvolle Kinderkunstroute over mooiste plekken
in het centrum van Aalsmeer.
Lijstje ophalen
Dat wil De Kunstploeg dit jaar met
maximaal 100 deelnemers voor
elkaar zien te krijgen tijdens de
Kunstroute. Zoals altijd zijn deelnemers van elke leeftijd welkom.
Deelname kost net als in andere
jaren 10€ per persoon en natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om
met een groep een workshop te
volgen in het atelier. Elke deelnemer krijgt hiervoor een A4 lijstje
dat wel even moet worden opgehaald bij het atelier, Uiterweg 185.
Aanmelden kan via e-mail, DeKunstploeg@xs4all.nl. De eerste
ophaaldag is op zaterdagmiddag
3 augustus tussen 14.00 en 17.00
uur. Kijk voor meer informatie en
andere projecten van De Kunstploeg op: www.dekunstploeg.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Geen OVAK soos
in augustus
Aalsmeer - De OVAK-soos
houdt een maandje vakantie.
In augustus wordt er niet gekaart. Op woensdag 4 september is de eerste kaartmiddag
van het nieuwe seizoen. Aanvang is 14.00 uur en de ouderen komen weer bijeen in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het kaarten op 17 juli
is gewonnen door Jo de Kruijf
met 5765 punten, gevolgd
door Loek Pieterse met 5239
en Wim Spring in’t Veld met
5226 punten. Op 24 juli wist
Riet Meijer met 5157 de hoogste eer te behalen. De top drie
bestond uit dames. Op twee
Rita Pannekoek met 5124 punten en plaats drie was voor Ria
Pieterse met 4857 punten.

Oud Aalsmeer bij
Odense Inloop
Aalsmeer - Op vrijdag 2 augustus zijn ouderen van harte welkom bij de inloop in het Odense huis in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Gekeken kan worden
naar foto’s van oud Aalsmeer en
recente beelden door Wim Roodenburg. Er is veel foto en film materiaal waar over gesproken kan
worden. De inloop begint om
14.30 uur.
‘De nieuwe wildernis’
Op vrijdag 9 augustus wordt tijdens de inloop Odense de film:
‘De nieuwe wildernis’ vertoond.
De film gaat over de vier jaargetijden in het jonge natuurgebied
de Oostvaardersplassen in Flevoland.Aanvang is eveneens 14.30
uur in Irene, Kanaalstraat 12.
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TOUR DE FRANCE 2019

Wint Kees v/d Meer of Bart Peek?

Hoofdbrekers in Tour de
Kwakel voor deelnemers

Kruijswijk op het podium
De Tour 2019, 20e etappe
Hoewel het er even naar uit
zag dat de één na laatste etappe van de Tour helemaal niet
gereden kon worden, kwamen
de Franse weergoden toch
op tijd tot inzicht. Weliswaar
werd de rit behoorlijk ingekort - van 130 naar 59 kilometer - maar de weg naar de laatste en zwaarste klim bleek gelukkig op tijd moddervrij. Opnieuw dus een etappe die anders uitpakte dan vooraf in het
Tourboek gepland. Het zou
een survival of the fittist worden, de sterksten zouden winnen. Dat laatste klopte wel.
Maar door de terechte beslissing van de jury gisteren, was
er toch wel wat meer spanning
ontstaan bij de Jumbo Visma
ploeg. Want de gewenste podium plaats liet nog op zich
wachten. Bovendien was de ingekorte etappe van dien aard
dat het ook nog helemaal niet
zeker was dat Alaphilippe zomaar zijn derde plaats zou hoeven prijsgeven. Zo lag de druk
op de vierkante schouders van
Steven Kruijswijk vandaag behoorlijk zwaar, waar nog bij
kwam dat de ploeg twee renners miste en George Bennett na 2 keer te zijn geval-

len zich niet 100% kon geven.
Laurens de Plus compenseerde dat door beulswerk te verrichten. Vooraf aan de koers
sprak Steven met de pers; “Het
enige wat ik kan doen is hard
koersen en alles geven. En hopelijk valt het geluk onze kant
op.” En dat gebeurde na een
spannende rit waar Jumbo Visma risico moest nemen door
aan te vallen zonder te kraken. Dat laatste deed wel Alaphilippe halverwege de etappe.
Zo had Steven de eerste hindernis overwonnen, maar dat
was voor hem niet genoeg. Hij
voelde de hete adem van nummer vijf in zijn nek.
Maar de tactisch goed opgebouwde race werd uitbetaald
met een derde plaats op het
podium. De voormalige student journalistiek - de 22 jarige
Colombiaan Egan Bernal - verdiende terecht het geel en hij
kreeg ook nog eens de witte
trui - het jongeren klassementom de schouders. De Nederlandse renner Sebastiaan Langeveld kreeg de rode lantaarn.
Een prijs voor de renner die als
laatste in de Tour eindigt. Hij
had met een niet echt lekker
herstelde elleboogbreuk drie
weken lang moeten afzien.
Janna

