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DEZE WEEK:

 Zucht, de brug!

 Ode aan de bij

 Familie-estafette
in Oosterbad

KORT NIEUWS:

Fiets van auto
af gestolen
Aalsmeer - In de middag van 
zaterdag 12 juli is een fi ets ge-
stolen vanaf de Mr.  Jac. Tak-
kade, nabij het zwembad. De 
mountainbike ATB kube eccis 
is blauw van kleur en het serie-
nummer eindigt op kgo. Het rij-
wiel stond op slot op de fi etsdra-
ger van de auto van de eigenaar. 

Geen krant 
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0251-674433
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IN DE
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C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

“We zijn in gesprek met elkaar”

Hallo Deen en straks ook 
hallo Lidl en Jumbo?!
Aalsmeer - Wordt vervolgd, de pe-
rikelen over alle supermarkten in 
de gemeente, want, ja: Er is weer 
nieuws te melden. Even de geheu-
gens opfrissen. De ophef begon vo-
rig jaar met de aanvraag van de Lidl 
om het grote bankgebouw aan de 
Stationsweg om te mogen toveren 
tot supermarkt. Maar, de Lidl zou 
toch in de Zijdstraat komen? Geen 
‘trekker’ aan het einde van de win-
kelstraat? Inmiddels is dit laatste 
opgelost, want half augustus opent 
de familie Deen haar 69-ste win-
kel in Aalsmeer en wel aan Molen-
pad 19. Straks op de beide hoeken 
van de ingangen naar het Praam-
plein een supermarkt, want de in-
gang van Deen komt (ook) aan de 
parkeerzijde. 

Hoorzitting
De aanvraag van de Lidl is gewei-
gerd door de gemeente, betekent 
dit nu dat deze keten Aalsmeer de 
rug toegekeerd heeft? Nee hoor, 
de kans is er nog steeds dat ook de 
Lidl het Centrum gaat verrijken. Te-
gen de weigering van de gemeen-
te is bezwaar gemaakt en de hoor-
zitting hierover is gepland voor be-
gin augustus. Dit is waarschijnlijk 

de reden dat nog geen nieuwe aan-
vraag is ingediend door deze keten. 
De gemeente laat in een reactie we-
ten dat het afwachten is, maar zegt 
wel constructief in gesprek te zijn 
met vertegenwoordigers van de Lidl. 

Van rood naar geel?
Naar de Ophelialaan nu, want ook 
hier staat een mogelijke grote ver-
andering op stapel. Mag Aalsmeer 
over enkele maanden ‘Hallo Jumbo!’ 
gaan zeggen? Gaat het rood van de 
C1000 verdwijnen en gaat deze win-
kelstraat voor een groot deel geel 
kleuren? In de offi ciële mededelin-
gen van de gemeente is te lezen dat 
goedkeuring wordt gegeven aan de 
aanvraag om de inrichting van Op-
helialaan 124 te veranderen in Jum-
bo Supermarkt. 
Jurgen Zaal, zwager van de in fe-
bruari overleden eigenaar Kees Jan 
Koster en momenteel directeur, rea-
geert voorzichtig en behouden. “Ja, 
we zijn in gesprek met Jumbo, maar 
dit betekent absoluut niet dat we 
over een aantal weken om gaan. Het 
kan november of april worden, maar 
er is nog geen ‘ja’ en geen ‘nee’. We 
zijn in onderhandeling. We kunnen 
ons als onderneming vinden in hun 

formule, maar fi nancieel is het nog 
een heet hangijzer. Er zijn grote be-
dragen mee gemoeid. De herinrich-
ting komt bijvoorbeeld voor onze ei-
gen rekening en dit kost veel geld. 
Verder is de C1000 een echt fa-
miliebedrijf en daar willen en die-
nen we ook rekening mee te hou-
den.” Jurgen Zaal heeft zelf een su-
permarkt in Naaldwijk en is een jaar 
geleden omgeschakeld van C1000 
naar Jumbo. “Deze onderhandelin-
gen zijn snel en goed gegaan, van-
daar dat ik naar Aalsmeer gehaald 
ben. Maar hier gelden natuurlijk an-
dere belangen en bedragen.” 
De aanvraag van de vergunning 
voor verandering van de inrichting 
loopt volgens Jurgen overigens op 
de zaak vooruit. “Hier buigt een an-
dere afdeling van de keten zich over 
en omdat dit best lang kan duren, 
wordt deze procedure altijd gelijk in 
werking gezet.” 
Vooralsnog is dus nog niets offi ci-
eels te melden, maar tussen de re-
gels door is wel enigszins te merken 
dat ‘Hallo Jumbo!’ in de toekomst 
wel gehoord zal gaan worden in de 
Ophelialaan. 

Door Jacqueline Kristelijn

Doe mee en win een cadeaubon
Veel animo voor tuinen- 

en dieren-wedstrijd!

Aalsmeer - De tuinen- en die-
ren-zomerwedstrijd van de Nieu-
we Meerbode slaat aan, leuk! Fijn 
dat weer vele inwoners de lezers 
een kijkje willen geven in hun ‘pa-
rels’ van tuinen en er zulke leuke 
verhalen bij vertellen. Degenen die 
prenten van dieren inleveren, blij-
ken overigens veel korter van stof. 
“Kat in het bakkie”, “Kat Koenie 
doet aan yoga.” Tja, dierenfoto’s 
zeggen veelal meer dan tuinfoto’s. 
Schattig is hierin veelal de bena-
ming, voor tuinen juist: Prachtig. 
Schattig en prachtig, ook u/jij mag 
meedoen met de tuinen- en die-

renwedstrijd van de Nieuwe Meer-
bode. Mail een foto van de tuin of 
een huisdier met daarbij een ver-
haal of uitleg en wie weet prijkt 
de plaat volgende week wel op de 
voorpagina van de krant. Vier win-
naars maken kans op een cadeau-
bon van tuincentrum Het Oosten 
aan de Aalsmeerderweg. Twee tui-
nen- en twee dierenfoto’s, die de 
voorpagina opgeluisterd hebben, 
krijgen dit cadeau. 
De tuinen- en dierenwedstrijd 
duurt tot eind augustus en foto’s 
kunnen opgestuurd worden naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

‘Kat in het bakkie’
Kort, maar krachtig: “Kat in het bakkie”, schrijft Ina Verheul uit Ku-
delstaart over haar kat, die zich ‘rond’ genesteld heeft in een schaal.
Zo lief en zo onbevangen. De eerste genomineerde voor ‘schattige 
winnaar’.

Tuinengek van 81
“Mijn moeder van 81 jaar is helemaal tuinengek. Soms gaat zij ‘s mor-
gens vroeg al om 7 uur met de snoeischaar aan de slag. Ik vind het een 
prestatie om op je tachtigste nog een lusthof van 600 vierkante meter 
netjes te houden”, aldus dochter Trudelies de Graaf over moeder Tokie 
de Groot en haar inderdaad prachtig en keurig onderhouden tuin aan 
de Oosteinderweg 344. Geweldig, toch?! De eerste genomineerde win-
naar is om trots op te zijn en bewondering voor te hebben.

Via dak inbraak 
kinderboerderij
Aalsmeer - In de nacht van 
donderdag 10 op vrijdag 11 juli 
is ingebroken in de kinderboer-
derij aan de Beethovenlaan. Via 
het dak hebben de dieven zich 
toegang tot de zolderruimte 
verschaft. Het kantelraam hier 
is kapot geslagen. Er zijn diver-
se ruimtes doorzocht. Gestolen 
zijn een geldkistje met een aan-
zienlijk geldbedrag, een porte-
monnee en gaasverband. Een 
deel van de buit is in de loop 
van de vrijdag terug gevonden 
op het weggetje naar de voet-
balvelden in een plastic tas.

Aanhouding na stelen auto
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
13 op maandag 14 juli was uit de 
Mozartlaan een auto met een Bel-
gisch kenteken gestolen.

De Opel Corsa kon afgelopen dins-
dag 15 juli retour gegeven worden 
aan de eigenaresse. Rond elf uur 
dinsdagavond zagen getuigen twee 
jongens een aantal goederen in het 
water gooien langs de Oosteinder-
weg, hoek Pontweg. De jongens 
waren uit een Opel Corsa gestapt 
met Belgisch kenteken. Op vragen 
van de getuigen van wie de auto 
was, werd eerst “van mijn vader” en 
later “van een vriend” gezegd. De 
getuigen hielden argwaan, zeker 

toen de twee snel in de auto stap-
ten en er vandoor gingen. De auto 
reed de Machineweg op en vervol-
gens rechtsaf de Hoge Dijk op. De 
getuigen zijn de twee gevolgd. In-
middels was ook de politie gebeld. 
Op de Hoge Dijk waren de jongens 
uit de auto gestapt om er al hollend 
vandoor te gaan. Samen met de ge-
tuigen wisten de agenten de twee 
jongens toch in de kraag te vatten. 
Het gaat om twee inwoners van 14 
en 15 jaar. In verband met hun jeug-
dige leeftijd zijn de ouders in ken-
nis gesteld.
De jongens zijn verhoord en zullen 
zich moeten verantwoorden bij de 
rechter wegens joyriding.
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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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de 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.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren 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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
GEBOREN
Riley Logan van Looij

venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Ernst-Jan Nieuwland. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. J. Schelhaas 
uit Zwolle en 18.30 uur met ds. J. 
Markus. Gez. dienst met CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer en 
zondag 10.30 uur in Karmelkerk eu-
charistieviering met L. Seeboldt. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag 14u. in Karmelkerk Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunie-viering met 
A. Blonk.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 18.30u. met ds. J. 
Markus uit Hellouw.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met br. Hermen 
de Graaf, Aalsmeer. Collecte voor 
UAF. Oppas kinderen via oppas@
dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10u. dienst met ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
H.W. Doornweerd uit Emmeloord. 
Organist: Maarten Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-

Zondag 
20 juli

Heldere, lichtende nachtwolken
Aalsmeer - Tijdens de nacht van 3 
op 4 juli waren er tussen 23.00 en 
04.00 uur bijzonder heldere lichten-
de nachtwolken te zien. “Ik heb ze 
gefotografeerd tijdens mijn nacht-
dienst vanaf de kleine of standby 
toren te Schiphol”, aldus inzender 
Peter de Vries, KNMI-luchtwaarne-
mer uit Kudelstaart. “Ze waren deze 
nacht zo helder door de combinatie 
bijzonder goed zicht, weinig bewol-

king en relatief droge lucht. Ze za-
ten volgens radarmeeting op 82 ki-
lometer hoogte en bestaan uit vocht 
dat zich afzet op meteorietstof. Me-
teorieten (of vallende sterren) ver-
branden in de atmosfeer en dan 
blijft er wat stof achter. Deze wolken 
worden beschenen door de zon die 
rond deze tijd niet zo ver onder de 
horizon zit. Deze foto is gemaakt om 
03.42 uur.” Pracht plaatje, toch?!

Extra handen voor collecte nodig 
in Aalsmeer en Kudelstaart!
Aalsmeer - Zeg Multiple Sclerose 
(MS) en veel mensen denken aan 
een rolstoel en een spierziekte. De 
chronische ziekte, die het zenuw-
stelsel aantast, komt maar moeilijk 
van vooroordelen af.

Tijd voor actie, besluit Saskia Lie At-
jam, ambassadeur van het Natio-
naal MS Fonds. Saskia Lie Atjam, 
45 jaar, heeft 4 jaar geleden de di-
agnose MS gekregen, maar heeft 
sinds 2007 al klachten. Ze vertelt: 

BOB, ook als je naar een 
feestje gaat !
Aalsmeer - Het is weer tijd voor zo-
merse feestjes, een dagje strand of 
een gezellige barbecue bij vrienden 
en/of familie. Veel mensen vinden het 
lekker om dan een glaasje alcohol te 
drinken. Dit jaar is de BOB campagne 
gericht op zomers plezier. De centrale 
boodschap van de nieuwe Bob cam-
pagne luidt dan ook: BOB, ook als je 
naar een feestje, festival, het strand 
of een gezellige barbecue gaat. In de 
zomer trekken veel mensen erop uit 
om van het mooie weer te genieten. 
Bij het uitgaan is het al de gewoonste 
zaak van de wereld om af te spreken 
wie de Bob is. Dit zou ook bij zomerse 
feestjes zo moeten zijn. Na een dag-
je op het strand is het leuk om nog 
ergens een drankje te drinken of een 
hapje te gaan eten. Als het dan ge-
zellig wordt, wordt het steeds lasti-
ger om af te spreken wie er de BOB 
is. Daarom is het handig om de BOB-
afspraak te maken voor je op pad 
gaat. Op elk feestje hoor je wel: “Ach, 
ééntje kan toch geen kwaad.” Hoeveel 
mag je drinken om nog te mogen rij-
den? Beginnende automobilisten mo-
gen van de wet minder alcohol in hun 
bloed hebben dan ervaren automo-
bilisten. Het overschrijden van de li-
miet is immers zo gebeurd. De enige 
regel die je altijd toe kunt passen is: 
100% BOB 0% op. Je komt zo nooit 
voor verrassingen te staan en als je 

een controle tegenkomt, wordt blazen 
misschien wel een feestelijke afslui-
ting van een zomerse dag.

Limiet ook op de fiets 
In de zomer ga je al snel lekker op 
de fiets naar een feestje of festival. 
Maar ook op de fiets geldt: drink niet 
te veel. Je bent een bestuurder en 
neemt deel aan het verkeer. De alco-
hol- limiet geldt voor alle bestuurders. 
De politie kan ook aan een fietser een 
rijverbod uitdelen. Als je een gevaar 
op de weg bent, ander verkeer hin-
dert of een ongeval veroorzaakt, kun 
je ook een boete krijgen. 

Crea Fair 
in het Spant

Leimuiden - Voor de tweede keer 
wordt er een Crea Fair georgani-
seerd in het Spant in Leimuiden en 
wel op zaterdag 11 oktober van 12.00 
tot 16.00 uur. Voor deze Crea Fair is 
de organisatie op zoek naar mensen 
met een creatieve hobby. Denk aan 
hobby’s met allerlei knutselmateri-
alen, taarten en cupcakes, kleding 
maken, bloemstukjes, leuke hebbe-
dingen voor in en om het huis, lin-
gerie, sieraden, fotograferen, schil-
deren, borduren, breien en meer. 
Maar ook het geven van workshops 
van kinderpartijtjes tot sieraden ma-
ken kan onder de aandacht gebracht 
worden. Ook is er de mogelijkheid 
om materialen te koop aan te bieden. 
Opgeven voor de Crea Fair kan door 
een mail te sturen naar creafair@zig-
go.nl. Wees er snel bij, vol is vol.

“Het is een duidelijkheid, een ver-
ademing. Eindelijk heb ik een diag-
nose, hoe zwaar die ook is! Er is een 
enorm vooroordeel dat mensen met 
MS in een rolstoel terechtkomen. 
Ik heb mijn omgeving  zelf verteld 
wat MS is, zodat mensen niet zelf 
daarbij een beeld gaan vormen. MS 
staat mijn leven niet in de weg, ik 
denk dat je alleen maar zelf je le-
ven in de weg kan staan. Het is ge-
woon hoe je er zelf mee omgaat en 
hoe positief of negatief je in het le-
ven staat. Op zekere hoogte kan 
je natuurlijk bepaalde dingen min-
der goed, maar mijn leven gaat ge-
woon door. Het lastigste vind ik het 
inleveren van bepaalde dingen die 
je vroeger deed. Ik sportte bijvoor-
beeld heel veel, dat gaat gewoon 
niet meer. Je moet niet meer terug-
grijpen naar het leven wat je hier-
voor had. Zo van: Ja, maar toen kon 
ik dat nog. Dat vind ik af en toe wel 
eens lastig. Je lichaam dirigeert nu 
eigenlijk een beetje je leven. MS is 
overigens niet voor iedereen het-
zelfde. Je kan 100 MS-patiënten 

hebben en iedereen heeft een an-
der verhaal. De grootste misvatting 
is dat mensen denken dat het een 
spierziekte is en ten tweede dat ie-
dereen met MS in een rolstoel te-
recht komt. Dat is helemaal niet zo. 
Je kan 100 worden met MS. Mijn 
motto? Het zijn niet de jaren in je le-
ven die tellen, maar hoe je het leven 
hebt geleefd in die jaren.”

Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS 
collecte met 14 collectanten geor-
ganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit 
aantal collectanten! Maar om bij ie-
dere voordeur aan te kunnen bel-
len, zijn er zeker nog 150 collec-
tanten nodig”, zegt Saskia Lie Atjam 
tot slot. Aanmelden als collectant 
kan bij het Nationaal MS Fonds, in-
fo@nationaalmsfonds.nl of via 010-
5919839. 
Voor meer informatie: www.natio-
naalmsfonds.nl. Een donatie, klein 
of groot, is welkom op giro 5057. De 
collecteweek is van 17 tot 22 no-
vember.

Vermist:
- Vivaldihof: Rode kater. Mist puntje van zijn staart. Heeft een 
 chip en heet Rambo. 
- Cyclamenstraat: Grijs-witte kater. Hij is gecastreerd en heeft 
 een chip.
- Dorpstraat: Rood-witte poes. Is 6 jaar oud en heet Spoekie.
- Ophelialaan: Zwart-witte kat. Is 13 jaar oud en heet Tim. Heeft 
 witte bef en achterpootjes.

Gevonden:
- Hornweg-Machineweg: Bruin-crème konijn. 
- Uiterweg: Jong, niet gecastreerd cypers katertje.

Leren leven
met Parkinson 

Amstelland - Op woensdag 17 
september van 11.00 tot 12.30 uur 
start het Patiënt Educatie Parkinson 
Programma (PEPP) in het gebouw 
van Amstelring, Laan van de He-
lende Meesters 431 in Amstelveen. 
Het programma is er op gericht om 
te leren omgaan met de invloed die 
de ziekte heeft op het dagelijks le-
ven van de mantelzorger en zijn of 
haar partner met Parkinson. De cur-

Waar is Kentut?
Kudelstaart - Sinds 2 juli is de jon-
ge kater Kentut niet meer thuisge-
komen. Zijn huisadres is de Marco-
nistraat. Kentut is een jonge Euro-
pese korthaar van bijna 1 jaar. Hij 
is cypers grijs met wit van kleur met 
hier en daar bruine accenten. Ken-
tut is niet gecastreerd en draagt een 
rood halsbandje met zilveren mo-
tiefjes. Deze kat gezien? Zijn baas-
jes wachten op een telefoontje: 
0297-344592.

sus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Er 
zijn aparte groepen voor patiënten 
en partners die tegelijkertijd plaats 
vinden. Ook als u geen partner heeft 
kunt u meedoen. Er vindt vooraf een 
intake plaats. Neem voor meer in-
formatie, kosten en aanmelden con-
tact op met Mantelzorg Steunpunt, 
mantelzorg@mantelzorg-steun-
punt.nl telefoon 0900-1866.  
Het programma heeft een positie-
ve insteek: het is gericht op wat nog 
wel kan ondanks de beperkingen. 
Het leert u en uw partner metho-
den te gebruiken, die u helpen be-
ter om te gaan met de gevolgen van 
de ziekte. 

Succesvolle gierzwaluw 
excursie in Centrum
Aalsmeer - De gierzwaluwex-
cursie die donderdagavond 10 ju-
li in het centrum gehouden is, kan 
heel geslaagd genoemd worden. In 
het centrum zijn vijf adressen in de 
Schoolstraat, Dorpsstraat en de Zijd-
straat genoteerd waar broedplaat-
sen van gierzwaluwen zijn gesigna-
leerd. Gezien het grote aantal gier-
zwaluwen dat boven het dorp giert, 
zullen er nog veel meer broedplaat-
sen te ontdekken zijn. Gierzwaluwen 
zijn goed herkenbaar door hun sil-
houet als ze vliegen en door het gie-
rende geluid als ze in de buurt van 
broedplaatsen zijn. De broedplaatsen 
zijn bijvoorbeeld te vinden onder da-
ken of aan de zijkant van dakkapel-
len. Ze hebben maar een hele klei-
ne invliegopening nodig, maar daar-
achter wel direct een holte waar ze 
hun nest kunnen bouwen. Gierzwa-
luwen broeden in Nederland alleen in 
gebouwd gebied en zijn dus afhan-
kelijk van broedplaatsen in gebou-
wen. Sloop, renovatie of isolatie van 
gebouwen kan  het verlies van ou-
de broedplaatsen veroorzaken. Het 
verlies van broedplaatsen kan be-
perkt worden door alternatieven aan 
te bieden op precies dezelfde plek 
als de oude broedplaats bijvoorbeeld 
door nestkasten, gierzwaluwpannen 
of neststenen die in de muur gemet-
seld kunnen worden. De excursie be-
gon met een lezing in het gemeente-
huis door Hein Verkade, gierzwaluw-
specialist uit Noordwijk. Hij vertelde 
enthousiast over de bijzondere leef-
wijze van de gierzwaluw. Het is hem 
gelukt een gierzwaluw te ‘zenderen’ 
en op die manier veel te weten te ko-
men over de route die de gierzwaluw 
volgt als hij naar Afrika vliegt, waar-
bij de vogel zelfs het Kruger Park in 
Zuid Afrika bezoekt. Gierzwaluwen 
zijn trouw aan hun broedplaats en 

als ze eind april terugkeren uit Afri-
ka vliegen ze rechtstreeks naar hun 
oude nest en hopen dat hun partner 
ook de lange vlucht heeft  overleeft. 
De periode op het nest is de enige 
tijd dat de gierzwaluw zit, want de 
rest van zijn leven doet de gierzwa-
luw alles in de lucht. In de zomer zijn 
de vogels druk bezig om één of twee 
jongen groot te brengen die eind ju-
li uit vliegen. Het uitvliegen is een 
zeer belangrijke stap want ze krijgen 
maar één kans. Als een gierzwaluw 
op de grond komt, kan hij niet meer 
opvliegen vanwege zijn relatief gro-
te vleugels en het ontbreken van ge-
schikte pootjes. Daarna vliegen de 
jongen direct naar Afrika en bij te-
rugkeer in Nederland wacht hen de 
moeilijke opgave om een geschik-
te broedplaats te vinden. De excur-
sie werd georganiseerd door de Na-
tuurgroep Aalsmeer in bijzijn van  
wethouder Jop Kluis, die overigens 
als eerste een gierzwaluw ontdek-
te. Meer weten over de gierzwaluw 
of op de hoogte blijven van de activi-
teiten van de Natuurgroep? Geef dan 
uw e-mailadres door op natuurgroe-
paalsmeer@gmail.com.



AGENDA
Muziek
Vrijdag 18 juli:
* Tribute to The Black Crowes in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 22u.
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Uit in feesterij de Bok, Dreef, 22u.
Zaterdag 19 juli:
* Party in feesterij De Bok, Dreef.
* Live dj in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
Zondag 20 juli:
* Coolcast Band live op terras van 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer. Aanvang: 16u.
Zaterdag 26 juli:
* Tropical Night met dj’s bij horeca 
in Centrum van 20u. tot 01u.
Zondag 27 juli:
* Rock and roll van The Kingshakes 
in The Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer v/a 16u.

Films
Zondag 20 juli:
* Eenmalig en uniek: Monty Python 
Live in bioscopen over hele wereld, 
ook in Crown Theater v/a 20u.
T/m 24 juli
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met Step Up All In.  
Transformers, Walking on Sunshi-
ne, Soof en Toscaanse bruiloft. Voor 
jeugd: Hoe tem ik een draak, Rio2, 
Heksen bestaan, K3 en het dieren-
hotel en nieuw: Planes2: Redden en 
blussen.

Exposities
Vanaf 3 juli:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
17 tot en met 19 juli:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 

zeefdrukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 19 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
19 en 20 juli:
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Open Atelier Karin Borgman i.v.m. 
project Het Veldboeket. Zaterdag en 
zondag 14 tot 16u. Uiterweg 185.
Tot en met 17 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
* Bloemtaferelen van Toon de Haas 
in Oude Veiling, Marktstraat. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden 
* Portretten van Ria en Kaylee Brui-
ne de Bruin in fysiotherapiepraktijk 
Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 17 juli:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
17 t/m 24 juli:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 
elke dag open 13 tot 17u. Zaterdag 
19 juli dicht vanwege toernooi.
Zaterdag 19 juli:
* Familie-estafette in Het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade. Inschrijven moge-
lijk bij kassa. Aanvang: 14u.
* Open dag Boerma Instituut, Leg-
meerdijk 227 van 12 tot 16u.
Woensdag 23 juli:
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.

Vrijdagavond en zondagmiddag
Black Crowes en Coolcast 
band live in The Shack
Oude Meer - Dit weekend weer 
voor ieder wat wils in The Shack! Op 
vrijdagavond 18 juli wederom een 
waanzinnige tribute-avond. Deze 
keer een Tribute to The Black Cro-
wes, één van de meest succesvol-
le bands uit de jaren negentig, die 
meer dan dertig miljoen platen ver-
kocht hebben! Wie kent ze niet: 
Remedy, Hard To Handle, Jealous 
Again, Sting Me, Hotel Illness en ve-
le anderen. Deze tribute band be-
staat uit zes professionele muzikan-
ten, te weten Martin van der Star-
re, David Aferiat, Tom Kenter, Boaz 
Kroon, Geert Doctor, en Tim Beudel. 
Deze geweldige muzikanten vormen 
samen een strakke band, die vrij-
dagavond in The Shack, een toer-
tje maken door het repertoire van 
de enorm populaire Black Crowes 
uit de jaren negentig. Dit project is 
puur voor de Zwarte Cross, maar de 
week ervoor komen ze warm draai-
en in The Shack, dus ga dit niet mis-
sen! Zondagmiddag 20 juli een mid-
dag ‘Muzikale Zomerse Zottigheid’ 
en dit kan wel overgelaten worden 

aan de Coolcast band. Hans Mil-
lenaar, Piet van Leeuwen en Jack 
Muller gaan weer een muzikaal 
feestje bouwen op het terras van 
The Shack langs het water van de 
Ringvaart. Alle drie goeie muzikan-
ten die zin hebben in dit optreden 
en wellicht schuiven er nog meer-
dere bekende muzikanten aan. Alle-
maal bekende nummers worden op 
humoristische wijze gebracht. Mede 
door de jarenlange muzikale erva-
ring, het melige enthousiasme en de 
interactie met het publiek, beloofd 
het weer een aangenaam en gezel-
lig zooitje te gaan worden. Kom zon-
dagmiddag 20 juli kijken, luisteren, 
meezingen, spelen! 
Vrijdag 18 juli is The Shack open 
vanaf 20.00 uur, aanvang Black Cro-
wes Tribute om 22.00 uur. Entree: 
5 euro. Zondagmiddag 20 juli gaat 
de deur los om 15.00 uur en begint 
het feestje met de Coolcast Band 
om 16.00 uur. De entree is gratis! 
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Film ‘Planes 2: Redden & Blussen’

Uniek: ‘Monty Python Live’ 
in Crown Cinema zondag
Aalsmeer - Alle dagen is Crown Ci-
nema Aalsmeer ook deze week ge-
opend en de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade 15 presenteert een ge-
varieerd programma met nieuw 
de familiefilm ‘Planes 2: Redden & 
Blussen‘. Een nieuw komisch avon-
tuur in 3D over een gedreven groep 
van de allerbeste blusvliegtuigen 
die er alles aan doet om het histo-
rische Piston Peak National Park te-
gen felle bosbranden te bescher-
men. Het wereldberoemde race-
vliegtuig Dusty komt erachter dat 
zijn motor beschadigd is en hij dus 
misschien nooit meer kan racen! Hij 
moet nu terugschakelen en belandt 
in de wereld van brandbestrijding 
vanuit de lucht. Dusty bundelt zijn 
krachten met oudgediende brand- 
en reddingshelikopter Blade Ranger 
en zijn moedige team, waaronder 
het vurige blusvliegtuigje Dipper. 
Vandaag, donderdag 17 juli, voor 
het eerst te zien in Crown Cinema. 
Het licht gaat alle dagen op dim-
men voor ’Planes 2’ om 12.30 uur. 
Elke dag kan verder genoten wor-
den van ‘Rio 2’ in 3D om 10.30 uur, 
‘K3 en het Dierenhotel’ om 11.30 

uur, ‘Hoe tem ik een draak’ om 12.30 
of 14.30 uur, ‘Heksen bestaan niet’ 
om 13.30 of 15.30 uur en de dans-
film ‘Step Up All In’ om 16.30 en om 
18.45 uur. Alle dagen kan afwisse-
lend in het pluche plaatsgenomen 
worden om 20.00 uur voor ‘Soof’ of 
‘De Toscaanse bruiloft’ en om 21.15 
uur voor ‘Transformers: Age of Ex-
tinction’. Vrijdag 18 en dinsdag 22 
juli draait extra in Crown Cinema de 
pestthriller ‘Stuk!’ om 16.30 uur. En 
zondag 20 juli uniek en eenmalig: 
‘Monty Python Live (mostly)‘. Samen 
tellen ze maar 358 jaar en ze zijn 
er helemaal klaar voor om nog één 
keer te schitteren, een finale reünie, 
die live zal worden uitgezonden in 
bioscopen over de hele wereld de-
ze zondag 20 juli. Ook in Crown Ci-
nema Aalsmeer! John Cleese, Ter-
ry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones en 
Michael Palin zullen weer samen 
op het podium staan voor de eer-
ste keer sinds hun optreden in de 
Hollywood Bowl in 1980. Aanvang is 
20.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op www.crowncinema.nl. Kaarten 
kunnen gereserveerd worden via in-
fo@crowncinema.nl of 0297-753700. 

Zo moet het worden, maar het kan groter. Doe ook mee! Foto: Kunstploeg.

Jongste project van De Kunstploeg
Aantal deelnemers aan 
Veldboeket groeiende!
Aalsmeer - Het jongste project van 
De Kunstploeg, Het Veldboeket  be-
looft iets moois te worden. Het is 
nog lang niet af,  maar het aan-
tal mensen dat zich al heeft aan-
gemeld is alsmaar groeiend. Zo zijn 
verschillende basisscholen al verte-
genwoordigd  met diverse leeftijds-
groepen, van kleuters tot en met 
de groepen 8. Ook de Aalsmeer-
se ouderen doen gewoon mee, zo-
als bewoners van het Zorgcentrum 
Aelsmeer en het Kloosterhof. Daar-
naast komen er deelnemers uit de 
creativiteitsgroepen van Helioma-
re aan de Zwarte weg en ook het 
Aalsmeers Schilders Genootschap 
laat zich niet onbetuigd.

Vrije Schilders
En dan zijn er nog de Vrije Schilders, 
mensen die op eigen houtje mee-
doen aan dit leuke project voor de 
Kunstroute in het derde weekend 
van september. Het zijn er inmid-
dels al ruim 50 en dat aantal mag 
gewoon nog groeien. Jong en oud, 
ouder en kind, vrienden en buren , 
iedereen is welkom! In het Veldboe-

ket komt het er in het kort op neer 
dat deelnemers wordt gevraagd om 
een kleine bloem te schilderen voor 
iemand die dat verdient, om dat ook 
op te schrijven in zes regels en om 
dat in te leveren bij De Kunstploeg. 
De Kunstploeg maakt van alle schil-
derijtjes en teksten samen één groot 
community kunstwerk. Het project 
wordt afgesloten op zondagmid-
dag om vier uur. Deelnemers aan dit 
Veldboeket zijn dan gevraagd om 
hun bloem uit Het Veldboeket te ko-
men ‘plukken’ en ook echt weg te 
geven.

Dit weekend Open atelier
Aanstaand weekend op 19 en 20 ju-
li is het atelier van Karin Borgman 
zowel op zaterdag- als zondagmid-
dag open tussen twee en vier uur.  
Deelnemers kunnen zich hier aan-
melden, hun gratis doekje ophalen 
en eventueel acrylverf en pense-
len aanschaffen. Aanmelden graag 
per e-mail:  DeKunstploeg@xs4all.
nl Bellen mag ook op nummer 0297-
343663. Het atelier van Karin Borg-
man is gevestigd aan Uiterweg 185. 

Speciale actie in juli en augustus
Seizoen voor elk wat wils 
in het Crown Theater
Aalsmeer - Met een aantal leuke 
en mooie voorstellingen kan en mag 
het Crown Theater Aalsmeer in sep-
tember aan een nieuw seizoen be-
ginnen. In elk genre is voor ieder-
een wat te kiezen. Zo kan de jeugd 
genieten van Pluk van de Petteflet, 
Woezel en Pip en Brandweerman 
Sam en worden muziekliefhebbers 
onder andere getrakteerd op de Do 
theatertour, het Malando Kwintet, 
Fourtina en de Blues Brothers. Op 
het programma ook komische vrou-
wenvoorstellingen als De Huisvrouw 
monologen en Powervrouwen en 
op het podium van het theater aan 

de Van Cleeffkade de musical ‘Een 
avond met Dorus’.  Het seizoen start 
op dinsdag 30 september met de 
spetterende internationale muziek-
show uit Londen, de 80’s Mania en 
op zaterdag 18 oktober is de officië-
le, feestelijke opening met Crazy Pi-
anos. Nu kaarten gaan bestellen is 
een aanrader van in de maanden juli 
en augustus geldt de speciale actie 
van twee kaarten voor de prijs van 
één. Kijk snel op www.crowntheate-
raalsmeer.nl voor het volledige pro-
gramma en bestel hier kaarten. Te-
lefonisch reserveren kan bij See Tic-
kets via 0900-1353.

Volgende week zaterdag
Tropische sferen met drie 
DJ’s bij café de Praam
Aalsmeer - Zaterdag 26 juli van-
af 20.00 uur overheersen de tropi-
sche sferen in het Centrum. Ook bij 
de Praam in de Zijdstraat. Dit keer 
trakteert het danscafé opnieuw op 
een flitsend podium met drie be-
kende DJ’s! Ditmaal zullen DJ Clenn 
Kaslander, DJ Rock Asley en DJ Nis-
ta een spetterende show gaan weg-
geven met mooi licht, goed geluid, 
CO2 kanonnen en het draaien van 
Latin House en Electro House. Tro-
pische house klanken zullen tot 1.00 
uur voortklinken bij het café in de 
Zijdstraat. DJ Rock Asley is de win-
naar van de DJ mixwedstrijd ‘Praam 
in de mix 2014’. Eén van de prijzen 
was een gastoptreden met DJ Nis-
ta tijdens Tropical Night. Asley heeft 
ontzettend veel zin in deze primeur 
en heeft beloofd zijn titel dubbel en 
dwars waar te maken deze avond! 
Sinds gisteren staat er een profes-
sioneel poolbiljart in het café! Be-
langstellenden worden bij deze uit-
genodigd om een potje te komen 

spelen! Zie de website en facebook-
pagina voor de nieuwe openingstij-
den. Deze zijn namelijk onlangs ge-
wijzigd, de Praam is nu van dinsdag 
tot en met zaterdag open tot 17.00 
uur en presenteert een kleine, maar 
lekkere lunchkaart. Bij mooi weer is 
de schuifpui en het terras geopend.

20 Jaar Feestweek op Praamplein
Aalsmeer live met Ten Beers 
After en Red Maddies
Aalsmeer - Met een tentdienst van 
de gezamenlijke kerken begint om 
zondag 7 september de twintigste 
editie van de Feestweek Aalsmeer. 
Tot en met zaterdag 13 september 
trakteert de organisatie tijdens dit 
jubileum op een gevarieerd pro-
gramma voor elk wat wils in de tent 
op het Praamplein. Op maandag 
8 september speelt SPIE met al-
le deelnemers aan de pramenrace 
een (komisch) behendigheidsspel 
ter bepaling van de startnummers. 
Dinsdag 9 september staat, net als 
vorig jaar, in het teken van nostalgi-
sche films met een middag- en een 
avondvoorstelling. Op woensdag-
middag 10 september worden jeug-
dige inwoners uitgenodigd om een 
feestje te komen ‘bouwen’ tijdens 
de Telekids Show. 

Aalsmeerse bands
Ook al vele jaren een ‘blijvertje’ is 
Aalsmeer Live op woensdagavond 
met optredens van lokale bands. Dit 
jaar is het podium voor de Red Mad-
dies en Ten Beers After komt haar 
25-jarig jubileumfeestje vieren. Het 
koperen jubileum wordt gevierd met 
verschillende festiviteiten, waaron-
der dus een spetterend optreden 
in de al even jarige feestweek. De 
eerste editie reeds was Ten Beers 
van de partij. Het fundament van de 
groep is drummer en bomenplan-
ter Cees. Met naast hem de nieu-
we aanwinst en broer Job. Hij was 
al jaren de betrouwbare en sublie-
me geluidstechnicus van TBA. Op 
de honkty tonk piano, al vanaf de 
oprichting, Jacko. De elektrische gi-
taar wordt onder handen genomen 
door Jan-Willem. Vervolgens is daar 
het kopertrio met Pieter op tenor- 
en altsax, AnneKee op tenorsax en 
Nienke op trompet. Zangeres Dori-
ne is beroemd in het hele dorp. Ten 
Beers After trakteert op duizeling-

wekkende disco, zinderende soul en 
blazende boogie.
The Red Maddies is een jonge en 
enthousiaste pop–rock coverband 
uit Aalsmeer. In 2009 was de oprich-
ting en dus kan dit vijftal ook een 
bescheiden jubileum vieren, het vijf-
jarig bestaan! De band is nog steeds 
te bewonderen in de originele be-
zetting met zangeres Madelon Jan-
sen, Nick Lommerse op gitaar en 
keyboards, Kevin Tak op gitaar, To-
bias Thuysman op bass en Kasper 
Zandvliet op drums en backing vo-
cals. The Red Maddies brengt een 
uitgebreid dan wel veelzijdig re-
pertoire van hedendaagse populai-
re covers tot niet te vergeten klas-
siekers

Bonnie, Edwin en Jan
Op donderdag 11 september is de 
tent eerst voor de stichting Dag van 
je Leven en ‘s avonds barst, na het 
succes van vorig jaar, 100 procent 
Aalsmeer los met dit keer de zingen-
de inwoners Bonnie St. Clair, Gerard 
Joling, Danny Terp, Jan Leliveld en 
dj Kees Markman. Vrijdag 12 sep-
tember wordt vast een heel gezel-
lige seniorenmiddag met een optre-
den van de inmiddels 74 jarige John 
Spoel, bekend van het televisie-pro-
gramma ‘Bloed, zweet en tranen’. In 
de avond een uniek optreden van 
de Edwin Evers Band. Uniek, omdat 
deze muzikanten rond de bekende 
dj nagenoeg nooit van zich laat ho-
ren in feesttenten. En op het podi-
um het televisietalent Sharon Door-
son met band. De Feestweek wordt 
zaterdag 13 september met spekta-
kel afgesloten met de finish en prijs-
uitreiking van de pramenrace en 
een feestavond met Jan Smit, Ed-
dy Walsh, de leuke gasten van het 
Feestteam en dj Joost. Voor meer 
informatie en bestellen van kaarten: 
www.feestweek.nl. 