Gedenkwaardige, bijzondere en
vermakelijke Tour!
Zondag 28 juli, 21e etappe
Rambouillet – Parijs 127 km
Alles is anders deze Tour de
France. Er is geen dominerende
ploeg en er is geen dominerende
renner. Wat mij betreft is er dit jaar
ook geen enkele renner die overal
met kop en schouders boven uit
is gestoken. De vele etappes waar
Alaphilippe in het geel heeft gereden met slechts één etappe zege is bijzonder, dat dan weer wel.
Ook bijzonder is het feit dat het
ook Alaphilippe de renner was
die op de honderdste geboortedag van de gele trui, deze om de
schouders had. Vive la France! Bijzonder ook de prestaties van de
Nederlandse renners en zeker de
Nederlandse ploeg Team Jumbo
Visma. Bijzonder ook dat er maar
acht ploegen zijn die een etappewinst hebben binnen gehaald en
zeker bijzonder is het ook dat de
gele trui winnaar, Bernal, niet één
etappe achter zijn naam heeft
staan. Ook bijzonder is de afgebroken 19e etappe en natuurlijk
de ingekorte 20e etappe, alles in
de war gestuurd door het natuur-

geweld. Bijzonder is het ook dat
de ‘Bolletjes Trui’ niet bij de beste
klimmer om de schouders hangt,
maar door een puntentelling bij
Bardet terecht is gekomen. Het
is zeker bijzonder dat de ‘Groene
Trui’ voor de zevende keer op rij in
handen is gekomen van Sagan en
de ‘Witte Trui’ dan? Nou die is ook
in handen van de gele trui drager,
een dubbelslag geslagen dus, die
dekselse Bernal. Zeker bijzonder
is het dat Steven Kruijswijk op de
derde plaats is geëindigd. Velen
om mij heen verweten hem een
laffe houding in de laatste Alpenklim, maar ik vind dat hij verstandig heeft gereden. Een tikje voorzichtig misschien, maar niets gegokt en dus ook niets verloren. Ja,
het was een gedenkwaardige, bijzondere en vermakelijke Tour de
France!
Bijzonder heb ik het ook weer gevonden dat Janna en ik u weer
drie weken van allerlei gedachtespinsels hebben mogen trakteren
en dat ik in ieder geval niet één
negatieve reactie heb gekregen.
Dus tot volgend jaar maar weer.
Dick

Een Tour om nog lang over na te
kunnen praten
Tour 2019, laatste etappe!
Honderd vijf en vijftig renners
haalden zondag 28 juli opgelucht Parijs. Slechts 21 uitvallers moesten eerder naar huis.
De Tour 2019 was een Tour met
glans maar wat als: Dylan Groenewegen de eerste dag niet
zo onfortuinlijk gevallen was,
Wout van Aert - door een grote nalatigheid niet was blijven hangen in een verkeerd
geplaatst hek - en de veel te
zwaar gestrafte Tony Martin
niet uit de Tour was gestuurd?
Drie renners uit de ploeg van
Jumbo Visma. En wat als de
Franse renner en smaakmaker Thibaut Pinot niet huilend moest afstappen vanwege een spierblessure? De natuur niet zo dwars had gelegen
op de laatste twee Alpen etappes, wat dan? Had de uitslag
er dan anders uit gezien? Wij
zullen het nooit weten! Toch

zal een iedere wielerliefhebber beamen dat deze Tour één
van de meest spannende Tour
is geweest sinds decennia. De
Franse lieveling Julian Alaphilippe (Ju-Ju) kreeg terecht voor
al zijn aanvalsdrift de prijs voor
de strijdlustigste renner. Verdiende Steven Kruijswijk - de
meest constante renner van de
Tour - zeer verdiend een derde
plek op het podium. Kwam de
jongste deelnemer van de Tour
en de eerste Colombiaan Egan
Bernal de Tourwinst zeker toe.
Hebben wij genoten van de rit
die Thomas de Gendt won. Waren wij vol lof over de prestaties van Dylan van Baalen, Laurens Deplus en Mike Teunissen.
Hij haalde verrassend de eerste
gele trui sinds dertig jaar voor
Nederland binnen. Ach eigenlijk is dit een Tour waar je nog
uren over kan na praten, maar
het is over en uit!
Janna