Klassiek in Oud Katholieke kerk
Concertprogramma KCA
Aalsmeer - KCA presenteert in het 
nieuwe seizoen een bijzonder ge-
varieerde serie van zeven klassie-
ke concerten op de zondagmiddag 
om half vier, zoals vanouds in de in-
tieme ruimte van de Oudkatholieke 
Kerk aan de Oosteinderweg 394.
Op 12 oktober: Pianotrio Voces In-
timae met Luigi De Filippi op viool, 
Sandro Meo op cello en Riccardo 
Cecchetti op piano.
Op 9 november: Trio Lataster met In-
grid Nissen op hobo, Magrita Ron-
deel op cello en Mariken Zandvliet  
op piano.
Op 14 december: Duo Iniu-Varvare-
sos met Noé Inui op viool en Vassilis 
Varvaresos op piano.
11 januari: Pianoduo Mephisto met 

Katrijn Simoens en John Gevaert, op 
piano.
8 februari: Verrassingsconcert met 
Lisa Eggen op altviool, Liesbeth Eg-
gen op piano, Judith Glasbeek op 
dwarsfluit en Hanneke Maarse op 
piano.
8 maart: DuoDyade. Een spranke-
lend klassiek harp duo met Colet 
Nierop en Marije Vijselaar.
12 april: Haarlem Voices. Vocaal en-
semble Haarlem Voices, een jon-
ge en ambitieuze groep van zestien 
zangers en zangeressen.
Een abonnement nemen op deze 
serie kan door overmaking van 85 
euro per persoon op bankrekening 
NL63RABO0300118473 t.n.v. KCA 
Aalsmeer, o.v.v. ‘Muziek 2014-2015’.

 
17 juli 2014  •  Nieuwe Meerbode    03

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

ZOMERKOOPJE:ZOMERKOOPJE:ZOMERKOOPJE:ZOMERKOOPJE:ZOMERKOOPJE:ZOMERKOOPJE:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

TIP:TIP:

Koptelefoon Koss
‘My Own’
(met stickers)

Notenkwartetspel
(speel en leer noten lezen)              
  

Western gitaar
‘CLX’ (met hoes)

   € 79,-

   € 8,50

   € 15,95

Uitgebreid assortiment
rieten voor 

blaasinstrumenten

NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:







GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 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.am-
stelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen 
naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkiNfORMATiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd 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.wijkraden-aalsmeer.nl.

GEMEENTE-iNfO Op WEbSiTE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op 
de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-
info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de afgelopen 
maanden raadplegen.

AfSpRAkEN buRGEMEESTER EN WETHOudERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl 
of uw gemeentegids.

iNSpREkEN iN HET bERAAd OVER EEN GEAGENdEERd 
ONdERWERp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de Raad 
gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk of als lid 
van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het Beraad en de 
Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad kunt u het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit is alleen mogelijk bij 
de behandeling van een onderwerp in eerste termijn, tenzij hier-
voor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet 
in een vergadering van de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf 
minuten de tijd om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde vanuit de raad volgt. 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 op de dag van de ver-
gadering 12.00 uur.

SERViCELijN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen 
worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

OVERiGE LOkETTEN EN iNfORMATiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.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.

VERkEERSbESLuiTEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

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 bekend-
makingen 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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 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 na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

meer 2012 ontheffing is verleend aan:
- Tuincentrum Het Oosten voor 23 en 30 november 2014.

Datum verzending ontheffing: 16 juli 2014.

COLLECTES

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

TERiNzAGELEGGiNG ONTWERppLAN 
“SCHiNkELpOLdER, EERSTE WijziGiNG” 
(z-2014/038849)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 18 juli 2014 tot en met  28 augustus 2014 voor 
een ieder ter inzage ligt:

-  het ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkelpolder, eer-
ste wijziging” met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken.

Het plangebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden aan 
de Rietwijkeroordweg 24 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is het gebruik van 
het ‘agrarisch aanverwante bedrijf’ aan de Rietwijkeroordweg 
24 (K.G. van Vliet B.V) in overeenstemming te brengen met 
het juridisch regime van het bestemmingsplan “Schinkelpol-
der”. Op het plangebied rust thans de bestemming “Agrarisch 
- Tuinbouw” (A-TB) volgens welke de uitoefening van een 
‘agrarisch aanverwant bedrijf’ niet mogelijk is.

Burgemeester en wethouders geven daarvoor toepassing aan 
de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 3.7.1 van de 
regels van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”.
inzien ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp van het wijzigingsplan, bestaande uit een toe-
lichting, regels en een verbeelding (plankaart), ligt met in-
gang van vrijdag 18 juli 2014 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage.

Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPSchinkelpolwijz1-ON01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website www.aals-
meer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije 
inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur 
tot 20.00 uur. 
De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag tot en met woens-
dag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 
8.30-12.30 uur.
Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil 
hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene telefoonnummer 0297-387575.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderweg naast 509 (Z-2014/040618), het ver-

plaatsen van een in- en uitrit;
- Ad Verschurenplein Mijnsheerlijckheid (Z-2014/041473), 

het plaatsen van een kunstwerk;
- Noordpolderweg 17, Rietwijkeroordweg, 40, 52, 59 en 66 

(Z-2014/041175), tijdelijke ontheffing voor parkeerter-
reinen tijdens evenementen in het Amsterdamse Bos;

- Robend Mijnsheerlijckheid (Z-2014/041450), het aan-
brengen van een cascade.

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, REGuLiERE 
pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:

- Aalsmeerderweg (percelen B 5334, 8505, 8506, 8507) (Z-
2014/033590), het aanleggen van vier  in – en uitritten 
(verzonden 11 juli 2014);

- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/031113), het vernieuwen 
van kassen van tuincentrum het Oosten (verzonden 15 
juli 2014);

- Noordpolderweg 17, Rietwijkeroordweg, 40, 52, 59 en 
66 (Z-2014/041175), tijdelijke ontheffing voor parkeer-
terreinen tijdens evenementen in het Amsterdamse Bos 
(verzonden 10 juli 2014);

- Oosteinderweg 461 (Z-2014/016333), het uitbreiden 
van het woonhuis aan de achterzijde (verzonden 14 juli 
2014);

- Westeinderplassen sectie H 474 (Z-2014/038461), het 
plaatsen van een blokhut (verzonden 14 juli 2014).

VERLENGiNG bESLiSTERMijN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG, REGuLiERE pROCEduRE

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:

- Ampèrestraat 7 (Z-2014/037100), het bouwen van een 
erker aan de voorzijde (incl. luifel), (ontvangen 20 juni 
2014);

- Kastanjelaan 4 (Z-2014/031835), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning en het plaatsen 
van een erker (ontvangen 22 mei 2014);

- Mr. Jac. Takkade 3 (Z-2014/030573), het plaatsen van 
een geluidsscherm en stellingen met afdak (ontvangen 
16 mei 2014);

Officiële Mededelingen
17 juli 2014

- Touwslagerlaan 38 (Z-2014/022275), het realiseren dak-
terras, wijzigen raamkozijn in deurkozijn, plaatsen hek-
werk tbv dakterras (ontvangen 4 april 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:

- Duikerstraat 28 (Z-2014/035671), het bouwen van een 
terras op de garage (verzonden 11 juli 2014).

GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

- Mercuriusstraat 42 (Z-2014/037515), melding brand-
veilig gebruik kamergewijze verhuur (verzonden 14 juli 
2014).

Geaccepteerde (sloop)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

NiET GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) niet is/zijn geaccep-
teerd:

- Kudelstaartseweg 239 (Z-2014/013596),  melding brand-
veilig gebruik (verzonden 15 juli 2014).

Niet geaccepteerde (sloop)melding(en) liggen niet ter in-
zage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:

- Boekenmarkt, 4 oktober 2014 (Z-2014/030169).

Datum verzending vergunning 15 juli 2014.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 7 van de Verordening winkeltijden Aals-

zienswijzen indienen 
Gedurende de bovengenoemde genoemde termijn van terin-
zagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen 
over het ontwerp van het wijzigingsplan. Het indienen van 
een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college 
van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, 
Aalsmeer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpplan 
Schinkelpolder, eerste wijziging”. 

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u tij-
dens werkdagen telefonisch (op nummer 0297-387575) een 
afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de 
termijn van terinzagelegging. Deze termijn loopt tot en met 
28 augustus 2014.

TER iNzAGE:

t/m 17072014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, 
het besluit hogere grenswaarde en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
N201-zone, Oosteinderweg 232 (uitgebreide 
procedure)

t/m 17072014 het ontwerpbestemmingsplan ‘N 196 en 
Zwarteweg’ met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 17072014 Uiterweg 266 ws2 (gewijzigd bouwen van 
een woonark voor permanente bewoning)

t/m 14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 
22, 28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, 
(Schinkelpolder) (het besluit tot intrekking 
van de reactieve aanwijzing van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland, het op 4 ju-
li 2013 gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan “Schinkelpolder” en de daarbij behoren-
de stukken)

t/m 15082014 Burg. Kasteleinweg 3 en 4 (intrekken be-
staande omgevingsvergunning (v/h vergun-
ning Wet milieubeheer) d.d. 4 juli 1995 (nr. 
WM 94-64) voor de twee LPG-tankstations, 
m.i.v. 31 maart 2015 in te trekken).

t/m 21082014 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-
vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

t/m 21082014 het besluit om economische activiteiten aan 
te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 
het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet 
markt en overheid en vervat in artikel 25h, 
vijfde lid, van de Mededingingswet.

t/m 28082014 het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, eerste wijziging” met de daar-
op betrekking hebbende stukken (toelich-
ting, regels en een verbeelding (plankaart). 
Het plangebied heeft betrekking op de be-
drijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 24 te 
Aalsmeer).

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, 

meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl 
om te zien wat ú kunt doen.

morgen zijn we er
nog dichterbij
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en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Lees in deze rubriek wat u allemaal kunt doen en nuttigen 
in Zorgcentrum Aelsmeer of in Wijkpunt Voor Elkaar in Nobelhof te Ku-
delstaart. Ook bent u welkom in het Inloopcentrum van het Ontmoe-
tingscentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 

Wijkpunt Voor Elkaer
Nobelhof 1 te Kudelstaart is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje kof-
fi e of ander drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig een 
krant te lezen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: van 12.00 tot 14.00 uur kunt u van een warme maaltijd of 
lunch gebruik maken. Wilt u van de warme maaltijd gebruik maken, 
graag minimaal één dag van te voren reserveren.
Iedere woensdagavond is het restaurant geopend van 17.30 tot 19.30 
uur. 

Op deze avond wordt een feestelijk menu geserveerd en het menu voor 
komende woensdagavond 23 juli is:
- Hollandse tomatensoep met stokbrood en kruidenboter 
- Gebraden kippenpoot
- Gemengde sla 
- Rabarbermoes 
- Oma’s patat frites met mayonaise
- Aardbeien mousse met vruchtjes en slagroom
Kosten 8,50 euro per persoon. 
Informatie en/of reserveren tel: 0297- 820979.
Activiteiten: van 14.30 tot 16.30 uur. Op dinsdagmiddag is er handwer-
ken en woensdagmiddag worden er spelletjes gedaan met onder ande-
re klaverjassen en rummikub.
U bent van harte welkom in Wijkpunt Voor Elkaer!

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat vanaf 10.00 uur de koffi e voor u klaar in het restaurant. 
Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 12.00 tot 13.00 uur 
terecht. Er is avondrestaurant op dinsdag en donderdag om 17.30 uur. 
Van te voren reserveren is aan te bevelen. Tel: 0297-326050.

Ontmoetingscentrum
Het Ontmoetingscentrum is onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer en 
ondergebracht in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. Zonder indica-
tie kunt u elke dinsdag en donderdag het Inloopcentrum bezoeken, 
om kennis te maken met de programma’s die het Ontmoetingscentrum 
biedt. Zo is er op dinsdag 22 juli koffi e/ thee om 10.45 uur en het pro-
gramma: ‘Schilderen met Jennifer’. Om 14.00 uur wordt er een buurt-
wandeling gemaakt en vanaf 14.30 is er Musica, ‘De volgende ronde’.
Op donderdag 24 juli koffi e/ thee om 10.45 uur ‘Warming-up en hockey’. 
Om 14.00 uur weer een buurtwandeling maken en om 14.30 uur Brein-
zaken, ‘Zomerquiz’.
Op beide dagen kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van de lunch, be-
staande uit soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor slechts 3 euro.

Almen II: “Yes op kamp!”
Aalsmeer - Yes, op Bindingkamp 
in Almen! Echt super leuk. Een hele 
leuke week, leuke activiteiten en ge-
zelligheid. Zwemmen in de Berkel, 
een leuke rivier. Of iets heel anders: 
sportdag op het kampterrein met 
bijvoorbeeld kwallenballen (rugby 
met moeder in een zak). Maar, voor-
al heel leuk is dat je met ze allen 

bent. Samen liedjes zingen, samen 
slapen, overlopen (nog niet echt ge-
lukt) en… het lekkere weer delen. 
Groetjes van de kinderen en leiding 
van Almen II. Geschreven door:

Alex Bruine de Bruin, Nicky Daal-
man en Nick van Mourik. Zaterdag 
komt de Almen II ‘ploeg’ weer thuis.

Kunstroute derde weekend van september

Indringende beelden van Karola 
Veldkamp: Ode aan de bij! 
Aalsmeer - In aanloop naar de 
kunstroute (derde weekend van sep-
tember) belicht De Nieuwe Meerbo-
de regelmatig het werk van een deel-
nemende kunstenaar. Deze week is 
de beurt aan beeldhouwster Karo-
la Veldkamp. Haar beelden de Bijen-
vrouw en de Bijenman zijn tijdens de 
kunstroute te zien in de Historische 
Tuin. Zaterdag 5 juli was Karola uit-
genodigd om in het Huiskamermuse-
um tijdens de ‘aanschuiftafel’ te ko-
men vertellen over haar werk. Hoe-
wel het om een nogal schokkend on-
derwerp ging, was de bewondering 
van de aanwezigen voor de beelden 
groot. Karola is een bevlogen vertel-

ster, op een indringende wijze stel-
de zij de bedreiging van de bijen aan 
de orde. “Als wij zo doorgaan, dan 
zijn er over tien jaar geen bijen meer. 
En de mens moet zich realiseren dat 
bijen onmisbaar zijn, zij zorgen voor 
de bevruchting van groeten en fruit 
en natuurlijk de honing.” Naast een 
succesvol beeldhouwster, bij wie het 
niet aan grote opdrachten ontbreekt, 
is zij sinds vier jaar ook imker. “Ik had 
toen echt geen idee waar ik aan be-
gon. Twee jaar ging het goed, ik had 
twee gezonde volken die ik koes-
terde. Het is altijd spannend of een 
bij de winter overleeft. Je moet daar 
best het een en ander voor doen, het 

luistert allemaal nauw. Bijen heb-
ben zon en warmte nodig en wan-
neer je een koude zomer hebt, le-
vert dat problemen op. Wanneer de 
bijen echter na een lange winter op 
een warme voorjaarsdag uitvliegen 
dan is dat zo een mooie ervaring. Ik 
heb veel van de bijen geleerd. Bijen 
zijn trouw aan een bepaalde bloem, 
en in hun eigen taal waarschuwen 
zij elkaar waar zij de bloemen kun-
nen vinden. Tot die ene dag dat ik in 
de kasten alleen nog maar dode bij-
en vond. Een onderzoek bij de Uni-
versiteit van Wageningen wees uit 
dat landbouwgif de grote boosdoe-
ner was. Ik wilde en moest iets doen 
met dit gegeven, hen een monument 
geven. Daarom heb ik van de raten 
en van was de Bijenvrouw gemaakt. 
Ik heb de Bijenvrouw expres een 
menselijk gezicht gegeven, zodat de 
confrontatie voor de kijker nog gro-
ter wordt.” Het haar zijn de raten 
waar, met enig uitleg, het leven van 
de bij gevolgd kan worden, de don-
kere en lichtere plekken maken het 
beeld zeer spannend. Het bleef niet 
bij de Bijenvrouw, want een jaar later 
waren het de bijen van een vriendin 
van Karola die het zelfde lot troffen. 
Ook bleek bij dit onderzoek dat land-
bouwgif de dodelijke oorzaak was. 
“Alle bijen hadden hun tong uit hun 
mond en hun maagjes zagen paars 
van het gif.” Verontwaardigd vertelt 
de in Heemstede wonende kunste-
naar dat multinational Bayer het on-
derzoek fi nanciert, maar tevens ook 
het product fabriceert en levert. Zij 

nam de honderden dode bijen mee 
naar huis, moest daar iets mee en zij 
maakte van de honingraten een ge-
zicht van een man. Zo mogelijk is dit 
beeld nog indringender en aangrij-
pender om te zien. De man lijkt ‘ech-
te’ tranen te huilen. Min of meer ‘per 
toeval’ ontstaan. Het was de warm-
te die de honing uit de raten deed 
smelten en vervolgens als tranen 
over de wangen van het beeld deed 
lopen. Zeer suggestief zijn de lijk-
jes van de dode bijen die rond het 
gezicht van de bijenman liggen ge-
drapeerd. Karola zet een sterk en 
prachtig statement neer, zij weet de 
kijker met haar beelden tot tranen 
toe te roeren. Maar zij bewijst ook 
dat kunst een uitstekend medium 
is om het drama dat de mens in de 
toekomst wacht, wanneer er niet tij-
dig wordt ingegrepen, zo te verbeel-
den dat er ook schoonheid is. Ook al 
gaat het om wrede schoonheid. Haar 
beelden zijn op zo een kunstzinnige 
- en minnende wijze gemaakt dat het 
werk niet afstoot maar beklijft en de 
mens ernstig aan het denken zet.

Janna van Zon

Kunnen verkeersdeelnemers niet lezen?
Geen nieuws, maar wel een paar 
feitjes uit Oude Meer van een door-
snee Nederlander. Het is heer-
lijk wonen aan het begin van de 
Aalsmeerderdijk, omdat je daar re-
latief weinig lawaai van Schiphol 
meekrijgt. Tegenover de huizen ligt 
de Ringvaart, grenzend aan een be-
schermd natuurgebied. Momenteel 
is alles heel mooi groen en de die-
ren hebben nu ook jongen. Op de 
Aalsmeerderdijk staan diverse aan-
wijzingen dat je hier 30 kilometer 
moet rijden, maar helaas, alle ver-
keersdeelnemers kunnen waar-
schijnlijk niet lezen. In de weekein-
den komen er grote pelotons met 
wielrenners voorbij en moet je heel 
voorzichtig zijn als je de weg op wilt. 
Bovendien word je bij het overste-

ken vaak uitgescholden door deze 
(sport)lieden. Doordeweeks is het 
in de spits een racebaan voor scoo-
ters en auto’s. Hoe kan het toch, dat 
de gemeente Haarlemmermeer niet 
in staat is om een paar simpele ver-
keersdrempels neer te leggen, dan 
is het snel afgelopen met het ra-
cen en ook met het trieste resultaat 
dat ik vanochtend weer tegenkwam. 
Voor mij is de hufterigheid van der-
gelijke mensen onbegrijpelijk, maar 
ik begrijp als ze geen rekening met 
elkaar houden, dat ze dit ook niet 
doen met de dieren. Erg triest vind 
ik het.