Ledenwerfactie Michiel de Ruyter

Roeien of kanoën in de
natuur bij Uithoorn
Uithoorn - De Uithoornse Roeien Kanovereniging Michiel de
Ruyter gaat op 24 augustus naar
Stadshart Amstelveen voor een
ledenwerfactie. Van 9.00 tot 18.00
uur staat een groep enthousiaste
leden tegenover de ingang van
de bibliotheek klaar met informatie over de activiteiten die de vereniging aanbiedt.
Alle belangstellenden zijn van
harte welkom voor een praatje en
het bewonderen van de diverse
roeiboten en kajaks. URKV Michiel
de Ruyter in Uithoorn is een gezellige vereniging waar jonge en
wat oudere mensen in een mooie
omgeving op de Amstel kunnen
roeien, kanovaren of kanopoloen. Midden in de natuur, met uitzicht op weilanden en koeien kan
hier solo of in groepen gevaren
worden over de Amstel, Kromme
Mijdrecht en Drecht.

De Kwakel - Waar de Tour de
France leek af te stevenen op de
spannendste ontknoping in jaren, eindigde deze in een anti-climax. Door de extreme weersomstandigheden in de Alpen werd
de etappe van vrijdag van de slotklim beroofd en de etappe van
zaterdag drastisch ingekort. Dit
had ook zijn weerslag op de ontknoping van de Tour de Kwakel.
De deelnemers in het Tourhome,
die dagelijks wind en grind trotseren, konden hun teleurstelling
maar moeilijk verbergen. Er was
geen etappe-uitslag vrijdag en
dus ook geen punten. Vooral Kees
van der Meer werd hiervan de dupe. Wanneer de doorkomst op de
top van de Col d’Iseran doorslaggevend was geweest, had hij opnieuw vier renners op de goede
plaats gehad.

en de roeiers nemen deel aan
wedstrijden of marathontochten. Voor een proefles of meer informatie: roeicommissie@mdr.nu.
Er is ook een aparte jeugdgroep.
Voor meer informatie: jc@mdr.nu Nu moet Kees op de eerste plaats
in het klassement nog Bart Peek
naast zich dulden. Fabian van der
Kano
Sinds 1984 biedt de URKV Mi- Hulst, al bijna drie weken gehuld
chiel de Ruyter naast roeien ook in het wit van het jongerenklassede mogelijkheid om te kanoën. ment, volgt op 1 punt. Deze drie
Gediplomeerde instructeurs ge- gaan in de slotetappe naar Parijs
ven les in kanovaardigheden en uitvechten wie het geel naar het
veiligheid. Regelmatig worden er Polderfeest brengt dit jaar. Kees
toertochten georganiseerd op de leidt nog wel steeds comfortaNederlandse rivieren en plassen. bel het klassement van de extra
Elk jaar gaan leden een week- punten. Een andere Kees, Kees
end wildwatervaren in de Belgi- van Rijn, kon een glimlach vrijdag
sche Ardennen. In september niet onderdrukken. Hij werd donstart voor beginners en geïnte- derdag wel op het terras van het
resseerden een wildwatercursus, Tourhome gespot, maar muisde
waarin de benodigde vaardighe- er vanonder zonder zijn lap in de
den om mee te gaan naar de Ar- melkbus te gooien. Toen alle lapdennen worden aangeleerd. In pen ongeldig werden verklaard,
de zomervakantie reizen leden af ontliep hij zelfs zijn strafpunt.
Roeien
naar Frankrijk, Oostenrijk of Slo- Kees van Rijns fout had zijn ploeg
Roeien is een sport voor al- venië voor een bezoek aan be- de kop kunnen kosten in het ploele leeftijden die alle spieren aan kende wildwater rivieren met uit- genklassement. De ploeg ‘Vet van
het werk zet en waarmee je een dagingen voor beginners en er- de soep’, met verder Ron Plasmegoede conditie krijgt of in stand varen kanoërs. Voor een proefles ijer, Adrie Voorn, beste vrouw Wilhoudt. Roeien is weinig blessure- of meer informatie: kano@mdr.nu ly Turk en Kees van Rijn, reed de
gevoelig. Roeien kun je tot op hohele week met de pet op door De
ge leeftijd volhouden. Roeien is Kanopolo
Kwakel. De petten die de zon wel
het hele jaar mogelijk, tenzij er ijs Kanopolo is een spannende, tegen houden, maar het hoofd
ligt, mist het zicht teveel beperkt spectaculaire en intensieve sport niet persé koel. En dat was wat de
of er te harde wind staat. De ver- met een toenemende populari- deelnemers wel moesten doen
eniging verzorgt een uitgebreide teit in Nederland en vele ande- op zaterdag in het Tourhome.
roei-instructie voor beginners en re landen wereldwijd. De teams
ervaren roeiers. Er worden regel- van Michiel de Ruyter spelen op Onder leiding van Jim en Joris
matig toertochten georganiseerd hoog niveau in de Nederlandse Voorn was het tijd voor de eercompetitie, op nationale en internationale toernooien. De vereniging levert spelers voor de diverse nationale teams. Ieder voorjaar
wordt er door de vereniging een
internationaal kanopolotoernooi
georganiseerd, genaamd ‘Amsterdam Open’. Voor een proefles
of meer informatie: kanopolo@
mdr.nu. Bezoek ook de website:
www.mdr.nu

ste Kwakelse Tourquiz. De deelnemers braken in koppels hun brein
op aan de Tour de France gerelateerde vragen. Het ging er fanatiek aan toe en voor het eerste in
de historie van het Tourhome kon
je er een speld horen vallen.
Het werd uiteindelijk een tweestrijd tussen ‘De Okerboys’, met
Rick Fransen (Frans Ricksen) en
Wim Verlaan, en ‘Lekke band, lege bekers’, met Mario van Schie
en Timo Kas. In de laatste ronde
wist het laatstgenoemde koppel
een kleine achterstand om te buigen in een voorsprong en zo de
eerste Tourquiz te winnen. Uiteindelijk waren alle deelnemers het
erover eens dat het niet de laatste
Tourquiz zou worden.
Een opmerkelijkheid deze week
in de Tour de Kwakel was de Aai
Krulpot in de etappe gewonnen
door Matteo Trentin. Het was
een gekende konijnenrit en velen Kwakelse deelnemers hadden dit ook herkend. Toch waren er maar liefst vier deelnemers
die aanspraak maakten op de
Aai Krullepot, de prijs voor wanneer je de enige bent die een renner in de daguitslag heeft. Henk
Raadschelders, Patrick in ’t Veld,
Bas Baars en Cynthia Peek mochten onder elkaar maar liefst 2 euro verdelen.
Na de aankomst op de ChampsÉlysées kan de eindbalans van deze Tour de Kwakel definitief opgemaakt worden.
Algemeen klassement na
negentiende etappe
1. Kees van der Meer: 122
2. Bart Peek: 122
3. Fabian van der Hulst: 121
4. Peter Mayenburg: 118
5. Jan Kas: 117
Rode trui
1. Kees van der Meer: 31
2. Peter Mayenburg: 26
3. Jan Kas: 25
Ploegenklassement
1. Vet van de soep: 372
2. Vieze papieren: 370
3. Plafonneren: 365

Provincie en Groen Fonds

Financiële bijdrage voor
twintig groene ideeën
Regio - Mensen betrekken bij
de natuur is het belangrijkste
doel van het Betrekken bij Groen
Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt 45.000 euro over
projecten waarbij groene en nietgroene organisaties samenwerken. Van de 56 aanvragen honoreerde de jury dit voorjaar 8 aanvragen volledig en 12 gedeeltelijk. Inmiddels zijn de projecten
opgestart, zoals bij Ecoring Haarlem, waar jong en oud samen een
kruidentuin aanleggen en groenten telen, met ruimte voor bijen en vlinders. Stichting Ecoring
Haarlem is gericht op het verbinden van mensen door samen activiteiten te ondernemen, met focus op tieners en jong volwassenen. Met de financiële bijdrage
uit het Betrekken bij Groen Fonds
wordt nu een kruidentuin aangelegd. Op de tuinderij wordt ruimte gegeven aan bijen, vlinders, libellen, insecten, kikkers en egels.
Aan de randen van de tuinderij is een bloemmengsel gezaaid
en ook op andere plekken blijven kruiden staan die aantrekkelijk zijn voor insecten.

Vrijwilligerswerk stimuleren
De provincie Noord-Holland wil
graag het vrijwilligerswerk in de
natuur stimuleren en burgers
betrekken bij groen. Daarom
stelt de provincie jaarlijks ruim
608.000 euro beschikbaar voor
het programma Betrekken bij
Groen. Hiervan is 45.000 euro is
bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen. Met dit onderdeel
van het programma, worden allerlei partijen uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur
te realiseren.
De selectiecommissie bestond
uit vertegenwoordigers van de
samenwerkende Terrein Beherende organisaties (TBO). Zij zetten hun expertise in om groene initiatieven in de samenleving te ondersteunen. In deze
TBO zijn verenigd: het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie
Noord-Holland, Recreatieschap
West-Friesland, Staatsbosbeheer
en Waternet.