Paul Hillen
Aalsmeerderdijk 18
Oude Meer

ingezonden
Spijkerbroekenfabriek in bieb
Amstelland – In Amstelveen staat 
sinds kort de spijkerbroekenfabriek 
van ontwerpduo Leonie en Lois. 
Sociale problemen, zoals het tex-
tieloverschot, vormen voor hen een 
uitdaging. Want wat kun je allemaal 
met je oude spijkerbroek? Kun je er 
bijvoorbeeld nieuwe producten van 
maken? Het kan in de bibliotheek. 
Heb je een oude spijkerbroek? Le-
ver hem in en maak er een nieuw 
product van. In de spijkerbroeken-
fabriek maak jij deel uit van het pro-
ces en help je de fabriek draaien-
de te houden. De spijkerbroekenfa-
briek is te vinden in de Bibliotheek 

Amstelland tijdens de expositie 
Reshaping the Everyday in samen-
werking met Art Partner. Een nieu-
we generatie ontwerpers laat je op 
een andere manier naar alledaagse 
producten kijken. Laat je verrassen 
door de mooie verhalen en ongewo-
ne gebruiken van gewone materia-
len. Wil je zelf, of je kinderen, aan 
het werk in de fabriek? Kom dan op 
vrijdag 18 juli van 16.00 tot 18.00 uur 
langs in de bibliotheek in Stadshart 
Amstelveen. Bewerk zelf de stof-
fen in samenwerking met Leonie 
en Lois. Voor meer informatie: www.
amstelland-bibliotheken.nl.

 Spijkerbroekenrestanten in verschillende fases van bewerking.

Vogelvrij Festival was te gek
Amstelhoek - De zomer is afgelo-
pen zaterdag 12 juli offi cieel inge-
luid! Op het Fort bij Uithoorn te Am-
stelhoek vond het Vogelvrij Festival 
plaats. En wat een killer van een edi-
tie was het! Vogelvrij Festival 2014 
ging helemaal los: de zon, de sfeer, 
de bezoekers en de muziek alles 
was geweldig! 
Het festivalterrein heeft het zwaar 
te verduren gehad, 12 uur lang is 
er non-stop gefeest. De megas-
ols zorgden ervoor dat de bezoe-
kers af en toe even konden uitrus-
ten in de schaduw. Lang duurde dit 
niet, want ze kregen geen secon-
de rust van de dj’s. Wat gingen de 

bezoekers los! Buiten het feesten is 
het festival rustig verlopen en heb-
ben de massaal toegestroomde be-
zoekers het geweldig naar hun zin 
gehad. Vogelvrij Festival 2014 was 
volgens de organisatie dan ook met 
afstand de beste editie tot nu toe! 
Alle opblaasbeesten zijn op en de 
slingers zijn inmiddels weer opge-
ruimd. De organisatie van het Vo-
gelvrij Festival bedankt alle bezoe-
kers, sponsors, partners en de tien-
tallen vrijwilligers voor hun gewel-
dige medewerking aan het festival. 
De foto’s en aftermovie zijn te bekij-
ken via www.vogelvrij-festival.nl en 
op de Facebookpagina. 

Gemeente start inkoop 
voor WMO-begeleiding
Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2015 
zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor een deel van de zorg voor ou-
deren, gehandicapten en chronisch 
zieken. Ter voorbereiding op hun 
nieuwe taken zijn gemeenten be-
zig met het inkopen van de hulp-
verlening. Het college van B&W van 
Aalsmeer heeft vastgelegd hoe ze in 
2015 de WMO-begeleiding wil inko-
pen. In het inkoopdocument staan 
de beleidskaders, procedures, uit-

gangspunten, wensen en eisen be-
schreven. Aanbieders die bij de ge-
meente bekend zijn krijgen het do-
cument deze week toegestuurd. 
Ook minder bekende, kleine (loka-
le) aanbieders worden opgeroepen 
met een aanbod te komen. De in-
schrijving sluit op vrijdag 29 augus-
tus 12 uur. Aanbieders die het do-
cument willen ontvangen, kunnen 
dit aanvragen via inkoop3d@am-
stelveen.nl.

Burgemeester Vonk-Vedder 
mee met ambulancedienst

Prachtige boottocht Rode Kruis

Aalsmeer - Op woensdag 9 juli 
‘draaide’ burgemeester Jobke Vonk-
Vedder een dag mee met de ambulan-
cedienst Amsterdam-Amstelland. Een 
regio die loopt van Amsterdam Zuid 
tot en met Kudelstaart. Haar aandacht 
ging vooral uit naar het grondgebied 
van de gemeente en de ambulance-
post in Aalsmeer. “Een leerzame dag”, 
zegt Vonk-Vedder die als burgemees-
ter verantwoordelijk is voor de open-
bare orde en veiligheid in Aalsmeer. 
“Medische hulp verlenen en zieken-
vervoer, daar draait het bij ambulan-

cezorg om. Op zo’n dag maak je van 
alles mee. Twee gevallen van spoed-
eisende hulp, een ongeval. Ik ben on-
der de indruk van de kundigheid en 
inzet van het ambulancepersoneel. Ze 
zijn accuraat en blijven onder alle om-
standigheden echte professionals. Ik 
heb bewondering voor de medewer-
kers van de hulpdiensten. Ze staan 24 
uur per dag 7 dagen per week klaar 
om anderen te helpen.” De Ambulan-
cezorg Amsterdam-Amstelland ope-
reert vanuit vestigingen in Amster-
dam, Amstelveen en Aalsmeer. 

Aalsmeer - Jaarlijks organiseert de 
locale Rode Kruis afdeling een boot-
tocht voor inwoners. Ook dit jaar 
weer. Op donderdag 26 juni werd 
er gevaren naar Leiden, Leiderdorp 
en over de Braasem. Aan boord vele 
deelnemers begeleid door locale vrij-
willigers. De boot lag dit jaar op een 
unieke plek, namelijk bij jachtwerf De 
Vries aan de Oosteinderweg 27. “We 
hebben nog nooit zo`n mooie luxe 
opstapplaats gehad”, aldus de vrij-
willigers. “Met de auto`s konden we 
tot aan de loopplank rijden en daar 
uitstappen.” Vanaf 09.15 uur kwamen 
de chauffeurs hun passagiers bren-
gen bij de boot. Joost de Vries, de di-
recteur van jachtwerf De Vries, heet-
te de deelnemers welkom. Het weer 
was droog en naarmate de dag vor-
derde werd steeds zonniger. Dit jaar 
was de tocht naar Leiden, langs Avi-

fauna, Leiderdorp en op de Braasem. 
Een schitterende tocht. Er was veel 
te zien en de kapitein vertelde over 
bijzonderheden onderweg. Aan het 
einde van de middag arriveerden de 
deelnemers weer bij de jachthaven 
en stonden de chauffeurs al te wach-
ten om hun gasten weer naar huis 
te brengen. De deelnemers hebben 
genoten van de tocht en de route. 
Graag wil het Rode Kruisbestuur alle 
vrijwilligers, zowel EHBO-ers, chauf-
feurs en de vrijwilligers die de bedie-
ning en verzorging voor de passa-
giers voor hun rekening hebben ge-
nomen, weer hartelijk bedanken voor 
hun inzet deze dag. Zonder hen zou 
deze boottocht niet gehouden kun-
nen worden. Ook volgend jaar hoopt 
het Rode Kruis Aalsmeer inwoners 
weer een fantastische boottocht aan 
te kunnen bieden.
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Foto-expositie in en 
over Historische Tuin

Aalsmeer - Tot en met het einde van deze 
maand juli  is in de Historische Tuin het pro-
ject van de Fotogroep Aalsmeer te zien over 
het tuinbouwmuseum. Vorig jaar hebben le-
den van de Fotogroep de mogelijkheid ge-
kregen om uitgebreid te fotograferen in de 
Historische Tuin. “Een onuitputtelijke bron 
voor iedereen die van fotograferen houdt”, al-
dus de omschrijving van de fotografen. 

Niet alleen de enorme variatie aan bloemen, 
planten, bomen en struiken, maar ook de 
grote collectie aan gebruiksvoorwerpen en 
kassen hebben inderdaad prachtige plaat-
jes opgeleverd. De foto’s zijn te bezichtigen 

in diverse ruimtes van de Historische Tuin. 
Het waard om deze gevarieerde expositie te 
gaan bekijken en eens op ontdekkingstocht 
te gaan in het museum over de tuinbouwge-
schiedenis van Aalsmeer. De Historische Tuin 
is van dinsdag tot en met vrijdag dagelijks 
geopend. Op zaterdag en zondag zijn bezoe-
kers vanaf 13.30 uur van harte welkom. In-
gang via het Praamplein voor hen die met 
de auto komen, vergeet niet de parkeerschijf 
neer te leggen. Wie op de fi ets of als wande-
laar arriveert, kan ook de ingang aan de Ui-
terweg nemen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Watertoren decor  ‘Crown Theater Uitpodium’ op 6 september

Fijn zingen en swingen bij
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Verlichte boten en 
vuurwerk zijn de twee hoofdbe-
standdelen van Vuur en Licht op het 
Water. Zij zorgen voor een sfeervolle 
avond in Aalsmeer op de eerste za-
terdag in september. Na het succes 
vorig jaar van optredende artiesten 
van het Crown Theater op een podi-
um bij de Watertoren, gaat het ‘Uit-
podium’ ook dit jaar weer deel uit-
maken van het programma. Gedu-
rende ruim een uur zal het Crown 
Theater voorafgaand aan het vuur-
werk een voorproefje van vier voor-
stellingen van het komend theater-
seizoen verzorgen. Peter van Eick, 
directeur van Crown Theater is en-
thousiast: “We zijn hartstikke blij 
met deze mogelijkheid. We hebben 
veel te bieden en willen dit graag 
aan de Aalsmeerders laten zien. De 
ambiance bij de Watertoren is daar-
voor geweldig.” Met de optredende 
artiesten en stalletjes voor een ijs-
je, een warme snack, koffi e en een 
glaasje wijn, fris of bier, wordt het bij 
de Watertoren op 6 september weer  
een feestelijk gebeuren. Bij de stand 
van het Crown Theater kunnen spe-
ciale actiekaarten gekocht wor-
den voor voorstellingen in het nieu-
we seizoen. Vorig jaar was het een 

drukte van belang en ook dit jaar 
wordt verwacht dat er veel publiek 
zal zijn. Mike (Multi) van der Laar-
se van het organisatiecomité: “Wij 
vonden het vorig jaar fantastisch 
om zoveel mensen bij de Waterto-
ren te zien. Dat verwachten we dit 
jaar ook weer. Vuur en Licht op het 
Water wordt door veel mensen erg 
gewaardeerd. Ze willen graag mee-
doen, op het water met hun boot, 
of als toeschouwer langs de oever.” 
Net als vorig jaar zal er op het podi-
um bij de Watertoren tussen negen 
uur en half tien eerst een act voor 
kinderen zijn. Dat wordt Brandweer-
man Sam, Sneeuwwitje of Woezel & 
Pip.  Er moet nog een keus gemaakt 
worden, maar dat de kinderen ver-
maakt gaan worden staat wel vast. 
Ook de twee volgende  acts belo-
ven spectaculair te worden. Daar-
na volgt de uitsmijter van het Crown 
Theater Uitpodium en deze is al be-
kend. Kort na tienen sluiten de be-
kende ‘LA The Voices’ met muzikaal 
‘vuurwerk’ het Uitpodium af.  

Zoals gebruikelijk zullen rond elf 
uur de eerste knallen van het vuur-
werk hoorbaar zijn. Het organisa-
tiecomité belooft ook dit jaar voor 

een spectaculaire vuurwerkshow te 
zullen zorgen. Mike (Multi) van der 
Laarse: “Wederom zijn we als orga-
nisatie van Vuur en Licht op het Wa-
ter gevraagd om zitting te nemen in 
de jury van het jaarlijkse vuurwerk-
festijn  in Scheveningen. 

Dat vinden we wel een eer. In au-
gustus gaan we vier vuurwerkshows 
in Scheveningen bekijken en jure-
ren. Die shows zijn internationaal 
vermaard en als we daar hele mooie 
dingen zien, gaan we die zeker 
naar Aalsmeer brengen.” Vuur en 
Licht op het Water heeft een trouwe 
groep van vaste sponsoren, maar  er 
komen elk jaar ook een paar nieuwe 
sponsoren bij. Het evenement kan 
alleen bekostigd worden door de 
bijdragen van deze sponsoren. De 
gestage groei van de groep sponso-
ren geeft aan dat Vuur en Licht op 
het Water een langer leven bescho-
ren is en als Aalsmeerse traditie een 
goede toekomst tegemoet gaat. Er 
is dit jaar een nieuwe hoofdsponsor 
en dat is de Vereniging van Bloe-
menzegelwinkeliers in Aalsmeer. 
Deze vereniging bestaat 60 jaar en 
viert dat feestelijk tijdens Vuur en 
Licht op het Water op 6 september. 

LA The Voices bezorgen veel mensen kippenvel met hun muziek. Tijdens Vuur en Licht op het Water verzorgt dit
herenkwartet een optreden op het Uitpodium van Crown Theater Aalsmeer voor de Watertoren.



Aanhouding 
jonge overvallers
Aalsmeer - Op dinsdag 15 juli zijn 
een 15 jarige Aalsmeerse en een 
16 jarige jongedame uit Amstel-
veen aangehouden door de poli-
tie. De twee worden verdacht be-
trokken te zijn bij de overval in een 
woning in de Begoniastraat afge-
lopen 7 juni. Bij de overval waren 
meerdere daders betrokken. De 
politie verwacht dat binnenkort 
meer aanhoudingen volgen. 

Gebroken pols 
na mishandeling
Aalsmeer - Op maandag 14 juli 
om kwart over vijf in de middag is 
een 73 jarige inwoner aangehou-
den wegens zwarte mishandeling 
in de Hugo de Vriesstraat. De man 
heeft een 80 jarige inwoonster 
hardhandig geslagen waardoor 
zij zich in het ziekenhuis moest la-
ten behandelen. De 80 jarige heeft 
een gebroken pols aan de mis-
handeling overgehouden. 

Valse platen 
op auto

Aalsmeer - Naar aanleiding van 
een melding van de douane heeft 
de politie op dinsdag 8 juli om 
acht uur in de avond een 27 ja-
rige automobilist tot stoppen ge-
dwongen op het Drie Kolommen-
plein. 

De Poolse bestuurder bleek rond 
te rijden met valse kentekenpla-
ten. Ook bleek hij gesignaleerd 
te staan voor een bedrag van 667 
euro. Dit boetebedrag heeft hij af-
gerekend. De kentekenplaten zijn 
van de auto gehaald en de wa-
gen is in beslag genomen. Pas als 
de man geldige platen geregeld 
heeft, mag zijn auto de openbare 
weg weer op. De 27 jarige moest 
zijn weg te voet vervolgen. 

Huisverbod 
na geweld

Aalsmeer - Op zaterdag 11 juli 
om tien uur in de avond is door de 
politie in de A.H. Blaauwstraat een 
28 jarige inwoner aangehouden 
wegens huiselijk geweld. De man 
is in het weekend verhoord door 
de recherche en gaat voorgeleid 
worden voor justitie. Hij heeft een 
tijdelijk huisverbod gekregen.

iPad uit huis 
gestolen

Aalsmeer - In de middag of 
avond van maandag 14 juli is in-
gebroken in een woning in de Op-
helialaan. Om binnen te komen 
hebben de daders aan de ach-
terzijde een ruitje ingetikt. Er zijn 
meerdere ruimtes doorzocht. De 
inbrekers zijn er vandoor gegaan 
met een iPad. 

Bestrating Molenpad vordert!
Aalsmeer - Het meeste werk was 
het vernieuwen van kabels en leidin-
gen onder het wegdek van het Mo-
lenpad in het Centrum voor onder 
andere aansluitingen op de nieuw-
bouw hier. Toen deze klus eenmaal 
geklaard was, kwamen de stenen 
voor de bestrating in beeld en dit 
klusje vordert gestaag. Inmiddels is 
het Molenpad weer bereikbaar via 
de Dorpsstraat. Tegelijkertijd met 
het nieuwe klinkerpad is vorm ge-
geven aan de inrichting van het ge-
deelte voor de nieuwbouw. Hier zijn 
ruim dertig parkeerplaatsen aange-
legd en deze mogen door bezoekers 
aan het Centrum gebruikt worden. 

Let wel, ook hier geldt de blauwe 
zone. Dwars langs Rozenholm en 

hier tegenover zijn ook nog eens ex-
tra parkeerplaatsen aangelegd voor 
openbaar gebruik. De bestraters 
rukken op richting het Praamplein. 
Er ligt zelfs al een keurig bestraat 
zebrapad tussen de woningbouw en 
het Molenplein naar de Zijdstraat. 
De voltooiing van de werkzaamhe-
den nadert. 

Maar, nog niet te vroeg juichen. Vol-
gens de planning zijn nog een klein 
twee weken nodig om af te ron-
den, waardoor bezoekers weer ge-
heel gebruik kunnen maken van de-
ze vernieuwde verbinding naar het 
Praamplein. Overigens is de nieuw 
gecreëerde parkeermogelijkheid te 
bereiken en open voor bezoekers 
aan het Centrum! 

Baggerwerkzaamheden in 
Hornmeer van start

Laffe diefstal uit rollator

Aalsmeer - Nadat begin dit jaar de 
sloten rondom de Sportlaan en het 
Seringenpark zijn uitgebaggerd is 
op maandag 14 juli gestart met bag-
gerwerkzaamheden in gemeentelij-
ke sloten bij de Lunalaan, Bachlaan 
en langs het Hornmeerpark. De 
werkzaamheden duren ongeveer 
twee weken en worden uitgevoerd 
door de Firma J.M. van Vliet.
Bij de werkzaamheden aan de 

Sportlaan en het Seringenpark is 
3.300 m3 bagger verwijderd. In de 
Hornmeer is de verwachting dat er 
2.000 m3 bagger uit de sloten wordt 
gehaald. De bagger wordt afgevoerd 
naar het gemeentelijk bagger- en 
gronddepot aan de Ambachtsheer-
weg. Na het indrogen wordt afhan-
kelijk van de kwaliteit van de inge-
droogde bagger een passende be-
stemming gezocht.

Aalsmeer - Op vrijdag 11 juli rond 
half tien in de ochtend is een 90 ja-
rige inwoonster op een laffe manier 
bestolen van haar tas. De vrouw liep 
achter haar rollator haar dagelijkse 
wandeling op het paadje tussen de 
Clematisstraat en de Hadleystraat. 

Toen zij even stil stond, kwam ie-
mand op een fiets aanrijden. Bij het 
passeren griste hij de tas van de 90 
jarige uit haar rollator en ging er 
snel vandoor. De inwoonster heeft 

nog geroepen dat er geen geld in 
haar tas zat, alleen sleutels, maar 
hier werd niet op gereageerd. De in-
woonster sprak de waarheid, haar 
portemonnee had ze inderdaad 
thuis gelaten. Mogelijk dat in de na-
bijheid in de bosjes nog haar wit-
te damestas met sleutels gevonden 
wordt. De laffe dader is een blanke 
jongeman, ongeveer 15 tot 16 jaar 
en hij droeg een grijze stoffen jas of 
vest met capuchon en een spijker-
broek.

Donderjagen 
met winkelkar

Aalsmeer - Om tien voor half zeven 
op zaterdagochtend 12 juli zagen sur-
veillerende agenten een groepje jon-
gens donderjagen met een winkel-
karretje in de Beethovenlaan. Bij het 
zien van de agenten sprong een van 
de jongens uit de kar en rende weg, 
terwijl de ander er op zijn fiets als een 
speer vandoor ging. In het Scarlat-
tilaantje kwamen de jongens en de 
agenten elkaar weer tegen. Toen de 
jongens zagen dat een van de agen-
ten een rugzak vast had, kwamen zij 
op hen af. 
De zwarte rugzak met groene opdruk 
zou eigendom zijn van een vriend van 
hen. De agenten hebben de rugzak 
niet afgegeven, maar meegenomen 
naar het bureau. De rechtmatige ei-
genaar mag zijn tas met inhoud ko-
men afhalen.