Show Crossing Borders

‘Sympo Classics’ in P60
Amstelveen - Op vrijdag 29 november gaat het gezelschap Symfo Classics over de muzikale grenzen heen. Op deze avond brengen zij de show ‘Crossing Borders’
naar Amstelveen. Hierin worden
de beste symfonische rock hits
vertolkt door Nederlandse topmuzikanten!
Crossing the Borders’ is het nieuwe programma waarmee Symfo
Classics – The Best of Symphonic
Rock het komende najaar langs
diverse theaters en een klein aantal popzalen trekt. Met een nieuw
repertoire bestaande uit symfonische rock monumenten en wereldhits. Dit in een deels gewijzigde bezetting. Zo zal niemand
minder dan zanger en gitarist Er-

win Nyhoff (bekend van The Voice of Holland) het podium delen
met de vertrouwde topvocalisten
Cindy Oudshoorn en Martin van
der Starre en gitarist van de buitencategorie Rob Winter.
Symfo Classics heeft zich al jaren als een merk bewezen waarbij de lat heel hoog ligt. Deze beste muzikanten in het genre die in
Nederland te vinden zijn, kunnen
het zich veroorloven het wereldrepertoire met een bepaalde vrije
interpretatie te spelen. Het overbrengen van de in symfonische
rock zo essentiële muzikale emotie en live-beleving treft hierdoor
nog meer doel. Meer informatie:
www.p60.nl.
Tickets: www.ticketmaster.nl.
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Zorgen om Kruijswijk

De kaarten zijn geschud

Dinsdag 23 juli, 16e etappe
Nimes – Nimes 177 km

Vrijdag 26 juli, 19e etappe
op weg naar de top, naar Tignes.
St. Jean de Maurienne – Tignes Met zweet in mijn handen volg
123 km
ik de verrichtingen van TJV en de
andere renners. Dan is er opeens
Vandaag zou de grote dag wor- een 22 jarige Columbiaan die als
den, dat was de bedoeling. De de nieuwe adelaar van Toledo,
klassementrijders zouden de- naar de top van de Iseran snelt en
ze dag laten zien wat ze waard als eerste de afdaling induikt.
zijn en na vandaag zou de eind- Dan komt er het bericht dat de
uitslag vaststaan. Wat een onge- etappe wordt geneutraliseerd, de
kende deceptie, want waar op de reden van deze beslissing wordt
flanken van de Col de Madelei- later duidelijk.
ne en de Col de l’iseran alle ren- Menigeen denkt dat de tacners hun stinkende best doen om tiek van TJV door deze beslissing
hun positie in het algemene klas- om zeep wordt geholpen en dat
sement te consolideren, doet het Kruijswijk hierdoor een podiumweer vandaag niet mee, tenmin- plaats misloopt. Uniek voor de
ste, aan de andere kant van de Tour de France; er is geen ritwinberg. Daar veroorzaken hagelbui- naar en door de voorsprong van
en en modderstromen voor een Bernal op de top van de Iseran
ongekend einde van de etappe. komt het gele tricot om de schouDe tactiek van Team Jumbo Vis- ders van Bernal. De rest heeft het
ma was duidelijk. In een gestaag nakijken. Morgen wordt minder
tempo naar boven op de één na spannend denk ik, de kaarten zijn
laatste col, dan een vlugge afda- geschud.
ling en een spetterende eindklim Dick

door Ewan wordt gewonnen, nipt
voor Viviani, Groenewegen en Sagan. De top 4 van de sprinters zulIn één van de landelijke dagbla- len we maar zeggen. Aan het einden werd deze etappe een twee- de van de dag is het nog steeds
de rustdag genoemd, althans Alaphilippe die de gele trui in zijn
voor de klassementrijders, want bezit heeft. Het zal toch niet gede ‘gewone’ renners in het pelo- beuren dat hij deze trui helemaal
ton moeten ‘gewoon’ hun werk tot aan Parijs zal blijven dragen?
doen. Hard trappen voor de kop- De Franse supporters maken zich
mannen, water halen en zorgen al op voor een groot feest in Padat de ‘baas’ uit de wind blijft. Het rijs. Maar zoals Joop altijd zei, “Paontbreekt er nog maar aan dat rijs is nog ver.” Ik maak mij wel zorde werkrenners een mobile air- gen over Kruijswijk, daar waar in
co moeten meedragen om hun het peloton wordt gesproken
kopmannen onderweg van koe- over Ketonen om de prestaties
ling te kunnen voorzien. We rij- op te krikken, lees ik dat Kruijsden vandaag van Nimes naar Ni- wijk veel verse groenten, gezonmes. Een soort plaatselijke ronde, de hapjes en gembershots als exgoed voor de commercie, denk tra doping wil hebben. Ik vraag
ik. Rustig aan met de Alpen in het me af of hij daar Parijs wel mee
vooruitzicht en aan het einde van gaat halen. We zullen zien.
de etappe een massasprint die Dick

‘Trappen en niet zeiken’
De Tour 2019, 16e etappe

ner die kennis maakt met het
asfalt is Fuglesang. Zijn voorDe meest gehoorde woorden jaarsprestaties waren van dien
van deze dag zijn: Warmte en aard dat hij door menigeen als
hitte. De maatregelen die ge- winnaar werd getipt. Maar denomen moeten worden om ze Tour zit het hem niet mee.
het de mannen enigszins aan- Al eerder lelijk gevallen, met
genaam te maken zijn margi- de moed der wanhoop toch
naal. Dozijnen nylon kousen de volgende dag weer op de
worden opgekocht en volge- fiets gestapt, hij kon zich enigsstopt met ijsklonten.
zins herpakken, schaarde zich
In de nek van de renners zor- zelfs bij de top tien maar vangen zij voor enige verkoeling. daag was het voor hem over en
Verspreid over het hele par- uit. Wanneer de sprinters aan
cours staan mankrachten met zet zijn, dan staat Dylan Groebidons en andere verkoelen- newegen op scherp. ‘Trappen
de elementen. Het vochtver- en niet zeiken’, is zijn ongezoulies is gigantisch en moet ook ten antwoord op de vraag hoe
weer worden bijgedronken. Ga hij de hitte denkt te overleven.
er maar aan staan. De rustdag Helaas voor hem werkt het uitvan gisteren lijkt vandaag al- gedachte plan niet zoals geweer vergeten. Vanaf de start hoopt. Hij wordt derde voor de
ligt het tempo hoog, er wordt groene trui drager en smaaknerveus gereden. De winnaar maker Peter Sagan. Hij baalt…
van verleden jaar : Thomas Nu nog maar één kans en dat
valt maar kan enigszins ge- is in Parijs!
butst verder. De volgende ren- Janna

Trentin, terechte winnaar!
Woensdag 24 juli, 17e etappe
Pont du Gard – Gap 206 km
Vanaf vandaag gaat het echt gebeuren. De Tour de France 2019
zal in de komende drie dagen
worden beslist, dat is tenminste
de algehele mening van mensen
die het kunnen weten. Vooral de
specialisten aan de diverse tafels
melden dat Kruijswijk nog steeds
een goede podiumkans heeft.
We zullen zien, want na vandaag
heeft de Jumbo Visma formatie
één belangrijke helper minder.
De jury van de tour vond het nodig om Tony Martin, na een schermutseling met Luke Rowe, uit
de Tour te halen. Echt een gemis
voor de Jumbo trein, maar zoals
gisteren al aangegeven, Alaphilippe rijdt nog steeds in het geel

en moet Parijs halen. Of ben ik nu
een doemdenker?
De vandaag gereden etappe
heeft nog steeds niet gebracht
waar iedereen op hoopte. Trentin
weet aan het einde van de etappe te ontsnappen aan zijn medevluchters en komt op een mooie
wijze in het bezit van de etappe overwinning. Terechte winnaar! Mollema laat ook nog even
van zich zien en sleept een vierde plaats in de wacht. Telkens als
ik hem zie rijden wil ik door het
beeld heen even zijn versnelling
een tandje bij zetten, wat rijdt hij
toch altijd zwaar.
Ik heb het nog even nagekeken,
maar Langeveld doet nog steeds
mee. Zet ‘m op Sebastiaan, we
zien elkaar in Parijs.
Dick

Een tong als een leren lap
De Tour 2019, 17e etappe
‘Waarom zouden wij eigenlijk
die mensen - de rennersvertegenwoordiging - moeten betalen als zij toch niets voor ons
doen?’ Dit is een vraag gesteld
door Peter Sagan, een vraag
waarvoor hij veel bijval krijgt.
Het heeft alles te maken met
de verzengende hitte waarvoor geen enkele compensatie mogelijk lijkt. Of ja, toch wel
maar wat een armoedige! De
maximale tijd waarop de achterblijvers binnen moeten zijn,
wordt ruimer en de renners
mogen nu nog drinken krijgen tot 10 kilometer voor de
streep terwijl dat bij normale
ritten 20 kilometer is. Een plotselinge korte maar fikse regenbui wordt gezien als een zegen.
Maar al snel zijn de renners
weer geheel opgedroogd. Het
peloton spaart zich voor de komende drie loodzware Alpen
dagen, waar pas op de laat-