Woninginbraak, 
slot uit voordeur
Kudelstaart - Op maandag 14 juli 
rond vier uur in de middag is ont-
dekt dat er is ingebroken in een 
woning in de Gaffelstraat. Het ci-
linderslot was uit de voordeur ge-
boord door de daders. Alle ver-
trekken zijn doorzocht, zelfs de 
badkamer en de zolderverdieping. 
Vooralsnog is niet bekend wat de 
dieven hebben meegenomen.

Rijbewijs kwijt 
na teveel alcohol
Aalsmeer - Om half twee in de 
nacht van zaterdag 12 op zondag 13 
juli is een 24 jarige automobilist uit 
Aalsmeer betrapt op rijden onder in-
vloed van alcohol. Op de Zwarteweg 
is de bestuurder door agenten tot 
stoppen gemaand. In het politiebu-
reau stokte het ademanalyseappa-
raat bij 380 Ugl. Het rijbewijs van de 
24 jarige is ingevorderd, mede om-
dat zijn wagen al voorzien was van 
een alcoholslot. 

Contact met eigenaar hond
Aalsmeer - Op donderdag 19 juni 
een opmerkelijk en best luguber be-
richt in deze krant. Op een erf aan 
de Legmeerdijk was op woensdag-
middag 11 juni een geit aangevallen 
door een hond. De geit was meer-
dere malen in haar lijf gebeten en 
haar rechteroor was er geheel uit-
gerukt. De familie Baardse troffen 
hun geit in shock aan. Het vermoe-
den bestond dat de hond eigendom 
was van een klant van de buren en 
hier die middag een buitenboord-
motor had gekocht. De familie deed 
een oproep of de eigenaar van de 
hond zich wilde melden. 

De geit is direct na de schokkende 
ontdekking behandeld door een die-
renarts en maakt het inmiddels re-
delijk. “De geit gaat het wel overle-
ven, ze krabbelt langzaam op, maar 
wat is ze geschandaliseerd”, zo liet 
Marja Baardse onlangs weten. 
 
De eigenaar van de hond had zich 
toen nog niet gemeld, maar in-
middels kan ook hierover positief 
nieuws in de krant gezet worden. 
“We zijn in contact met de baas van 
de hond”, zo laat Marja in een mail-
tje weten. “Toch nog een goede af-
loop.”

Scooter weer bij 
eigenaar terug

Kudelstaart - De in de nacht van 
zaterdag 5 op zondag 6 juli uit de 
Einsteinstraat gestolen bromfiets, is 
weer retour bij de rechtmatige eige-
naar. Een agent in burger ontdekte 
tijdens een wandeling op donderdag 
10 juli een scooter in de bosjes nabij 
het Corry Vonkpad. Uit navraag bleek 
dat het kenteken overeen kwam 
met de eerder in het weekend ont-
vreemdde Piaggio. De scooter is met 
een kraan uit de bosjes getakeld. In-
middels rijdt de eigenaar weer vrolijk 
rond op de ‘eigen’ bromfiets.

Weer aardbeien op Aalsmeerse bodem

PACT aan het werk bij 
project Oostoogst
Aalsmeer - Op vrijdag 11 juli heeft 
de fractie van PACT een werkbezoek 
gebracht aan het project Oostoogst. 
In de voormalige rozenkas van Inge 
en Andre Zekveld aan de Aalsmeer-
derweg 265 wordt nu voedsel ge-
kweekt voor onder meer de Voed-
selbank. Voor PACT heeft het werk-
bezoek duidelijkheid gegeven dat er 
snel een gemeentelijke visie moet 
komen hoe om te gaan met de ve-
le leegstaande kassen in Aalsmeer 
Oost. Door de moordende interna-
tionale concurrentie is bloementeelt 
(ondermeer door de hoge energie-
kosten) niet langer economisch in-
teressant wat leidt tot veel onderne-
mers die stoppen. Er wordt door hen 
naarstig gezocht naar andere inkom-
stenbronnen wat onder meer tot on-
eigenlijk gebruik van de kassen als 
autostalling heeft geleid. Voor PACT 
is dat geen oplossing, zeker niet in 
het mooie natuurgebied van de Bo-
venlanden en langs de Hoge Dijk. 
PACT vind dat samen met onderne-
mers naar een visie gewerkt moet 
worden en dat hierbij niet langer ge-
wacht moet worden op de uitkom-
sten van de Uiterweg. PACT zal bij de 
eerstvolgende raadsvergadering dan 
ook vragen gaan stellen aan het col-
lege hoe zij met de veranderingsop-
gave in Aalsmeer Oost op korte ter-
mijn wil om gaan. PACT heeft gezien 
dat teelt van groenten op biologisch 
wijze als alternatief goed mogelijk is. 
De kas staat vol met boontjes waar-
onder natuurlijk de ‘Piet Vissers’. De-

ze worden ook in het verkoopstalle-
tje goed verkocht. De kas van ‘Eer-
lijke Oogst’, waar PACT vorig jaar op 
werkbezoek was, laat zien dat er be-
hoefte is bij gerenommeerde res-
taurants aan eerlijk geteelde en ver-
se groenten uit de directe omge-
ving. Ook Oostoogst heeft inmiddels 
een vaste afnemer in Hoofddorp. De 
Aalsmeerse restaurants blijven ech-
ter nog achter, zoals Andre Zekveld 
aangaf. De groenteteelt is arbeidsin-
tensief en er moet gewerkt worden 
met vrijwilligers. De samenwerking 
met de Voedselbank van Aalsmeer 
zorgt ervoor dat er voldoende vrij-
willigers zijn. De voedselbank heeft 
daarnaast de zekerheid dat er elke 
week verse groeten in de nu al 45 
pakketten zitten. De samenwerking 
is dan ook succesvol. PACT denkt dat 
ook in het kader van de decentrali-
satie en de participatiewet er moge-
lijkheden liggen om de kassen een 
nieuwe functie te geven. Hierbij wor-
den, met professionele ondersteu-
ning, cliënten niet meer langer bezig 
gehouden maar dragen ook bij aan 
de samenleving door het plaatselijk 
telen van verse groenten. PACT heeft 
gezien dat voedselteelt in de kassen 
kan en werkt en heeft als vrijwilli-
ger ook zelf even mogen meehelpen. 
Wat PACT betreft geeft het rood uit 
het gemeentewapen van Aalsmeer 
in de toekomst opnieuw weer waar 
het ooit voor stond: de (biologische) 
teelt van groenten en fruit, waaron-
der aardbeien!

Trailerhelling 
blijft open!

Aalsmeer - De planning was dat, 
vanaf dinsdag, de trailerhelling aan 
de Stommeerweg afgesloten zou 
worden voor openbaar gebruik. 
Omdat nu blijkt dat er toch te wei-
nig alternatieven zijn bij de jachtha-
vens heeft het college besloten om 
de paaltjes bij de helling nog niet te 
plaatsen. Op dit moment wordt er ge-
keken naar alternatieven voor de kor-
te en lange termijn. Maar vooralsnog 
kunnen particulieren hier hun boten 
te water laten. Hou bij de tewaterla-
ting wel rekening met het verkeer!

Zucht: Weer file voor de brug!
Aalsmeer - De ergernis is groot, 
de wachttijden lang. Oh ja, zucht 
de brug over de Ringvaart krijgt 
een opknapbeurt. In eerste instan-
tie werd vrij ‘makkelijk’ over de re-
novatie gedacht. Er blijven twee rij-
banen beschikbaar, voor elke route 
één dus. En de geplande verkeers-
regelaars gaan vast zorgen voor een 
goede doorstroming. Echter, de klus 
wordt heel anders aangepakt dan 
verwacht. Geen twee, maar slechts 
één rijbaan beschikbaar voor al het 
verkeer en verkeerslichten als re-
gelaars die om en om op rood en 
groen springen zonder ‘gevoelig’ te 
zijn voor wel of geen verkeer, wat 
soms in de avond onnodig wach-
ten geeft. Overdag is het echt ‘su-
per hommeles’. In de ochtend is 
het vooral drama vanaf de richting 
Hoofddorp, terwijl in de middag de 
N196 in Aalsmeer vol stroomt, in-
clusief soms kruisingen, met ver-
keer richting de opritten van de 
snelwegen. Hebben de bedenkers 
en uitvoerders deze ontstane (klei-
ne) ramp in de doorstroming aan 

beide kanten van de Aalsmeerder-
brug niet voorzien? Wellicht te licht 
opgevat? Is gedacht dat deze route 
inmiddels zo ‘afgewaardeerd’ is dat 
een versmalling slechts voor enige 
vertraging zou gaan zorgen? Wordt 
dit een dagelijkse ‘crime’ tot voltooi-
ing in oktober? Een lichtpuntje: Nu 
wordt gewerkt aan de brede brug-
helft, mogelijk als deze weer open is 
en het kleine deel onder handen ge-
nomen wordt, de doorstroming wel 
elk op één baan kan gaan plaatsvin-
den. Voor nu zouden toch echt ver-
keersregelaars ingehuurd moeten 
worden om het proces van doorstro-
ming mogelijk iets te versnellen en 
de kruisingen vrij te houden, zodat 
niet heel Aalsmeer ontregeld wordt! 
De reactie van de gemeente: “Er is 
gewacht met het onderhoud van de 
brug tot de nieuwe N201 klaar was. 
Het betreft een werkzaamheid van 
de provincie die hoogst noodzake-
lijk uitgevoerd moet worden. Er is 
gekozen om de werkzaamheden op 
een tijdstip uit te voeren dat zo min 
mogelijk weggebruikers er hinder 

van ondervinden. Maar de afslui-
ting geeft inderdaad overlast. Uiter-
aard houden we nauw contact met 
de provincie hierover en we houden 
het goed in de gaten of de overlast 
niet te groot wordt en de veiligheid 
niet in gevaar komt.”

‘Knip’ in N196
De drukte op de N196 nu vanwe-
ge de versmalling bij de Aalsmeer-
derbrug baart Dick Groeneveld uit 
Kudelstaart grote zorgen voor de 
toekomst in de gemeente. “Wat als 
echt de ‘knip’ in de N196 gemaakt 
wordt? De situatie nu toont heel 
goed aan hoeveel (sluip)verkeer er 
straks door allerlei woonwijken en 
doorgaande wegen te verwachten 
kan zijn als deze maatregel daad-
werkelijk wordt uitgevoerd. Een as-
pect om toch nog maar eens over na 
te gaan denken.” Tot slot een drin-
gend advies van zowel de gemeen-
te als de provincie: Mijd de werk-
zaamheden en maak gebruik van de 
(nieuwe) N201 door de Waterwolf-
tunnel!

 
17 juli 2014 • Nieuwe Meerbode  11



 
12   Nieuwe Meerbode  •  17 juli 2014

De verlichte watertoren, vorige week laat op de avond tegen een ondergaan-
de zon. Een prachtig plaatje! Foto: Anton Temme

Verhaaltje over Westeinder
Aalsmeer - Een klein verhaal over 
de mooie Westeinderplassen:

Aalsmeer een dorp aan de Westein-
derplas.
Met zijn waterrecreatie is groot en 
klein in zijn sas.
Zwemmen, varen, zonnen. 
De zomer is begonnen.
Je hoeft je niet te vervelen.
En kan de plas met iedereen delen.
Rondje Westeinder kun je ook fiet-
sen of lopen.
En dan nog onderweg een broodje 

paling kopen.
Genieten en kijken over het meer.
De watertoren zie je dan keer op 
keer.
Hij is zo mooi en van alle kanten te 
bekijken.
En anders kan je ook nog de top van 
de watertoren bereiken.
Laat jezelf verwennen.
En kom de Westeinderplas verken-
nen.

Ria Scheewe, 
Zwarteweg 9, Aalsmeer

Chiara uit Aalsmeer mag 
in Madurodam wonen!
Aalsmeer - Chiara uit Aalsmeer is 
één van de gelukkige winnaars die 
met haar mini 3D kopie voor altijd 
in Madurodam mag wonen. Na de 
zomer zal haar eigen mini 3D kopie 
in het park komen te staan. Madu-
rodam is voor het eerst sinds 1952 
op zoek naar nieuwe bewoners. De-
ze zomer maken alle kinderen tot 
13 jaar dagelijks kans om een nieu-
we bewoner te worden van het park 
met een mini 3D kopie van zichzelf. 
Deze ‘nieuwe generatie’ bewoners 
wordt door middel van 3D printing 
vervaardigd. 

De poppetjes van de winnaars ko-
men uiteindelijk in het park ‘wonen’. 
De winnaars ontvangen bovendien 
een Madurodam-jaarabonnement 
dat geldig is voor de winnaar plus 
vier introducés. Kinderen kunnen 
deze zomer in de Fantasitron, een 
futuristische 3D omgeving, een digi-
tale 3D kopie van zichzelf laten ma-
ken. In juli en augustus selecteert 
de Fantasitron willekeurig honder-
den winnaars die een schaal 1 op 25 
poppetje van zichzelf winnen. Deze 
worden na de zomer in Madurodam 
geplaatst. Na het maken van de 3D 

kopie in de Fantasitron ontvangen 
bezoekers een e-mail met daarin de 
3D kopie als Madurodam poppetje. 
In deze mail staat ook een link naar 
de webshop, waar het poppetje kan 
worden besteld in allerlei soorten en 
maten. Voor meer informatie: www.
madurodam.nl

Nieuwe leden Raad van 
Commissarissen Rabobank
Aalsmeer - Bij Rabobank Regio 
Schiphol zijn twee nieuwe commis-
sarissen benoemd, te weten de he-
ren Arthur van Dijk en Ruud Hagen-
dijk. Beide heren zijn woonachtig in 
de gemeente Haarlemmermeer. Ar-
thur van Dijk is zijn loopbaan begon-
nen bij de centrale overheid. Daarna 
is hij 10 jaar wethouder en locobur-
gemeester van de gemeente Haar-
lemmermeer geweest. Sinds vorig 
jaar is hij voorzitter van Transport 
en Logistiek Nederland. Ruud Ha-
gendijk werkte onder andere bij de 

gemeente Amsterdam, het GAK en 
het pensioenfonds Metaal en Tech-
niek. Sinds 1997 is hij werkzaam bij 
MN, een van de grootste pensioen-
uitvoerders en vermogensbeheer-
ders van Nederland. Vanaf 2005 is 
hij daar voorzitter van de hoofddi-
rectie. “Met de toetreding van bei-
de heren voegen wij niet alleen een 
flinke dosis bestuurlijke ervaring toe 
aan onze Raad van Commissarissen 
maar ook twee zeer betrokken in-
woners van ons marktgebied”, aldus 
directievoorzitter Leo Peeters Weem. 

Hoge opkomst vergadering
Leden FloraHolland stemmen 
in met voorstel verliesdekking
Aalsmeer - Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de Konink-
lijke Bloemenveiling FloraHolland 
op donderdag 10 juli hebben de le-
den gestemd over het voorgestelde 
besluit om het verlies over 2013 te 
dekken. De aanwezige leden stem-
den met een 78% meerderheid in 
met het voorstel om voor 11 mil-
joen bij te dragen in dit verlies. 

Hiervoor wordt een deel (0,25%) 
van de liquiditeitsbijdrage aan-
gewend. Het overige deel (0,75%) 
wordt bijgestort op de ledenlening. 
Het resterende netto verlies van 
15,6 miljoen euro wordt ten laste 
gebracht van de algemene reser-
ve. Na dit belangrijke besluit, heeft 
de vergadering de jaarrekening 
vastgesteld. De opkomst tijdens de 
Ledenvergadering van 10 juli was 
met 372 aanwezige leden hoog. Zij 
vertegenwoordigden 26,2% van de 
stemwaarde en dat is bijna twee 
keer zoveel als gebruikelijk. Met 

deze opkomst en het aantal stem-
men voor het voorstel, geven de le-
den van FloraHolland een stevig 
signaal af dat zij achter de coöpe-
ratie staan.

Uitvoerig in gesprek
Deze extra Ledenvergadering was 
nodig omdat in de reguliere verga-
dering op 5 juni een eerder voor-
stel voor de verliesdekking niet 
werd aangenomen. Algemeen di-
recteur Lucas Vos: “De uitkomst 
van de ALV van 5 juni is aanleiding 
geweest voor uitvoerige gesprek-
ken met en onder de leden over 
hun coöperatie. Ik ben verheugd 
over deze uitkomst. 

Het financieringsvraagstuk is met 
dit besluit op een verantwoorde 
wijze opgelost en de intensieve in-
teractie met de leden heeft de coö-
peratie versterkt. Die beide aspec-
ten zijn van groot belang voor on-
ze toekomst.” 

Trots op Oranje tijdens WK!
Aalsmeer - Het Oranje team heeft 
het fantastisch gedaan tijdens het WK 
voetbal in Brazilië. De verwachting was 
in eerste instantie niet hoog, maar toen 
Nederland de voetballers van Span-
je met 5-1 versloegen was de euforie 
groot. Oranje gaat ver komen! En, dit is 
uitgekomen. Australië werd, nipt, ver-
slagen met 3-2 en Chili moest het veld 
verlaten met een 2-0 nederlaag. De 
kwartfinale was bereikt. Mexico werd 
met 2-0 overwonnen en het moeilij-
ke Costa Rico werd na penalty’s door 
het team van Louis van Gaal naar huis 
gestuurd. De halve finale was pijnlijk, 
verliezen met strafschoppen als je zo-
ver gekomen bent, is niet eerlijk. Maar 
het zei zo, Oranje miste en Argentinië 
scoorde wel. Voor de troostfinale tegen 
Brazilië was bij de spelers in eerste in-
stantie weinig animo, maar teamspirit 
overwon en gezamenlijk werd besloten 
om Nederland op nog één mooie wed-
strijd te trakteren. En geweldig was het, 
3-0 gewonnen. Wel geen kampioen 
van de wereld, maar wel van Neder-
land en ach, wel derde van de wereld! 
Duitsland won van ’rivaal’ Argentinië in 
de finale en zelfs dit is geaccepteerd, 

met respect zelfs. Nederland is trots 
op wat Oranje heeft bereikt tijdens dit 
WK voetbal. Het is nu weer klaar, over 
tot de orde van de dag. En één hiervan 
is het WK-spel van de Nieuwe Meer-
bode. De uitslag: Officieel geen win-
naars. Ongeveer 25 inzenders hadden 
het goed dat Duitsland wereldkam-
pioen zou gaan worden, evenals een 
kleiner aantal Robin van Persie de top-
scorer voor Nederland noemde. Maar, 
topscorer van het WK? 
Geen Thomas Müller van Duitsland, 
zoals de overgeblevenen opschre-
ven, maar James Rodrigeuz van Co-
lombia, zes doelpunten tegen de vijf 
van Müller. Hoeveel doelpunten er 
zijn gescoord tijdens het WK en hoe-
veel door Nederland? Respectievelijk 
171 en 15 en ook deze aantallen zijn 
niet genoemd. Natuurlijk wil de Nieu-
we Meerbode wel drie deelnemers 
gelukkig maken. De redactie gaat nu 
met de directie in beraad (in discussie) 
wie uiteindelijk de prijzen in ontvangst 
mogen gaan nemen. De rekenmachi-
ne komt er in ieder geval bij. Volgen-
de week dus de bekendmaking van de 
winnaars. Even geduld nog!