ste dag de Tour winnaar wordt
verwacht. Een groep avonturiers krijgt een ruime voorsprong en in de groep zit ook
de Nederlander Bauke Mollema. Hij deelt zo’n 30 kilometer voor de streep een ‘plaagstootje’ uit, maar dat zal verder
tot niets leiden. Het is de Italiaan Matteo Trentin die op het
juiste moment wegsprint. Hij
snakt naar water maar helaas,
de vraag binnen de 10 kilometer wordt niet beantwoord. Ondanks dat zijn tong verandert
in een leren lap weet hij heel
knap stand te houden. Hij komt
als eenzame winnaar over de finish. Bauke wordt uiteindelijk
toch nog vierde. Hij was de dag
goed doorgekomen en hoopt
zich nog een keer in de Alpen
te kunnen laten zien.
Het peloton komt 20 minuten later binnen maar voor het
eindklassement heeft dat geen
gevolgen.
Janna

Zwarte dag voor de Fransen!
De Tour 2019, 19e etappe

Quintana, Bernal, Kruijswijk
Donderdag 25 juli, 18e etappe
Embrun – Valloire 207 km
Wat een buitengewoon mooie
rit vandaag, maar wat een loodzware dag voor de renners. De organisatie van de Tour heeft echt
haar best gedaan om het voor de
renners zo zwaar mogelijk te maken. Dat het weer vandaag er dan
nog een schepje bovenop doet is
mooi meegenomen, althans voor
de neutrale kijker. Op de eerste
klim is het de Fransman Périchon
die een klein gaatje weet te slaan,
maar wordt dan weer ingelopen
door de Kazach Loetsenko. Later ontstaat er een kopgroep van
zo’n veertig renners met daarin
Wellens en Bardet. Boven op de
Col d’Izoard heeft het peloton,
met daarin alle klassementrijders,
een achterstand van 5 minuten.
Op weg naar de top van de Calibier is er een kopgroep met daar-

in de door velen al afgeschreven
Quintana. Op de flanken van de
Col de Valloire wordt het laatste
gevecht geleverd en komt Quintana als grote overwinnaar als
eerste op de top van de berg aan,
een lange neus trekkend naar zijn
ploeg die hem de gehele Tour al
links heeft laten liggen. Dat is wat
de tam tam weet te melden. Er
wordt gezegd dat Quintane druk
doende is om zich bij een andere ploeg te melden. Overigens
zien we ineens ook de andere Columbiaan in het zoeklicht boven
komen, Egan Bernal, die zich tot
nu toe rustig heeft gehouden finisht als achtste. Kruijswijk heeft
het ‘rustig‘ aan gedaan en komt
op 5 minuten achter de winnaar
over de streep. Ik ben toch wel
benieuwd naar de volgende dagen, er moet nu wel wat gaan gebeuren.
Dick

Het is bijna niet om aan te
zien: het verdriet van de Franse renner Thibault Pinot. Een
scheurtje in een bovenbeenspier dwingt hem om vandaag af te stappen. Zijn verdriet lijkt niet te stuiten, ploegmaat Bonnet neemt met een
innige omhelzing afscheid van
de renner die zeker niet kansloos was voor het geel. Romain
Barnet - gisteren nog in de bollentrui - komt er vandaag niet
aan te pas. Voor zijn inspanning van gisteren betaalt de
Fransman vandaag de tol. En
dan de Franse lieveling Julian
Alaphilippe veertien dagen in
het geel, vandaag raakt hij het
geel kwijt aan de Colombiaan
Egan Bernal. Het is een zwarte dag voor de Fransen! Maar
niet alleen voor de Fransen!
Net als in de voorgaande dagen is het warm. Sommige renners vonden het zelfs onverantwoord om in deze extreme
hitte zulke lange afstanden te
moeten rijden. Maar de Tourdirectie is niet ontvankelijk voor
de klachten. Vandaag echter
wordt er wel een impopulaire maatregel genomen. Overigens terecht: Juist op de weg
waar de renners na een snel-

le afdaling uit een tunnel komen, vindt - ogenschijnlijk vanuit het niets -een aardverschuiving plaats. Een laag modder,
stenen en hagel zorgen ervoor
dat de weg levensgevaarlijk,
spiegelglad en onbegaanbaar
wordt. De wedstrijd wordt geneutraliseerd en zelfs gestaakt.
Het leidt tot grote chaos, onbegrip, begrip, boosheid, opluchting en gelatenheid bij renners
en hun ploegleiding. Logistiek
moet er veel geregeld worden
om de renners en de toeschouwers weer naar een veilige plek
te brengen. Kruijswijk lijkt het
kind van de rekening. Hij had
zich enigszins gespaard om te
kunnen vlammen op de laatste
klim die hij tijdens een wekenlange hoogtestage goed had
verkend. Nu werd het wedstrijd resultaat gerekend vanaf
de top van de voorlaatste berg.
Het betekent dat Alaphilippe nog een nipte voorsprong
houdt op Kruijswijk.
De laatste dag van de Tour de
France gaat bloed spannend
worden. Kruiswijk zal vechten
voor wat hij waard is om een
plaats op het podium te veroveren en Alaphilippe wil het
geel weer terug.
Janna