Bindingkamp Lahntal 2: Super!
Aalsmeer - Bindingkamp Lahntal 2: 
“Het is weer fantastisch!”, aldus de 
vakantiegangers in een eerste reactie 
op hun kampweek. Een verslag van 
Demi, Lynn, Margot en Brittie: “We 
moesten om half vijf in de ochtend 
verzamelen en we vertrokken om half 
zes richting Lahntal. De busreis duur-
de, vergeleken met vorig jaar, kort. 
We kwamen aan en zaten lekker in 
de zon met Lahntal 1. De leiding had 
ons wijs gemaakt dat we een klein 
rondje gingen wandelen. Wat uitein-
delijk een tocht van 3 uur werd. Die 
avond kregen we het thema te horen. 
Het thema is dit jaar: Van delen wordt 
niemand arm. Op zondag zouden 
we lekker gaan zwemmen, maar we 
misten de trein. Dus, ter vervanging 
gingen we kwallenballen. Die avond 

hebben we weer een leuk avond-
programma gehad. Maandag had-
den we een keuzedag. We konden 
kiezen uit sport, muziek, theater, ko-
ken en iets met knutselen. Daar zijn 
we de hele dag mee bezig geweest, 
het was super leuk! In de avond heb-
ben we het spel ‘de Jongens tegen de 
Meisjes’ gespeeld. De jongens heb-
ben gewonnen, maar de meisjes wa-
ren beter. Er werd ons gezegd om op 
tijd naar bed te gaan en dus niet te 
gaan overlopen, haha. Dat hebben 
we uiteindelijk ook niet gedaan, want 
we wilden fit zijn voor het waterskiën! 
Dat hebben we vandaag dus gedaan. 
We konden waterskiën, kneeboarden 
of wakeboarden. Het was super lek-
ker weer en hopelijk de rest van de 
week ook! Groetjes en tot zaterdag!”

Diploma voor Superchefs 
van het Kinderkookcafé
Kudelstaart - Na 8 weken zwoe-
gen en zweten, maar ook met veel 
plezier en gezelligheid in de keu-
ken van Home With Joy, was het af-
gelopen woensdag feest. Alle kin-
deren kregen hun SuperChefs di-
ploma overhandigd door Joyce van 
Home With Joy en Ria van Diëtheek 
Amstelveen-Uithoorn. Tijdens de-
ze acht weken hebben de kinderen 
veel geleerd en hebben ze ook echt 
laten zien dat ze veel zelfstandiger 
zijn geworden in de keuken. Ook 
thuis zijn ze lekker aan de slag ge-
gaan met de recepten uit de kook-
cursus, zodat ook hun ouders en 
broers/zussen konden genieten van 
alle vorderingen. Wat hebben ze al-
lemaal geleerd in deze acht weken? 

Ze hebben uitgebreid allerlei soor-
ten groenten en fruit geproefd en 
veel gepraat over smaak. Ook zijn 

er allerlei buitenlandse gerechten 
klaargemaakt, zoals couscous, tor-
tilla’s, wraps enz. In de kas en tuin 
van Joyce hebben de kinderen zelf 
hun groenten en kruiden geoogst 
en vers van het land klaargemaakt. 
Ze hebben geleerd hoe je veilig 
kookt, bijvoorbeeld hoe snijd je zon-
der je te bezeren en hoe hou je een 
mes vast als je loopt. Ook kwam aan 
de orde hoe je ervoor zorgt dat de 
pannen goed op het fornuis blij-
ven staan en er geen brandwon-
den ontstaan. In elke les kwam een 
stukje theorie over voedingsleer en 
kooktechnieken aan de orde, daar-
na gingen de kinderen zelf aan de 
slag met de recepten uit het Super-
chef receptenboek. Aan het einde 
van elke les werden de zelfgemaak-
te gerechten geproefd en gekeurd 
en lekker opgesmikkeld. Na afloop 
van de cursus mocht het recepten-
boek natuurlijk mee naar huis. In de 
laatste lessen leerden de kinderen 
nog veel over presenteren en de ta-
fel mooi dekken. Zo maakten ze zelf 
tomaatvlinders en chocoladebak-
jes. Tijdens de laatste les werden 
pizza’s gebakken met veel groen-
te, verse tomaten en heerlijke krui-
den uit de tuin. Ook kwam een heu-
se fotograaf langs voor de mooiste 
kookfoto’s van onze Superchefs. Na 
de zomer willen Home With Joy en 
Diëtheek de kookcursus verder uit-
breiden. Meer informatie? Home 
With Joy: 06-54908992 of Dietheek 
Amstelveen-Uithoorn: 06-13235134. 
Foto: Verburg Fotografie

Cadeau bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Zestig jaar boemenze-
gels betekent in juli 60 cadeaubon-
nen van 5 euro. 

De gelukkigen zijn: Albers, A. Alder-
den, Jose van Bemmelen, Jos van de 
Bogaard, P. Deugd, E. Dirkzwager, R. 
Drost, Moniek Eigenhuis, M.A. Ern-
sting, Corrie en Floor Groen, N. den 
Haan, G. Hofman, C. Hughes, Han-
nie Hulsbos, Jongkind, Marja Joore, 
Rianne Koelewijn, W. Korenwinder, 
Y. Korver, Van Der Laarse, Mw. de 
Langen, Mw. Leegwater, B. Lings-
man, P. Loogman, G. Lubbers, J. van 

Marsbergen, G. v.d. Meulen, T. Me-
ij Biesheuvel, Mw. R. Middelkoop, 
Z. Molenaar, I.E. Mulder, W. Olij, J. 
Olij, Jesse v.d. Polder, E. Reuling, J. 
Reym, L. Rinkel, van Rijswijk, J.M. 
Schneider - v. Gils, Carla Simpe-
laar, M.Spaargaren, A. Spaargaren, 
R. Spaargaren - Eigenhuis, Spaar-
garen, Spring in ‘t Veld, J. Stokkel, 
H. Tates, P. Terlouw, Ch. Titulaar, M. 
Tulp, Mw. v.d. Velde, Jolanda Ver-
kerk, F.C. Vink, Y.P. Visschers, T. van 
Vliet, Fam. Vos, J.M.T. Weima, E. von 
Winkelmann, J.R. v.d. Zwaard - War-
ning en J. v.Zijverden - Buys. 

Fitnesstuin Zorgcentrum 
Aelsmeer heet ‘Vitaeltuin’
Aalsmeer - Vrijdag 11 juli heeft de 
jury zich onder het toeziend oog 
van notaris Mathijs van Gaalen ge-
bogen over de ingezonden namen 
voor de Fitnesstuin bij Zorgcentrum 
Aelsmeer. Dit naar aanleiding van 
de oproep in de Nieuwe Meerbo-
de voor het bedenken van een ge-
schikte naam. 
Aan deze prijsvraag was een ca-
deaubon van 100 euro verbon-
den en een training van drie maan-
den in de Fitnesstuin, onder be-
geleiding van een gespecialiseer-
de fysiotherapeut van PACA. Er wa-
ren maar liefst 55 namen voorge-

dragen! Een aantal namen kwam 
meerdere malen voor of kende ver-
schillende schrijfwijzen. Uiteinde-
lijk koos de jury unaniem voor ‘Vi-
taeltuin’. Door verantwoord te bewe-
gen blijf je vitaal en omdat de Fit-
nesstuin bij Zorgcentum Aelsmeer 
hoort, vond de jury de schrijfwijze 
van ‘vitael’ met ‘ae’ erg mooi en toe-
passelijk. ‘Vitaeltuin’ is ingezonden 
door Th. A. van Doorn uit Oisterwijk. 
Blijkbaar wordt de Nieuwe Meerbo-
de ook ver buiten Aalsmeer gelezen! 
Deze winnaar mag drie maanden in 
de Fitnesstuin gaan sporten en wint 
ook nog een bedrag van 100 euro.

Zomerondernemer biedt:
Uitkomst voor watersporter 
met boot op trailer
Aalsmeer - Sander Huis doet mee 
aan het succesvolle jeugdproject, 
de zomerondernemer.nl. Start je ei-
gen onderneming gedurende de zo-
mer met begeleiding, verzekering en 
startkapitaal.

Afgelopen week hebben alle jonge 
ondernemers een driedaagse trai-
ning gehad in het gemeentehuis 
over hoe een onderneming opstar-
ten in zijn werk gaat en wat er alle-
maal bij komt kijken. De praktijkop-
dracht om iets te doen waarop je 
winst maakt, had zeer ludieke en 
succesvolle initiatieven tot gevolg: 
Wat dacht u van koffie verkopen bij 
de filevorming rond de Aalsmeer-
derbrug vanwege de werkzaamhe-
den bijvoorbeeld? Sander Huis biedt 
dé zomerse oplossing voor het te 
water laten van boten nu sinds 15 
juli de trailerhelling bij de Stom-
meerweg afgesloten is wegens ver-
keersonveiligheid door de gemeen-
te. De Watersport zomerdeal van 

Sander Huis houdt in: Veilig en Pro-
fessioneel te water laten en terug-
plaatsen op uw trailer van uw vaar-
tuig , inclusief stalling van uw trailer 
en een parkeerplaats voor uw auto 
voor 1 dag. U kunt hiervoor naar Ui-
terweg 134, alwaar Piet Huis Jacht-
haven dit faciliteert in de maan-
den juli en augustus. De tewaterla-
ting kan op afspraak of in het week-
end tussen 10.00 en 14.00 uur. De 
verwachte terugkomst tijd/dag kan 
via SMS of Whatsapp aangegeven 
worden. De bediening van de kraan 
vindt plaats door Piet Huis Jachtha-
ven. Parkeren van de auto en trailer 
vindt op aanwijzing plaats. Het ver-
voer van uw boot op trailer naar de 
kraan en terug vindt plaats door een 
electorcar. Wanneer u meerdere da-
gen wilt varen is het mogelijk een 
passantenplaats in te nemen bij de 
Jachthaven à 15 euro per overnach-
ting, inclusief parkeren auto/trailer. 
Ook zorgeloos varen? Bel Sander 
Huis via 06-31907066.

Twintig jongeren gestart 
met Zomer Ondernemer 
Aalsmeer - Afgelopen week is met 
een driedaagse training in het ge-
meentehuis het project Zomer On-
dernemer in Amstelland van start 
gegaan. De deelnemers kregen de-
ze dagen diverse tools, tips en tricks 
aangereikt om goed van start te kun-
nen met hun bedrijf. Het kenmerken-
de van de training is het ‘doen’! Geen 
studieboeken, maar praktische oefe-
ningen en leren kansen te benutten, 
klanten benaderen en problemen op-
lossen. Dit alles onder leiding van Ben 
van der Sluis en Bernhard Schellen-
berger. Tijdens de training zijn de jon-
geren aangemoedigd door het uit-
gebreide participerende bezoek van 
burgemeester Jobke Vonk. Daarnaast 
heeft elke Zomer Ondernemer nu ge-
durende de hele zomer een persoon-
lijke coach. Dit zijn ervaren onderne-
mers die hun kennis en kunde graag 
inzetten en hen terzijde staan. Dit zijn 
Hans Moerdijk (marketing), Hans Ko-
ning (Directeur grote bedrijven), Deb-
by Ahlers (counceler), Tom Domic 
(Accountancy) en Jaap Zwart (Project 
ontwikkeling). De komende zes we-
ken zullen de ‘ondernemers’ zelfstan-
dig aan de slag gaan met hun bedrijf. 
Daarnaast wordt elke donderdagmid-
dag een terugkombijeenkomst geor-
ganiseerd waarbij er workshops ge-
geven worden door verschillende be-

drijven. Tijdens deze bijeenkomsten 
kunne de jonge ondernemers met 
vragen komen, ze kunnen de eige-
naar spreken en het bedrijf bekijken. 
Het idee Zomer Ondernemer komt 
uit Zweden en is het afgelopen jaren 
succesvol uitgevoerd in de gemeen-
ten Almere, Zwolle, De Ronde Venen, 
Stichtse Vecht en Woerden. Het heeft 
een aantal nieuwe bedrijven opgele-
verd en ook dit jaar zijn de verwach-
tingen weer hooggespannen: houten 
zonnebrillen, Loom armbanden, acti-
veringsbedrijf voor werkloze jonge-
ren, advies voor zonnepanelen, ga-
ming en sport, medische armbanden, 
bedrijfsfilm, water-wegenwacht, tuin-
onderhoud, hergebruik van energie 
en een broodrestaurant. Voor meer 
informatie: www.zomerondernemer.
nl. 





 
14   Nieuwe Meerbode   •  17 juli 2014

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
23 juli vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. 

Het klaverjassen op 9 juli is ge-
wonnen door Wim Reuling met 
5478 punten, gevolgd door Martin 
van Stijn met 5402 punten. 

Op plaats drie is Piet Straathof ge-
eindigd met 5202 punten en op 
vier Rinus Buskermolen met 5050 
punten.

Riet wint bij 
ouderensoos

Aalsmeer - edere donderdagmiddag 
is er voor 55+ers een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 13.30 tot 
16.30 uur. Op donderdag 10 juli is Riet 
Pothuizen op de eerste plaats geëin-
digd met 5360 punten, gevolgd door 
Piet van As met 5299 punten en op drie 
Bets Romkema met 5061 punten. Het 
jokeren is gewonnen door Kees van 
der Meer met 16 punten. De tweede 
plaats was voor Bets Teunen met 189 
punten. Ook belangstelling voor deze 
gezellige kaartmiddag? Kom langs of 
bel voor meer informatie: 0297-340776.

Tour de Kwakel: Mario van 
Schie heeft een gouden lap!
De Kwakel - Louis van Gaal heeft 
uiteindelijk een bronzen, die van 
Mario van Schie is nog steeds van 
goud. Al bijna een week siert de 
gele trui zijn schouders, als teken 
dat hij bovenaan staat in het tour-

spel dat in het Tourhome wordt ge-
speeld. Er zijn echter nog 99 kapers 
op de kust, waarvan Timo Kas en Jo-
ris Voorn het dichtst op het wiel van 
Mario rijden. 
De top tien bestaat voornamelijk uit 

De beste voorspellers tot nu toe, vreedzaam in het Tourhome, gele truidrager 
Mario van Schie en rode truidrager Paul Hogerwerf.

jonge renners, extra gemotiveerd 
door de witte trui die Tino Kas nu in 
bezit heeft. Van ‘de oude hap’ weet 
John van der Hulst zich het best te 
handhaven, hij bezit virtueel de grij-
ze trui. Maar pas op voor Eric Zet-
hof, deze veelvoudig winnaar van 
Tour de Kwakel ligt op de loer. Wim 
Verlaan, de winnaar van verleden 
jaar, koerst wat teleurstellend in 
het midden van het peloton. Aan 
de staart bengelt Thijs Holla. Thijs 
zal een trapje harder moeten geven 
om de rode lantaarn te ontlopen. De 
beste renster van dit peloton is op 
dit moment Ria Verhoef, zij ligt een 
fotofinish voor op Willy Turk. 

De mazzeltrui, de rode, is op dit 
moment in handen van Paul Ho-
gerwerf, hij haalde de meeste ex-
tra punten. De ploegen hebben dit 
jaar wel heel toepasselijke namen, 
bijnamen van wielrenners. Zo staat 
daarom ‘Il Campionissimo’ op de 
eerste plaats. Mario is daarvan de 
kopman. Zijn knechten zijn Ton On-
derwater, Henk Raadschelders, Ar-
thur Franken en Jan Harte, zij rijden 
vol trots met hun gele pet op door 
De Kwakel. Deze ploeg wordt op 
de voet gevolgd door, hoe kan het 
ook anders, ‘De Eeuwige Tweede’, 

Open waterzwemwedstrijden
Goud Arjan Bellaart en 
zilver Laura Staal
Aalsmeer - Voor de 37e keer werd 
afgelopen zaterdag 12 juli een open 
water wedstrijd op de Binnenmaas 
te Mijnsheerenland georganiseerd. 
Andere jaren stond deze open wa-
ter wedstrijd bekend om zijn niet al 
te gunstige weersomstandigheden. 
Rond de klok van 10.00 uur kwamen 
de eerste zwemmers het terrein al 
op. Er stond weinig wind op de baan 
en de watertemperatuur was 20 gra-
den , heerlijk zwemwater. De zon zat 
nog verscholen onder een dik wol-

kendek maar het was droog. 73 Ver-
enigingen kwamen deze dag aan de 
start met in totaal 224 deelnemers 
op papier. Om 11.00 uur ging Arjan 
Bellaart van start op de 5 kilometer 
vrije slag en na wat wiskundig puz-
zelwerk was men eruit, er zouden 3 
rondes gezwommen gaan worden. 
De groep startte buiten de baai en 
finishte in de baai. Ronde 1 ging in 
23 minuten en het zag er zwaar uit 
voor Arjan. Ronde 2 en 3 werd een 
staaltje knokken tegen alle elemen-

ten die open water zwemmen heet. 
Uiteindelijk finishte hij als elfde in 
een tijd van 1 uur en 15 minuten. 

Na 5 kwartier rust mocht Arjan we-
derom aantreden, maar nu op de 1 
kilometer vrije slag Masters. De tijd 
was niet goed, toch was het wel 
goed voor de eerste plaats in de ca-
tegorie 40+ waarbij hij ruim 40 se-
conde voor nummer 2 aantikte. Na 
de heren gingen de dames mas-
ters van start en voor Oceanus 
stond Laura Staal klaar. Zij zwom 
een lekkere race en met haar tijd 
van 14.29,21 goed voor de tweede 
plaats. De jongste van de Oceanus-
ploeg, Nina Bellaart, kwam in actie 
op de 500 vrije slag. Ze was niet al-
leen de jongste, maar wederom ook 
de kleinste. Haar doelstelling was: 
“ik word niet laatste”. En die doel-
stelling heeft ze gehaald, ze liet twee 
zwemsters achter zich en finishte in 
10.56,51. Amber Bellaart kwam rond 
de klok van 15.30 uur aan bod voor 
haar 500 meter schoolslag en sa-
men met haar open water vriendin-
nen van Het Y werd de te zwemmen 
tactiek bepaald. Amber ging vanaf 
de start heel goed mee, maar mist 
dan het vertrouwen om door te trek-
ken, ondertussen besloeg haar bril-
letje ook nog , al met al niet haar 
race. Toch zwom ze een hele mooie 
tijd 9.41,86 en werd hiermee ze-
vende. Laura Staal had er zin in, er 
stond nog een 2 kilometer vrije slag 
op het programma en dan was ook 
zij klaar. Twee rondes van een ki-

Klassieke demoraces in Elberg
Weer Aalsmeers succes 
voor Cees en Henk
Aalsmeer - Elburg was afgelopen 
weekend het decor van de klas-
sieke motorracesport. Na nach-
telijk noodweer op de Veluwe was 
de zaterdag een prachtige dag voor 
de demoraces. De ochtendtrainin-
gen waren nog op een zanderige en 
gladde baan. Na een veegronde in 
de middag was het circuit klaar voor 
de demoraces. 
Voor de 50 tot 125 cc klasse was er 
weer een behoorlijke Aalsmeerse 
delegatie aanwezig in Elburg. Cees 
Eikelenboom werd na drie demo’s 
de winnaar op zijn Honda CB 50R, 
Henk van den Beukel op een Van 
der Veldt Honda SS 50 eindigde als 
derde. Arjan Gordijn werd des on-
danks zijn niet goed lopende Sim-
son 50 cc nog zevende. Jeroen Mey-
er eindige op zijn Honda 50 cc NSR 
op een achtste plaats. In de 750 cc 
klasse was er dit keer voor Kees 
Boelsma geen beker, nadat hij in de 

afgelopen twee races wel op het po-
dium eindigde. Op de Kawasaki 750 
GPZ eindigde Kees in het druk be-
zette veld op een zevende plaats.

AV Aalsmeer goed bezig 
tijdens vierde Trackmeeting

Baanloop Atletiekvereniging

Aalsmeer - Veel atleten vonden op 
11 juli weer de weg naar atletiek-
baan Maarschalkerweerd te Utrecht 
voor de vierde Track Meeting van dit 
seizoen. In totaal verschenen 631 
atleten aan de start uit binnen- en 
buitenland. AV Aalsmeer was in ver-
schillende leeftijdscategorieën goed 
vertegenwoordigd op de 800 meter. 
C-juniore Inger van Dok verbeterde 
haar persoonlijke record op deze af-
stand naar 2.43.45 minuten en werd 
daarmee derde in haar serie. B-ju-
nior Corné Timmer liep een nieuw 
persoonlijk record van 2.09.66 mi-
nuten en won daarmee zijn serie. 
Voor allebei betekende dit een ver-
betering van ruim 3 seconden ver-
geleken met hun vorige beste tijd 
op deze afstand. Jan Pieter Baars 
kwam in actie bij de masters 50. Hij 
won de 800 meter in deze catego-
rie met een tijd van 2.19.76 minuten. 
Wim Metselaar, uitkomend bij de 
masters 70, won eveneens de 800 

meter en liet een tijd noteren van 
2.53.69 minuten.

Aalsmeer - Op woensdag 9 juli, de 
avond van de voetbalwedstrijd Ne-
derland tegen Argentinië, werd bij At-
letiekvereniging Aalsmeer de maan-
delijkse baanloop gehouden. De 
deelnemers konden kiezen uit drie re-
creatieve afstanden: 1, 3 of 5 kilome-
ter hardlopen op de atletiekbaan aan 
de Sportlaan. De uitslagen bij de 1 ki-
lometer waren als volgt: Erwin Koop-
stra 2:49, Arjan Koopstra 3:48, Tygo 
Witteveen 5:02 en Jimmy Celie 7:16 
minuut. Uitslagen 3 kilometer: Ro-
bert Schrauwen 10:27, Dick van Rijn 
12:29, Gregory ’t Hoen 12:39, Els Raap 
13:44, Graeme ’t Hoen 13:57, Julie Wit-
teveen 15:55 en Gerrit van der Steeg 

in 22:22 minuut. Uitslagen 5 kilome-
ter: Brent Pieterse 18:36, Frans Woer-
den 18:36, Theo van Rossum 19:37, 
Joel Verhagen 19:40, Jeroen Verhoe-
ven 19:51, Michel Vollebregt 19:55, 
Mike Droge 20:01, Toon Ligtenberg 
20:51, Raymond Witteveen 21:07, Ge-
rard Albers 21:35, Peter de Weijer 
22:11, Peter van Wouwe 22:17, Mir-
jam Colijn 23:22, Marjan van Ginkel 
23:29, Jelle Koelman 23:43, Alwin de 
Jong 23:44, René Spitteler 23:47, Son-
ja van Zeelt 23:50, Arnold van Veltho-
ven 24:02, Peter Akerboom 24:44, An-
ton Schuurman 25:33 en Henk Lans-
bergen in 30:19 minuut. De volgende 
baanloop bij AVA is op woensdag 13 

Met startnummer 712 Inger van Dok, 
C-juniore bij AVA.      

en ‘De Haai van Messina’. Het ver-
schil is nog klein, het is goed moge-
lijk dat ‘De Kanibaal’ dit klassement 
nog gaat verbouwen. De randzaken 
zijn inmiddels goed geregeld, koe-
le bidons, warme hapjes en een ver-
frissende dopingcontrole. Het was 
daarom vrijdagavond gezellig toe-
ven in het Tourhome. De renners 
komen op deze zogenaamde knob-
belavond bijeen om de eerste week 
‘touren’ door te nemen. De minde-
re goden hadden natuurlijk veel lek 
gereden en de vooral jongere go-
den ging het voor de wind, praatjes 
genoeg. Maar Parijs is nog ver, zou 
Joop Zoetemelk gezegd hebben. 
Een delegatie van het bestuur van 
dit tourspel reist inmiddels met Joop 
door Frankrijk om zich te oriënteren 
op de tourstart van volgend jaar in 
Utrecht. Van Chris Verhoef kreeg 
het bestuur al een ‘selfie’ met Lars 
Boom erop. Lars zag het helemaal 
zitten een rit over erve Vlasman, he-
lemaal zijn terrein. Volgend jaar be-
staat dit tourspel immers 60 jaar 
en daarom maakt het bestuur zich 
sterk voor een rit om het Tourhome. 
Maar eerst gaan de deelnemers de 
komende week de bergen in, het 
grint op erve Vlasman wordt op een 
hoop geharkt en klimmen maar.

lometer en de eerste ronde zag er 
goed uit, na een heerlijk gezwom-
men race tikte ze overall als tiende 
aan in de tijd van 29.21,51. 
Lektocht

Zondag 13 juli reisden Laura Staal 
en Annette de Visser af naar Culem-
borg om daar deel te nemen aan de 
Lektocht. De zwemmers verzame-
len dan in Beusichem waar zij per 
groep de pont op gaan, deze vaart 
dan naar het midden van de Lek, al-
le zwemmers springen dan van de 
pont en dan wordt het super cruci-
aal dat je niet te ver springt om het 
touw dat aan de pont hangt te kun-
nen vastgrijpen. Door de stroming 
kun je namelijk vrij snel al afdwa-
len en dan ben je verloren. 81 Heren 
gingen de boot op gevolgd door 54 
dames. Er stond een lekkere stro-
ming, wel tegenwind wat zo nu en 
dan voor vervelende golven zorgde. 
Het weer was heerlijk, volop zonne-
schijn, beter kun je het niet hebben. 
De stroming zorgde voor snelle tij-
den. Laura Staal en Annette de Vis-
ser zwommen de gehele 6 kilome-
ter samen op, waarbij Laura in de 
eindsprint 3 seconde sneller aantik-
te dan Annette. Laura finishte in 1 
uur 2 minuten en 25 seconde, An-
nette 1 uur 2 minuten en 28 secon-
de, wat een super tijden voor deze 
dames. Volgende week strijkt het 
open water circuit neer in Amster-
dam waarbij zaterdag de Bosbaan 
de gastheer is en op zondag bij de 
Gaasperplas gezwommen wordt. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf
John, Eric en Jan winnaars
Aalsmeer - Na een weekend zonder 
vluchten vanwege slechte weers-
omstandigheden in vooral Frankrijk 
en België, was het dit weekend we-
derom raak met het slechte weer in 
beide landen. Dinsdagavond werd 
de vlucht voor het Zuid Franse Tar-
bes ingekorfd (afstand 1065 kilome-
ter), donderdag gingen de duiven 
voor Nanteuil le Haudouin (Frank-
rijk) met de wagen op reis en vrij-
dagavond was het inkorven voor de 

eerste vlucht vanuit het Belgische 
Meer die voor zaterdag op het pro-
gramma stond. De duiven voor de 
Marathonvlucht vanuit Tarbes zijn 
zaterdagmorgen om 10.30 uur ge-
lost, de duiven voor Nanteuil le Hau-
douin zijn niet verder gegaan dan 
Menen/Moeskroen en van daaruit 
weer terug naar Meer. De jonge dui-
ven wilden ze wat vroeger lossen, 
omdat dit de eerste wedvlucht voor 
hen was, zijn terug gegaan naar Ze-

John van Duren (Meer) en Eric Wiersma (Zevenbergschenhoek) de winnaars.

venbergschenhoek (gemiddeld 65 
kilometer). Uiteindelijk is alles goed 
gekomen, de jonge duiven werden 
om 15.50 uur gelost en het was Eric 
Wiersma uit Amstelveen die ieder-
een de oren even waste, hij klokte 
10 duiven bij de eerste elf in de uit-
sla, en pakte ook in Rayon F de eer-
ste prijs. Tweede werden Gerard en 
Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart, Jac-
co Vijfhuizen werd derde en was te-
vens de eerste uit De Kwakel. De 
laatste Midfond vlucht werd dus 
vervlogen vanuit Meer (gemiddelde 
afstand 86 kilometer) en deze werd 
gewonnen door John van Duren uit 
Amstelveen. 

Cees van Vliet uit Kudelstaart werd 
tweede en Comb. van Ackooy uit 
Hoofddorp werd derde. John werd 
in het Rayon derde, en Cees twaalf-
de. De vlucht vanuit Tarbes werd 
gewonnen door Jan van Dijk uit 
Aalsmeer, met op de tweede plaats 
Henk Spaargaren uit Aalsmeer en 
op drie J. van Ackooy uit Aalsmeer. 
Jan werd in het Rayon zesde en in 
de Fondclub Noord Holland eindig-
de op plaats 28. Zaterdag is er een 
Jonge duivenvlucht vanuit het Bel-
gische Meer, gemiddelde afstand 
86 kilometer.

Jan van Dijk (winnaar van Tarbes) met links Jan v.d. Heijden, die als gastinkor-
ver als eerste is geëindigd. 

Zaterdag in Het Oosterbad
Estafette: Wie is de snelste 
familie van Aalsmeer?
Aalsmeer - Op zaterdag 19 ju-
li vindt de traditionele familie-esta-
fette weer plaats in Het Oosterbad. 
Welke familie gaat met de beker 
naar huis? En wie zijn de snelsten 
tijdens de individuele wedstrijden? 
Tijdens de individuele wedstrijden 
– waar iedereen met een diploma 
aan mee kan doen – zal er gestre-
den worden wie het snelst is op de 
25 meter schoolslag en de 25 meter 
vrije slag (borstcrawl). Zal de familie 
Van de Lagemaat dit jaar de beker 
moeten afstaan ? Veel Aalsmeerse 
families hebben deze trofee al ge-
wonnen en elk jaar is het weer een 
gezellige strijd met een hoog span-
ningsgehalte. Een familieteam moet 
bestaan uit drie leden, bijvoorbeeld 

vader, moeder, kinderen, neven of 
nichten, en per team mag er één 
‘buitenstaander’ aan het team wor-
den toegevoegd. De familie-estafet-
te wordt in twee gedeelten gezwom-
men: het eerste deel bestaat uit 
4x25 meter naar keuze (vrije slag) 
en daarna 4x25 meter wisselslag. 
Het gemiddelde van de twee esta-
fetterondes bepaalt de snelste tijd 
en de winnaar. Stel je sterkste fami-
lieteam samen en strijd mee voor de 
roem die je in ieder geval een jaar 
lang ten deel valt. Aanmelden kan in 
Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Tak-
kade 1. De wedstrijden starten om 
14.00 uur. Voor meer informatie zie 
ook de Facebookpagina en de web-
site (www.hetoosterbad.nl).

In zomer elke dag open
Midgetgolfbaan zaterdag 
gesloten voor recreanten
Aalsmeer - Op zaterdag 19 juli or-
ganiseert Midgetgolfclub Aalsmeer 
weer haar jaarlijkse 12 uurs koppel-
toernooi voor leden van de Neder-
landse Mini Golf Bond. Aan de start 
worden ongeveer 30 personen ver-
wacht. Zo rond 10 uur in de ochtend 
hoopt men te kunnen beginnen. Na 
zes ronden wordt een maaltijd ge-
serveerd voor de spelers. Daar het 
een Bondwestrijd betreft, zal de 
baan de gehele dag gesloten zijn 
voor recreanten. Een kijkje nemen 

kan uiteraard wel. Genieten van 
het mooie park en/of een versna-
pering gebruiken op het terras be-
hoort eveneens tot de mogelijkhe-
den. In de maanden juli en augus-
tus is de baan aan de Beethoven-
laan in de Hornmeer, elke dag open 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Jeugd tot 
en met 12 jaar kan voor 3 euro een 
ronde spelen. Ouderen betalen 3.50 
euro voor een omloop langs de to-
taal achttien banen. Inlichtingen via 
0297- 340433



Goede doelenstage voor 
kinderen van Lotusbloem
Aalsmeer - Zondag 29 juni is de 
eerste Aikido Goede doelenstage 
georganiseerd door Dennis Vorster 
van Aishinkai Aikido uit Mijdrecht, 
Ron Bakkers van Aikido Hikari uit 
Zaandam en Patrick van Engelen 
van Aikido Munen Muso uit Haar-
lem. Ieder hebben zij een uur les ge-
geven aan een enthousiaste groep 
deelnemers, onder het motto ‘Aikido 
is fun en Aikido draagt bij’.  
De opbrengst van dit project komt 
volledig ten goede aan Kinder-
dagcentrum De Lotusbloem in 
Aalsmeer. De Lotusbloem is een 
dagcentrum voor kinderen tot 18 
jaar met een beperking.  Direct na 
afloop van de stage werd al het 
prachtige bedrag van 700 euro bij 
elkaar geteld. Vervolgens groeide 
dit bedrag nog door naar iets meer 
dan 800 euro, omdat er nog giften 

bleven binnenkomen van vrienden 
en familie van de deelnemers. Na de 
zomervakantie gaan Ron, Patrick en 

De deelnemers en de cheque. Zit-
tend op de voorgrond de initiatiefne-
mers Ron Bakkers, Dennis Vorster en 
Patrick van Engelen.

Triathlon traditie in ere hersteld
6,1 Kilometer zwemmen 
voor de Poeloversteek
Aalsmeer - Na een aantal jaren 
zonder de ‘beruchte’ poeloversteek, 
heeft Frans de handschoen opge-
pakt en de Triathlon poeloversteek 
nieuw leven ingeblazen. Afgelo-
pen woensdag met windkracht 4-5 
en een golfslag van 30 centimeter 
werd door 16 triatleten van Oceanus 
de Westeinderplassen overgezwom-
men van Leimuiden naar Aalsmeer.
Vanuit het Princesse Paviljoen wer-
den de zwemmers naar het eerste 
eiland, schuur Bon, aan de overkant 
van de plas gebracht door onder an-
dere palingvisser Theo Rekelhof. Dit 
voor de veiligheid van de zwemmers, 
zodat ze in de luwte van de eilanden 
konden zwemmen. Na een briefing 
waarin veiligheid voorop stond werd 

het startschot rond 19.00 uur gege-
ven door John Heysteeg vanaf de 
vissersboot. De zwemmers werden 
begeleid door 11 kanoërs van onder 
andere roei en kano vereniging Mi-
chiel de Ruyter uit Uithoorn en en-
kele gemotoriseerde boten. Onder 
deze niet echt ideale omstandighe-
den werd er langs de eilanden ge-
zwommen en ter hoogte de kleine 
brug afgebogen om zo na 6,1 kilo-
meter te finishen op het strand bij 
de Windsurfclub Aalsmeer.
De snelste zwemmer was Martin Pet 
met een tijd van 1 uur 23 minuten en 
25 seconden en Josta Bolhuis sloot 
de rij met een tijd van 1.56.44 uur. 
Alle zwemmers en kanoërs konden 
direct douchen en zich omkleden bij 

Aalsmeer - Op 5 juli is de Tour de 
France weer begonnen. Voor de 
42ste keer vindt dit wielerspektakel 
plaats met in totaal deelname van 
198 renners. AB-raadslid Dick Kuin 
is zelf fervent wielrenner en volgt 
dagelijks het spektakel. Zijn tour-
verslag:

Maandag 7 juli, 3e etappe
Cambridge – London, 155 km.
Het decor was gelijk aan het decor 
van gisteren;  glooiende landschap-
pen, veel groen en nog veel meer 
mensen. Ondanks de oproep van 
Laurens ten Dam op twitter om de 
renners wat meer ruimte te geven, 
was het ook gisteren weer raak. Een 
druk fotograferende toeschouwer 
bekeek het toestormende peloton 
vanuit het kleine vlakje in zijn foto-
toestel. Uit eigen ervaring weet ik 
dat de afstand altijd moeilijk is in te 
schatten, zo ook bij deze mijnheer. 
Met een forse knal reed de renner 
het toestel en daarmee ook de man 
die er aan vast zat, tegen de vlak-
te. Gelukkig kon de renner zijn  weg 
vervolgen zonder zichtbaar letsel, 
wat er bij het slachtoffer  (de man 
met fototoestel) aan schade is aan-
gericht verteld ook het tourjournaal 
niet. Dan over de etappe zelf. Eigen-
lijk wisten we het vanaf de start al. 
De renners vertrekken, er ontsnap-
pen  een paar renners die maximaal 
3 minuten voorsprong krijgen, die 
worden net voor de finish door het 
peloton gepakt, de treintjes van de 
diverse sprinters worden gevormd, 
er komt een sprint en … Kittel wint.  
Dit lezend zou je ook aan de start 
kunnen bepalen dat Kittel gaat win-
nen en vervolgens kunnen alle 197 
renners er een leuk, aangenaam 
dagje van maken. Geen stress bij 
lekke banden en bij de ravitaille-
ring, geen valpartijen omdat ren-
ners voordringen en tijd onderweg 
om handtekeningen uit te delen. 

Dinsdag 8 juli, 4e etappe
Le Touquet-Paris-Plage – Lille, 
163,5 km.

Het is bijna niet te voorkomen, val-
partijen tijdens de Tour de France. 
Het is natuurlijk niet voorbehouden 
aan de Tour, want in iedere wieler-
wedstrijd is er altijd wel een klei-
ne of grotere valpartij. Het is bij-
na nooit ‘eigen schuld’ wanneer er 
een renner valt. Vaak zijn het stuur-
fouten van de renners om je heen 
of, zoals al eerder gemeld, de toe-
schouwers die een ongelukje ver-
oorzaken. Vandaag was Froome 
het slachtoffer van een verkeer-
de stuurbeweging van de ren-
ner voor hem, direct daar aanslui-
tend was er een renner die achter-
om keek en van zijn lijn afreed en 
en-passant Mollema tegen het as-
falt deed belanden. Froome ziet er 
uit als een biefstuk en Mollema 
kwam er schijnbaar ongedeerd van 
af. Zelf vergat ik in een afdaling het 
stuur vast te houden bij het passe-
ren van een verkeersdrempel. Met 
een enorme duikvlucht werd ik van 
de fiets gelanceerd en kwam on-
zacht in aanraking met de straat-
stenen. Ik kwam aardig in de buurt 
van de biefstuk van Froome, wilde 
afstappen en verder gaan lopen. 
Jack Kruijswijk, die zijn stuur wel 
had vastgehouden, heeft mij weer 
op de fiets gezet om de rit verder 
te vervolgen. Blij dat ik dat gedaan 
heb, want daarmee voorkom je dat 
alles stijf wordt. 
Dan over de vierde etappe; zoals ik 
ook gisteren al meldde, de renners 
starten, er ontstaat een kopgroep-
je, die wordt net voor de finish weer 
ingehaald, de treintjes ontstaan, 
de sprint wordt ingezet en… Kittel 
wint weer! Buitengewoon goed ge-
daan van de gehele Argos-Shima-
no equipe.

Woensdag 9 juli, 5e etappe 
Ieper – Arenberg/Porte 
du Hainaut, 155,5 km.
Vanmorgen werd ik wakker doordat 
de wind met enorme kracht de po-
pulieren langs de weg deed krom-
men. Tegelijkertijd kwam de regen 
met bakken uit de lucht vallen. In-

derdaad, ik werd wreed gewekt! 
Wel moest ik gelijk denken aan de 
etappe van deze dag, een aantal 
kasseien stroken uit het parcours 
van Parijs-Roubaix. In droge om-
standigheden is het al moeilijk ge-
noeg om over de kinderhoofdjes te 
rijden, laat staan in deze omstan-
digheden. Het begin van de etap-
pe is onrustig en snel, want het eer-
ste uur werd er een gemiddelde 
snelheid van bijna 50 kilometer per 
uur gehaald. Nog voor het berei-
ken van de eerste kasseien strook 
was het wederom Froome die twee 
maal ten val kwam. De laatste val 
was fataal en de winnaar van vo-
rig jaar is afgestapt. Zonde, want 
ik had mij zeer verheugd op de 
strijd in het hooggebergte tussen 
Froome, Contador en Mollema. Het 
was trouwens ook een etappe waar 
de meeste renners wel een keer zijn 
gevallen of zeer werden gehinderd 
door vallende renners, glad wegdek 
en niet in de laatste plaats zichzelf. 
Ook vandaag weer een kopgroep 
met als Nederlandse inbreng Lieu-
we Westra van de Astana equipe en 
later sluiten Boom samen met Ni-
bali en Sagan aan. Spannend tot 
op de laatste kasseienstrook, daar 
neemt Boom een paar meter voor-
sprong en bouwt dit uit tot een paar 
seconden. Op 2 kilometer van de 
meet zelfs tot 12 seconden, hij rijdt 
de longen uit zijn lijf en Nibali en 
Fuglsang weten Boom niet meer te 
achterhalen. Precies 9 jaar na de 
etappe winst van Pieter Weening is 
er eindelijk weer een Nederlander 
die een etappe in de Tour de France 
wint!