Grandioze revival Quitana
De Tour 2019, 18e etappe
Vandaag begint de kijkdag naar
de Tour bij mij met een gevoel
van onmacht. De veel te zware jurybeslissing om Tony Martin uit de koers te halen en vervolgens om één uur - lees het
goed - één uur voor een hele
zware etappe, waar zoveel van
afhangt, een dopingcontrole
uit te voeren, dan ga je toch geloven in complot theorie. Het
geluksgetij van de eerste dagen, waar alles op zijn plek valt,
lijkt met de val van Wout van
Aert te keren bij Jumbo Visma.
Zo’n dag als gisteren hakt er
mentaal natuurlijk in bij de renners. Het blijkt het gesprek van
de dag binnen alle ploegen.
Dan komt ook nog eens George Bennet ten val, belangrijk
voor Steven Kruijswijk die aast
op het geel. Het ziet er in eerste instantie beroerd uit maar
soms lijken renners uit de dood
te kunnen herrijzen. Hij schudt
eens wat met het hoofd, klimt

moeizaam op de fiets om vervolgens zijn minuten achterstand toch weer te overwinnen om zijn werk voor zijn kopman te kunnen doen. Dat terug komen moet geheel op eigen kracht. Zodra de ploegwagen van de onfortuinlijke renner in zijn buurt komt, glipt de
auto van de jury ertussen. Kijk,
en ik wil echt niet flauw doen,
maar dat gebeurt echt nooit en
te nimmer bij een Franse renner. Maar oké, het lukt mij uiteindelijk toch om op deze dag
ook weer met veel bewondering naar de renners te kijken.
De verliezers van de eerste weken: Quintana en Bardet laten
zich vandaag op een grandioze wijze zien. De kleine Colombiaan pakt de ritzege en
de Fransman Bardet de bollentrui. Het is een loodzware dag
geweest en zo volgen er nog
twee, zij het dat deze wat kilometers betreft een stuk korter zijn.
Janna

Langeveld: Rode Lantaarn
Zaterdag 27 juli, 20e etappe
aanval op het podium heeft ingeAlbertville – Val Thorens 131 zet. Eén voor één vallen de meeskm
te renners uit de boot en blijven
de beste over. Onder hen natuurIn de kop van dit stuk staat nog lijk Thomas, Bernal, Landa en Valdat de rit van vandaag 131 kilo- verde. Kruijswijk heeft een goemeter bedraagt. Dat is door de de tactiek uitgedacht en de gele
Tourdirectie verandert, de grote formatie zorgt ervoor dat Alaphibocht met daarin de Cornet de lippe moet afhaken en zoveel tijd
Roselend en de Côte de Longefoy verliest dat hij de derde plaats in
zijn uit het parcours geschrapt. het algemeen klassement moet
Beelden vanuit de helikopter afstaan.
en ook de journaalbeelden maken duidelijk dat het natuurge- De ‘oude’ vos Nibali levert een
weld er voor heeft gezorgd dat topprestatie en komt als eerste
deze beslissing van de Tourdirec- op de top van de berg. De rest
tie valt de billijken. Immers het is van de renners druppelen daargeen veldrit, dan mag en moet na binnen, maar het klassement
je zo af en toe door een modder- is bepaald. Bernal wint de Tour
laag. We houden dan een rit over de France 2019, Geraint Thomas
van 59 kilometer, vrij vlak met wordt tweede en Steven Kruijsaan het einde de klim van een wijk staat op de derde plaats, met
behoorlijke pukkel in het land- dank aan een gehavend Team
schap, de klim naar val Thorens. Jumbo Visma. Morgen in alle rust
Aan de voet van de Val Thorens is naar Parijs. Nog even gekeken,
er een kopgroepje van zo’n man maar Langeveld staat op de 155e
of dertig. Al klimmend vallen de plaats en draagt de Rode Lanmeeste terug en is het Jumbo Vis- taarn. Toch nog prijs!
ma die in een gestaag tempo de Dick