Donderdag 10 juli: 6e etappe
Arras – Reims, 194 km.
Vandaag de etappe door het glooi-
ende landschap van Noord Frank-
rijk. Zelf heb ik, op weg naar mijn 
vriend Jan Kinkel (waarover later 
meer) deze streek op de fiets door-
gereden. Samen met Gerard van 
der Stroom en Fred Wieringa en als 
auto begeleider Dick Boer. Prachti-
ge rit van zo’n 1070 kilometer in 9 
dagen. Één van onze etappe plaat-
sen was Reims, omdat Fred daar 
aardig de weg wist. Dick Boer ging 
vooruit om een hotelletje te zoeken 
en wij volgden. Het hotel had met 

moeite geen ster en de doucheca-
bine en toilet op de kamer waren 
niet groot genoeg om het grote li-
chaam van Fred te omhullen. Vrese-
lijk gelachen en heerlijk gegeten. Ik 
hoop wel dat de ronde renners een 
beter hotel hebben om het vermoei-
de lichaam te rusten te leggen. De 
renners hadden deze dag een rela-
tief rustige etappe met twee kleine 
klimmetjes van de vierde categorie, 
niets om over naar huis te schrijven 
dus. Maar toch, de treinwagon van 
Kittel heeft  vandaag niet gefunctio-
neerd. Bij de diverse klimmetjes en 
de vele bochten zijn ze elkaar kwijt-
geraakt en was het onmogelijk om 
voor de sprint de zaken weer op or-
de te krijgen. Kittel gaf er, ver voor 
de finish, al de brui aan en dat was 
de grote kans voor de concurrent 
die daar gretig gebruik van maakte. 
De etappe werd derhalve op naam 
van Greipel geschreven. Verdient 
gewonnen en dus niets gestolen. 

Vrijdag 11 juli: 7e etappe
Epernay – Nancy, 234,5 km.
Voor deze etappe heb ik de het 
programma van Mart Smeets, ‘de 
Avondetappe’ moeten kijken. Door 
allerlei bezigheden was het de eer-
ste dag dat ik niet live de uitzending 
kon zien. Ik had de verwachting dat 
deze etappe een rustige zou wor-
den, zeker gezien de uitdagingen 
van de komende dagen waarin  de 
renners in de Vogezen de eerste 
serieuze bergjes gaan beklimmen. 
Niets is echter minder waar, er ont-
staat een waar heroïsch gevecht 
tussen Sagan en Trentin. Bij de 
laatste beklimming is er nog niets 
beslist en uiteindelijk weet Trentin 
zijn voorband met enkele millime-
ters verschil over de eindstreep te 
duwen. Met het blote oog nauwe-
lijks waarneembaar, maar door het 
scherpe oog van de camera goed 
te zien. Sagan had er flink de pest 
over in, maar hij heeft voorlopig 
niets te klagen. Met de groene trui 
stevig om de schouders kan hij de 
volgende dagen wel vooruit.

Zaterdag 12 juli: 8e etappe
Tomblaine – Gerardmer /
La Mausselaine, 161 km.
De 8e etappe alweer, de tour is van-
daag alweer ruim een week onder-

Windsurfclub Aalsmeer. Alwaar ook 
een kleine prijsuitreiking was, on-
der het genot van broodjes worst en 
warme koffie. De samenwerking om 
deze oversteek veilig te kunnen ma-
ken tussen verschillende clubs uit 
de regio is uniek te noemen! Enigs-
zins vermoeid maar voldaan was ie-
dereen rond 22.00 thuis. Meer we-
ten over triatlon? Kijk dan op www.
oceanustriathlonteam.nl of de Face-
book pagina.

weg en deze etappe is er een met 
een flinke klim aan het einde van 
de rit. Het begin van de etappe is 
rustig, de renners pedellen op een 
redelijk tempo, maar wel onder er-
barmelijke weersomstandigheden, 
naar de voet van de eerste bergjes. 
Daar aangekomen ontstaat er toch 
een strijd tussen enkele renners. De 
heren Nibali en Contador doen erg 
hun best om niet voor elkaar onder 
te doen. De meest gewiekste ren-
ner, Kadri, ziet het allemaal aan en 
besluit om een poging te doen om 
iedereen in het peloton te verras-
sen en dat lukt. Uiteindelijk is hij de 
grote winnaar van de dag met een 
etappe zege. 
Zondag 13 juli: 9e etappe
Geradmer – Mulhouse, 170 km.
Nadat ik vandaag met mijn eigen 
fietsmaatjes op en neer naar Breu-
kelen ben geweest, heb ik de mid-
dag gebruikt om de tour eens de 
gehele uitzending te volgen. Ik had 
deze dag een spannend vervolg 
verwacht tussen de kemphanen Ni-
bali en Contador. Samen met wat 
andere renners om een kleine gooi 
te doen naar de bergtrui. Niets was 
minder waar. Al vroeg in de etappe 
weet Tony Martin
samen met  Alessandro De Marchi 
aan het wakende oog van het pe-
loton te ontsnappen. De twee bou-
wen een voorsprong op van zo´n 
drie minuten en uiteindelijk moet 
ook De Marchi passen en gaat 
Martin alleen verder. Met een tijd-
rijder valt niet te spotten en Martin 
weet dan ook de volgers, met onder 
andere Maschado, Rolland en Ga-
lopin, drie minuten voor te blijven. 
Een topdag voor hem, want niet al-
leen de etappezege, maar ook de 
bolletjestrui en het rode rugnum-
mer voor de meest aanvallende 
renner weet hij deze dag te winnen. 
In de eerste groep na Martin komen 
de Nederlanders Tom Dumoulin en 
Steven Kruyswijk over de streep. 
De klassementrenners Nibali, Con-
tador, maar ook Mollema en Terp-
stra komen onder aanvoering van 
een uitstekend acterende Wiebe 
Westra op bijna 8 minuten achter-
stand over de finish. Nibali verliest 
zijn gele trui aan Gallopin, maar lijkt 
dat in het geheel niet erg te vinden. 
De druk is dan even van de ketel, 

Dennis de symbolische cheque met 
het definitieve bedrag aanbieden 
bij Maria Hoekstra, Clustermanager 
KDC de Lotusbloem in Aalsmeer. 

AB-raadslid en wielrenner Dick Kuin:

De Tour: “Kittel wint”
zodat hij zich voor de komende dag 
geheel op de bergetappe kan con-
centreren. 

Maandag 14 juli, 10e etappe
Mulhouse – La Planche des Bel-
les Filles, 161,5 km.
De nationale feestdag van Frank-
rijk wordt gevierd met de gele trui 
om de schouders van Gallopin. De 
verwachting is echter niet dat hij dit 
tricot aan het einde van deze etap-
pe nog zal dragen, want dit be-
looft een ontzettend zware etap-
pe te worden. Direct na het wappe-
ren van de ‘depart’ vlag in de rode 
auto van de tourdirecteur ontstaat 
er een kopgroep met onder ande-
re Voeckler en Westra. Deze 7 man 
weten een voorsprong op te bou-
wen van 3.50 minuut. In de tus-
sentijd ontstaat er ook een groepje 
achtervolgers met Rodriquez, Bar-
ta en Sagan. Daartussen zwemt Pi-
neau die in een echte ‘Chasse pa-
tat’ is terechtgekomen. Hij zal aan 
het begin van de eerste klim door 
het peloton worden opgeraapt. De 
groep achtervolgers weten aan het 
begin van de eerste klim bij de kop-
groep aan te sluiten en gezamenlijk 
wordt de eerste berg geslecht. In de 
kopgroep ontstaat een puntenstrijd 
tussen Rodriquez en Voeckler, die 
telkens door de eerste wordt ge-
wonnen, uiteindelijk legt Voeckler 
zich neer bij de suprematie van de 
Spaanse renner en pakt steeds de 
tweede plek. In de tussen tijd is 
Contador ten val gekomen en na 
een oplapbeurt en een dappere po-
ging om weer bij de groep Nibali 
te geraken, moet hij noodgedwon-
gen afstappen. Een grote aderla-
ting voor de tour en zeker voor zijn 
ploeg Tinkoff. Vervolgens moet ook 
Tony Martin zijn benen rust geven 
en zal Kwiatkowski het alleen moe-
ten opknappen. Op de flanken van 
de laatste berg valt alles uit elkaar 
en zal Nibali in een majestueu-
ze sprint bergop Rodriquez passe-
ren en de winst naar zich toe trek-
ken. Door deze actie wint hij niet al-
leen de etappe, maar heeft hij ook 
de gele trui terug en neemt hij ook 
een voorschot op de eindoverwin-
ning in Parijs. Dinsdag eerst maar 
eens een dag rusten, daar zijn we 
wel aan toe.

Aalsmeer - Mijn ervaring is dat 
vakantie houden in eigen huis 
niet eenvoudig is. Want je bent 
nooit echt weg. Volgens mij weet 
zo langzamerhand iedereen om 
mij heen wel dat de start van de 
Tour de France parallel loopt aan 
mijn vakantie. Maar neen… Wan-
neer het net weer bloedje span-
nend begint te worden, wordt er 
aangebeld. “Ach”, denk ik, “wan-
neer ik nu in echt Frankrijk zou 
zitten deed ik ook niet open”, dus 
laat ik bellen. Opnieuw, maar nu 
langer aanhoudend, gaat weer de 
bel. En dan laat ik mij toch ver-
leiden om open te doen. Daar 
staat een vrolijke bekende voor 
de deur. “Oh, ben je toch thuis?” 
‘Ik kijk de Tour”, roep ik opgewon-
den. Het wordt begrepen, de aan-
beller komt later wel terug, zodat 
ik gelukkig toch nog uitbundig 
kan juichen wanneer Marcel Kit-
tel opnieuw op een virtuoze wij-
ze laat zien dat hij de beste sprin-
ter is. Wat boft hij met zulke goe-
de maten om zich heen. Zoals hij 
naar de finish wordt gebracht, wat 
een schoonheid.

Etappe vier: Saai?
Zou de NOS er niet eens voor 
kunnen zorgen dat bijvoorbeeld 
Danny Nelissen of nog beter 
Thijs Zonneveld (allebei oud wiel-
renners) de plek in gaat nemen 
van Herbert Dijkstra? Deze man 
dwingt je bijna naar de Belgen te 
gaan luisteren. Maarten Ducrot is 
oké, die man weet waar hij over 
spreekt, was zelf een goede wiel-
renner. Maar dat geneuzel over 

saaie etappes. Er bestaan geen 
saaie etappes, want wie het spel 
volgt, ervaart dat er iedere dag 
wel iets verrassends gebeurt. Je 
het snot voor de ogen rijden en 
toch geklopt worden op de streep, 
zoals de Rus Kristoff  in etap-
pe vier overkwam toen opnieuw 
een oppermachtige Kittel met 
driekwart wiellengte hem voor-
bij stoof. En de Engelse lieveling 
Froomy, die zo vreselijk valt waar-
door een gespierd been verandert 
in een bloederige lap rosbief. En 
altijd maar weer doorgaan, want 
de Tour wacht nooit om maar eens 
een gevleugelde uitdrukking van 
Mart Smeets te lenen. 

Vijfde etappe: Wat een dag
Op 9 juli 2005 won de Nederlan-
der Pieter Weening een etappe in 
de Tour. Daarna waren de Neder-
landers niet meer zo fortuinlijk. 
Tot negen juli 2014, precies ne-
gen jaar later. Het was Lars Boom, 
de voormalige mountainbiker van 
de Belkin groep, die aan het ein-
de van monsterrace over de kas-
seien met 19 seconde voorsprong 
als eerste juichend over de eind-
streep kwam en op slag een Ne-
derlandse wielerheld werd. Het 
was een dag met veel hectiek 
waar Froome van Sky opnieuw het 
slachtoffer werd. Tot twee keer toe 
kwam hij ten val, nu was niet al-
leen zijn linkerkant flink geha-
vend, maar ook de rechterkant. 
Hij was op, verslagen, de dag van 
gisteren had zowel lichamelijk als 
geestelijk te veel gevergd. Drama-
tisch om te zien hoe verslagen hij 

in de auto stapte en het wielerveld 
moest verlaten. Voor de reus Lars 
Boom een glorierol, maar de in-
spanning die de Fries en oud stra-
tenmaker Lieuwe Westra leverde 
voor zijn kopman Nibali was even-
eens van grote klasse!  Hij wist als 
enige van zijn ploeg Nibali voor-
in te houden waardoor de num-
mer 1 van het eindklassement al 
zijn concurrenten op achterstand 
wist te zetten. En dan te weten dat 
Westra reed met gekneusde rib-
ben. Hij deed daar zelf niet moei-
lijk over. ‘Het is niet anders.’ Bauke 
Mollema verloor zijn zesde plek, 
maar vreest niet want zijn specia-
liteit, de bergen, moet nog komen. 
Ook Contador verloor zoveel tijd 
dat hij niet meer bij de eerste tien 
te vinden was. Wat een dag! 

Zesde etappe: Domino
Als dominostenen vallen de ren-
ners vandaag over het asfalt, drie 
renners moeten de pijp aan Maar-
ten geven. ‘Abandon’ staat er naast 
hun portret. ‘Chute’ naast de por-
tretten van degenen die zijn ge-
vallen. De tourdokter kan aan de 
bak met spuitbussen en gaasjes 
om de opgelopen wonden te be-
schermen tegen vuil. De gevolgen 
van de afgelopen dagen zijn dui-
delijk zichtbaar in het peloton. In-
gepakte knieën, ellenbogen, pol-
sen en schouders trekken aan het 
televisiescherm voorbij. De zesde 
etappe is een vlakke etappe waar 
men geen verrassende momenten 
verwacht. Sprinter Marcel Kittel is 
opnieuw favoriet en men verwacht 
dat hij zijn vierde zege gaat bin-
nen halen. Maar de zesde rit is 
wel degelijk een verraderlijke. Het 
wordt een etappe waar de renners 

schrapend en kreunend over het 
asfalt zeilen. De Engelse wielerlie-
veling Froome blijkt de dag ervoor 
te zijn gestart met een gebroken 
pols, terwijl hij nog moest begin-
nen aan de moordende kassei-
enrit. Hij hield zich, zoals het een 
wielrenner betaamt, groot. Speel-
de prachtig toneel, stak zijn duim 
op nadat zijn lijf was gescand. 
Alles kwam goed, niets aan de 
hand. Het is zo tekenend voor ie-
dere rechtgeaarde tourwielren-
ner. Zij hebben maar één ding 
voor ogen en dat is Parijs halen. 
De trein Kittel liet tijdens de zesde 
etappe verstek gaan, het ging mis 
3 kilometer voor de finish. Daar-
door kon knuffelbeer André Krei-
pel (Lotto Belisal) zijn handen bij 
de eindstreep in de lucht steken 
en likte Kittel en zijn mannen hun 
figuurlijke wonden. 
 
Zevende etappe: Gruwelijk
Een slechte dag voor de Neder-
landse renners. Twee smaakma-
kers binnen het peloton moeten 
het strijdveld verlaten. Stef Cle-
ment belandt zelfs in het zieken-
huis maar kan gelukkig, nou ja 
gelukkig, naar huis om daar zijn 
wonden te likken. Voor de nog 
jonge durfal Danny van Poppel 
heeft de val op de kasseien kwa-
lijke gevolgen, zijn knieblessure 
dwingt hem tot afstappen. Ook hij 
kan de Tour thuis achter de tele-
visie verder gaan volgen. “Janna, 
die valpartijen dat is toch vrese-
lijk om naar te kijken?”, hoor ik re-
gelmatig. En ja, soms denk ik wel 
eens: dit kan toch niet goed voor 
mijn hart zijn, lijkt het alsof deze 
meest belangrijke spier door de 
spanning in mijn lijf ontploft, zit 

ik met de handen voor de ogen, 
krijs ik van angst. Op die momen-
ten voelt voor mij naar de Tour kij-
ken alsof ik zelf topsport bedrijf. 
Die gruwelijke rotondes, de weg-
obstakels het zijn de grootste vij-
anden voor de renners. Geen mo-
ment wordt hen gegund  de aan-
dacht te laten verslappen. 
Het is 200 kilometer hard fietsen 
en de kop erbij houden. Tijdens de 
zevende etappe wordt maar weer 
eens aangetoond dat hoe slim je 
ook bent en hoe graag je ook wil 
winnen, dit geen enkele garan-
tie biedt om als eerste over de 
eindstreep te komen. Dat Sagan 
de groene trui steviger om zijn 
schouders voelt is voor hem een 
schrale troost. Hij heeft er zwaar 
de pest in en dat is op zijn gezicht 
af te lezen. De best geplaatste 
Nederlandse Tom Dumoulin kan 
een paar meter voor de streep nog 
maar net een vallende renner ont-
wijken. Het kost hem, in mijn bele-
ving, de zege. Toch wordt  hij nog 
knap vierde. 

Achtste etappe: Vogezen
De Tour is al weer een week ver-
der en wat was er veel moois te 
zien, helaas ook drama. De ge-
doodvergde winnaar Froome brak 
al in de vierde rit zijn linker pols, 
naast een zwaar gehavende ellen-
boog, knie, heup deed hij alsof er 
niet aan de hand was en stapte de 
volgende dag gewoon weer op de 
fiets. En bam, opnieuw lag hij op 
het asfalt te stuiteren. Voor de Sky 
kopman zat er toen echt niets an-
ders op dan zijn fiets te verruilen 
voor de achterbank van de volg-
auto. Na onderzoek bleek dat 
Froome zijn rechterhand had ge-

broken. Na een week van vlakke 
ritten, was het Marcel Kittel die de 
meeste overwinningen voor zich 
opeiste. De komende tijd moet 
hij zien te overleven, want in de 
heuvels en bergen heeft hij wei-
nig te zoeken. Mannen als Con-
tador, Nibali en Mollema moeten 
nu een hoofdrol gaan spelen. De 
achtste etappe is een voorproef-
je op dat wat er de komende we-
ken de renners te wachten staat. 
Contador liet Nibali zien dat hij de 
Tour wil gaan winnen en Mollema 
had de pech dat er iemand voor 
zijn wiel uitweek en hij zij voet op 
de grond moest zetten. Daarmee 
verlies je altijd te veel tijd om nog 
bij de eerste vijf te kunnen eindi-
gen. Toch was zijn prestatie van 
dien aard dat hij weer terug is in 
de Top tien.

Negende etappe: Natte krant
Wie klimt zal ook moeten dalen, 
fantastisch om naar de verschil-
lende technieken te kijken. Er zijn 
renners die zo prachtig dalen, de 
bochten in de juiste lijn nemen, 
maar er zijn er ook die dalen als 
een natte krant, een uitspraak die 
ik leen van commentator Maarten 
Ducrot. Held van de dag was de 
Duitster Tony Martin. al drie keer 
was hij wereldkampioen tijdrijden. 
Wat hij presteerde was werkelijk 
een klasse apart. 170 kilometer al-
leen aan kop en met overmacht de 
streep halen. 
De mooiste overwinning die je 
je wensen kan! Ook de Frans-
man Tony Gallopin beleefde een 
topdag! Hij mag op de veertien-
de juli, de belangrijkste feestdag 
in Frankrijk, met het geel om de 
schouders rijden.

Janna van Zon: Tour vervolg!
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